
 
 
Karierni novičnik 2      Oktober 2021 

 
Pozdravljeni,  
 

1. V tem mesecu se odvija veliko dogodkov, povezanih z izbiro študija, največ jih je 

zbranih pod okriljem Jesenske šole za dijake, ki jo pripravljajo karierni centri Univerze v 

Ljubljani. Ker je dogodkov veliko, preglej program na: https://kc.uni-

lj.si/sl/aktualno/hitre-novice/2021093013014015/jesenska-sola-za-dijake in izberi 

delavnico zase. Delavnice bodo izvedene v Zoomu, treba pa se je pravočasno 

registrirati  na portalu Popr.  

 
2. Izrazili ste interes za predstavitev študija v tujini in tako bodo v torek, 12. 10., ob 13.50 

v učilnici 24 predstavniki svetovalne agencije za izobraževanje v tujini IntegralEdu 

predstavili možnosti študija, vpisne pogoje in roke, šolnine in morebitne štipendije.  

Vabljeni. 

 

3. Te zanima fotografija? Potem je natečaj Centra za mlade Domžale prav zate. 

Več na: https://www.czm-domzale.si/ta-resno/fotografski-natecaj-pogled-2021/ 
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4. Če te mika prostovoljstvo, a ne veš, kako začeti, si vabljen na Uvodno izobraževanje za 

prostovoljce. Izobraževanje se dotika splošnih tem, ki so pomembne za izvajanje 

prostovoljskega dela. Potekalo bo med vikendom, 16. in 17. 10. 2021, v Ljubljani. 

Pohiti s prijavo na: usposabljanja@filantropija.org. Več informacij dobiš na: 

https://www.prostovoljstvo.org/izobrazevanja/uvodno-za-prostovoljce 

 

5. Bliža se 10. oktober, svetovni dan duševnega zdravja. Tudi letos so študenti psihologije 

pripravili zanimiv program pod sloganom Kako si? (Ne)močno. Prijave na: 

http://kakosi.si/prijavnice-lj/ 
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6. Ti ni vseeno, kakšno pot prepotuje hrana, preden pride na tvoj krožnik? Trajnost po 

tvojem receptu je kampanja, ki poteka med 4. 9. in 27. 11. 2021. V tem času se 

odvijajo različne aktivnosti za mlade na temo etične potrošnje in hrane. 

Kreativni izziv oziroma natečaj bo mlade spodbudil, da pokažete, s kakšnimi 

praksami in koraki na edinstven način pristopate k etičnemu in trajnostnemu 

prehranjevanju. Za najbolj kreativen izdelek bo zmagovalec/zmagovalka prejel/-a 

kolo Pony znamke Rog. 

Več na: https://focus.si/trajnost-po-tvojem-receptu/ 

 
 
Nisi našel/-a nič zase? Preglej še ostale vsebine na strani http://www.lmit.org/ 
 
Lep pozdrav,  
Lidija Srša, 
Svetovalna služba Gimnazija Ledina 
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