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Zadnje raziskave GEM (Global Entrepreneurship 
Monitor), v katere je vključena tudi Slovenija, so 
pokazale, da so podjetnice v zadnjih letih zman-
jšale razliko med spoloma za 6% pri podjetniški 
aktivnosti in bistveno prispevajo h gospodarski 
rasti spodbujeni z njihovo podjetniško aktiv-
nostjo. Kljub temu vključenost žensk v podjet-
ništvo v svetu zelo variira in je v Evropi precej 
skromna.

Dejstva, da so ženske velik vir podjetniškega 
potenciala, se zavedamo tudi na Ministrstvu 
za gospodarski razvoj in tehnologijo. S tem 
namenom smo v letošnjem letu skupaj s SPIRIT 
Slovenija ter Zavodom RS za zaposlovanje in 
Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti pripravili program podjet-
niškega usposabljanja brezposelnih žensk s 
terciarno izobrazbo, ki želijo začeti samosto-
jno podjetniško pot.  Na ta način smo želeli 
subvencijam za samozaposlitev dati dodano 
vrednost, hkrati pa potencialnim podjetnicam 
nuditi ključno znanje in informacije za novo 
podjetniško pot. Izredno nas veseli, da je ukrep 
naletel na tako pozitiven odziv in hkrati že 
prinesel spodbudne rezultate. 

Prepričana sem, da bodo podjetnice, ki se 
predstavljajo v tem katalogu, ustvarile zgodbe 
o uspehu, saj so združile znanje, podjetnost in 
inovativnost, predvsem pa veliko mero poguma 
in se odločile, da vstopijo na to pot. Naj bodo 
navdih naslednjim generacijam podjetnic.

Dr. Sabina Koleša,  
generalna direktorica na Ministrstvu za  

gospodarski razvoj in tehnologijo
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Čestitke vsem novoustanovljenim podjetni-
cam, ki ste se tudi s pomočjo našega programa 
usposabljanja PODJETNOST JE ŽENSKEGA 
SPOLA opogumile in začele svojo samostojno 
podjetniško pot. Ženske ste velik vir podjet-
niškega potenciala in z vso gotovostjo lahko 
trdim, da če boste združile in izkoristile svoje 
znanje, podjetnost in inovativnost, lahko pred-
stavljate pomemben člen za rast gospodarstva 
in s tem za našo skupno prihodnost.

Rezultati tega programa, ki se zrcalijo v vaših 
predstavitvah na naslednjih straneh, nam jasno 
kažejo, da je bil ukrep, ki smo ga pripravili 
skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj 
in tehnologijo, Ministrstvom za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti ter Zavodom 
za zaposlovanje Republike Slovenije, nujno 
potreben in se bo zato nadaljeval tudi v nasled-
njem letu.

Na naši agenciji bomo tudi v prihodnje sledili 
vašim potrebam in vam skupaj z Ministrstvom za 
gospodarski razvoj in tehnologijo skušali ustvari-
ti pravo podjetniško okolje, v katerem boste 
lahko uresničile vse zastavljene cilje.

Mag. Gorazd Mihelič,
SPIRIT Slovenija, javna agencija
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Dodeljevanje subvencij za samozaposlitev 
brezposelnim osebam je bil v preteklih letih 
eden izmed bolj prepoznavnih programov 
aktivne politike zaposlovanja (APZ). Na podla-
gi izkušenj in rezultatov tega programa je 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti (MDDSZ) v začetku leta 2016 
pričelo s pripravo izhodišč za izvedbo pilot-
nega programa APZ, namenjenega izključno 
brezposelnim ženskam s terciarno izobrazbo. 
Odločitev, da tokrat v okviru APZ spodbujamo 
samozaposlovanje žensk z višjo ravnjo izobra-
zbo temelji na stanju na trgu dela, saj med 
registriranimi brezposelnimi osebami s terciarno 
izobrazbo prevladujejo ženske. Vendar pa smo 
želeli, glede na pretekle izkušnje, dodeljevan-
je subvencij za samozaposlitev brezposelnim 
osebam nadgraditi s celovitim programom 
usposabljanja za podjetništvo.

Za učinkovito pripravo in izvedbo pilotnega 
programa za spodbujanje ženskega podjetništ-
va je bilo potrebno združiti znanje, izkušnje in 
sredstva tako s področja izvajanja APZ kot tudi 
s področja podjetništva. Zato je bilo smiselno in 
nujno k pripravi in izvedbi pilotnega programa 
APZ povabiti tudi Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, Javno agencijo Republike 
Slovenije za spodbujanje podjetništva, inter-
nacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in 
Zavod RS za zaposlovanje. 

Na podlagi medresorsko združenega znanja 
in sredstev je nastal nov program APZ z 
nazivom »Spodbujanje ženskega podjetništva«, 
katerega dodana vrednost se odraža v celo-
vitem usposabljanju za podjetništvo, saj le to 
predstavlja za ženske, ki se praviloma mnogo 
težje odločajo za samostojno podjetniško pot 
oziroma so pri tej odločitvah bolj previdne kot 
moški, zelo pomembno spodbudo za samo-
zaposlitev. Menimo, da program »Spodbujanje 
ženskega podjetništva« predstavlja brez-
poselnim ženskam povsem nova, kvalitetna 
izhodišča za vstop v podjetništvo, nenazadnje 
pa s programom krepimo tudi gospodarsko in 
družbeno vlogo žensk ter spodbujamo njihove 
ustvarjalne in inovacijske potenciale, ki so na 
trgu dela vse prevečkrat prezrti.

Naše skupno začrtane cilje spodbujanja žens-
kega podjetništva so udeleženke spomladans-
kega in jesenskega podjetniškega usposabljanja 
v letu 2016 dosegle, kar dokazuje tudi nabor 
poslovnih idej. Želimo, da se bo ta prvi uspeh 
udeleženk programa »Spodbujanje ženskega 
podjetništva« v bodoče odražal v ustanavljan-
ju novih poslovnih subjektov, ohranitvi samo-
zaposlitev in predvsem v rasti podjetij. 

Spremne besede

Damjana Košir,  
generalna direktorica Direktorata za trg dela 
in zaposlovanje Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti
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Ena temeljnih dejavnosti Zavoda RS za zaposlo-
vanje je stalno spremljanje razmer na trgu 
dela. K našemu partnerskemu sodelovanju pri 
oblikovanju in izvajanju programa spodbujan-
ja ženskega podjetništva so tako pripomogle 
prav razmere na trgu dela, ki kažejo na povečan 
delež brezposelnih žensk s terciarno izobrazbo. 
Konec letošnjega aprila, pred začetkom izva-
janja programa, je bilo pri Zavodu prijavljenih 
več kot 9.600 brezposelnih žensk z najmanj 
višješolsko izobrazbo, medtem ko je bilo brez-
poselnih moških s takšno izobrazbo skoraj 
dvakrat manj, nekaj več kot 4.900. Poleg tega 
razmerja lahko pri svojem svetovalnem delu 
neredko opazimo, da se ženske previdneje 
odločajo za samostojno poslovno ali podjet-
niško pot, lahko rečemo, da so pri tem bolj preu-
darne glede na moške in morajo v večji meri 
usklajevati kariero z družinskim življenjem. Vse 
to je narekovalo potrebe po rešitvah, ki bodo 
delovale kot spodbuda in podpora navedeni 
skupini brezposelnih žensk pri iskanju priložnos-
ti za samozaposlitev. 

Na zavodu za zaposlovanje ocenjujemo, da 
je komplementaren pristop pri spodbujan-
ju samozaposlovanja, ki ponuja poglobljeno 
podjetniško usposabljanje pred dodelitvi-
jo subvencije za samozaposlitev, ustrezen in 
učinkovit. Ugotavljamo namreč, da se je izmed 

211 udeleženk, ki so prejele certifikat o zakl-
jučenem spomladanskem usposabljanju, do 
konca oktobra letos samozaposlilo kar 172 
terciarno izobraženih žensk. Pričakujemo, da 
bodo s pomočjo znanj, ki so jih pridobile na 
usposabljanju, lažje prepoznale poslovne in 
tržne priložnosti v realnem podjetniškem okolju. 
Ravno tako jim bodo pridobljene kompetence 
pomagale, da lažje premagajo ovire ali se 
izognejo morebitnim pastem, na katere lahko 
naletijo pri poslovanju. Predvsem pa želimo, 
da osvojena znanja uporabijo pri vzpostavitvi, 
razvoju in širitvi svoje dejavnosti. Pri tem bomo 
veseli, če jim bo v prihodnje glede na dejanske 
možnosti poslovanja uspelo zaposlovati tudi 
nove sodelavce in sodelavke ter tako prispevati 
k večji delovni vključenosti in aktivnosti prebiv-
alcev Slovenije. 

Še ena pomembna razsežnost celotnega 
programa, ki je ne smemo prezreti, je okrepljeno 
partnersko sodelovanje več institucij za dose-
ganje skupnih ciljev in boljših učinkov. S tem se 
ustvarja dobra podlaga še za nadaljnja podobna 
medinstitucionalna sodelovanja v korist ljudi, ki 
so ostali brez zaposlitve in potrebujejo znanja, 
motivacijo in spodbudo za premostitev vrzeli na 
svoji karierni poti in za nov obetaven začetek.

Spremne besede

Mavricija Batič,  
generalna direktorica Zavoda RS za 
zaposlovanje
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Najprej bi želela čestitati vsem pogumnim 
ženskam, ki se s svojimi poslovnimi idejami pred-
stavljate v nadaljevanju.  

Za vas smo na SPIRIT Slovenija, javni agenci-
ji pripravili usposabljanje, ki se je izkazalo za 
zelo koristno in uporabno. Ves čas sem tudi 
sama spremljala usposabljanje, ki je vzporedno 
potekalo na petih lokacijah po vsej Sloveniji in se 
ga je redno in vestno udeleževalo 420 bodočih 
podjetnic. Na vseh lokacijah brez izjeme, ste me 
vedno navdušile  s pozitivno energijo, pogumom, 
inovativnimi idejami in z željo po novih znanjih, ki 
vam bodo pomagala na vaši novi poslovni poti.  
Ta znanja so vam dva meseca intenzivno preda-
jali odlični mentorji pod vodstvom gurujke slov-
enskega ženskega podjetništva ge. Marte Turk 
in njenega predanega tima, za kar se iskreno 
zahvaljujem.

Želela bi, da ne pozabite, kako pomembno je, 
da se povezujemo, spodbujamo, sodelujemo 
in druga drugi pomagamo soustvarjati podjet-
niške uspehe, zato vas, vaše znanke, kolegice in 
prijateljice vabim, da se letos obdarite s ponudbo 
iz tega kataloga in se pridružite Skupnosti slov-
enskih podjetnic, ki ste jo soustvarile med uspos-
abljanjem in je že aktivna na strani: http://www.
skupnost-podjetnic.si/  

Naj vas na novi poti nič ne ustavi in vedno ciljajte 
na luno, ker tudi če zgrešite, boste pristale med 
zvezdami.

Mag. Mojca Skalar Komljanc,
Vodja programa ženske v podjetništvu

SPIRIT Slovenija, javna agencija



10 Rezultati programa usposabljanja

Rezultati programa usposabljanja

Leto 2016 je bilo za podjetno naravnane Slovenke, 
ki so se odločale med zaposlitvijo in samozapos-
litvijo ob podpori aktivne politike zaposlovanja in 
usmeritve Javne agencije Republike Slovenije za 
spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 
investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija), prelomno. 
Želja, da bi se ekonomsko osamosvojile, odtrgale od 
domačega ognjišča in doživele svojo poslovno neod-
visnost, je postala resničnost s pomočjo programa 
usposabljanja PODJETNOST JE ŽENSKEGA SPOLA. 
Uvajanje v podjetništvo, ki je obsegalo 100 ur 
izobraževanja in pogovorov z mentorji, številne 
dodatne ure pri pripravljanju tržnih raziskav in 
razvoju poslovnega načrta, pogovori z domačimi in 
prijatelji in razprave s »sošolkami« o nalogah, redna 
srečanja na seminarju, vse to je trajala cela dva 
meseca. In obrodilo sadove !

Ocena programa

Od dobrih štiristo podjetnic obeh generacij uspos-
abljanja, je kar 172 podjetnic iz prve generacije 
(maj-junij) odprlo svoja podjetja že v prvih dveh 
mesecih po pridobitvi certifikata, druga generacija, ki 
je zaključila »šolanje« konec oktobra, pa je prispevala 

k tej številki še kakih 80 novih podjetnic že v prvem 
mesecu po prejetem certifikatu. Do konca januarja 
2017 lahko računamo, da se bo novim podjetnicam 
pridružilo še sto tistih, ki bodo leto 2017 začele kot 
podjetnice. 

Tako predstavljamo v tej publikaciji 228 slovenskih 
podjetnic začetnic, deklet in žena, ki so na dobri 
poti, da poslovno uspejo ne le v domačem okolju. 
Spodbujene z novim znanjem in informacijami, ki 
jih bodo na poti k uspehu potrebovale, bodo zagot-
ovo znale izkoristiti kot priložnosti na skupnem 
evropskem trgu in razširiti svoje poslovanje na bližnje 
trge članic EU. Podjetnost med ženskami se prebu-
ja po vseh slovenskih regijah. Poleg že standardno 
podjetniško aktivne Osrednjeslovenske regije, so 
se opogumile tudi Savinjčanke in Štajerke, sledijo 
Gorenjke, Dolenjke z Belokranjkami in Posavke ter 
Goričanke.  Tudi dejavnosti, za katere so se po temel-
jitem premisleku odločile, so drugačne od tradiciona-
lne trgovine ali gostinstva, kjer jih pogosto najdemo 
v statističnih raziskavah. Visokoizobražene podjet-
nice, med katerimi je bilo veliko arhitekt, pravnic, 
prevajalk, lektoric, profesoric, ekonomistk,socialnih 
delavk pa tudi grafičnih oblikovalk, oblikovalk nakita 
in umetniških unikatov in slikark, so se, v skladu s 
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Gorenjska
Goriška

JV regija
Koroška

Obalnokraška
Osrednjeslovenska

Podravska
Pomourska

Posavska
Primorsko notranjska

Savinjska
Zasavska

Št. novih podjetnic po regijah

Slika 1: Število novih podjetnic – pregled po regijah  
Vir: Spirit Slovenija, 2016

Marta Turk,
koordinatorka programa
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finančnimi možnostmi in pričakovnaji odločile za 
različne storitvene dejavnosti, nekaj jih je tudi v 
turizmu, še več pa v izobraževanju in poslovnem 
svetovanju. 

V programu usposabljanja je sodelovalo 16 mento-
ric in mentorjev. Vsi vključeni mentorji imajo široka 
strokovna znanja na področju posameznih tem, 
hkrati pa so vsi tesno povezani s podjetniško prakso 
oziroma vodijo svoja podjetja. Kot predavatelji 
so dobro podkovani tudi na področju poznavanja 
metod za  izobraževanju odraslih. Večina mentorjev 
je lahko predavala poleg svoje teme še katero od 
sorodnih vsebin, tako smo tudi zagotovili tekočo 
izvedbo načrtovanega usposabljanja. 

V jesenskem terminu (druga generacija) smo vsem 
udeleženkam zagotovili vpogled v sejemsko dejav-
nost in izvedli skupno delavnico 3. modula v dvorani 
Celjskega sejma, kjer se jim je pridružil tudi minister 
za gospodarstvo Zdravko Počivalšek in generalna 
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direktorica direktorata za podjetništvo dr. Sabina 
Koleša. Na delavnici 3. modula so udeleženke 
obiskale tudi razstavo podjetnic iz prve generaci-
je ter dobile tudi skupinsko domačo nalogo, ki je 
spodbudila povezovanje udeleženk iz različnih regij. 
Domačo nalogo so predstavile v okviru Modula 7 
in pripravile tudi pisne izdelke. Udeleženke v vseh 
skupinah so se izjemno dobro odzivale na vsebine 
posameznih modulov in so se že v času usposa-
bljanja oblikovale v manjše skupine ter si med seboj 
pomagale pri razvoju idej.  

Ob zaključku usposabljanja so se nekatere kandi-
datke povezale in nadaljujejo poslovno pot skupaj. 
Udeleženke so v okviru delavnic gradile samozav-
est, razvijale svoje veščine in izkušnje, ter se naučile, 
kako svoje že pridobljeno znanje dobro predstaviti 
in unovčiti. Skozi program smo ves čas poudarja-
li pomen medsebojne pomoči in podpore, kar so 
udeleženke ponotranjile in jih spodbujali k ustvarjan-
ju dobrega vzdušja sodelovanja. Ob koncu programa 

Slika 2: Dejavnosti novih podjetnic  
Vir: Spirit Slovenija, 2016
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so si med seboj pomagale pri pripravi poslovnih 
načrtov, si dajale tvorne predloge in nasvete ter 
druga drugo priporočale prek svojih kanalov. 
Vsak od modulov predstavlja vsebino, ki spodbuja 
podjetniški duh in iskanje priložnosti. Poleg boljšega 
poznavanja poslovnega okolja in razvoja poslovne-
ga modela, so se podjetnice veliko posvečale tudi 
vprašanju kalkulacije stroškov in ugotavljanju, kdaj 
in v kakšnih okoliščinah bodo prišle do točke prelo-
ma. Brez poznavanja optimalne rabe interneta in 
spoznavanja različnih orodij na internetu (Modul 6) 
ni sodobnega podjetništva. Udeleženke so dobile 
potrebne kompetence na področju informacijskih 
tehnologij, ki omogočajo boljše odločanje o izboru 
prodajnih kanalov in načinu uporabe le-teh, pa tudi 
o upoštevanju osnov principov varnosti na internetu, 
z usposabljanjem na tem področju pa nadaljujejo 
same.

Evalvacija

Pomemben del takšnega programa je tudi evalvaci-
ja. Udeleženke so anonimno ocenjevale vsakega 
od 16 mentorjev in vsak modul posebej in rezulta-
ti so pokazali, da so bile Celjanke manj zaupljive 
do programa na začetku (Modul1) v primerjavi z 
ostalimi 4 lokacijami, vendar so ob zaključku podel-
ile celotnemu programu najvišjo poprečno oceno, 
Primorska pa najnižjo.. Ko smo primerjali posa-
mezne module, pa so na vseh lokacijah najvišje 
ocenile Module 1 6 in 8, med manj »popularnimi« pa 
so znanja s področja zakonodaje in predpisov ter 
poslovnega okolja, a prav ta znanja so pomembna 
osnova za uspešno poslovanje brez kasnejših težav 
zaradi nepoznavanja predpisov.

Usposabljanje je uspešno za njimi, zdaj se začenja 
podjetniška šola življenja.

Slika 4 in 5: Povprečna ocena modulov Ljubljana : Maribor 
Vir: Spirit Slovenija, 2016

Slika 3: Splošen vtis o programu 
Vir: Spirit Slovenija, 2016
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Povzetek

Delež visokoizobraženih žensk med dolgotrajno 
brezposelnimi je postal prevladujoč kot ugotavl-
jajo na Zavodu za zaposlovanje. Ob pomanjkan-
ju dolgoročne vizije in dosledne politike, ki bi 
izboljšala vrzel v podjetniški aktivnosti žensk v 
primerjavi z aktivnostjo moških se naglo povečuje 
delež samozaposlitev in porajanja mikropodjetij 
brez zaposlenih in z zelo nizkim letnim dohodkom. 
Med delujočimi podjetnicami jih le 10%  zaposli 
še eno osebo, povprečna samozaposlena ženska 
ustvari manj kot 344 EUR mesečnega dohodka po 
poplačilu stroškov in obveznosti. Moški ustanovi-
telji so sicer za tretjino uspešnejši. Za vse pa velja, 
da so njihove poslovne dejavnosti preveč orienti-
rane na domači lokalni trg in jim primanjkuje več 
podjetniške smelosti in inovativnosti. Prav zato je 
potrebno hkratno spodbujanje nastajanja »novih 
podjetij« in usposabljanje že aktivnih podjetij. 
Hitreje in v večji meri morajo predvsem mikro in 
mala podjetja v svoje poslovanje uvajati prednosti 
digitalnega marketinga in vseh sodobnih virtual-
nih orodij, ki jih ponuja informacijska tehnologija 
in tako povečevati tržišče. Tudi pri iskanju rešitev 
za brezposelnost visokoizobraženih žensk bi 
morali iskati odgovore v dodatnih poglobljenih 
usposabljanjih za uporabo IT, ki obetajo poklice 
prihodnosti.  

Strategija za razvoj podjetništva žensk naj bi 
bila temelj za različne pobude in ukrepe, ki 
bodo prispevali k zmanjšanju brezposelnosti s 
samozaposlovanjem in povečanjem zaposlitev v 
ženskih podjetjih.  

Žensko podjetništvo ni samo način za zmanjšan-
je revščine in brezposelnosti, temveč ob ustrezni 
podpori predstavlja potencial za gospodarsko 
rast in nova delovna mesta, zato tega segmenta 
ne obravnavamo kot cilj za povečanje enakosti, 
temveč spodbude za posebne ciljne skupine, 
ki se soočajo z izzivom podjetništva, tako kot 
uvajamo posebne programe za star-up podjetja, 
podjetništva za mlade, ali programe za aktivne-
jše zaposlovanje starejših zaposlenih. Posvetiti se 
moramo vprašanju, kako pospešiti rast mikropod-
jetij in s. p. ter med podjetnicam spodbuditi več 
inovativne naravnanosti, še posebej vključevanja 
tehnoloških znanj in razvoja inovativnih poslovnih 
modelov in storitev.

Razvoja ekonomske in poklicne samostojnosti 
žensk si ni mogoče zamišljati brez program-
ov usposabljanja za žensko podjetništvo s 
podpornimi ukrepi. Sistematično izobraževanje 
in usposabljanje za podjetništvo in poznavanja 
domačega in mednarodnega tržišča, predvsem pa 
tržišča, ki nastaja z informacijsko avtocesto mora 
biti stalni cilj.  Podjetništvu naklonjene politike, 
ki imajo v svojem naboru tudi ženskam prijaz-

no podjetniško okolje, dajejo izjemne gospodarske 
učinke in zagotavljajo visok delež novih zaposlitev.

V državah, ki so sprejele pomembne podporne 
ukrepe za spodbujanje ženskega podjetništva, so 
dosegli hitrejše samozaposlovanje žensk in močno 
podjetniško rast tudi v dejavnostih, ki sicer niso 
tipične za ženske. 

Spodbujanje inovativnosti žensk in mentorstvo 
izobraženim ženskam (knowledge based economy);  
spodbujanje nastajanja ženskih podjetniških centrov 
po zgledu kooperativ in medsebojnega sodelovanja 
(zgledi: ZDA, Nemčija, Avstrija, Velika Britanija) je 
dobra praksa v tujini, in po njej se zgledujemo tudi 
pri nas.

Tudi spremljanje rezultatov in ekonomskega 
prispevka podjetnic v dodani vrednosti na regio-
nalni in nacionalni ravni je pomemben pokazatelj 
poslovne uspešnosti podjetnic, pa tudi uvedeni 
ukrepov.

Na nedavni skupščini Evropske komisije za mala 
in srednja podjetja je bil velik poudarek na hitre-
jšem uvajanju informacijske tehnologije v vse 
sfere podjetništva in malih in srednjih podjetij in 
oblikovanja skupnih razvojnih platform za njihovo 
hitrejšo rast in mednarodno konkurenčnost, hkrati 
tudi EU ugotavlja, da postajajo samozaposleni in 
mikropodjetja pomembna kategorija prilagod-
ljivih, fleksibilnih podjetnikov, ki prinašajo nove 
rešitve in nov način poslovanja. Za njihov uspeh je 
potrebno primerno poslovno okolje, ki ne zavira, 
temveč spodbuja in dostopnost do potrebnih znanj 
in uporabe sodobnih tehnologij, ki mora potekati 
vzporedno s podjetniško aktivnostjo.

Slika 6: Zaposlenost pri podjetnicah  
Vir: Publikacija Povezane in uspešne, 2016
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18 Animacija za otroke, spodbujanje ustvarjalnosti

Z izvirnimi pristopi pripravljamo programe za otroke: 
Rojstnodnevne animacije, delavnice, občasno varstvo, učenje 
smučanja. 
Razvijamo specializirane programe za hiperaktivne otroke in 
tiste, ki se zaradi svojega vedenja težje vključujejo v okolje.

Ekstra programi za ekstra energične 
otroke, Ana Marinčič s.p.  

Ana Marinčič

Reteče 96
4220 Škofja Loka

T: +386 31 694 908
E: zanimana4@gmail.com

Ukvarjam se z zabavnim uvajanjem v judo. Vadba je namenjena 
otrokom starim od 5 - 9 let, ki prek igre spoznajo osnovne ele-
mente juda. Moja vadba poskrbi, da otroci razgibajo ter utrdijo 
celotno telo (s pomočjo blazin in nasprotnika).

Judo za otroke  Marja Kocbek

Rekeracija za otroke, Marja Kocbek s.p. 
Trg svobode 32 
8790 Sevnica

T: +386 41 223 551
E: marja.kocbek@gmail.com
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Nudimo 
1. Pomoč za uspešno učenje učne snovi, dobre metode učenja, 
organizacija gradiva, časa, inštrukcije 
2. Individualno, skupinsko pomoč z umetnostjo za otroke in 
odrasle 
3. Individualno, partnersko in družinsko svetovanje ob težavah in 
vprašanjih

TIVYA Uspešno učenje; 
Pomoč z umetnostjo; Svetovanje
Uspešno učenje, osebnostna rast in zadovoljstvo.

Anastazija Babič

TIVYA, Pomožne dejavnosti za 
izobraževanje, Anastazija Babič s.p.
1000 Ljubljana

T: +386 30 618 605
E: anastazija@tivya.eu
W: www.tivya.eu

V podjetju nudimo različna izobraževanja in delavnice za otroke; 
ukvarjamo se s publicistiko in prevajanjem.

Izobraževanje Logos  Tanja Pihlar

Izobraževanje Logos, Tanja Pihlar s.p.
Cesta talcev 15 b
4000 Kranj

T: +386 51 34 80 21
E: tanja.pihlar@guest.arnes.si
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Montessori pedagogika  Spodbuja otrokovo željo po samostoj-
nem učenju.  Otrok doseže svoj polni potencial na vseh pod-
ročjih življenja.  Delo z materialom omogoča dejavnost z vsem 
telesom, posebno z rokami. Predstavlja vzgojo za mir.

Hiša otrok SAŠA, Montessori pedagogika
»Pomagaj mi, da naredim sam.«

Mojca Kumprej

Hiša otrok SAŠA, center izobraževanja, 
učenja in prostočasnih dejavnosti, 
Mojca Kumprej, s. p.
Ter 63, 3333 Ljubno ob Savinji

T: +386 31 663 576
E: hisaotrok.sasa@gmail.com
W: FB: Hiša otrok SAŠA

Jezikovni sloved nudi vse, kar je povezano s slovenskim jezikom: 
inštrukcije, lektoriranje, jezikovne tečaje za tujce, prevajanje iz 
angleščine, hrvaščine in srbščine v slovenščino, pomoč pri ureja-
nju in pisanju besedil, pisanje člankov …

Jezikovni sloved  

Sanja Berend

Ulica Maistrovih borcev 4 
8257 Dobova

T: +386 41 883 894
E: berend.sanja1@gmail.com
W: www.facebook.com/Jezikov-
ni-vseved-266055863729751/?fref=ts



21Izobraževanje/Jezikovne storitve, prevajanje, lektoriranje, tolmačenje

Sem profesorica slovenščine in pišem, urejam ter lektoriram 
besedila, izvajam delavnice o učenju, jezikovna izobraževanja 
v podjetjih ter treninge javnega nastopanja. Sem tudi  avtorica 
učnih gradiv in jezikovnih priročnikov.

Center Edus, izobraževanje, avtorstvo in 
jezikovno svetovanje, Tanja Slemenjak, s. p.  

Tanja Slemenjak

Center Edus, izobraževanje, avtorstvo in 
jezikovno svetovanje, Tanja Slemenjak, s. p.
Kajuhova ulica 4 
3210 Slovenske Konjice

T: +386 40 435 915
E: center.edus@gmail.com
W: FB: Center Edus

Poučujem nemški in italijanski jezik - tako otroke kot odrasle, pri 
čemer se v celoti prilagodim potrebam posameznika (kraj, čas, 
področje znanja). 
Poleg tega tudi prevajam v nemški in italijanski jezik ter iz obeh 
jezikov v slovenščino.

Prevajanje in poučevanje 
nemškega in italijanskega jezika  

Anamarija Petelin

Kolodvorska ulica 5
1310 Ribnica

T: +386 51 363 669
E: anamarija.petelin@gmail.com
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Prevajalske storitve na večjezičnih področjih angleščina - slo-
venščina - srbščina - hrvaščina.  Poznavanje strokovnih podro-
čij ekonomije, mednarodnih odnosov in kemijske tehnologije,  
Prevajamo najzahtevnejše strokovne vsebine in poučujemo 
angleščino.

English? YOU CAN DO IT!  Mirjana Bugeza

Mihalovec 71 E 
8257 Dobova

T: +386 31 771 467
E: bugeza.m@gmail.com

Zvočne delavnice za najmlajše po metodi Montessori, delavnice 
zdravilnega petja.  
Inštrukcije glasbene teorije, muzikološka predavanja ter pomoč 
pri prebujanju posluha.

ARS QUEEN, izobraževanje na področju 
kulture in umetniško ustvarjanje  

Maja Anžur Kajzer

ARS QUEEN, izobraževanje na področju 
kulture in umetniško ustvarjanje, 
Maja Anžur Kajzer s.p.
Visoko 227
1292 Ig pri Ljubljani

T: +386 70 871 281
E: info@arsqueen.eu
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Ukvarjamo se z nudenjem kvalitetnih in strokovnih storitev na 
področju prevajanja ruskega jezika ter izvajanjem tečajev rušči-
ne, ki so prilagojeni specifi ki podjetja ali posameznikom.

GLAGOLAT, Dragana Kljajić, s. p.
Osvajamo tuje. Razumemo svet.

Dragana Kljajić

GLAGOLAT - izobraževanje in prevajanje 
ruskega jezika, Dragana Kljajić, s. p.
Petrova ul. 1, Hotiza
9220 Lendava

T: +386 51 224 760
E: info@glagolat.si
W: www.glagolat.si

Podjetje se ukvarja s poučevanjem slovenskega in angleškega 
jezika za različne ciljne skupine; s prevajanjem iz slovenščine v 
angleščino in obratno; z lektoriranjem in jezikovno adaptacijo; 
s pisanjem avtorskih besedil in z dramaturgijo ter založništvom.

Jezikovne storitve, 
poučevanje in ustvarjanje  

Barbara Hrastnik

Jezikovne storitve, Barbarélla Plus, 
Barbara Hrastnik, s.p.
Ljubljanska 17A 
2000 Maribor

T: +386 40 703 584
E: barbarellaplus.storitve@gmail.com
W: V pripravi.
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Ponujamo vam kakovostne storitve prevajanja angleškega, nem-
škega in slovenskega jezika ter lektoriranje vseh vrst besedil. V 
naših prevodih se odražajo naše dolgoletne izkušnje in odlike.

Translatum
Današnja beseda je jutrišnji most.

TRANSLATUM
prevajanje

TRANSLATUM
prevajanje

Eva Plajh

TRANSLATUM prevajanje, Eva Plajh s.p.
Drevesniška 7 
2327 Rače

T: +386 41 374 238
E: eva.plajh@translatum.si
W: www.translatum.si

Prevajam besedila iz nemščine in angleščine v slovenščino 
in obratno. Moje prednosti so dobra jezikovna podkovanost, 
natančnost in zanesljivost. Z veseljem poskrbim za prevod ali 
jezikovni pregled vaših spletnih strani in drugih dokumentov.

EMA prevaja, Ema Marolt s.p.  Ema Marolt

EMA prevaja, 
prevajalske storitve Ema Marolt s.p.
Pusti Hrib 2 
1316 Ortnek

T: +386 31 249 777
E: ema.marolt@gmail.com
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Prevajanje pravnih, publicističnih in drugih besedil iz angleščine, 
nemščine, srbščine in švedščine v slovenščino, jezikovna podpo-
ra pri poslovanju s tujimi trgi (prevajanje poslovne koresponden-
ce in pogodb) in lektoriranje. Vse na enem mestu. 
Posebnost: prevajamo tudi švedščino.

Aleksandra Rajković, s.p.  

Prevajanje  in  druge jez ikovne reš i tve

Aleksandra Rajković

Arlingua, prevajanje in druge jezikovne 
rešitve, Aleksandra Rajković, s.p.
Kidričeva ulica 2
3270 Laško

T: +386 40 568 585
E: aleksandra.rajkovic@siol.net

Hitro, strokovno in brezhibno lektoriranje ter oblikovanje vseh 
vrst besedil izkušene slovenistke in doktorice znanosti po kon-
kurenčni ceni. Ponujam tudi inštrukcije ter poučevanje sloven-
skega jezika in književnosti.

Lektoriranje in oblikovanje besedil  Urša Prša

Lektoriranje in oblikovanje besedil, 
Urša Prša s. p.
Golnik 151 
4204 Golnik

T: +386 40 226 935
E: ursa.papler@siol.net
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Sem profesorica nemščine in angleščine z diplomo Filozofske 
fakultete v Ljubljani in z bogatimi delovnimi izkušnjami. Vodim 
splošne, poslovne in individualne tečaje, nudim animacije za 
predšolske otroke in prevajam z različnih področij.

Germanica Suzana Slemenšek s.p.
tečaji po meri

Suzana Slemenšek

Germanica, jezikovni tečaji in prevajanje, 
Suzana Slemenšek s.p.
Puncerjeva ulica 4
3000 Celje

T: +386 40 253 056
E: info@germanica.si
W: www.germanica.si

Lektoriranje zajema jezikovni pregled, vsebuje slovnično in 
pravopisno pregledovanje, odpravljanje napak in sooblikovanje 
besedila. Vaše delo natančno in strokovno pregleda profesorica 
slovenščine z več kot desetletnimi lektorskimi izkušnjami.

Monika Šeligo, s. p.
Lektoriranje, ki mu lahko zaupate

Monika Šeligo

Izobraževanje, Monika Šeligo, s. p.
Zgornja Kostrivnica 1a 
3241 Podplat

T: +386 31 539 035
E: monika.seligo@gmail.com 
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Naš cilj je priskrbeti dobro družbo vitalnim upokojencem in 
nagajivim otrokom brez varstva. Poskrbimo za kvalitetno pre-
življanje družinskega prostega časa in razvijanje sosedskih 
odnosov.

Dobra družba
Mi vsi smo dobra družba! Tea Derguti

Dobra družba, animatorka, Tea Derguti s.p.
Kidričeva cesta 45 
4000 Kranj

T: +386 31 701 003
E: tea.derguti@gmail.com

Strokovni prevodi s področja medicine, farmacije, znanosti o 
življenju in tehnike (odlično poznavanje terminologije, procesov 
v zdravstvu in registracijskih postopkov). 
Poslovna korespondenca s tujino (certifi kat iz poslovne 
angleščine)

Prevajanje strokovnih besedil  

LOGOS
Tatjana Verzel s.p.

Tatjana Verzel

Lackova cesta 41 f 
2000 Maribor

T: +386 31 350 515
E: tatjana.verzel@amis.net
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Kaj obsega storitev pomoč na domu?
• učenje novih načinov funkcioniranja v domačem okolju; 
• prilagajanje individualnim potrebam posameznika; 
• razbremenitev pri opravljanju vsakdanjih obveznosti; 
• svetovanje; • ohranjanje socialnih stikov…

JASMINA KREČA, S.P. Pomoč na domu
Tu smo vam v pomoč!

Jasmina Kreča

Narof 22 
1411 Izlake

T: +386 70 404 868
E: pomoczamoc@gmail.com
W: www.facebook.com/jasmina.furo

Podjetje, se ukvarja s starostniki in osamljenimi. Ohranjanje 
fi zične in telesne aktivnosti, pot v bolj srečno in neodvisno 
življenje, izboljšanje umskih socialnih motoričnih sposobnosti. 
Individualen načrt prilagojen uporabniku.

Senior&Aktiv
Obogatimo življenje skupaj

Tatjanca Gaber

Reteče 67/a 
4220 Škofja loka

T: +386 68 164 000
E: taja.aktiv@gmail.com
W: Senior&aktiv
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Pomoč in storitve za starejše osebe, ki želijo čim dlje osta-
ti v svojem domačem okolju, pa pri tem potrebujejo občasno 
pomoč.  Izboljšujemo kakovost življenja starejših oseb, jih raz-
bremenjujemo ter spodbujamo socialne stike.

DLAN, Maja Metelko s.p.  Maja Metelko

DLAN, pomoč starejšim, Maja Metelko s.p.
Vinji Vrh 22a 
8220 Šmarješke Toplice

T: +386 41 802 034
E: dlan.majametelko@gmail.com

Svetovanje in podpora podjetjem z zaposlenimi gluhimi oseba-
mi; Odkrivanje potencialov gluhih; Jezikovni tečaji in motivacij-
ska izobraževanja; Novinarstvo; Tolmačenje za gluhe in slišeče 
za različne medije in naročnike;  Prevajalstvo; Podpora video 
vsebinam.

Svetovanje in podpora podjetjem z 
zaposlenimi gluhimi osebami; 
izobraževalne storitve
Podreti ledeno goro predsodkov o gluhoti

Maja Kuzma

Zorenci 1 
8340 Črnomelj

T: +386 40 748 490
E: majakuzma7@gmail.com
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S spremembami se je včasih težko soočiti, kljub temu, da gre 
za izboljšanje počutja in splošnega vpliva na okolje.  Včasih celo 
narediš prvi korak, potem pa kar«zmanjka«... Potrebuješ podpo-
ro. Z nami naredi DRUGI KORAK.

Drugi korak z.o.o.
...k spremembi skupaj z nami.

Tanja Bukovec

Drugi korak, Svetovanje, 
izobraževanje in storitve z.o.o.
Grilcev Grič 3 
1360 Vrhnika

T: +386 41 215 897
E: info@drugi-korak.si
W: www.drugi-korak.si

Sem mag. socialnega dela, diplomirana ekonomistka, astrolo-
ginja. Kot astrologinja lahko na osnovi vaših rojstnih podatkov 
predvidim, kdaj in kakšne spremembe se vam bodo zgodile v 
življenju. Za vas poiščem najboljše rešitve v danem obdobju ter 
vas usmerim vanje.

Astrologija, numerologija, 
osebnostna rast  

Veronika Bernjak

Šmihelska cesta 19 
3330 Mozirje

T: 386 41 721 418
E: veronika.bernjak@gmail.com
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Ponujamo svetovanje na področju poslovnega in osebnega 
načrtovanja ter za vas kreiramo ključni model strategije uspeha 
za poslovne in osebne namene.  Posebej za ženske ustvarjam 
program »Prebudi brezčasno lepoto&aktiviraj vrelec zdravja« ter 
Dao jogo.

Starodavno znanje v modernem času  Darja Furek

Kicar 44b 
2250 Ptuj

T: +386 41 457 023
E: darja@sonce-luna.si
W: www.sonce-luna.si

Mesto znanja – vse za vašo osebno rast in razvoj na enem 
mestu: osebno in karierno svetovanje, NLP Coaching, vodene 
skupinske in spletne meditacije, delavnice za boljše razumevanje 
sebe, spletni programi za osebno rast, e-knjige in priročniki.

Mesto znanja, Petra Cvek s.p.  

Izobraževanje in svetovanje
za osebno rast, Petra Cvek s.p. Petra Cvek

Mesto znanja, izobraževanje in svetovanje 
za osebno rast, Petra Cvek s.p.
Reteče 129 
4220 Škofja Loka

T: +386 31 535 776
E: petra@mestoznanja.si
W: www.mestoznanja.si
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Celostno svetovanje ljudem o postopkih za izboljšanje zdravja, 
prehrani/dodatkih, o telesni vadbi,  
edukacija o vzdrževanju čistega bivalnega okolja po sodobnih 
eko principih  
šola eko čiščenja.

Mateja Horvat s.p.
Celostno svetovanje

Mateja Horvat

Mateja Horvat s.p. K lepoti in zdravju
Cankarjeva 81a 
9000 Murska Sobota

T: +386 41 716 598
E: mshorrous@gmail.com

- Preprečevanje izgorelosti in stresa na delovnem mestu 
- Odnosi in občutki v delovnem okolju  
- Partnerski, družinski in medsebojni odnosi         

Ambient sučutja, izobraževanje in 
svetovanje s področja zdravja
Zdrav team gradim z vzgledom.

Tea Gorogranc

Ambient sočutja, svetovanje in izobraževa-
nje s področja zdravja, Tea Gorogranc s.p.
Cankarjeva ulica 1 
3000 Celje

T: +386 68 157 590
E: fokus.tea@gmail.com
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Naši programi so oblikovani tako, da vam pomagajo pri iskanju 
harmonije in življenjskih smernicah. Ker ima vsak drugačno pre-
teklost, je to iskanje za vsakogar malo drugačno, zato ponujamo 
različne dejavnosti.

Akademija za harmonijo življenja  Vesna Juvan

Celovška cesta 55 
1000 Ljubljana

T: +386 40 172 828
E: juvan.vesna@gmail.com
W: http://harmonija-zivljenja.weebly.com/

SOMATSKI GIBI Vas mučijo kronične bolečine, ste v stresu, težko 
dihate, ste utesnjeni? Učenje poteka individualno ali v obliki 
delavnic, Team building, promocije zdravja na delovnem mestu. 
NITKARIJE Prestižen unikaten nakit, tudi kot poslovno darilo.

SOMATIKA GIBANJE - Učenje gibanja
NITKARIJE - Unikatni izdelki

Irena Jugovic

Hrastje 110 
4000 Kranj

T: +386 40 683 704
E: somatika.irena@gmail.com
W: www.somatika-gibanje.com
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Meditacija me je tako prevzela, da sem postala certifi cirana vadi-
teljica meditacije. MičnaCvetlična tako ponuja recept za ponov-
ni vzlet, ki sem ga sama še kako dobro preizkusila.  Termine in 
lokacije meditacij najdete na Facebook strani.

MičnaCvetlična Maja Križnar S.P.
Verjemi v ljubezen, moli in deli ljubezen.

Verjemi v ljubezen, 
moli in deli ljubezen. 

Maja Križnar

MičnaCvetlična, Storitvene dejavnosti, 
MAJA KRIŽNAR S.P.
Hafnarjeva pot 2 
4000 Kranj

T: +386 40 507 520
E: maja.kriznar@gmail.com
W: www.facebook.com/micnacvetlicna

V Centru Modrosti vam ponudimo izobraževanja, delavnice in 
različna svetovanja. Na duhovnem področju pa izvajamo intuitiv-
na svetovanja, terapije za odrasle in otroke, energijske podpore 
ob pomembnih dogodkih, čiščenja čaker, prostorov. Orgoniti.

Intuitivni tretmaji in svetovanja 
Izobraževanja, delavnice
Center zdravja, znanja in lepote 21.stoletja.

Vlasta Kraker

Šolska ulica 55 
3311 Šempeter v Savinjski dolini

T: +386 40 659 907
E: info@centermodrosti.si
W: www.centermodrosti.si
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Čuječnost (ang. mindfulness) je zavedno in namerno usmerja-
nje pozornosti v sedanji trenutek takšen kot je, brez obsojanja. 
Program temelji na mednarodnem MBSR (Mindfulness Based 
Stress Reduction) programu.

Program čuječnosti 
za obvladovanje stresa  

Eva Požar

Matenja vas 80 
6258 Prestranek

T: +386 31 716 996
E: eva.pozar@cujecnost.org
W: www.cujecnost.org

Psihološka diagnostika, svetovanje in rehabilitacija. Svetovanje 
starostnikom, vaje za krepitev spomina. Rehabilitacija po mož-
ganski kapi, poškodbah in operacijah. Delo z osebami s posebni-
mi potrebami.

Tadeja v Zanoškar s.p.  Tadeja Pilih Zanoškar

Psihološko svetovanje in rehabilitacija, 
Tadeja Pilih Zanoškar s.p.
Cesta na Dobrovo 39 
3000 Celje

T: +386 31 707 565
E: tadeja.pilihzanoskar@gmail.com
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NLP svetovanje, delavnice za fi zične in pravne osebe,  izvajanje 
terapij. Ponovne povezave in izvedba osebne ponovne pove-
zave, izvedba različnih energetskih tehnik (Suzana Landripet), 
promocija zdravja, energijski horoskop, spletna prodaja.

NLP svetovanje, promocija, 
terapevtska dejavnost
Nove povezave so pot do kreacije želenih ciljev.

 

Ida Rožman

Spodnje Pirniče 25 c 
1215 Medvode

T: +386 40 598 063
E: novepovezave888@gmail.com

Metida s pomočjo astrološkega in osebnega terapevtskega 
pogovora predano in učinkovito v prijaznem in varnem okolju 
pomagam ljudem do boljšega duševnega in telesnega počutja. 
To prispeva k bolj kvalitetnemu življenju njih samih in njihovih 
družin!

Metida, Tina Robič s.p.
Obrnite SVOJ svet na bolje!

Tina Robič

Metida, astrološko in osebno svetovanje, 
Tina Robič s.p.
Borovška cesta 7a 
4280 Kranjska Gora

T: +386 30 383 241
E: info@svetovanje-metida.si
W: www. svetovanje-metida.si
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Po principih kognitivno vedenjske terapije pomagam posame-
znikom, parom ali zaključenim skupinam pri reševanju osebnih  
duševnih težav, reševanju težav v medosebnih odnosih in grad-
nji pozitivne naravnanosti v  kolektivu.

Irena Stubelj Marinič s.p.
S spreminjanjem svojih misli spreminjamo svoj pogled na svet.

Irena Stubelj Marinič

Psihosocialno svetovanje 
Irena Stubelj Marinič s.p.
Pod Škabrijelom 11 
5000 Nova Gorica

T: +386 41 384 566
E: irena.stubelj@gmail.com

Program za podjetja, ki želijo zdrave in produktivne zaposlene. 
Pripravimo celosten nabor ukrepov za izboljšanje zdravja in 
počutja zaposlenih. TeamVital združuje ljudi različnih profi lov, 
saj verjamemo, da le uspešno povezovanje vodi do zadovoljne-
ga naročnika.

TeamVital, Polonca Štajnar s.p.
TeamVital, Promocija zdravja pri delu

Polona Štajnar

TeamVital, poslovno svetovanje, 
Polonca Štajnar s.p.
Koseskega 30 a 
1000 Ljubljana

T: +386 41 789 232
E: info@teamvital.si
W: www.teamvital.si
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Z metodo razširjene zavesti vstopimo v nevidno informacijsko-
-energetsko polje podjetja, prepoznamo prave vzroke za težave, 
biopolje očistimo in uravnovesimo. Povečamo pretok življenjske 
energije podjetja in ga tako podpremo, da deluje bolj optimalno.

EKVILIBRIUM, Pospeševalnik zavesti  

Nobene težave ni mogoče rešiti
z isto zavestjo, ki jo je ustvarila.
Albert Einstein

Urška Henigman

EKVILIBRIUM, poslovno svetovanje, 
Urška Henigman s.p.
Ciglerjeva ulica 10 a 
1294 Višnja Gora

T: +386 41 282 002
E: urska.henigman@ekvilibrium.si
W: www.ekvilibrium.si

Čustva. Pomembno je, da jih čutimo in sprejmemo. Prijetna in 
manj prijetna. Ker pridejo in gredo. Skupaj jih lahko ujamemo in 
usmerimo. So gradniki kvalitetnih in trdnih odnosov. Na oseb-
nem in poslovnem področju.

Izobraževanje, 
zakonska in družinska terapija  

Milena Svetlin

Savska cesta 13b 
1230 Domžale

T: +386 41 720 472
E: milena.svetlin@gmail.com

Storitve terapij, osebnostna rast; promocija zdravja
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Urška Merljak (univ. dipl. pravnica) ponuja psihoterapijo, media-
cijo, čuječi ples in kizombo. Izvaja programe promocije zdravja 
pri delu. Organizira dogodke za spodbujanje telesne, čustvene, 
duhovne in socialne inteligence v Sloveniji in tujini.

INTINITI Urška Merljak  

Urška Merljak

INTINITI, psihoterapija, mediacija in ples, 
Urška Merljak s.p.
Gonjače 1-Z 
5211 Kojsko

T: +386 41 238 552
E: info@intiniti.si
W: www.intiniti.si

Izobraževanjem na področju plesa in športa.  Sem vaditeljica 
zumbe in skupinskih vodenih vadb, učenje kubanske salse za 
pare in salse solo.

Janja Kravos s.p.
Zakaj? Zato, ker ljubim ples.

Janja Kravos

Izobraževanje na področju plesa in športa 
Janja Kravos s.p.
Mostaniška 26 
5282 Cerkno

T: 38640662123
E: jjanjaa@gmail.com
W: www.facebook.com/janja.kravos
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ŠPORTNO-MOTIVACIJSKI CENTER ROCKY s sodobno oprem-
ljenim fi tnesom in športno dvorano vam pomaga pri vaši športni 
borbi, ki jo boste lahko okronali z zmago.

ŠPORTNO MOTIVACIJSKI 
CENTER ROCKY
VSE SE DA, ČE SE HOČE

Martina Šenica

Gorenje Gradišče 11B 
8350 Dolenjske Toplice

T: +386 51 253 825
E: tinca08@gmail.com

Stranke učimo, vodimo in spodbudimo k doseganju zastavlje-
nega cilja. Nudimo individualne treninge, individualni skupinski 
trening (do 4 osebe v skupini). 
Šola športa Atlet in telovadba za podjetja.

Atlet
Vsestranski športni pristop za vse starosti.

Petra Poznič

Atlet, šport in rekreacija
Prešernova cesta 4 
3320 Velenje

T: +386 31 753 061
E: atlet.petra@gmail.com
W: www.facebook.com/atletsports/
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Shapeboxing vadba - je vadba, ki nudi najkvalitetnejše obliko-
vanje telesa, boljšo osredotočenost, več energije. Team building 
shapeboxing je koncept, ki je primeren za podjetja. 
Prodaja shapeboxing kolekcije.

Sport AS - shapeboxing vadba, 
prodaja, administrativne storitve  

Sanela Zukanović

Kanižarica 14b 
8340 Črnomelj

T: +386 40 522 523
E: sani.sportas@gmail.com
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Premik tradicionalnega lončarstva v trendovsko. Dati lasten 
pečat in inovativen pristop. Razvoj ''pottery turizma'', osebni stik 
s kupci, skupno ustvarjanje izdelka, vzdrževanje stikov s kupci z 
vabili na razstave, delavnice, turistične ponudbe...

KERAMOS - Jana Kračman s.p.
Unikatno presenečenje za vas in za vsako vašo priložnost!

JANA KRAČMAN

Keramos - proizvodnja umetniške kerami-
ke in storitve, Jana Kračman s.p.
Ramovševa ulica 26, 1000 ljubljana

T: +386 40 552 055
E: keramos.jana@gmail.com
W: www.facebook.com/Kera-
mos-295353450864182/

Vse Skvačkano? Za vas ugodno, kvalitetno, uporabno, unikatno 
in hitro dobavljivo!

Vse Skvačkano  

Petra Bremec

Cesta Maršala Tita 3 
4270 Jesenice

T: +386 31 292 203
E: vse.skvackano@gmail.com

Domača in umetna obrt
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Oblikovanje gline in drugih materialov. Vsebinsko bogata kera-
mika, izdelovanje po naročilu, poudarek na krščanski keramiki. 
Tečaji, sprostitvene in meditativne delavnice, razstave in zapisi 
na blogu ter ustvarjalne delavnice za otroke in odrasle.

Unikati Nati, domača in umetnostna obrt
Unikati za unikatne.

Nataša Pezdir

Ljubljana

T: +386 31 429 452
E: unikati.nati@gmail.com
W: www.unikati-nati.com, stran Unikati 
Nati tudi na facebooku

Ročni polsteni izdelki iz domače volne so unikatni, uporabni in 
topli. V njih se združujejo narava, tradicija in umetnost. Na široki 
paleti vsakdo najde nekaj zase in svoje bližnje. Preizkusite se v 
spretnostih delavnicah te starodavne tehnike.

Franc in Liza fi lc
Posodabljamo tradicijo!

Špela Orešnik

Franc in Liza fi lc - unikatni polsteni izdelki, 
Špela Orešnik s. p.
Solčava 30a, 3335 Solčava

T: +386 70 870 408
E: spelaoresnik@hotmail.com
W: www.facebook.com/Franc-in-Liza-
-fi lc-835323833265528/

Domača in umetna obrt
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Patchwork je magičen svet barv in vzorcev. Če ga želite spozna-
ti, se mi pridružite na eni od številnih vsebinsko različnih delav-
nic.  Lahko pa svojo krpanko pri meni tudi naročite. Izdelala jo 
bom prav posebej za vas.

KRPANKA PATCHWORK QUILT
If life gives you scraps, make quilts!

Margareta Vovk Čalič

Cankarjeva 4
4000 Kranj

T: +386 41 735 939
E: m-ars@siol.net
W: www.facebook.com/desetnica

Aranžiranje cvetja v sakralnih prostorih in ob različnih dogodkih: 
poroke, obhajila, birme.  Aranžiranje dvoran...,  Prodaja izdelkov 
iz medu, ajdnek.  
Vodenje po Mozirskem gaju in po celotni dolini, in spoznavanje 
tradicionalnih jedi - predvsem ajdnek.

Hiša medu in cvetja
,

Darinka Presečnik

Hiša medu in cvetja
Brezje 24 
3330 Mozirje

T: +386 31 705 956
E: darinka.presecnik@gmail.com
W: www.facebook.com/profi le.
php?id=100008932004158

Domača in umetna obrt
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Kulturna produkcija, organizacija prireditev, 
odnosi z javnostmi, 
pripovedovanje ljudskih pravljic, 
mladinsko delo

Petra Čičić s.p.  Petra Čičić

Organizacija prireditev in stiki z javnostjo, 
Petra Čičić s.p.
Stara Loka 58a 
4220 Škofja Loka

T: +386 40 623 558
E: petra.cicic@gmail.com
W: www.facebook.com/kdgrable

Studijsko zvočno snemanje  posameznih glasbenikov in 
zasedb, snemanje reklam in raznih govorov, obdelava zvoka ter 
mastering. 
Možnost najema studia in ozvočenja. 
Glasbena skupina Mali Oglasi Band vam nudi kvaliteten nastop 
avtorskih in tujih skladb.

Simona Benko s.p.  Simona Benko

Glasbena produkcija in management 
Simona Benko s.p.
Ulica Draga Brezarja 48
4000 Kranj

T: +386 40 234 404
E: simona.benko@gmail.com
W: www.malioglasiband.com

Glasbena in gledališka dejavnost
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Od leta 2003 sem članica Lutkovnega gledališča Velenje in 
igram v dvanajstih, igrano-lutkovnih predstavah. Zadnji dve leti 
poleg igranja na Ljubljanskem gradu, sodelujem tudi v Mini lut-
kovnem odru, kjer pripravljam avtorske predstave.

VANJA KRETIČ, animatorka lutk
Oder in lutke so moj svet!

Vanja Kretič

Vanja Kretič, samozaposlena v kulturi, 
animatorka lutk
Primorska cesta 5a, 3325 Šoštanj

T: +386 40 363 955
E: vanja.kretic@gmail.com
W: www.festival-velenje.si/lutke, www.fa-
cebook.com/LutkovnoGledalisceVelenje/

Podjetje Moja pravljica se ukvarja z animacijo, vodenjem in glas-
bo za otroke. Vse pravljične predstave so igrive, zabavne, aktiv-
ne in predvsem avtorske.  Primerne so za vse vrste prireditev, 
ter popestritev rojstnih dni vaših malčkov.

MOJA PRAVLJICA, Maja Kokol s.p.
»Naj iz majhnega zraste čarobno«

Maja Kokol

MOJA PRAVLJICA, Maja Kokol s.p., 
animacija, vodenje in glasba za otroke
Podbreznik 110
8000 Novo mesto

T: +386 40 701 701
E: maja@mojapravljica.si
W: www.mojapravljica.si

Glasbena in gledališka dejavnost
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Bi s predstavo, knjigo obdarili otroke? Bi pravljice, ki o vas 
govorijo? Ste podjetnik in bi radi, »da posli cvetijo«? Imate dobre 
izdelke, nimate pa zgodb? Brez skrbi, zgodbe so moja ljubezen 
in strast, imam neomejeno zalogo dobrih zgodb po meri, prav 
za vas!

Zgodbe, knjige, predstave, 
predavanja, pripovedovanje  

Andreja Novšak

Vrba 24 
4274 Žirovnica

T: +386 40 799 909
E: andreja.novsak9@gmail.com

Pisanje pravljic za učenje tujih jezikov, pridobivanje naukov, pra-
vljic za lahko noč, personaliziranih pravljic in pripovedk.

Hiša pravljic  

Barbara Muhič

Brodarska ulica 44, Krog 
9000 Murska Sobota

T: +386 31 595 864
E: barbara.muhic@gmail.com

Glasbena in gledališka dejavnost
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Bi želeli organizirati dogodek, pa nimate časa, ustreznih kontak-
tov in lokacije? Vas skrbi kako boste poleg vsebine izpeljali še 
organizacijski del? Potem smo mi za vas pravi naslov. 
Dogodek organiziramo namesto vas. 
Vse od A do Ž - vaša skrb je le vsebina!

Organizacija dogodkov v celoti
Be a guest at your own event!

Mojca Beltram

Grčna 77 
5000 Nova Gorica

T: +386 40 658 606
E: mojca.sinigoj@gmail.com

Moja strast so odnosi. Ukvarjam se z animacijo na rojstnodnev-
nih zabavah za otroke, ki si želijo praznovati v naravi in v stiku z 
živalmi. 
Širim mediacijo kot prijazen način komunikacije in izvajam pre-
ventivne delavnice po šolah.

Lady PikaPoka, 
animacije ob praznovanjih za otroke  

Polona Pompe

Vranje 21 
8290 Sevnica

T: +386 31 865 929
E: polona.pompe@gmail.com

Glasbena in gledališka dejavnost / Organizacija kulturnih in drugih dogodkov
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Pomagamo vam najti novo ljubezen - življenjskega partnerja. 
Organiziramo butične spoznavne dogodke za samske: 
* Zmenki z ujemanjem - ena na ena 
** Hitri zmenki 
*** Osebno svetovanje

PLANET ZMENKOV
V dvoje je lepše

Sabina Mivšek

EUGENIJ, Organizacija dogodkov, 
Sabina Mivšek s.p.
Tičnica 24 
1360 Vrhnika

T: +386 41 878 661
E: sabina.mivsek@siol.net
W: www.planetzmenkov.si

Osrednja storitev podjetja je organizacija poslovnih dogodkov 
ter športnih in zabavnih team buildingov v neokrnjeni naravi 
Pomurja.

NatašaEvents, organizacija poslovnih in 
zasebnih dogodkov v Pomurju  
Z vami ustvarjam doživetja!

Nataša Celec

NatašaEvents s.p.
Kajakaška 36a 
1000 Ljubljana

T: +386 41 912 664
E: natalyce07@gmail.com

Organizacija kulturnih in drugih dogodkov
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slikarstvo. ilustracija. kiparstvo. grafi čno oblikovanje. 
kostumografi ja. scenografi ja. lutke.

maio. Simona Čudovan s.p.
atelje, kjer tvoja zgodba oživi

Simona Čudovan

maio.  slikarstvo. ilustracija. kiparstvo. 
grafi čno oblikovanje. kostumografi ja. 
scenografi ja. lutke. Simona Čudovan s.p.
Čadraže 2 
8310 Šentjernej

T: +386 40 601 725
E: maio.simone.cudovan@tuta.io
W: Simona Čudovan

Nudim oblikovanje celostnih grafi čnih podob, raznovrstnih tisko-
vin, spletnih strani in podobnih rešitev, ki bi jih posamezniki pot-
rebovali.  Vešča sem oblikovanja za slepe in slabovidne, katerega 
aspekte želim aplicirati v življenje prikrajšanih.

OKO, grafi čno oblikovanje in vizualne 
komunikacije  

Ana Berišaj

OKO, grafi čno oblikovanje in vizualne 
komunikacije, Ana Berišaj s.p.
Stranska pot I 10
1290 Grosuplje

T: +386 40 886 775
E: design@ana.si
W: www.ana.si

Grafični dizajn, industrijski dizajn, fotografija
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Razvoj kulinaričnih izdelkov in receptov; 
kulinarični blog www.jernejkitchen.com (prejel nagrado za 
vsebino).  
Specializirane fotografske storitve. 
Oglaševanje.

Fotografi ja hrane in oblikovanje  
Maja Galuf

FOOD, Maja Galuf s.p. 
Cesta na Pečovje 7 
3220 Štore

T: +386 31 874 332
E: info@jernejkitchen.com
W: www.jernejkitchen.com

Helu! vas reši iz zagate, kadar potrebujete kreativno rešitev, pa 
naj bo to grafi čna podoba vašega podjetja, pozornost vzbuja-
joča tiskovina ali spletna grafi ka. Helu! verjame v osebni pristop 
ter preprost in moderen dizajn, ki učinkovito komunicira.

helu! studio  

Eva Gale

Cesta španskih borcev 25 
1260 Ljubljana

T: +386 40 305 590
E: helu@helu.si
W: www.helu.si

Grafični dizajn, industrijski dizajn, fotografija
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Studio za oblikovanje vidnih sporočil, ki v svoje ustvarjanje vklju-
čuje področja ilustracije, gibljive grafi ke, tipografi je in prostorske 
vizualizacije. Trudimo se združevati različne medije in tehnike 
izražanja, ki se med seboj dopolnjujejo.

TEA, oblikovanje vidnih sporočil  

Tea Goljevšček

Samozaposlena na področju kulture, 
oblikovalka vidnih sporočil 
Cesta IV. prekomorske 26 
5270 Ajdovščina

T: +386 40 638 097
E: tea.goljevscek@gmail.com
W: www.teahana.net

- Domiselne medijske zgodbe, ki pritegnejo in vzbudijo željo 
po nadaljevanju ali dodatni razpravi - »Lov« pravega trenutka, 
celostna fotozgodba s prijetnimi detajli (»iiiii efekti«) - Turistično 
vodenje – z zanimivimi zgodbami in doživetji

PISANE ZGODBE
Pisane zgodbe za lepši vsakdan!

Ksenija Glažar

PISANE ZGODBE Medijsko ustvarjanje, 
fotografi ranje in turistično vodenje, 
Ksenija Glažar s.p.
Mali Bakovci 74, Bakovci 
9000 Murska Sobota

T: +386 40 167 292
E: ksenija.gider@gmail.com
W: www.facebook.com/Pisa-
ne-zgodbe-664171443742882/?fref=ts

Grafični dizajn, industrijski dizajn, fotografija
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Kot oblikovalka že pet let naročnikom pomagam do celostnih 
grafi čnih podob podjetji, blagovnih znamk, spletnih strani, 
embalaž in drugih tiskovin. 
Za založbe in kulturne ustanove oblikujem tudi knjige, kataloge 
in grafi čno opremo razstavnih prostorov.

Tardi: Vojna v 
jarkih
Forum Ljubljana 2013

Projek narejen po naročilu Forum 
Ljubljana in založbe ZRC.

Stripovska klasika Vojna v jarkih 
razkriva pravi obraz vojne vseh 
vojn. Njen avtor, Francoz TARDI, 
raziskovalec 1. svetovne vojne, 
v seriji tragičnih zgodb o posa-
meznikih, ki so se znašli v vojni, 
v jarkih, orisuje njihov obup, 
trpljenje ter edino željo, željo po 
preživetju in vrnitvi domov. Vojna 
v jarkih je enkraten prikaz nečlo-
veške brutalnosti, ničvrednosti 
človeških življenj  v vojni, vzrokov 
za vojno, političnega izrabljanja 
patriotizma in nesmiselnosti vojne.

portfolio skicirka kontakt
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Katja Kastelic

Katja Kastelic - samozaposlena v kulturi, 
oblikovalka vidnih sporočil
Trboje 21 
4000 Kranj

T: +386 40 614 523
E: katja.kastelic.vk@gmail.com
W: www.kastelic-design.si

Naše poslanstvo je, da skupaj z naročnikom poiščemo kreativne 
in estetsko dovršene oblikovne rešitve, ki so v skladu z vizijo, 
poslanstvom in cilji podjetja ali posameznika.

Oblikovanje BOBBERA
Dobrim vsebinam dajemo obliko

Jelena Jančič Bobbera

Oblikovanje Bobbera, 
Jelena Jančič Bobbera s.p.
Vrtna pot 2, Dragomer 
1351 Brezovca pri Ljubljani, Ljubljana

T: +386 41 388 711
E: oblikovanje.bobbera@gmail.com
W: http://oblikovanje.bobbera.si

Grafični dizajn, industrijski dizajn, fotografija
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Kreativne rešitve v grafi čnem oblikovanju vizualnih podob, tisko-
vin, spletnih strani, aplikacij; v video produkciji (režija, snemanje, 
montaža) ter v fotografi ji.  Osebni pristop in desetletne medna-
rodne izkušnje zagotavljajo unikatnost in inovativnost.

Kreativne multimedijske rešitve, 
Nina Kovačič s.p.  

KREATIVNE
MULTIMEDIJSKE 

REŠITVE

Nina Kovačič

Streliška 1 
1000 Ljubljana

T: +386 40 885 748
E: nina.kovacich@gmail.com
W: https://ninakovacic.carbonmade.com

Ilustriramo, oblikujemo izdelke z avtorsko ilustracijo in z 
recikliranjem. 
Delujemo na področju oblikovanja odprtega prostora z umešča-
njem habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst z namenom 
ohranjanja in povečanja biotske pestrosti.

Loščika design studio  

Vesna Kitthiya

Boreci 16 
9242 Križevci

T: + 386 31 328 399
E: kitthiyav@gmail.com
W: www.facebook.com/loshcika

Grafični dizajn, industrijski dizajn, fotografija
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Moja strast je fotografi ja in grafi ka. Slika pove več kot tisoč 
besed: predstavitve dejavnosti in produktov.  Izberem najboljše 
fotografi je in jih nadgradim.

grafi čne predstavitve in fotografi ja
Vaši dejavnosti dajemo nove dimenzije.

Vanesa Podreka

VanGarne
Volče 141a
5220 Tolmin

T: +386 70 807 858
E: vanesa@vangarne.si
W: www.facebook.com/vangarne

Rada ustvarjam dobre zgodbe z uporabo vizualnih komunika-
cij. Mindi, oblikovalski studio vam nudi raznovrstno oblikovanje 
celovitih vizualnih rešitev.  Od celostne grafi čne podobe, do 
spletnih rešitev in profesionalne fotografi je izdelkov.

MINDI, Mateja Krušlin, s.p.  

DESIGN

DESIGN

DESIGN

Mateja Krušlin

MINDI, kreativno oblikovanje, 
Mateja Krušlin, s.p.
Goriška cesta 53 
3320 Velenje

T: +386 31 497 342
E: info@mindi.si
W: www.mindi.si

Grafični dizajn, industrijski dizajn, fotografija
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Fotografi ranje na terenu ali pri vas doma. 
Fotografi ranje porok, družin, nosečnic, dojenčkov, otrok, 
fotografi ranje dogodkov (poslovni dogodki, prireditve, krst, 
obletnice), digitalna preslikava in retuširanje starih ali poškodo-
vanih fotografi j,...

Milena Vintar

Podulaka 6 
1315 Velike Lašče

T: +386 41 963 137
E: milenavintar@gmail.com
W: FB: Mili fotografi ja

Podjetje se ukvarja s fotografi jo dogodkov, posameznikov in 
izdelkov za prodajo. Poleg fotografi ranja ponujamo tudi snema-
nje in montažo videa ter grafi čno oblikovanje.

Fotografi ranje posameznikov,  
dogodkov in izdelkov  

Ajda Vernik

2310 Slovenska Bistrica

T: +386 40 831 674
E: ajda.vernik@gmail.com
W: www.facebook.com/ajdaphotos

Grafični dizajn, industrijski dizajn, fotografija
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Unikatni izdelki z ročno narisanimi motivi so narejeni z dušo za 
dušo. Z vso čutečnostjo je ročno narisana vsaka pikica, vsaka 
vijuga v nakitu, slikah, obeskih, ... Vsak izdelek je (p)oseben, uni-
katen, še posebno, če so dodana imena ali razne afi rmacije.

Oblikovanje in izdelava unikatnih 
izdelkov
zdušozadušo

Mojca Baloh

Polje 22 
1410 Zagorje ob Savi

T: +386 40 803 318
E: info@barvnakrila.si
W: www.barvnakrila.si

Obožujem trenutek, ko še pred pritiskom na sprožilec vem, da 
bo fotografi ja fantastična. 
To je moja strast, moja gonilna sila, je to, kar dela mene. 
Ponujam unikatne fotografske storitve.

Ajda Zorko

1000 besed, unikatne fotografske storitve, 
Ajda Zorko s.p.
Kandijska cesta 37 
8000 Novo mesto

T: +386 31 006 774
E: ajda@1000besed.si
W: www.1000besed.si

Grafični dizajn, industrijski dizajn, fotografija / Oblikovanje unikatnih izdelkov in nakita
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M line nakit z izbranimi barvnimi kombinacijami izraža edinstve-
nost elegance in nežnosti. Izbiram prefi njene materiale svile, 
čipke, vrvice in steklene perle. Čutna in zapeljiva, izraža prestiž 
in razkošje, je drzna in si upa pokazat svojo moč.

Oblikovanje unikatnega nakita
Eleganca & nežnost združeni v lepoto

Maja Erjavec

Maistrova ulica 42 
2250 Ptuj

T: +386 31 451 559
E: majaerjavec.line@gmail.com
W: www.m-line-nakit.si

Sodobno ustvarjeni izdelki. 
Origami šopki, cvetne dekoracije ali uporabni predmeti iz 
papirja. 
Designerske blazine, torbice in drugi dodatki za meditacijo to 
zgodbo dopolnjujejo… 

Sodobno ustvarjanje  

100ANU 
H  A  N  D  M  A  D  E  Ana Drašček

Gradnikove brigade 47 
5000 Nova Gorica

T: +386 40 437 497
E: ana.drascek@gmail.com
W: www.facebook.com/anuspace

Oblikovanje unikatnih izdelkov in nakita
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Pod imenom Fajn dizajn nastajajo fi ni unikatni kosi nakita (tudi 
po naročilu) in dodatkov iz žice, nerjavečega jekla, Swarovski 
kristalčkov in perlic. Moja tri vodila so: odlični, koži prijazni mate-
riali, neškodljiva proizvodnja in fi na izdelava.

Izdelava nakita in dodatkov  

Irena Ivanuš

Fajn dizajn, Irena Ivanuš s.p. 
Vičava 61 
2250 Ptuj

T: +386 40 900 728
E: info@fajndizajn.com
W: www.fajndizajn.com

V podjetju INSITU se ukvarjamo z ohranjanjem kulturne dedišči-
ne konserviranjem, restavriranjem in trajnostno zaščito predme-
tov. Izdelujemo pa tudi individualne predmete in poslikave tako 
v tradicionalnih tehnikah kot tudi modernih izvedbah.

INSITU, Maja Ivanišin s.p.
Restavriranje je investicija

Maja Ivanišin

INSITU, umetniško ustvarjanje, 
Maja Ivanišin s.p.
Sotelsko 19 
8270 Krško

T: +386 40 517 481
E: maja@ivanisin.com
W: www.ivanisin.com

Oblikovanje unikatnih izdelkov in nakita
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S pomočjo decoupage - servietne tehnike Modellissima izdeluje 
unikatne izdelke za vse priložnosti. Z razširitvijo ponudbe omo-
goča tudi vam, da svoj unikatni izdelek izdelate sami.  
Bodite unikatni z Modellissimo!

Modellissima unikatni izdelki in 
ustvarjalni material  

Aleksandra Lukić Bjelovuk

Ulica Gradnikove brigade 41 
5000 Nova Gorica

T: +386 40 224 740
E: bjelovuk.aleksandra@gmail.com
W: FB: Modellissima Unikatni Izdelki

Moden, ročno izdelan nakit iz polimerne gline - prava izbira 
za popestritev vsakodnevnega outfi ta, kot tudi za posebne 
priložnosti.

Unikatni Nakit Alma
Life is too short to wear boring jewelry!

Alma Lemezović

UNIKATNI NAKIT ALMA, 
Alma Lemezović s.p.
Trg revolucije 4 
1420 Trbovlje

T: +386 70 739 383
E: unikatni.nakit.alma@gmail.com
W: www.facebook.com/unikatninakitalma/

Oblikovanje unikatnih izdelkov in nakita



63

Prevajanje, lektoriranje in umetniško ustvarjanje: oživljanje slo-
venskih tradicionalnih motivov na inovativen način

Solana s.p.
Od sonca v srca

Ana Premk

Solana, prevajanje in lektoriranje, 
Ana Premk s.p.
Celovška 26
1000 Ljubljana

T: +386 40 518 997
E: anapremk@gmail.com
W: FB: Solana s.p. 

Nikki - oblikovanje unikatnega nakita, izdelkov za dom,  deko-
rativnih sveč, izdelkov iz pletenin in pirografi jo. Vse je delano 
ročno, z veliko mero ljubezni.

Bodi drugačen
Nika Matić

Nikki poslovno svetovanje, Nika Matić s.p.
Kardeljev trg 1 
3320 Velenje

T: 38640473409
E: nika.matic7@gmail.com
W: FB: Nikky Candles

Oblikovanje unikatnih izdelkov in nakita
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Ines doda piko na i je svojo zgodbo pričela pisati že leta 2012. 
Prijateljici je želela za posebno priložnost podariti nekaj oseb-
nega. Tako je nastala osnovna ideja, da stranki ponudi možnost 
izbire unikatnega darila, prilagojenega njenim željam.

Ines Rotar s.p.
Kjer izdelki dobijo svojo zgodbo!

Ines Rotar

Dejavnosti za prosti čas, Ines Rotar s.p.
Cesta na Kurešček 16a
1292 Ig

T: +386 31 551 638
E: ines.rotar@gmail.com
W: FB: Ines doda piko na i - ročno delo

oblikovanje zdravih bivalnih in zunanjih prostorov - ilovnati 
ometi, lesene konstrukcije, unikatno leseno pohištvo, mozaiki in 
druge unikatne stenske dekoracije

Oblikovanje zdravih bivalnih in 
zunanjih prostorov  

Janja Repina Potočki

Sp. Hlapje 2 
2222 Jakobski dol

T: +386 68 631 766
E: janja.repina@gmail.com

Oblikovanje unikatnih izdelkov in nakita
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Nina Sotlar, ki ustvarja pod blagovno znamko Ninora, se ukvarja 
z oblikovanjem nakita in drugih unikatnih izdelkov. 
V ospredje postavlja kvačkanje in pletenje in tradicionalne ročne 
spretnosti združuje s sodobnimi trendi.

Ninora - Atelje unikatnih izdelkov  Nina Sotlar

Cesta 24. junija 76 
1231 Ljubljana - Črnuče

T: +386 31 537 592
E: info@ninora.si
W: www.ninora.si

Klubske mizice UniLestetica, ki jih je oblikovala narava.  
Uporabljamo zgolj pozabljen les, najden v gozdu, ga posušimo, 
očistimo in premažemo z oljem. Primerne veje, debla in koreni-
ne so izjemno redke. Pokličite 031 675 276 in oplemenitite svoj 
dom.

UniLestetica, unikatne klubske mizice
Oplemenitite dom

Slobodana Slak

UniLestetica, unikatni leseni izdelki, 
Slobodana Slak, s.p.
Bošt 1 
8259 Bizeljsko

T: +386 31 675 276
E: info@unilestetica.com
W: www.unilestetica.com

Oblikovanje unikatnih izdelkov in nakita
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Že od nekdaj sem želela vsak material preoblikovati in mu vdah-
niti novo življenje. Tako so nastajali izdelki iz različnih materialov, 
kot so nakit, dekorativni venčki za različne priložnosti, okrasne 
vaze, slike z različnimi motivi.

Natašin kotiček unikatnih izdelkov, 
Nataša Strašek s.p.
Izdelano z ljubeznijo

Nataša Strašek

Natašin kotiček unikatnih izdelkov, 
Nataša Strašek s.p.
Proseniško 89 
3230 Šentjur

T: +386 31 732 339
E: natasa.strasek@albatros.si
W: www.facebook.com/natasinkoticek

Primarno se ukvarjamo z izdelavo unikatnih energijskih slik s 
kristali oz. minerali in laserskim razrezom estetskih lesenih/
kovinskih izdelkov, ki jih bomo prek spleta prodajali na tujih 
trgih.  
Organiziramo tudi duhovne delavnice.

Serena, Sara Štefančič s. p.  Sara Štefančič, mag.

SERENA, umetniško ustvarjanje in global-
ne storitve, Sara Štefančič s.p.
Trnava 53
3303 Gomilsko

T: +386 70 172 747
E: serena.slo@europe.com

Oblikovanje unikatnih izdelkov in nakita
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Spletna prodaja in izdelava unikatnih vabil, voščilnic, škatel, daril 
in presenečenj za vse priložnosti. Izdelava po naročilu in željah 
naročnika. Nudimo tudi izdelavo, vsega naštetega, iz reciklirane-
ga materiala, saj stremimo k ohranjanju okolja.

DRUGAČNA DARILA  

Špela Svenšek

Ul. Pohorskega odreda 3
2314 Zgornja Polskava

T: +386 51 393 014
E: spela.svensek@gmail.com
W: www.drugacna-darila.si

Pod blagovno znamko ILDI najdete zanimiva, uporabna ter 
estetsko privlačna darila oblikovana po vaših željah. Portreti, 
ilustracije, kreativne dekoracije ter ročno izdelane posode iz 
lesa, primerne za poslovna ali osebna darila.

ILDI- Ilustrirana darila
Naša ideja, vaše darilo

Danica Šubernik

Bratonci 98 
9231 Beltinci

T: +386 68 608 850
E: danica.lojanica@gmail.com
W: www.facebook.com/danica.subernik

Oblikovanje unikatnih izdelkov in nakita
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UNIKATNO OBLIKOVANJE Dodatki za dom (šatulje, krožniki…) 
in pisarno, nakit, elementi interjerja (vratna polnila, steklene 
zavese, svetila). Vsak izdelek je unikatno oblikovan in ročno 
izdelan iz kvalitetnih materialov, v skladu z željami naročnika.

Niansa, Nina Zidanič, s.p.  

Nina Zidanič

Niansa, Unikatno oblikovanje, 
Nina Zidanič, s.p.
Žaucerjeva ulica 13 
1000 Ljubljana

T: + 386 1 426 95 50
E: nina.z@siol.net
W: www.niansa.net

Ob »čiščenju hladilnika« je najprej nastal nakit, iz nakita igrače, 
vmes pa nastane tudi kakšno oblačilo.  Nakit in oblačila so pod 
blagovno znamko ANNAALANA Design,  igrače pa so Izolače 
(Izola Igrače).  Ročno unikatna naravna domača alternativa.

Izolače Vesna Tavčar s.p., 
oblačila, nakit, igrače
Naravno od tukaj

Vesna Tavčar

Umetniško ustavrjanje, Izolače 
Vesna Tavčar s.p.
Ljubljanska ulica 42, 6310 Izola

T: +386 40 876 242
E: vesna.tavcar@gmail.com
W: www.facebook.com/ANNAALA-
NA-Design-666179540214248/?fref=ts

Oblikovanje unikatnih izdelkov in nakita
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Slikam freske, stenske poslikave in slike po naročilu. Oblikovanje 
logotipa, spletne podobe, poslovnega prostora, izdelava uni-
katnega nakita, namizne igre in poučne igrače za otroke. 
Aranžiranje prostora, izložb, daril

HOTART,
poslikave, ergonomija in aranžiranje
Polepšajte si vsakdan!

Saša Goričan

HOTART, 
poslikave, ergonomija in aranžiranje
Hajnsko 29 
3253 Pristava pri Mestinju

T: +386 70 774 350
E: hot.art.chilli@gmail.com
W: www.oblikovanjehotart.si

Umetniško oblikovanje podob in skulptur
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Arhitekturno projektiranje, oblikovanje, svetovanje, notranja 
oprema, izvirni izdelki za dom in okolico, 3D vizualizacije, foto-
montaže. Z vami od ideje do rešitve.

ARHITEKTKA Tina Dragič  

Tina Dragič

Trg revolucije 6a 
1420 Trbovlje

T: +386 41 896 268
E: tina.td@gmail.com

V Arhiline Studiu ponujamo različne pakete storitev za vsak žep, 
od prenove stanovanja ali hiše v celoti,  prenove posameznega 
prostora ali samo osvežitev obstoječega stanja in oblikovanje 
notranje opreme po meri človeka ter izvedbo.

Nina Bogdanović Tasić

Arhiline Studio, arhitektura in oblikovanje, 
Nina Bogdanović Tasić s.p.
Herbersteinova  ulica 19 
1000 Ljubljana

T: +386 41 935 070
E: nina.bogdanovich@gmail.com
W: www.facebook.com/nina.bogdanovic.14
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Smo arhitekturni studio, ki temelji na celovitem reševanju pro-
storskih vprašanj. Poudarjamo moč likovne interpretacije in 
kreativno obdelavo kot element dodane vrednosti.

JR - arhitektura, oblikovanje, ilustracija
form is woid and woid is form

Renata Jakopin

JR - arhitektura, oblikovanje, ilustracija
Gorjansko 114 
6223 Komen

T: +386 40 412 142
E: jakopinrenata@gmail.com
W: http://jakopinrenata.wix.com/jrrj?fb_re-
f=Default

Jakopin Renata
A    R    H    I    T    E    K    T    U    R    A

O B L I K O V A N J E    I L U S T R A C I J A
form is void and void is form

www. jakopinrenata.com

jakopinrenata@gmail.com

SLO (+386) 40 412 142

Nudim svetovanje strankam, ki se odločajo za novogradnjo, 
prenovo, prilagoditve doma, pripravim idejni projekt arhitektu-
re, projekt za gradbeno dovoljenje, projekt za izvedbo, izvajam 
delavnice na temo arhitekture in arhitekturne dediščine.

Arhitektka Lidija Hajnrihar 
univ.dipl.inž.arh.  

Lidija Hajnrihar

Groharjevo naselje 3 
4220 Škofja Loka

T: +386 41 746 864
E: lidija.hajnrihar@gmail.com
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Špela Krajnc univ.dipl.inž.arh.

Špela Krajnc

3000 Celje

T: +386 31 876 164
E: spelakrajnc@gmail.com
W: www.facebook.com/spela.krajnc1

Podjetje, specializirano za oblikovanje notranjih prostorov, razvoj 
usmerja v reševanje bivanjske problematike in dvig bivanjske 
kulture. 
V skladu z željami pripravimo iznajdljive in uporabne rešitve  pri 
prenovah objektov in oblikovanju interiera.

OBLIKOVANJE IN PROJEKTIRANJE  
Živa Kolarič Klobučar

Oblikovanje in projektiranje, 
Živa Kolarič Klobučar s.p.
Ljudski vrt 1
2250 Ptuj

T: +386 41 803 234
E: ziva.kolaric@gmail.com
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Projektiranje stavb  
Kreiranje bivanjskih rešitev 
Oblikovanje razstavnih prostorov in notranje oblikovanje

Arhitektura in design
Feel the Creation

Teja Lenarčič

Samozaposlena v kulturi, Arhitektka
Pestotnikova 14a 
1210 Ljubljana

T: +386 41 865 654
E: teja.lenarcic@gmail.com
W: www.facebook.com/teja.lenarcic

Kreativno podjetje, ki se ukvarja z arhitekturnim projektiranjem 
in oblikovanjem, oblikovanjem interierjev, grafi čnim oblikova-
njem, arhitekturnimi in barvnimi študijami fasad ter svetovanjem.

LAMART, arhitektura in oblikovanje  

Špela Lampe

LAMART, arhitektura in oblikovanje, 
Špela Lampe s.p
Rudnik 24 
1330 Kočevje

T: +386 41 431 101
E: spela.lampe@gmail.com
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Priprava celovite projektne dokumentacije za visoke gradnje.  
Dolgoletne delovne izkušnje pri pripravi projektov za zahtevne, 
manj zahtevne in tudi nezahtevne objekte.

MOJA HIŠKA, Darja Rup s.p.
Z vami od zasnove do bivanja!

Darja Rup

MOJA HIŠKA, arhitekturno projektiranje, 
Darja Rup s.p.
Zgornja Bistrica 158 
2310 Slovenska Bistrica

T: +386 41 831 752
E: rup.darja@telemach.net

Lejout ponuja arhitekturne in oblikovalske storitve.  Arhitektura 
ali interier, prenova ali novogradnja, idejni načrt ali projekt za 
izvedbo; svetovanje.  Oblikovanje logotipa ali CGP-ja, oblikova-
nje vizitk, brošur, plakatov.

LEJOUT Arhitektura in oblikovanje
Kvaliteta stane, nekvaliteta pa še več.

Tjaša Lupše

LEJOUT: arhitektura in oblikovanje, 
Tjaša Lupše s.p.
Kocbekova 5 
3000 Celje

T: +386 70 800 105
E: tjasa@lejout.si
W: www.lejout.si
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PROJEKTIRANJE - stanovanjskih objektov, svetovanjem v zvezi 
z gradnjo, urejanje dokumentacij za naročnika,.... ) in ČIŠČENJE - 
stanovanj, poslovnih prostori, večstanovanjskih objekti,...).

PRO-SIJAJ Bojana Sitar s.p.  Bojana Sitar

PRO-SIJAJ Bojana Sitar projektiranje in 
storitvene dejavnosti, s.p.
Slomškova ul. 3C 
3210 Slovenske Konjice

T: +386 31 850 725
E: sitar.bojana@gmail.com

STRIM je gradbeno projektivno podjetje, ki s svojimi strokovnimi 
kompetencami in kreativnimi idejami soustvarja arhitekturno 
dovršene in funkcionalne objekte. Našim poslovnim partnerjem 
in investitorjem izdelamo statične izračune in izvedbene načrte.

STRIM projektiranje  

Sandra Šafarič

STRIM projektiranje, Sandra Šafarič.s.p.
Runkova 2 
1000 Ljubljana

T: +386 31 344 405
E: sandra.safaric@telemach.net
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Arhitekturno projektiranje in svetovanje prilagojeno življenj-
skemu slogu posameznika, njegovim vrednotam in ambicijam.  
Ustvarjanje arhitekture s konceptom oziroma zgodbo, ki v celo-
to poveže funkcionalnost, tehnologijo, prostorske danosti...

Arhitekturno projektiranje
Arhitektura s konceptom.

Andreja Zajc

Otalež 13 
5282 Cerkno

T: +386 51 455 980
E: andreja.zajc@gmail.com

VOX LIBRA je zgodba o prostoru, v katerem se dobro počutimo 
in kjer zasnova podpira bivanje in delovanje. S strokovnim zna-
njem ter občutkom za prostor in uporabnika nudim arhitekturno 
projektiranje in oblikovanje poslovnih in bivalnih prostorov.

VOX LIBRA, arhitektura in interier
Zgodba o prostoru

VOX LIBRA Ajda Teran Janežič u.d.i.a.

Ajda Teran Janežič, 
arhitektura in interier s.p.
Ljubljanska cesta 13e 
1236 Trzin

T: +386 40 634 344
E: info@voxlibra.si
W: www.voxlibra.si
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Grafi čna podoba podjetja je izredno pomembna za prepoznav-
nost na trgu, zato ponujamo izdelavo celostne grafi čne podobe 
podjetja. 
Združujemo znanja iz različnih področij. 
Veselimo se vašega povpraševanja ali sodelovanja z vami.

Mateja Žnidarič

Hrastje 37 
2341 Limbuš

T: +386 41 215 030
E: mateja.znidaric@gmail.com

Naša storitev zajema arhitekturno projektiranje, oblikovanje 
notranje opreme ter arhitekturo prostora.  Pri projektu sodeluje-
mo od idejne zasnove do zadnjega detajla. Za prijeten ambient 
prisluhnemo naročnikovim željam in dodamo naše predloge in 
rešitve.

Lea Žižek s.p.
Za prijeten ambient
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Lea Žižek

Arhitektura in oblikovanje, Lea Žižek s.p.
Koželjskega ulica 5 
3320 Velenje

T: +386 31 549 871
E: lea.zizek@gmail.com

So
d

el
ov

an
je

  p
ri

 a
rh

it
ek

tu
rn

ih
 p

ro
je

kt
ih



80 Naravovarstvo, ekologija, varstvo okolja

Urejanje in vzdrževanje zelenjavnih vrtov. 
Obseg in način dela prilagajam glede na želje strank.

Vrtna pomočnica, Tjaša Lipič s.p.  Tjaša Lipič

Vrtna pomočnica, Tjaša Lipič s.p., 
urejanje in vzdrževanje vrtov
Kresnica 8a 
2212 Šentilj

T: +386 51 246 330
E: tjasa.lipic@gmail.com

Organiziramo delo in poslovanje na vašem posestvu, svetujemo 
zasaditve in poskrbimo za prodajo. 
Poskrbimo za vaš vrt, trato in žive meje. 
Pri načrtovanju upoštevamo principe ekološke pridelave, perma-
kulture in biodinamike.

Raštika, Andreja Gabrovec s.p.  Andreja Gabrovec

Raštika, trgovina in svetovanje, 
Andreja Gabrovec s.p.
Jačka 63 
1370 Logatec

T: +386 31 688 310
E: andreja.gabrovec@kabelnet.net
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Prodaja, zastopanje in izobraževanje tehnologije uporabe izdel-
kov, ki vsebujejo koristne mikroorganizme. 
S simbiotičnimi partnerji, mikroorganizmi, lahko odpravljamo 
neprijetne vonjave po gnojevki, povečujemo učinkovitost biopli-
narn, povečujemo pridelek na poljih, vrtičkih.

EKO Koristni mikroorganizmi  
Marija Šoln

EKO koristni mikroorganizmi, prodaja in 
izobraževanje, Marija Šoln s.p.
Dovško 64, 8281 Senovo

T: +386 31 329 603
E: marija.soln@gmail.com
W: Eko koristni mikroorganizmi, prodaja in 
izobraževanje, Šoln Marija s.p.

Glavna dejavnost podjetja Ekobom je okoljsko svetovanje:
- spremljanje predpisov na področju varstva okolja in 
obveščanje o spremembah, 
- urejanje področja ravnanja z odpadki in emisij v zrak in vodo
- ostale naloge po potrebi

Okoljsko svetovanje
Vesna Paun

Ulica 21. oktobra 17b 
8340 Črnomelj

T: +386 51 321 303
E: vesna.paun@ekobom.si
W: www.ekobom.si
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Nepremičninska agencija, ki omogoča varen nakup/prodajo oz. 
najem/oddajo nepremičnine. 
Dodana vrednost so virtualni ogledi, ki omogočajo, da se stran-
ke lahko v oglasih »virtualno sprehodijo« po nepremičnini.

Panorama 360, Katja Gložančev s.p.
ZANESLJIVO IN Z VIZIJO

Katja Gložančev

Panorama 360, agencija za nepremičnin-
sko posredovanje, Katja Gložančev s.p.
Bavdkova 12
1000 Ljubljana

T: +386 41 959 059
E: info@nepremicnine360.si

V dobrih dveh letih, mi je zaupalo že več kot sto kupcev. Njihove 
sanje in želje so z mojo pomočjo postale resnične. 
Pomagala sem številnim in našla prav tisto, kar so iskali – svoj 
novi dom, prostor za dejavnost, lokacijo za vikend, investicijo.
Postanite eni izmed njih!

Nepremičninsko posredovanje in 
nepremičninsko zastopanje
Live who you are!

Mojca Beltram

Grčna 77
5000 Nova Gorica

T: +386 40 658 606
E: mojca.sinigoj@gmail.com
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Posredovanje pri nakupu, prodaji, najemu ali oddaji nepremičnin

Nepremičninska agencija ReNoble  Sonja Munda

Brilejeva 1
1000 Ljubljana

T: 041 381 285
E: sonja.munda@gmail.com

Želite prodati, kupiti, najeti ali oddati nepremičnino? 
Potrebujete geodetsko storitev ali samo cenitev vrednosti 
nepremičnin? 
Kontaktirajte nas in skupaj bomo poiskali rešitev po vaši meri.

Nepremičninske in geodetske storitve na enem mestu.

Za vas opravljamo naslednje storitve:
• prodaja, nakup, oddaja in najem nepremičnin,
• svetovanje pri prometu z nepremičninami,
• cenitve nepremičnin, 
• oglaševanje,
• pravna podpora pri prenosu lastništva,
• ureditev meje,
• parcelacija,
• hišne številke,
• označitev meje,
• zakoličba objektov.

GEOSTAN, 
Katja Leskovar s.p.
nepremičninske 
in geodetske storitve
PTC Tržnica Zreče
Tel: 041/502-148 
E-mail: info@geostan.si
www.geostan.si
Delovni čas:
ponedeljek 
08:00–12:00, 14:00–16:00
torek 
08:00–12:00, 14:00–16:00
sreda 
08:00–12:00, 15:00–17:00
četrtek 
08:00–13:00
petek 
08:00–13:00
…oziroma po dogovoru!

Prodajate, kupujete, najemate 
ali oddajate nepremičnino?

KONTAKTIRAJTE NAS ALI NAS OBIŠČITE 
v naših poslovnih prostorih 
na PTC Tržnici Zreče in skupaj 
bomo poiskali rešitev po vaši meri.

ODLIKUJE NAS STROKOVNOST, 
KAKOVOST IN ZANESLJIVOST.

Ureditev meje je postopek za katerega se stranka odloči v primeru, ko ne ve kje v naravi poteka njena 
meja, če se s sosedom ne moreta dogovoriti  o poteku meje, ali takrat ko je na območju predvidena gradn-
ja. V postopku ureditve meje se lahko ureja celotna meja ali samo del meje.

Postopek parcelacije se izvede, ko želimo razdeliti  parcelo na dva ali več delov, oziroma ko želimo združiti  
dve ali več parcel v eno. Najpogosteje se parcelacija izvede, ko lastnik želi prodati  ali podariti  del parcele.

Po končani gradnji hiše je potrebno pridobiti  hišno številko, za namen prijave stalnega prebivališča. Za pri-
dobitev hišne številke mora biti  objekt vpisan v kataster stavb in vrisan v evidencah zemljiškega katastra. 
Pridobiti  jo je možno v postopku evidenti ranja objekta v uradne evidence ali v samostojnem postopku.

Geodetski načrt je ena od osnov za izdelavo lokacijskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. Po končani gradnji rabimo geodetski načrt  za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Zakoličba objektov je postopek s katerimi prenesemo tloris zunanjega oboda načrtovanega objekta na 
terenu. Zakoličba se izvede v skladu s pogoji določenimi v gradbenem dovoljenju, preden začnemo z 
gradnjo.

Za podrobnejše informacije nas kontakti rajte 
na tel +386 41 502 148 ali preko Facebook-a.

Ureditev meje >>>

Parcelacija >>>

Pridobitev hišne številke >>>

Ge odetski načrt >>>

Zakoličba objektov >>>

POTREBUJETE GEODETSKO 
ALI NEPREMIČNINSKO 

STORITEV NA ENEM MESTU?

Katja Leskovar

GEOSTAN, Katja Leskovar s.p. podjetje za 
nepremičninske in geodetske storitve
Cesta na Roglo 11j
3214 Zreče

T: +386 41 502 148
E: katja.leskovar@geostan.si
W: www.geostan.si
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Celovita nepremičninska storitev: posredovanje pri nakupu, 
prodaji, najemu in oddajanju vseh vrst nepremičnin. 
Svetovanje, pogodbe, cenitve, pomoč pri ureditvi fi nanciranja, 
popravila pred prodajo ali oddajo in opremljanje nepremičnin.

Nepremičninsko posredovanje in 
svetovanje, Ana Sovič s.p.
Poskrbimo za vaš nov dom!

Ana Sovič

Gosposvetska 24 
2000 Maribor

T: +386 41 791 033
E: ana.sovic@triera.net
W: www.facebook.com/Stanovanja-Odda-
ja-420526914691935/

Specializirani smo za oddajo stanovanj, apartmajev in sob.  
Naše nepremičnine so namenjene bivanju, oddihu in rekreaciji.

ODDAJA NEPREMIČNIN, 
Tatjana Rakar s.p.
Aktiven odklop

Tatjana Rakar

ODDAJA NEPREMIČNIN, Tatjana Rakar s.p.
Rožna dolina 16 
4248 Lesce

T: +386 41 386 939
E: tatjana.rakar@gmail.com
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Pomagam vam najti tisto, kar potrebujete na področju prometa 
z nepremičninami. To je lahko le manjkajoča informacija, pravno 
svetovanje, celovita storitev posredovanja pri prometu z nepre-
mičnimami za varen in umirjen potek posla.

Nepremičninska agencija in 
pravne storitve
Zaupajte in našli boste. Naj vas vodimo domov.

Ana Videtič

Mariborska 18 
1000 Ljubljana

T: +386 30 346 233
E: ana.nepremicnine@gmail.com
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88 Kozmetične storitve, nega telesa

Bioresonančno terapijo uporabljamo za odpravljanje več sto 
vrst znanih bolezni (npr. alegije). Cilj bioresonančne terapije 
je ponovna vzpostavitev sposobnosti telesa, da krmili lastne 
procese. 
Človeško telo si je tako ponovno sposobno pomagati.

Stezica do zdravja, bioresonanca
Bioresonanca je pomagala mnogim, 
dovolite, da pomagamo tudi vam

Lidija Božič

Stezica do zdravja, bioresonanca,
Lidija Božič s.p.
Dalmatinova ul. 8 
8270 Krško

T: +386 70 561 071
E: bioresonanca.lidija@gmail.com
W: www.stezicadozdravja.com

Izvajanje raznovrstnih masaž na domu in prodaja naravne 
kozmetike.

Marjeta Borštnik s.p.
Za zdravo dušo in telo

Marjeta Borštnik

Žirovnica 102 a 
4274 Žirovnica

T: +386 41 398 955
E: borstnikmarjeta@gmail.com
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Nega obraza in telesa.  Posvetimo se negi obraza, telesa, dela-
mo depilacije in pedikure.  
Pri delu uporabljamo kvalitetno kozmetiko Alcina in Ghewol. 
Za starejše, slabotne, ki ne morejo do nas pa pridemo tudi na 
dom.

Nega telesa Slavica Ješovnik s.p.
Ko se združita lepota telesa in duše.

Slavica Ješovnik

Nega telesa Slavica Ješovnik s.p.
Trstenjakova ul. 2 
2000 Maribor

T: +386 40 219 214
E: slavica.jesovnik@gmail.com

Kozmetične storitvami: ponujamo širok spekter storitev od spe-
cialne nege obraza, depilacije, pedikure, masaže, podaljševanje 
trepalnic…

Kozmetične storitve  
Polona Dragar

Kozmetične storitve, Polona Dragar s.p.
Tominškova ulica 3 
3331 Nazarje

T: +386 51 254 500
E: d.polona@gmail.com
W: FB: Kozmetične storitve Polona Dragar
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Ste že naveličani vsakdanjega hitenja in utrujeni od nenehne 
skrbi za druge? Se vam ne zdi, da je vendarle prišel čas, da 
poskrbite tudi zase? V BIONI poskrbimo za vaš obraz, posta-
vo, noge in vaše dobro počutje. Z nami vam stres ne more do 
živega!

Center lepote in dobrega počutja BIONA
Ker lepota prihaja od znotraj.

Nevenka Mužič

BIONA, Center lepote in dobrega počutja
Aškerčeva 14
3000 Celje

T: +386 41 313 133
E: info@biona.si
W: www.biona.si

Ker so roke ogledalo človeka, s svojo poslovno idejo ponujam 
urejanje nohtov na vašem domu

Lakiranje in poslikava nohtov  Nataša Korošec

Gavce 85
3327 Šmartno ob Paki

T: +386 51 616 753
E: n.korosec74@gmail.com



91Kozmetične storitve, nega telesa

S sočutjem, srčnostjo in holističnim pristopom pomagam ljudem 
v stiskah, jih ozaveščam in podpiram pri njihovi osebni rasti s 
pomočjo energijskih tretmajev, reiki delavnic, regresoterapije, 
meditacij ter oddihov za dušo in telo.

Terapevtka naravnega zdravljenja  

IRENA 
ŠAFER

TERAPEVTKA 
NARAVNEGA 

ZDRAVLJENJA 
- REIKISTKA -

- REGRESOTERAPEVTKA -

030 365 963
irena.safer@gmail.com

IRENA 
ŠAFER

TERAPEVTKA 
NARAVNEGA 

ZDRAVLJENJA 
- REIKISTKA -

- REGRESOTERAPEVTKA -

030 365 963
irena.safer@gmail.com

Irena Šafer

Šolska ulica 2
8250 Brežice

T: +386 30 365 963
E: irena.safer@gmail.com
W: www.studio-vdih.si, FB: Studio VDIH

Sprostitveno/terapevtska masaža, masaža celotnega telesa, 
delne masaže, masaža na delovnem mestu (masaža vratu, zgor-
njega dela hrbta in delno glave). Masaža z ventuzami, masaža z 
MOXO, priprava vaj za razbremenitev mišic

Sprostitveno-terapevtska masaža 
TUI-NA (TKM)  

Tatjana Pravdič Kosi

Radovanova ulica 8
2000 Maribor

T: +386 40 199 892
E: tatjana.pravdic@gmail.com
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Refl eksoterapije stopal in obraza 
Japonski lifting obraza 
Masaža stopal in dlani, angelska terapijo in SkalarPrana terapije

Naravno pomlajevanje in 
refl eksoterapije
Sprostitev in pomladitev na naravni način!

Saša Šuvak

HARMONIJA terapevtsko lepotni salon, 
Saša Šuvak s.p.
Kranjska ulica 4, 4240 Radovljica

T: +386 31 888 299
E: info@refl eksoterapije.si
W: www.refl eksoterapije.si, www.facebook.
com/refl eksoterapije

Slapar-kozmetika in pedikura vas razvaja in sprošča z odličnimi 
masažami, depilacijami, negami obraza in telesa. Pedikuro izva-
jamo tudi na vašem domu. Gel lakiranje nohtov s poslikavami 
poudari vašo osebnost. Zažarite in uživajte, to je čas za vas.

SLAPAR - kozmetika in pedikura
SLAPAR - HIŠA NEGE IN SPROSTITVE

Slapar

PAA RLS

HIŠA NEGE IN SPROSTITVE

Petra Slapar

SLAPAR, KOZMETIKA IN PEDIKURA, 
PETRA SLAPAR S.P.
Spodnje Pirniče 84
1215 Medvode

T: +386 40 466 446
E: petrca.slapar@gmail.com
W: FB: slapar, kozmetika in pedikura
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Nudimo različne vrste masaž v masažnem studiu, na domu ali v 
podjetju.

Mobilne masaže Touch  Mateja Zupanc

Mobilne masaže Touch, Mateja Zupanc s.p.
Trnoveljska cesta 6 
3000 Celje

T: +386 41 243 131
E: masaza.touch@gmail.com
W: www.mobilne-masaze-touch.si

Izvajanje refl eksne masaže stopal in metamorfne tehnike, načr-
tovanje vrtov in sooblikovanje narave. Pomoč pri vzpostavi-
tvi dobrega počutja v celoti - samega sebe in v svoji okolici. 
Spletna trgovina in izobraževanje.

Počutim se dobro, I feel good, 
Jana Urlep s.p.
Počutim se dobro. I feel good!

Jana Urlep

Počutim se dobro, I feel good, refl eksoterapija, 
načrtovanje vrtov, sooblikovanje narave, izobra-
ževanje, spletna trgovina, Jana Urlep s.p.
Cesta talcev 4, 3212 Vojnik

T: +386 51 338 332
E: janaup@mail.com
W: www.pocutimsedobro.com
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Nega in striženje psov, dnevno in občasno varstvo pasjih 
prijateljev. 
Delo v salonu in z mobilno enoto.

Studio PASJE VESELJE
Nega živali ni samo modni trend, ampak nuja za zdravo in kako-
vostno bivanje človeka in psa.

Miša Manoilov

1000 Ljubljana

T: +386 41 993 503
E: mousy77@gmail.com
W: FB: Pasje Veselje
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Kreativno pisanje in poslovno svetovanje: sestava marketinških 
besedil, PR besedil, BLOG-ov, člankov, besedil za spletno stran, 
ustvarjanje prepoznavnosti podjetja s pojavnostjo v (elektron-
skih) medijih, na socialnih omrežjih, ...

AJDINJA, Anja Jurko s.p.
Če te ni na spletu, te ni nikjer, a šele DRUGAČNOST bogati!

Anja Jurko

AJDINJA, kreativne storitve in svetovanje, 
Anja Jurko s.p.
Aškerčeva 13 
3000 Celje

T: +386 40 754 145
E: anja.jurko@gmail.com

Pisanje SEO,  promocijskih člankov, vsebin za portale itd., mar-
keting na družinskem blogu  Škratolandija 
Vodenje facebook strani 
Lektoriranje, inštrukcije, poučevanje slovenskega jezika, učna 
pomoč, delavnice za otroke.

Jezikovne storitve, 
marketing, poučevanje  

Maja Hanžekovič

Maribor

T: +386 31 540 536
E: kraljb330@gmail.com

Marketing, internacionalizacija
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Za poslovni uspeh je ključnega pomena, da svoje izdelke ali sto-
ritve predstavite na kreativen in inovativen način,  da vas bodo 
kupci opazili. 
Med 100 kupci se kar 64 kupcev odloči za nakup, če si prej ogle-
da video predstavitev. Pri tem vam lahko pomagam!

Nina s.p.
Ključ do uspeha je akcija!

Nina Pristov

Marketinško svetovanje, Nina Pristov s.p.
Ilirska ulica 34 
1000 Ljubljana

T: +386 51 341 055
E: pristovnina@gmail.com
W: www.ninamarketing.online

Svetovanje na področju poslovne komunikacije in celostne  
podobe podjetnika.  Zanimive in kreativne delavnice prodaje, 
nabave, pogajanj, poslovnega bontona in javnega nastopanja s 
pomočjo NLP tehnik.

Poslovno svetovanje in osebni coaching
Teambuildingi malo drugače, ki prepričajo.

Marjeta Mejač

Ljubljanska cesta 42
4000 Kranj

T: +386 31 335 446
E: marjeta.mejac@gmail.com

Marketing, internacionalizacija
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Podjetje PUBLICA, Odnosi z javnostmi, je aktivno na področju 
komunikacije mikro, malih in srednjih podjetij, društev ter organi-
zacij. Področje je bilo v preteklosti rezervirano za velika podjetja, 
danes pa je z globalizacijo in internetom dostopno vsem.

PUBLICA, Odnosi z javnostmi, 
Tina Drolc s.p.
PUBLICA, s komunikacijo gradimo odnose

Tina Drolc

PUBLICA, Odnosi z javnostmi, 
Tina Drolc s.p.
Janševa ulica 11 
1234 Mengeš

T: +386 31 831 500
E: tina@publica.si
W: FB: Publica, Odnosi z javnostmi

Sem Eva Branc, magistrica novinarskih študij in diplomirana 
politologinja z večletnimi izkušnjami na področju spletnih in 
tiskanih medijev. Podjetje Branc-in se ukvarja z novinarstvom in 
odnosi z javnostmi ter širše pisanjem besedil.

BRANC-IN, novinarstvo in PR  

Eva Branc

Eva Branc s.p., novinarstvo, branc-in
Cesta na Markovec 3 
6000 Koper

T: +386 41 248 626
E: eva.branc@gmail.com
W: www.branc-in.si

Mediji, elektronski mediji, internet, PR
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Poskrbim za postavitev in vzdrževanje spletnih portalov ter 
optimizacijo spletnih vsebin. 
Z izkušnjo študija in večletnim delom v marketingu v tujini in za 
mednarodna podjetja pomagam drugim podjetnikom prodreti 
na tuje trge in na njih tudi uspeti.

KoncepTina, Digitalni marketing  

K A K O  O B I S K E

S P L E T N I H

P L A T F O R M

P R E T V O R I T I  V

A K C I J E  

N A K U P  I Z D E L K O V

A L I  S T O R I T E V

Tina Razložnik

Za gradom 2 
5280 Idrija

T: +386 41 511 180
E: info@konceptina.com
W: www.konceptina.com

Elamedia je podjetje, ki se ukvarja z marketinškim pristopom do 
strokovnih javnosti. 
S 15-letnimi marketinškimi izkušnjami vam lahko izdelam 
celostno grafi čno podobo in ponudim pomoč pri pripravi mar-
ketinške strategije, storitvah trženja, zakupu medijev in organi-
zaciji dogodkov.

ELAMEDIA  

MARKETINŠKI PRISTOP
K STROKOVNI JAVNOSTI

TELE-MARKETING

STROKOVNA REVIJA SALUS+ 

- STORITVE TRŽENJA IN SVETOVANJA
- MARKETINŠKE STRATEGIJE
- OGLAŠEVANJE 
- ZAKUP MEDIJEV

Manuela Ornik

ELAMEDIA, Marketinško svetovanje in 
prodajne storitve, Manuela Ornik, s.p.
Gosposvetska cesta 86 
2000 Maribor

T: +386 51 683 949
E: manuela.ornik@gmail.com

Mediji, elektronski mediji, internet, PR
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Strankam pomagam pri izterjavi neplačanih terjatev ter pri 
uveljavljanju premoženjskih in nepremoženjskih odškodnin za 
škodo, ki jo stranke utrpijo v različnih škodnih dogodkih. 
Strankam nudim tudi pripravo različnih vrst pogodb.

Izvršbe in odškodnine  Tjaša Harej Pavlica

Izvršbe in odškodnine, 
Tjaša Harej Pavlica s.p.
Tabor 11
5294 Dornberk

T: 38640746317
E: tjasa.harej@gmail.com

Na podlagi dolgoletnih izkušenj in znanja poiščemo najboljše 
poti za uspešno reševanje vseh pravnih vprašanj in proble-
mov, pri čemer nas vodijo visoka profesionalnost, zavzetost in 
strokovnost.

Pravna pisarna in pravno svetovanje  Darija Cafuta

Kraigherjeva 27 
2250 Ptuj

T: +386 31 830 447
E: darija.cafuta@gmail.com

Pravno svetovanje, mediacija
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Cerber je mitološki čuvaj pri vhodu v pekel. Sledil je le Herakleju, 
ki je bil do njega prijazen, kar navezujemo na pomen mediacije 
pri obvladovanju in reševanju konfl iktov tako v poslovnih kot 
osebnih odnosih: gospodarstvo, družina, lok. skupnost …

Zavod za mediacijo Cerber  Ksenja Lorber

Zavod Cerber – mediacija, svetovanje, 
izobraževanje
Smrečnikova ulica 2 
8000 Novo mesto

T: +386 41 601 549
E: cm-nm@t-2.net
W: http://cm-nm.eu

Dober pravni nasvet in priprava dokumentov v enostavnih prav-
nih zadevah za posameznike, podjetja in nevladne organizacije.  
Poučevanje golfa, vodenje predstavitev golfa in animacije za 
skupine.

Pravno svetovanje in poučevanje golfa  Anja Kirn Hrovat

Ulica Mirana Jarca 10 
8000 Novo mesto

T: +386 41 943 704
E: anja.kirnhrovat@gmail.com

Pravno svetovanje, mediacija
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Že od nekdaj uživam v iskanju rešitev za druge, tudi na spletu. 
Moje storitve obsegajo administracijo spletnih mest, zapis bese-
dil, eknjižic, upravljanje socialnih omrežij, postavitev spletnih 
strani, trgovin in druge dodelave spletnih mest.

Moj Splet  Maja Belingar

Moj Splet, informacijske storitve, 
Maja Belingar s.p.
Kambičev trg 2b 
8311 Kostanjevica na Krki

T: +386 31 808 477
E: maja.belingar@mojsplet.net
W: www.mojsplet.net

Svetujem na področju civilnega, gospodarskega, delovnega in 
upravnega prava.  
Nudim hitre, cenovno ugodne in strankam prijazne postopke 
reševanja gospodarskih, civilnih in družinskih sporov z mediaci-
jo.  Sledim snovanju najboljših rešitev za stranko.

PRAVNO SVETOVANJE & MEDIACIJE  Katka Repnik

T: +386 31 489 773
E: katka.repnik@gmail.com

Pravno svetovanje, mediacija / Računalništvo, programiranje, oblikovanje spletnih strani
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Projektno vodenje, izobraževanje ter tehnična prodaja na podro-
čju informatike. 
Promocija zdravja na delovnem mestu.

Informatika in promocija zdravja  Maša Gorše

Poslovne storitve, Maša Gorše s.p.
ulica Tončka Dežmana 4 
4000 Kranj

T: +386 40 273 408
E: masa.gorse@gmail.com

Izdelava spletnih strani in aplikacij, 
oblikovanje letakov, vizitk in oglasov.

Mojca Čebul s.p.
Za boljšo uporabniško izkušnjo!

Mojca Čebul

Računalniško programiranje 
Mojca Čebul s.p.
Prešernov trg 4 
3325 Šoštanj

T: +386 40 477 023
E: mojca.cebul@gmail.com

Računalništvo, programiranje, oblikovanje spletnih strani
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Zmogljive, privlačne in odzivne spletne strani in trgovine! 
Vse, kar potrebujete za uspešen spletni nastop. 
Ustvarjamo nekaj, kar ima moč, kar pritegne ljudi in jih navduši. 
Tisto piko na i, ki da strani vrednost, ki jo je vredno deliti.

Vesna Krašovec

Spletna sinergija, poslovno svetovanje, 
Vesna Krašovec s.p.
Cesta v gaj 73 
3313 Polzela

T: +386 41 458 451
E: info@spletnasinergija.com
W: www.spletnasinergija.com

Digitalna sprememba je del sedanjosti.  
Nudimo izdelavo spletnih strani, optimizacijo, vsebinski marke-
ting, zagon in upravljanje oglaševalske kampanje, spremljanje 
analitike, lektoriranje vsebine za spletne strani, prevode besedil v 
angleščino.

Digitalni marketing  Nina Karničnik

Vzhodna ulica 18 
2345 Bistrica ob Dravi

T: +386 40 691 296
E: info@d-change.net
W: www.d-change.net

Računalništvo, programiranje, oblikovanje spletnih strani
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Hitra in preprosta registracija domen; varno in zanesljivo gosto-
vanje vaše spletne strani, z odlično podporo; izdelava spletnih 
strani brez skritih stroškov in vezav. 
Kreiranje in gostovanje poštnih naslovov z vašo domeno. 
Pomoč na daljavo.

Digital.si, Mojca Petan s.p.
Pridite na splet, za vas imamo varen in zanesljiv paket

Mojca Petan

Digital.si, informacijske storitve, 
Mojca Petan s.p.
Rašica 31a 
1315 Velike Lašče

T: +386 70 175 175
E: mojca.petan@digital.si
W: www.digital.si

Palabra je kreativno podjetje, ki izdeluje funkcionalne in pre-
gledne spletne strani ter oblikuje besedno in vizualno gradivo za 
splet.  Svojim naročnikom pomaga vzpostaviti ali izboljšati njiho-
vo prisotnost v virtualnem prostoru.

PALABRA, Petra Pekovec s.p.
Kreativno ustvarjanje spletne vsebine

Petra Pekovec

PALABRA, spletno komuniciranje, 
Petra Pekovec s.p.
Gradnikova cesta 8 
4260 Bled

T: +386 40 889 876
E: petra@palabra.si
W: www.palabra.si

Računalništvo, programiranje, oblikovanje spletnih strani
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Računovodske in knjigovodske storitve, davčno in poslovno sve-
tovanje, stalno izobraževanje ter osebni pristop.  
Ponujamo zanesljivost, konkurenčno ceno, strokovnost s 25 
letnimi izkušnjami. 
Mi delamo za vas, vi pa se posvečate svojemu poslu.

D.A.C.A.R
Problemov ni, je samo delo, ki ga je potrebno opraviti !

Sonja Dacar

D.A.C.A.R računovodenje, Sonja Dacar s.p
Pavkarjeva pot 22 
1360 Vrhnika

T: +386 41 387 523
E: sonja.dacar@gmail.com

Dejavnost fi nančnih svetovanj in računovodstva. 
Pomoč manjšim s.p. pri izterjavah z minimalnimi stroški.

AB FINANCE s.p.  Alenka Brankovič

AB FINANCE s.p. Alenka Brankovič
Ul. 9. Sept. 130 Vrtojba 
5290 Šempeter pri Gorici

T: +386 51 890 608
E: alenka.bran@gmail.com

Računovodstvo in finančne storitve, zavarovalništvo
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Svojim strankam nudimo celostno podporo v poslovanju. 
Kvalitetne in natančne storitve s področja računovodstva, knji-
govodstva, kadrovskega in poslovnega svetovanja.

KONTO CELJE
VAŠ USPEH je NAŠ USPEH

Jožica Hočevar

KONTO CELJE , knjigovodske in poslovne 
storitve Jožica Hočevar s.p.
Šmarjeta pri Celju 21 b 
3211 Škofja vas, Celje

T: +386 41 675 711
E: jozica.hocewar@gmail.com

Dobro načrtovanje je pol posla!  Pomoč manjšim proizvodnim 
podjetjem pri  izdelovanje poslovnih analiz, izdelovanju kalkula-
cij, vzpostaviti modela spremljanja gibanja stroškov, oblikovanju 
baz podatkov

Svetovanje na področju stroškov  

Tatjana Drev

Ul.Rose Luxemburg 50 
2000 Maribor

T: +386 41 872 786
E: drev.tatjana@gmail.com

Računovodstvo in finančne storitve, zavarovalništvo
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Finančna svetovalka z opravljenima licencama za zavarovalniško 
zastopanje in trženje investicijskih skladov.  
Sklepam varčevalne produkte vezane na plemenite kovine in 
investicijske sklade. 
Vodim računovodstvo za podjetja (30 let izkušenj).

Finančno svetovanje in 
računovodske storitve
TVOJA FINANČNA VARNOST JE V TVOJIH ROKAH

Zdenka Presečnik Firšt

Varpolje 68 
3332 Rečica ob Savinji

T: +386 41 248 724
E: zdenka.presecnik@gmail.com

Optimalno računovodstvo za najboljše stranke!

Optimum, Mojca Hudovernik s.p.
Optimalno je najbolje!

Mojca Hudovernik

Optimum, računovodske in administrativne 
storitve, Mojca Hudovernik s.p.
Hrastje 133 
4000 Kranj

T: +386 41 638 280
E: mojca.hudovernik90@gmail.com
W: www.facebook.com/mojca.hudovernik

Računovodstvo in finančne storitve, zavarovalništvo
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Področje dela:  
komerciala,  marketing,  
mediji,  grafi ka, design,  
svetovanje in druge storitve

Natalija Andrejek, s.p.  Natalija Andrejek

Poslovno svetovanje, Natalija Andrejek, s.p.
Njiverce, ul. Nikole Tesle 17 
2325 Kidričevo

T: +386 31 468 659
E: andrejek.natalija@gmail.com
W: Natalija And ejek (LinkedIn, Facebook)

Izberi modro je prvi blog v Sloveniji na temo varčevanja na vseh 
področjih.  
Druge dejavnosti podjetja:  Izdelava varčevalnih načrtov za 
posameznike ali družine/pare. Marketing oglaševanje/promocija 
za podjetja.

IZBERI MODRO, VIDIC KLAVDIJA, S. P.
Mini ideje za maxi prihranke

Klavdija Vidic

SVETOVANJE IN MARKETING, IZBERI 
MODRO, VIDIC KLAVDIJA, S. P.
Na dobravi 2 
1270 Litija

T: +386 68 649 798
E: info@izberimodro.si
W: www.izberimodro.si

Računovodstvo in finančne storitve, zavarovalništvo / Upravljanje, kadrovsko svetovanje, vodenje
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Podpora podjetjem: 
- za izvedbo odličnega komuniciranja z zaposlenimi in mediji,  
- za učinkovito upravljanje konfl iktov in mobinga (ukrepi, uspo-
sabljanje zaposlenih in pooblaščencev...), 
- pri izvedbi dogodkov, 
- pri upravljanju blagovne znamke.

Prava komunikacija za vaše podjetje
Lidija Ferk

Cankarjeva 25 
2000 Maribor

T: +386 64 109 998
E: lidija.ferk@gmail.com
W: www.facebook.com/lidija.ferk

Povezani podjetnici svetujeva mikro in malim podjetjem s pod-
ročja rasti in razvoja organizacijske kulture, poslovanja, grajenja 
zgodb in komuniciranja. 
Pripravljava treninge vodenja, komuniciranja, dela v timu, projek-
tnega managementa.

Kooperativa za upravljanje znanja
Obarvajmo življenje z znanjem.

Petra Božič Blagajac, Maja Lončar

Paleta znanj, 
kooperativa za upravljanje znanja, z.o.o.
Partizanska 5
2000 Maribor

T: +386 41 460 160
E: info@paletaznanj.si
W: www.facebook.com/paletaznanj/ in 
https://paletaznanjblog.wordpress.com/

Upravljanje, kadrovsko svetovanje, vodenje
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Kaj zaposlene spodbuja k temu, da izkustvenega znanja ne deli-
jo s sodelavci, v tolikšni meri, kot bi lahko? 
Želite izboljšati stanje v organizaciji? 
Za vas opravim: posnetek stanja in analizo, podam predloge za 
optimiranje in posnamem končno stanje.

Prenos izkustvenega znanja 
znotraj organizacij  

Sabina Gmajner

Sagmar-Knowledge Transfer, 
mag. Sabina Gmajner, s.p.
Trg Dušana Kvedra 10 
2000 Maribor

T: +386 41 962 987
E: info@sagmar.org
W: www.sagmar.org

Naučimo vas, kako postati agilno in vitko podjetje in kako 
pomembno je postaviti pravega človeka na pravo mesto.  
Poskrbimo za ustrezen kader in pripravimo pogodbe.  
Za podjetja pripravimo pravilnike in akte ter vodimo vso potreb-
no dokumentacijo.

Sistemske kadrovske rešitve, kadrovski 
servis in administrativna dela  

Danila Gliha

Svetovanje in prodaja, Danila Gliha s.p.
Pivška ulica 6 
6230 Postojna

T: +386 41 567 015
E: danila.gliha@siol.net

Upravljanje, kadrovsko svetovanje, vodenje
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Vodenje posameznikov pri osebni ali poslovni rasti - NLP coa-
ching ter poslovno svetovanje posameznikom in ekipam na 
področju vodenja, marketinga, kadrovskega poslovanja in 
organizacije dogodkov z izkušnjami z vodilnih delovnih mest v 
gospodarstvu

Osebni in poslovni coaching ter 
poslovno svetovanje
Vaše sanje * naše izkušnje * zagotovljen uspeh!

Darja Kalan Milinović

Metelkova ulica 17 
1000 Ljubljana

T: +386 41 709 603
E: darja.kalanm@gmail.com

Smo tim izkušenih strokovnjakov z redkimi znanji in izkušnjami 
na kadrovskih in različnih tehničnih področjih. 
Delo izvajamo suvereno na podlagi večletnih izkušenj vodenja v 
mednarodnem podjetniškem okolju. 
Smo realna pomoč pri vašem odločanju.

Pot do učinkovitih rešitev ne pozna bližnjic. Nataša Hudelja

HRM Business, družba za kadrovski mana-
gement, izobraževanje in poslovno sveto-
vanje, d.o.o.
Sečje selo 4a, 8344 Vinica

T: +386 40 236 111
E: info@hrm-business.com
W: www.hrm-business.com

Upravljanje, kadrovsko svetovanje, vodenje
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AromaLab - podjetje za razvoj dišeče blagovne znamke podje-
tja, ustvarjanje in izobraževanje z eteričnimi olji, aromaterapijo 
(fokus, koncentacija, strah, imunski sistem..) ter linija naravnih 
proizvodov z eteričnimi olji.

AromaLab s.p. 
Izkoristi Moč Vonja, Sense the Aroma

Jasmina Kozel Harley

AromaLab, poslovno svetovanje, 
Jasmina Kozel Harley s.p.
Spodnja Slivnica 133 
1290 Grosuplje

T: + 386 31 318 340
E: jasmina.kozelharley@gmail.com
W: www.facebook.com/AromaLabSi

Urejena poslovna dokumentacija je temelj uspešnega 
poslovanja.  
Svetujem pri izdelavi klasifi kacijskih in signirnih načrtov, izdelavi 
notranjih pravil, pisarniškem poslovanju, dolgotrajni hrambi in 
arhiviranju fi zične in elektronske dokumentacije.

ARHIVISTKA MOJCA SVETUJE  Mojca Kosi

2000 Maribor

T: +386 41 678 178
E: mkosi77@gmail.com

Upravljanje, kadrovsko svetovanje, vodenje
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Naše poslanstvo je kreirati učinkovite rešitve kadrovskih in 
organizacijskih problemov, upoštevajoč zakonske zahteve ter 
ciljno stanje, po meri naročnika. Spremembe v organizaciji dela, 
kadrovskih postavitvah in nagrajevanju tudi implementiramo.

INAF, agencija za kreativne rešitve d.o.o.
Povezujemo prave priložnosti s pravimi ljudmi!

Lilijana Mandelj

Inaf, agencija za kreativne rešitve d.o.o.
Kidričeva 1
1270 Litija

T: +386 51 634 789
E: info@inaf.si
W: www.borzakadrov.si

Svetujemo podjetjem pri dvigu učinkovitosti kadrovskega pod-
ročja in posameznikom na področju strokovnega in profesional-
nega  razvoja. 
Izvajamo delavnice za osebnostni in profesionalni razvoj.

ODTIS, HR svetovanje, 
Coaching, Delavnice
Poišči paravo pot in pusti svojo sled -  ODTIS.

Judita Ledić

Jezero 135 
1352 Preserje

T: +386 40 641 175
E: info@odtis.eu
W: www.odtis.eu

Upravljanje, kadrovsko svetovanje, vodenje
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Želite učinkovito izvajati svoje PRIMARNE podjetniške 
DEJAVNOSTI? Strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami iz podje-
tja NOV DAN d.o.o. vam s storitvami poslovne administracije in 
poslovnega svetovanja pri tem lahko pomagamo.

NOV DAN »Celovita poslovna asistenca«
“Delamo z vami in skrbimo za podporo v vašem poslovanju”

Andreja Zabret

NOV DAN d.o.o.
Škrjančevo 100 
1235 Radomlje

T: +386 41 613 656
E: andreja.zabret@novdan.com
W: www.facebook.com/novdanco

Računalniško, fi nančno in marketinško svetovanje za mala in 
srednja podjetja

Advice-MV Maria Vidović s.p.
Z nasveti je lažje

Maria Vidović

Advice-mv, podjetniško in poslovno 
svetovanje Maria Vidović s.p.
Prušnikova 34 
2000 Maribor

T: +386 59 123 594
E: gmvgos@gmail.com

Upravljanje, kadrovsko svetovanje, vodenje
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Pravne in detektivske storitve

Anja Jelovšek s.p.  Anja Jelovšek

Anja Jelovšek s.p., druge pravne storitve
Cvetlična ulica 3a 
3210 Slovenske Konjice

T: +386 40 288 575, +386 64 9097
E: jelovsek.anja@gmail.com
W: www.odvzem-vozniske.si

Športnim društvom nudimo strokovni podporni servis: priprava 
pravnih aktov, izdaja računov, izterjava, davčna blagajna, javni 
razpisi, obračun plač, knjiženje, letna poročila in obračuni, doku-
mentarno gradivo, baze podatkov, administracija

Podporni servis športnim društvom  
Darija Zemljič Vrbančič

Ul. Jana Baukarta 11 
9240 Ljutomer

T: +386 31 326 948
E: darija.zemljicv@gmail.com

Upravljanje, kadrovsko svetovanje, vodenje / Varovanje premoženja, detektivska dejavnost
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Zasebna detektivka z licenco, specializirana za dokazovanje 
nezvestobe partnerja.  Hitro, učinkovito, diskretno in z najmo-
dernejšo tehnologijo zberem verodostojne dokaze o nezvestobi.  
Odgovorno opravljam tudi vse druge detektivske storitve.

Detektiv, Mateja Šober Ažman s.p.
Detektivka za ženske. Ker imamo pravico vedeti!

Mateja Šober Ažman

DETEKTIV, poizvedovalne dejavnosti, 
Mateja Šober Ažman s.p.
Clevelandska ulica 25 
1000 Ljubljana

T: +386 40 607 555
E: detektivka@varanje.si
W: www.varanje.si

Detektivska agencija DA GRANA je na podlagi licence 
Detektivske zbornice Republike Slovenije, št. 172, registrirana za 
opravljanje detektivske dejavnosti, pravno in poslovno svetova-
nje ter posredovanje pri izterjavi dolgov.

Detektivska agencija GRANA, 
Tjaša Kos, s.p.
If not you, then who? If not now, then when?

Tjaša Kos

DA GRANA, DETEKTIVSKA AGENCIJA, 
Tjaša Kos, s.p.
Groharjeva 4
1230 Domžale

T: +386 40 397 116
E: da.grana1@gmail.com

Varovanje premoženja, detektivska dejavnost
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Ustvarjalna šivilja, ki reciklira. V moji delavnici nastajajo ročno 
izdelane in unikatne kreacije sešite, sestavljene, oblikovane, spe-
te, zlepljene, iz recikliranih ostankov s kančkom novega.

5ra.Recycled.
#FromOldToNew

Petra Budkovič

Cankarjeva ulica 56b 
4240 Radovljica

T: +386 41 280 096
E: 5ra.recycled@gmail.com
W: www.instagram.com/5ra_recycled/

Moda in design, izdelovanje krojev in krojnih narisov s CAD, CAM 
sistemom, razmnoževanje krojev, gradiranje,  modno svetovanje 
in celosten pristop pri izdelavi in naročanju tekstilnih izdelkov.  
Izdelovanje oblačil po meri, tisk in vezenje.

MODA, DESIGN, MODELIRANJE, IZ-
DELAVA KROJEV, NARISOV, MODNO 
SVETOVANJE
Moda in design po vaši meri!

Alenka Brezovnik

Radegunda 22 
3330 Mozirje

T: +386 40 316 248
E: modadesign.alk@gmail.com

Moda, tekstilni izdelki
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Pod blagovno znamko EcoSu proizvajamo pralne plenice za 
otroke in pralne vložke za ženske iz bambusovega materiala. 
Naši izdelki so udobni, zračni in zelo vpojni. So alternativa za 
vse, ki želite zase in za svojega otroka le najboljše.

ECOSU Suzana Gregorčič s.p.  

Suzana Gregorčič

Trgovina in storitve ECOSU 
Suzana Gregorčič s.p.
Polžanska Gorca 27 A 
3240 Šmarje pri Jelšah

T: +386 41 656 744
E: info@ecosuplenice.com
W: http://ecosuplenice.com

Sem Tamara Ficko modna oblikovalka in se ukvarjam z oblikova-
njem, kreiranjem in z izdelavo moških, ženskih in otroških  sve-
čanih oblačil po meri naročnika ter modnih dodatkov.  Zelo velik 
poudarek  je  na ročni izdelavi moške poslovne obleke.

Modni šiviljski atelje Tamara Ficko s.p.  

Tamara Ficko

Modni šiviljski atelje Tamara Ficko s.p.
Kicar 19 C, 2250 Ptuj

T: +386 31 356 206
E: tamara.fi cko@gmail.com
W: www.tamarafi cko.com, FB Poročne ob-
leke Tamara Ficko in Modni šiviljski atelje 
Tamara Ficko

Moda, tekstilni izdelki
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Modni atelje Lazarova je specializirana trgovina za ženske oble-
ke. Možnost ogleda in nakupa unikatnih oblek ali izdelave oble-
ke po meri, izris kroja po italijanski Burgo metodi in svetovanje 
modne oblikovalke Tanje Lazarove

Modni atelje Lazarova, 
Tanja Lazarova, s.p.
Uresničujem vašo modno vizijo!

Tanja Lazarova

Šivanje oblek, Modni atelje Lazarova, 
Tanja Lazarova, s.p.
Frankolovska ulica 8 
2000 Maribor

T: +386 40 725 622
E: atelje.lazarova@gmail.com

Rezultat mojega dialoga s stranko, za katero ustvarjam, je zgod-
ba, zašita v novo oblačilo, spolstena v modni dodatek ali splete-
na v nakit, izdelan iz vite žice.

Oblikovanje in šivanje oblačil po meri  

Nataša Knuplež

Stari trg 268c 
2380 Slovenj Gradec

T: +386 41 452 338
E: knupleznatasa@gmail.com
W: www.facebook.com/Ti.Ne.JaDesign/

Moda, tekstilni izdelki
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Printloop predstavlja novost na slovenskem trgu. Ustvarjalnim 
posameznikom ter podjetjem nudimo kakovosten digitalni tisk 
avtorskih vzorcev na kvalitetne tekstilne materiale. Prav tako pa 
Printloop-ovcem omogočamo prodajo njihovih vzorcev.

Printloop
Printloop - kjer kreativnost sreča realnost

printloop
NATISNI SI SVOJ TEKSTIL

info@printloop.si

www .printloop.si

+386.41 .8 12 .432

Lara Plajh

Printloop, digitalno tiskanje tekstilij, 
Lara Plajh s.p.
Strma ulica 13
2313 Fram

T: +386 41 812 432
E: info@printloop.si
W: www.printloop.si

Podjetje Polka dot strawberry izdeluje »tihe« knjižice, drobižnice 
in darilni program za otroke. Izdelki so ročno izdelani, avtorski 
in predvsem funkcionalni, saj spodbujajo otrokovo domišljijo, 
motorične sposobnosti in prepoznavanje materialov.

Polka dot strawberry  

Urška Pavlenč

Ulica kozjanskih borcev 22 
8250 Brežice

T: +386 40 539 856
E: polkadotstrawberry15@gmail.com
W: polkadotstrawberry.com

Tekstilni izdelki
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Kravuljček je kombinacija kravate in metuljčka. Je edinstven 
ženski modni dodatek, ki ga potrebuje vsaka poslovna žesnka. 
Kravuljček popestri tog in resen videz poslovne ženske, hkrati 
pa deluje elegantno, profesionalno in zelo ženstveno.

Tiesy - kravata za ženske 

Metka Tratnik

Spletna trgovina LOVING PAW, 
Metka Tratnik s.p.
Šaleška 2c
3320 Velenje

T: +386 40 334 334
E: metka@tiesy.eu
W: www.tiesy.eu.

V ŠIV IRENA se oglasite, če se v svojih oblačilih želite počutiti 
udobno ter z novim videzom presenetiti sebe in druge.

MODA ŠIV IRENA 
Irena Sirk s.p.

Irena Sirk

ŠIVILJSTVO MODA ŠIV IRENA 
IRENA SIRK S.P.
Nozno 1 
5212 Dobrovo v Brdih

T: +386 51 610 693
E: irena.sirk71@gmail.com

Moda, tekstilni izdelki
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Peka domačega kruha, potic, peciva in izdelovanje domačih 
rezancev. 
Domače dobrote imajo značilen vonj in okus, narejene so ročno 
in so iz bio moke. 
Moje izdelke lahko kupite vsak petek in soboto na tržnici Koseze 
v Ljubljani.

Ko je kruh več kot le hrana.

Dom-Pek
J O Z I C A  B O B N A R  s .p.

v

kruh iz krušne pečidomači piškoti
domače potice
domači rezanci

DOM - PEK Jožica Bobnar s.p.,
Rdeči kal 25, 8211 Dobrnič

izdelki iz      moke 

Naročila sprejemam na tel.: 041 211 851

Dom-Pek
J O Z I C A  B O B N A R  s .p.

v

0 4 1  2 1  1 8  5 1

[d o m p e k . j o z i @ g m a i l . c o m ]

R d e c i  k a l  2 5 ,  8 2 1 1  D o b r n i cv v

Jožica Bobnar

DOM - PEK 
peka domačih dobrot Jožica Bobnar s.p.
Rdeči Kal 25 
8211 Dobrnič

T: +386 41 211 851
E: dompek.jozi@gmail.com

Izboljšanje počutja in zdravja, zmanjšanje količin odpadkov in 
možnost prihranka. Vse to želim omogočiti svojim strankam, 
zato se v svojem podjetju ukvarjam tudi z izdelavo in prodajo 
pralnih vložkov. Ti so hkrati udobni, učinkoviti in diskretni.

Nika Žgur s.p.
Udobje, ki se mu ne smete upreti.

Nika Žgur

Proizvodnja in storitve Nikolaja, 
Nika Žgur s.p.
Vojkova 42
6320 Lucija

T: +386 40 632 324
E: nikolajapads@gmail.com
W: www.nikolaja.si

Tekstilni izdelki / Pekarstvo, slaščičarstvo
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Yummy Tummy, kjer se združi moderno, unikatno in domače.  
Izdelujemo butične slaščice, kjer je vedno naše vodilo zgodba, 
ozadje naročene dobrote. Pomembne so nam podrobnosti, zato 
tudi poskrbimo za vse - dekoracijo slaščic in seveda dogodka.

Izdelava sladkih dobrot
Take me. Taste me. Love me.

Tamara Zupan

Dekoraterstvo Tamara Zupan s.p.
Zg. Pirniče 96b 
1215 Medvode

T: +386 40 620 288
E: tamara@yummytummy.si
W: www.yummytummy.si

Za vas spečem kakršnokoli torto ali sladice po vaši izbiri.

Torte in slaščice vseh vrst  Ana Bolha

Kočevska cesta 134 
1291 Škofl jica, Pijava Gorica

T: +386 31 206 146
E: bolha.ana@gmail.com
W: www.facebook.com/ana.bolha.9

Pekarstvo, slaščičarstvo
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Domača naravna kozmetika, ki ne vsebuje kemičnih sestavin 
(brez sintetičnih olj, aluminijevih sestavin, umetnih dišav, naftnih 
derivatov, barvil, parabenov,...).

DOMAČA NARAVNA KOZMETIKA  Urška Rob

Veščica 30c
9246 Razkrižje

T: +386 31 833 318
E: urska.modlic@gmail.com

FeniksLife je mlado podjetje, katerega poslanstvo je ozavešča-
nje ljudi o pomenu naravne kozmetike ter oblikovanje unikatnih 
naravnih milnih in kozmetičnih daril za različne priložnosti, ki so 
drugačna, praktična ter temeljijo na osebni noti.

Ročno izdelana naravna kozmetika 
in unikatna darila

Renata Damiš

Proizvodnja in prodaja naravne kozmetike, 
FeniksLife, Renata Damiš, s.p.
Štrihovec 61 b
2212 Šentilj v Slov. goricah

T: +386 40 270 996
E: info@fenikslife.si
W: www.fenikslife.si

 Proizvodnja kozmetičnih izdelkov in distribucija
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Specializirani za pametne naprave s področja elektromedicine, 
športa, agronomije. Sodelujemo z znanstvenimi inštitucijami 
doma in v tujini.

VIBEGARDEN, Raziskave in razvoj v 
naravoslovju in tehnologiji  

Mojca Šimenc

VIBEGARDEN, raziskave in razvoj, d.o.o
Štihova ulica 13
1000 Ljubljana

T: +386 40 684 845
E: team@vibegarden.com
W: www.vibegarden.com

Dolgoletene izkušnje pri izdelavi različnih kovinskih konstrukcij 
in strokovno osebje zagotavljajo kakovostno proizvodnjo kova-
nih izdelkov, ograj, balkonov kot tudi drugih kovinskih izdelkov.
Naslonite se na naše ograje, zanesljive so!

Vesna Cvetković
Zanesite se na naše ograje!

Vesna Cvetković

izdelava kovinskih konstrukcij 
Vesna Cvetković s.p.
Brinska cesta 10, Ločica ob Savinji
3313 Polzela

T: +386 41 796 727
E: lukic.bozidar@gmail.com
W: www.kovani-izdelki.com

Tehnična in tehnološka proizvodna dejavnost
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Želite zdravega, ubogljivega psa, prinesti na obisk zdravo darilo 
za hišnega ljubljenčka? Ne skrbite, če piškotek poje vaš otrok ali 
vi. Naši priboljški prijateljujejo z vsemi, ki se radi sladkajo brez 
sladkorja v slogu zdravega, naravnega življenja.

PP Dog Pekarna Pasjih Dobrot
Never walk alone!

Marinka Simončič

PP Dog Pekarna Pasjih Dobrot, 
Marinka Simončič s.p., marketing
Ulica Slavka Gruma 90
8000 Novo mesto

T: +386 40 605 596
E: simon.minas5@gmail.com

Izdelki za prehrano za živali
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V izobraževalnem programu ponujamo pester izbor ustvarjalnih 
tečajev, trgovini pa izbran program kvalitetnih daril in umetni-
ških slik, aranžiranje ter pisanje voščil.

Unikat Suzana Bertok s.p.  

Suzana Bertok

Trgovina z umetniškimi izdelki in izobraže-
vanje,  Unikat Suzana Bertok s.p.,
Obala 114, 
6320 Portorož

T: +386 40 896 587
E: suzana.bertok@gmail.com

Trgovina Pri mamici,  prodaja otroških nosilk znanih blagov-
nih znamk, ter oblačil in dodatkov, primernih za nošenje otrok. 
Velika izbira izdelkov ter strokovno svetovanje na področju 
nošenja otrok.

Trgovina Pri mamici
NOSIMO, KER LJUBIMO

Martina Ahlin

Dvoržakova 2, 
1230 Domžale

T: +386 30 253 500
E: info@primamici.si
W: www.primamici.si
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Trgovina na debelo in drobno Uvoz in izvoz ekološke hrane in 
prehranskih dopolnil Posredništvo pri prodaji, pospeševanje 
prodaje

BIO HRAM TRGOVINA, Karen Kralj s.p.
»Bio hram« za zdrav dan

BIO HRAM Kralj

Prešernova 4
3320 Velenje

T: +386 41 866 144
E: kralj.karen@gmail.com

Prodaja mehanskih stenskih ur nemške manufakture Erwin 
Sattler, ki prinašajo življenje v prostor. 
Odlikujejo jih natančno izdelani detajli, točnost in brezčasen 
dizajn. 
Primerne so za opremo doma, kot tudi poslovnih prostorov, 
hotelov, ambulant ipd.

Trženje stenskih ur Erwin Sattler  
Ajda Demšar

Vodopivčeva ulica 19 
4000 Kranj

T: +386 40 294 284
E: ajda@nakupcek.si
W: www.erwinsattler.si
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Spletna trgovina z visokokakovostno stekleno embalažo, živili, 
naravno kozmetiko, darilnimi paketi in izdelki za otroke.

NINNIA Nina Antič

Ninnia, Nina Antić s.p.
Na Gulč 11, 1351 Brezovica

T: +386 41 884 487
E:  info@ninnia.eu in 
 info@tantric-women.com
W: www.ninnia.eu in 
 www.tantric-women.com

Blagovna znamka ROBA predstavlja visokokakovostno in inova-
tivno otroško pohištvo z ustreznim tekstilom, izdelanim z ljubez-
nijo in klasične ter poučne lesene igrače.  
Ravelli predstavlja inovativne »pametne« peletne kamine z itali-
janskim dizajnom.

Urška s.p.  Urška Petek

Posredništvo in trgovina, Urška Petek s.p.
Velika Polana 78 
9225 Velika Polana

T: +386 31 515 384
E: info@malaroba.si
W: www.malaroba.si, www.prijetendom.com
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Spletna trgovina »Preprost nakup« nudi modna in trendovska 
oblačila za otroke in odrasle. V posebni ponudbi imamo široko 
izbiro unikatnih izdelkov. Z obiskom trgovine »preprost nakup« 
pridete »preprosto do svojih želja«.

Spletna trgovina
Preprosto do svojih želja

Lucija Höferle

SPE podjetje za trgovino 
proizvodnjo in storitve d.o.o.
Reška cesta 15
1330 Kočevje

T: +386 41 612 397
E: info@preprost-nakup.si
W: www.preprost-nakup.si

Cute fashion je spletna trgovina z oblačili, obutvijo in modnimi 
dodatki za ženske. Samo najboljši modeli in hitra dostava!

Spletna trgovina  

Nataša Duh

T: +386 31 401 655
E: info@cutefashion.si
W: http://cutefashion.si
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Smo mlado podjetje, ki ustvarja tematske darilne pakete za 
različne priložnosti. Naša posebnost je, da jih oplemenitimo s 
humorjem in začinimo z različnimi nasveti, seznami in idejami, ki 
jih oblikujemo sami.

Podari paketek in razmišljaj izven škatlice! Maja Potočar

Maja Potočar s.p., 
spletna prodaja in druge storitve
Areška cesta 12, 2342 Ruše

T: +386 31 760 391
E: info@podaripaketek.si
W: www.podaripaketek.si, FB: Podari pa-
ketek, Instagram: podaripaketek

Čista, sijoča in zdrava koža je ideal vseh žensk. Korejska 
kozmetika nudi visoko kakovostne izdelke po ugodnih cenah. 
Verjamemo, da je lahko vsaka koža lepa, njena nega pa zabavna 
izkušnja. 
Blagovne znamke: Holika Holika, Mizon, Steblanc.

Koko, Tadeja Plahuta s.p.
moja KOKO: korejska kozmetika

Tadeja Plahuta

Koko, trgovina na drobno po internetu, 
Tadeja Plahuta s.p.
Kostrivnica 2 
3233 Kalobje

T: +386 31 816 637
E: info@mojakoko.si
W: mojakoko.si
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Amberus združuje slovenska vina v liniji »The Selection of 
Slovenian Wines«. V tujini zastopa in prodaja vina vrhunskih slo-
venskih vinarjev. Organizira gastronomske (food & wine) izlete, 
počitnice, tembuildinge ter vodene degustacije vin. 

Amberus, trgovina, turizem, storitve  

Mojca Cvetek

Mojca Cvetek, s.p.
Visoko 95
1292 Ig

T: +386 51 347 478
E: mojca@amberus.eu
W: www.amberus.eu

Spletna trgovina z raznoliko kozmetiko, namenjeno vsem gene-
racijam. Posebna inovativna vodena vadba po vaši meri.

Kozmetika, vadbe  

Aleksandra Vojnović

Linhartov trg 14
4240 Radovljica

T: +386 40 335 715
E: alex.vojnovic@gmail.com
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Posredovanje med inženiringi v tujini in proizvajalci pohištva, 
oblazinjenega pohištva in stolov v Sloveniji. 
Zastopnik za pisarniške stole z vsemi potrebnimi certifi kati.

JAG posredništvo in trgovina  Jana Govc mag.

Storžiška 6
4000 Kranj

T: +386 31 364 864
E: jana@govc.si
W: www.govc.si

Naravna kozmetika »Mirta« iz zdravilnih zelišč in eteričnih olj, 
ki so značilne za otok Lošinj. V vseh izdelkih so uporabljene 
100-odstotno naravne sestavine, ki ugodno  vplivajo na  zdravje  
in vas spominjajo na vonj narave otoka Lošinja.

Naravna kozmetika MIRTA 
z otoka Lošinja
Odkrijte nežno naravo in vonj otoka Lošinja

Doroteja Arsovski - Potočnik

Sveti Duh 178
4220 Škofja Loka

T: +386 31 689 132
E: teja.arsovski@gmail.com
W: www.mirta.si
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Celovite pisarniške rešitve,  svetovanje in prodaja pisarniških 
pripomočkov za  zdravo pisarniško delovno okolje in 
ergonomsko oblikovano delovno mesto.

Pisarna prihodnosti je človeku in naravi prijazna. Maja Rihar

Dobra pisarna Maja Rihar s.p. 
pisarniške storitve in prodaja
Groharjevo naselje 5 
4220 Škofja Loka

T: +386 41 756 601
E: maja.rihar@dobrapisarna.si

Zastopstvo BiroTim d.o.o.: BIO ekološke naravne mešanice 
začimb in vrtnin b.z. Tellofi x. KMP tonerji in inkjet kartuše za 
tiskalnike. 
Prodaja pisarniškega materiala in poslovnih daril

Ursula Kantužer prodaja in 
posredništvo s.p.  

Ursula Kantužer

BiroTim d.o.o.
Ulica Ivanke Uranjek 1 
3310 Žalec

T: +386 41 437 696
E: info@tellofi x.si
W: www.tellofi x.si , www.birotim.si
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Za zdrav, čist in lep življenjski prostor svetujem stvari, ki to 
zagotavljajo. Zato svetujem metodo ENJO, čiščenje brez kemič-
nih sredstev, torej samo z malo vode in vlakni ENJO.  

Ponujam tudi slike, ki ta čisti prostor obogatijo z izvirnostjo in 
lepoto.

Kristina Šiftar s.p.  Kristina Šiftar

Posredovanje pri prodaji, Kristina Šiftar s.p.
Stara ulica 8
9000 Murska Sobota

T: +386 51 469 170
E: tinka.siftar@gmail.com
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B&B CEH nudi: sobe in apartmaje opremljene v stilu cehov / 
lokacija v centru mesta, veduta z gradom / tradicionalni zajtrk 
(mali kruhek, medla)  / odličen Wi-Fi / rokodelske delavnice, 
individualne pakete (zgodovinske, gurmanske in športne)...

B&B CEH Škofja Loka
Hiša zgodb

Jerneja Šimenc

Kapucinski trg 11 
4220 Škofja Loka

T: +386 31 323 959
E: jerneja.simenc@gmail.com

Foto: Sašo Hočevar

Čajnica in smoothie bar v Zasavju.  
Prostor za ljudi z navdihom, ki želijo živeti zdravo.  
Ljudje, ki nimajo časa za pripravo obrokov na poti v službo.

Smoothie bar in čajnica v Zasavju  Klavdija Božič

Ostenk 6 
1420 Trbovlje

T: 386 41 931 755
E: klavdija_bozic@hotmail.com
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Kmetija Murko zagotavlja nepozabno zabavo za rojstni dan in 
varstvo otroka v družbi domačih živali in narave.  
Aktivno preživet prosti čas.  
Spoznavanje živali, hranjenje živali,  pridobivanje različnih izku-
šenj v stiku z domačimi živalmi.  
Praktične delavnice s predstavitvijo opravil in življenja na kmetiji.

Doživeti Kmetijo Murko, živali in naravo  Mateja Voglar Murko

Zg. Hajdina 100a
2288 Hajdina

T: +386 68 600 790
E: matejavm@gmail.com

Razvoj malega turističnega nastanitvenega obrata (sobe, hostli,  
apartmaji, penzioni, turistične kmetije); postavitev organizacije 
za vodenje obrata; raziskava trga; trženje kapacitet; oblikovanje 
in razvoj turističnih produktov in dodatne ponudbe,..

Poslovne storitve in svetovanje  Nina Orehek

Kamnikarjeva ulica 21 
1291 Škofl jica

T: +386 31 736 442
E: norehek@siol.net
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Oglaševanje turističnih apartmajev v Sloveniji in na Hrvaškem 
in individualno svetovanje pri zasedenosti apartmajev skozi vso 
sezono

Oglaševanje turističnih apartmajev  

 

Apartmaji
na Off

Janja Šašek

Apartmaji na O� 
8000 Novo mesto

T: +386 31 369 027
E: janja.sasek@siol.net

Oddajanje počitniške hišice za turiste v neokrnjeni naravi, obda-
na z gozdovi in pašniki. 
Hišica je na nadmorski višini 900m,  le 12 km od avtoceste. 
V hišici je prostora za 6 do 8 oseb (kuhinja, dnevna soba, 2 sobi, 
2 kopalnici)

Ksenija Bizjak Čas s.p.  Ksenija Bizjak Čas

ODDAJANJE ZASEBNIH SOB 
KSENIJA BIZJAK ČAS S.P.
Podmark 20
5290 Šempeter

T: +386 31 317 836
E: ksenija.cas@gmail.com



145Različne turistične dejavnosti

Escape Room Misterius je prva soba pobega v Celju. Ponuja 
realistično igro za skupino 2 do 5 igralcev. Ekipa ima na voljo 60 
minut, da se reši iz zaklenjenega prostora s pomočjo ugank in 
namigov. 
Edini v Sloveniji tudi v srhljivi verziji.

Escape Room Misterius  

Vesna Knafelj

Zabavne in razvedrilne storitve, 
Vesna Knafelj s.p.
Kocbekova ulica 6
3000 Celje

T: +386 31 626 838
E: info@misterius.si
W: www.misterius.si

Ecosfera kot pristnost in raznolikost ter trajnostna, ustvarjalna 
usmeritev naših dejavnosti: - trajnostni turizem, - poslovne rešit-
ve, - EU projekti. 
Povezujemo naravno in kulturno dediščino, posameznike in 
skupnosti.

Alenka Čopi s.p.
Narava in mi, za naravo, za ljudi!

Alenka Čopi

Ecosfera, turizem in druge storitve, 
Alenka Čopi s.p.
Brdo 8 
5230 Bovec

T: +386 41 415 378
E: copi.alenka@gmail.com
W: www.ecosfera.si
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Unlock Ljubljana je zabavna igra z elementi koncepta »escape 
room«, kjer boste na pustolovskem popotovanju skozi staro 
mestno jedro odklepali skrivnosti Ljubljane in se izvrstno zaba-
vali! Igra je odlična tudi kot “team building”.

Mevla Zukanović s.p.  

Mevla Zukanović

Dejavnosti za prosti čas, 
Mevla Zukanović s.p.
Rožna dolina c. IV/47 
1000 Ljubljana

T: +386 31 524 523
E: info@unlock-ljubljana.si
W: www.unlock-ljubljana.si
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Samoplačniška zobozdravstvena ordinacija, v kateri strokovno, 
profesionalno in prijazno poskrbimo za Vaše zdravje. Več kot 
deset let izkušenj v zobozdravstvu, naročanje brez čakalnih dob, 
najnovejši materiali in storitve z garancijo.

SKYLAB ZOBOZDRAVSTVO,
Mirna Franjković s.p.;
Kakovost se vedno splača!

Mirna Franjković

SKYLAB ZOBOZDRAVSTVO,
Mirna Franjković s.p.
Savska pot 10 
8250 Brežice

T: +386 599 70 000 in +386 31 366 188
E: info@skylab-dental.si
W: www.skylab-dental.si

Zdravstvene storitve brez koncesije
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Marta Turk 
GZS Zbornica osrednjeslovenske 
regije, Ljubljana, Dunajska 156/IX
T: +386 1 5898 174 
E: marta.turk@guest.arnes.si
W: www.gzs.si zbornica_osred-
njeslovenske_regije,
www.network-mema.com 

Zavod za razvoj družinskega in  
ženskega podjetništva META; 
Pospeševalnik za podjetnice, 
Stegne 21  

Tina F. Jakopič
W: www.skupnost-podjetnic.si
 
 

Rok Rupnik
W: www.skupnost-podjetnic.si

 
 
Tamara Turk
T: +386 51 389 384  
W: www.skupnost-podjetnic.si

 
 
Andrej Šolinc
Andrej Šolinc s.p., Ljubljana 
E: andrej@solinc.si 
T: +386 41 405 362

 
Anja Žagar
VA-LI-DO, izobraževanje in 
poslovno svetovanje, d.o.o., 
Ljubljana 
E: anja@valido.si
W: www.valido.si 
T: +386 40 353 503 

Nastja Mulej 
deBono.si ustvarjalno sodelovanje, 
Ljubljana
E: info@deBono.si
W: www.deBono.si 
T: +386 41 540 866

Til Lajovic
Združenje YES, Ljubljana
E: info@yes.si
T: +386 41 602 090

 
 
Vida Perko in Vesna Filipovič 
Ekonomski institut Maribor, d.o.o. 
E: info@eim-mb.si
W: www.eim-mb.si 
T: +386 2 2352 346

 
Alenka Blazinšek
Zavod Nefiks, Ljubljana
E: alenka.blazinsek@gmail.com 

 
 
dr. Amadea Dobovišek
Publiuna, d.o.o., Ljubljana 
E: amadea.dobovisek@publiuna.si
W: www.publiuna.si 
T: +386 41 332 232

 
Branka Drnovšek Adamlje 
Konto+, d.o.o., Ljubljana
E: info@kontoplus.si  

 
Mateja Adamlje
Konto+, d.o.o., Ljubljana
E: info@kontoplus.si 

 
 
Andrej Brvar 
GZS Infocenter, Ljubljana
W: www.gzs.si
T: +386 1 5898 000

 
Tanja Jamnik 
GZS Infocenter, Ljubljana
E: tanja.jamnik@gzs.si
W: www.gzs.si
T: +386 1 5898 000

Mentorji
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Povezujemo inovativne ženske v gospodarstvu, družbi in okolju. 
Vzpostavljamo mrežo znanja, partnerstva in tako 

prispevamo k blagostanju družbe.

IZOBRAŽEVANJA IN DELAVNICE
Konkretna podjetniška znanja iz prakse: 
spletni nastop, marketing prodaja, finance 
in drugo. Pridobite koncentrirano znanje, ki 
ga lahko uporabite takoj.

MESEČNA SREČANJA
Na rednih srečanjih ob jutranji kavici z 
drugimi podjetnicami in mentorji delite 
izkušnje in si pomagate na podjetniški poti. 
Lahko sodelujete tudi preko Skypa.

NAŠA MREŽA
Omogočamo vam skupinski nastop na 
sejmih in dogodkih v tujini ter organiziramo 
obiske uspešnih podjetij. V sodelovanju s 
partnerji imate na voljo tudi ugodno 
ponudbo bančnih, spletnih in drugih storitev.

POSPEŠNIK IN COWORKING
V naših prostorih v Stegnah v Ljubljani 
imate na voljo urejeno pisarno in delovno 
mizo, ali pa le kraj za sestanke ter občasno 
delo na računalniku.

MENTORSTVO
Izkušene podjetnice in podjetniki vam 
nudijo pomoč in podporo pri razvoju 
vašega posla.

Največja slovenska skupnost podjetnic

SKUPNOST
SLOVENSKIH
PODJETNICSSP www.skupnost-podjetnic.si

Vabljena, da se nam pridružiš!



151

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in 
tehnologije oziroma SPIRIT Slovenija pod okriljem ene agencije uresničuje usmeritve razvojnih programov 
Slovenije s ciljem doseganja podjetniške, inovativne, tehnološko razvite, izvozno naravnane in tujim inves-
titorjem privlačne destinacije. Poslanstvo agencije je biti aktiven del poslovnega okolja ter zagotavljati 
konkurenčnost in promocijo slovenskega gospodarstva ter nuditi slovenskim podjetjem učinkovito in celovi-
to podporo pri razvoju in promociji na globalnem konkurenčnem trgu. Svoje poslanstvo agencija uresniču-
je s povezovanjem znanja in kompetenc na vseh ključnih, medsebojno povezanih področjih, ki pogojujejo 
konkurenčnost gospodarstva, s ciljem povečevanja dodane vrednosti, ustvarjanja kakovostnih delovnih mest 
in dolgoročne konkurenčnosti. SPIRIT Slovenija svoje storitve izvaja po načelu vse na enem mestu, saj so pod 
eno streho združene ključne aktivnosti, ki jih potrebujejo podjetja v vseh stopnjah življenjskega cikla.

Agencija svoje aktivnosti izvaja v dveh sektorjih. Naloga Sektorja za spodbujanje podjetništva, inovativ-
nosti in tehnološkega razvoja je krepitev inovativnega podjetništva, kar je ključni vzvod za rast produktiv-
nosti in zaposlenosti ter s tem dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Povezovalna vloga med 
gospodarstvom in podpornimi strukturami na eni strani ter oblikovalci politik na drugi je pri tem ključnega 
pomena. SPIRIT Slovenija slovenskim podjetjem in potencialnim podjetnikom s svojimi brezplačnimi storit-
vami olajša vstop v podjetništvo in omogoča učinkovito poslovanje. Sektor se aktivno vključuje tudi v medn-
arodne projekte s področja inovativnosti, ki jih je agencija pridobila na razpisih različnih Evropskih program-
ov (bilaterale z Avstrijo, Hrvaško in Italijo, programa Srednja in Jugovzhodna Evropa, 7. okvirni program, 
Leonardo da Vinci ter INTERREG IVC). S tem sektor razvija in dopolnjuje storitve s področja podjetništva in 
inovativnosti ter gradi mrežo domačih in mednarodnih povezav med različnimi deležniki.

Medtem pa v Sektorju za spodbujanje internacionalizacije in tujih neposrednih investicij izvajajo vrsto 
komplementarnih programov za slovenska podjetja v vseh fazah mednarodnega poslovanja. S številnimi 
brezplačnimi storitvami za slovenske potencialne in obstoječe izvoznike  prispevajo k povečanju inter-
nacionalizacije slovenskih podjetij, večji geografski razpršitvi slovenskega izvoza in zagotavljajo boljše 
pogoje za nastop slovenskih podjetij v mednarodnem okviru.  Paleta storitev obsega: osrednji slovens-
ki portal za izvoznike, Izvozno okno, na katerem so podrobni zunanje-trgovinski podatki o 53 državah in 
vseh storitvah agencije za slovenske izvoznike; izvozno svetovanje podjetjem, izobraževanje in uspos-
abljanje za mednarodno poslovanje; sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih. Z organizacijo in 
sofinanciranjem skupinskih in individualnih nastopov slovenskih podjetij na sejmih v tujini ter vhodnimi in 
izhodnimi gospodarskimi delegacijami omogočajo predstavitev podjetij na tujih trgih in navezavo stikov s 
tujimi poslovnimi partnerji. S sodelovanjem s slovenskimi poslovnimi klubi v tujini omogočajo prenos znanj 
in izkušenj podjetij na tujih trgih - članov klubov - na slovenska podjetja, izvoz pa spodbujajo tudi preko  
promocije ponudbenih možnosti slovenskega gospodarstva ter zagotavljanja storitev za tuje kupce slov-
enskih izdelkov/storitev preko spletnega portala SloveniaPartner in posodabljanja baze slovenskih izvoznikov 
SloExport.

Hkrati se osredotočajo tudi na aktivnosti, povezane z intenzivnim trženjem in promocijo Slovenije kot lokacije 
za tuje neposredne investicije. S paleto različnih storitev prispevajo k povečanju tujih neposrednih investicij 
v Sloveniji in zagotavljanju novih TNI, ki bodo prispevale k ustvarjanju višje dodane vrednosti v določeni 
dejavnosti. V ponudbi storitev so izvajanje tržno-komunikacijskih aktivnosti, zagotavljanje kakovostnih infor-
macijskih, svetovalnih in drugih storitev za tuje investitorje, tako osebno kot preko spletnega portala za tuje 
investitorje www.InvestSlovenia.org, organizacija obiskov  posameznih investitorjev in delegacij, sodelovan-
je z že obstoječimi tujimi investitorji v Sloveniji, predlaganje ukrepov za izboljšanje konkurenčnega položa-
ja Slovenije in dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud tujim investitorjem preko javnega razpisa. Da 
bi izboljšali prepoznavnost Slovenije kot lokacije za TNI sofinancirajo izvedbo študije po metodologiji IMD 
in WEF, na letni ravni pa izvajajo tudi analizo posameznih elementov investicijskega okolja, ki se kažejo kot 
najbolj ključne ovire med tujimi investitorji. 
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Izdajatelj SPIRIT SLOVENIJA Javna agencija, 
Sektor za spodbujanje podjetništva,
inovativnosti in tehnološkega razvoja

Verovškova ulica 60, 
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

+386 1 5891 870  
podjetna@spiritslovenia.si; 
www.podjetniski-portal.si; 
www.spiritslovenia.si
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