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“Sprememba je edina konstanta v življenju.
Vprašanje je, ali se bomo kot posamezniki prilagodili spremembam,

ki nas neizogibno čakajo, ali pa stagnirali in ostali tam kjer smo.”

Zavod Ypsilon je mladinska organizacija, katera mladim ponuja možnost 
odkrivanja strasti in nadgrajevanja znanja za večjo zaposljivost, hkrati pa 
spodbuja samozaposlovanje in nudi podporo za uspešen začetek lastne 

podjetniške poti.



KAJ PONUJA ČLANSTVO?

Pridi in pominglaj, morda spoznaš
svojega novega poslovnega partnerja 
skozi zabavna mesečna druženja.

Y.Mingle

Si iskalec zaposlitve? Pridruži se 
Y.Hire dogodkom, na katerih
priredimo hitre zmenke med Y.člani 
in predstavniki poslovnih partnerjev.

Y.Hire

Če se udeležiš vsaj 5 delavnic/predavanj/tečajev v sklopu določene
akademi(Y)e, pridobiš certifikat Zavoda Ypsilon, ki potrjuje, da si pridobil 

veščine iz tega področja. Uporabiš ga lahko pri življenjepisu. 
Dogodke prepoznaš po barvi označene zvezdice

Programa 2022/2023* na naši spletni strani

Y.AcademY

možnost obiska 20+ delavnic, predavanj, tečajev, ...
optimizacijo življenjepisa in spremnega pisma
karierno svetovanje
širjenje profesionalne družbene mreže
priložnost za realizacijo lastnih idej ali projektov
povezovanje z delodajalci
Najem flex prostorov zase v okviru članstva (4x letno na člana)
v prostorih Zavoda Ypsilon

VSAK ČLAN PREJME:

Z letnim članstvom ti bo 
PREDNOSTNO na voljo 

Program 2022/2023!*

Uči se od najboljših! Gostili bomo uspešna imena iz gospodarstva, ki vam bodo 
zaupala svoje zgodbe in podala nasvete.

Y.Succeeded



*Program se redno dopolnjuje in projekti se dodajajo tedensko, zato priporočamo redno spremljanje. 
Zavod Ypsilon si zadržuje pravico do 30% sprememb letnega programa 2022/2023

Se ti zdi, da bi bilo lažje v kolikor se lahko z idejami in vprašanji opreš na 
določeno osebo? Zato smo se odločili, da zate pripravimo tudi
program mentorstva in temu namenjeno platformo www.mentorstvo.si

Mentorstvo.si - Ali si Y.Mentee ali Y.Mentor?

Delavnice, Tečaji, Predavanja

Verjamemo, da le kontinuiran proces učenja vodi do uspeha na daljši rok. Zato 
je naš program poln raznolikih dogodkov, tečajev in predavanj z izbranimi 

tematikami iz vsaj 10tih različnih področij (od osebne rasti, do sproščanja, 
poslovnih in življenjskih tematik, računalništva in strojništva in še kaj...). 

Networking & Program

Poleg raznolikega programa, zate ustvarjamo tudi okolje, ki omogoča
medgeneracijsko sodelovanje in tako predstavlja priložnost deljenja znanj, izkušenj ter 

pogledov različnih generacij. Poleg rednega članstva, znotraj programa Y.Alumni v naše 
vrste sprejemamo tudi bivše člane zavoda.

Tako gradimo okolje, kjer je zagotovljeno, da te obkrožajo ljudje,
ki so perspektivni, pametni, motivirani in iz različnih generacij.

Na spletni strani te vedno čakajo dogodki za 3 mesce vnaprej,
v kolikor si bolj radoveden/a in si želiš videti celoletni program

- pa nas pocukaj za rokav (pošlji email)

veščine znanjepoznanstva



https://ypsilon.si/postani-clan/

Obišči našo spletno stran 
ali skeniraj kodo

Izpolni spletni kontaktni 
obrazec in nato na email

prejmeš prijavnico.
Prijavnico lahko izpolniš 

ročno in nam jo podpisano 
skenirano pošlješ na 

info@ypsilon.si
ali pa jo izpolniš digitalo - a ne 

pozabi na digitalni podpis!

Nato na email
prejmeš vsa nadaljna 

navodila ter račun
za članarino.

To je to :)

PRIJAVA ZA ČLANSTVO (in vse dodatne info):

KAKO SE PRIJAVIŠ:

ČLANARINA (1 leto): 180 EUR

Verjamemo, da smo skupaj močnejši.
V to verjamejo tudi naši partnerji in podporniki, ki se zavedajo,

da podpora mladim omogoča spreminjanje svet na bolje.

KOMAJ ČAKAŠ DA SE PRIJAVIŠ?
MI TUDI, DA SE SPOZNAMO :)

www.ypsilon.si          info@ypsilon.si


