
 

 

Mladi, vabljeni na delavnico  

 »ZIHR ALI NA IZI« 

Kdaj: v sredo, 1. 6. 2022, ob 16:00  

Kje: Cene Štupar-CILJ, Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana (pritličje, učilnica 16) 

Je prišel čas, ko si se začel/-a spogledovati s trgom dela? Te zanima, na kakšen način lahko v času srednje šole in študija 

zaslužiš in pridobiš delovne izkušnje? Bi preizkusi/l-a svojo podjetniško idejo v praksi že tekom srednje šole ali študija? 

Se ti zdi mikavno postati sam svoj šef in odpreti s.p., hkrati pa te privablja varnost in fiksno mesečno plačilo v okviru 

redne zaposlitve? Je možno imeti oboje? Pridi na delavnico “Zihr al na izi”, kjer ti bosta Maruša Goršak, izkušena 

predavateljica in strokovnjakinja s področja karierne orientacije, ter gostja, študentka in podjetnica Maja Kosi, ki je že 

v času srednje šole preko osebnega dopolnilnega dela s svojimi kreacijami za naše pasje prijatelje prodrla celo v tujino, 

osvetlili prednosti in pasti različnih oblik dela.  

 

Konkretno se bomo pogovarjali o tem: 

 Na kaj je dobro biti pozoren pred podpisom pogodbe o zaposlitvi? 

 Svoboda in/ali varnost – kaj prinaša samostojno podjetništvo? 

 Kako preko osebnega dopolnilnega dela preizkusiti podjetniško idejo? 

 Kako s  študentskim delom zaslužiti, spoznati bodočega šefa in pridobiti pokojninsko dobo? 

 Kako lahko v času študija še dodatno zaslužiš in ohraniš pravice iz naslova statusa študenta? 

 

Delavnica je brezplačna, število udeležencev omejeno. Obvezne so predhodne prijave TUKAJ.  
O predavateljici: Maruša Goršak je pedagoginja/andragoginja, licencirana SDI moderatorka z raznolikimi izkušnjami s področja 

karierne orientacije in svetovalka za karierno orientacijo na e-Študentskem servisu.  Vodi karierne programe za različne ciljne 

skupine (mlade, starše, svetovalne delavce, iskalce zaposlitve). Ob tem izvaja treninge za razvoj mehkih veščin ter sodeluje pri 

pripravi in izvedbi storitev za razvoj kadrov. Dobro pozna sistem izobraževanja in možnosti na trgu dela ter aktivno sodeluje  v 

projektih s področja karierne orientacije. Udeleženci jo opisujejo kot dostopno in energično predavateljico, ki zna teorijo povezati s 

praktičnimi primeri. Je predsednica Društva za karierno orientacijo Slovenije in se redno usposablja na področju VKO za mlade. 

 

https://calendly.com/cene-stupar-slo/zihr-ali-na-izi

