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Spoštovane podjetnice generacije 2017, 
iskrene čestitke za pogum!

Javna agencija SPIRIT Slovenija je tudi letos z izbranim izvajalcem, Zavodom META, izvedla dva 
sklopa podjetniških usposabljanj za več kot 500 udeleženk, ki so želele vstopiti v svet podjetništ-
va in se s pomočjo subvencije Zavoda RS za zaposlovanje v višini 5.000 EUR tudi samozaposliti za 
obdobje najmanj 24 mesecev.

Sredstva za usposabljanje je v celoti zagotovilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
subvencije pa so financirane s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 
Gre za komplementaren ukrep dveh resornih ministrstev, ki bi lahko bil zgled tudi številnim javnim 
institucijam v Sloveniji. Skupaj smo močnejši in boljši.

Izgubljanje potenciala najvišje izobraženih posameznic pomeni izgubo najperspektivnejše skupine, 
od katere si lahko obetamo udejanjanje najkakovostnejših podjetniških podvigov. Ti bi lahko največ 
prispevali h kreiranju podjetij s potencialom ustvarjanja novih delovnih mest in visoke dodane 
vrednosti.

Vesela in zadovoljna sem, da nam je z odličnimi mentorji ter ekipo organizatorjev in izvajalcev 
programa uspelo preseči postavljene cilje, saj so rezultati usposabljanj tudi v letošnjem letu več kot 
spodbudni. 
V letu 2016 je 425 žensk zaključilo program podjetniškega usposabljanja in prejelo certifikat o zakl-
jučku programa. Od vseh kandidatk, ki so v lanskem letu zaključile program usposabljanja, se je 358 
žensk dejansko samozaposlilo (84 %) ter prejelo subvencijo v okviru programa Spodbujanje ženske-
ga podjetništva. 

V letu 2017 se je od vseh 252 žensk, ki so pridobile certifikat o zaključku iz spomladanskega sklopa 
usposabljanj, samozaposlilo 224 žensk, kar predstavlja 88,9 % prehod v samozaposlitev, jeseni pa 
je pridobilo certifikat še 224 žensk, ki se bodo s pomočjo subvencije lahko samozaposlile do konca 
januarja 2018. Pričakujemo, da bo tudi odstotek novih samozaposlitev jesenske generacije podoben 
pomladanskemu.

Ker si želimo te rezultate tudi javno predstaviti in s tem vsem podjetnicam začetnicam omogočiti 
večjo prepoznavnost in promocijo, hkrati pa spodbuditi Slovenijo, da jih podpre z nakupi njihovih 
izdelkov in storitev, smo pripravili katalog PODJETNICE ZAČETNICE, ki je pred vami. Dostopen bo 
tudi na naših spletnih straneh in na straneh SKUPNOSTI SLOVENSKIH PODJETNIC, katere pomem-
ben del predstavljajo prav podjetnice iz programa Podjetnost je ženskega spola. 

Uvodni nagovor

Mag. Mojca Skalar Komljanc,
Vodja programa ženske v podjetništvu

SPIRIT Slovenija, javna agencija
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Pomembno je, da se povezujemo, spodbujamo, sodelujemo in druga drugi pomagamo soustvarjati 
podjetniške uspehe.

SPIRIT Slovenija se bo skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo še naprej trudil 
razvijati ukrepe, namenjene ženskemu podjetništvu v obliki promocije, informiranja, povezovanja, 
mreženja in usposabljanja, prav tako pa želimo ustvariti podporno okolje, ki bo podjetnicam olajšalo 
samostojno podjetniško pot in spodbujalo njihovo rast in razvoj.

Prepričana sem, da boste tudi z našo pomočjo ustvarile zgodbe o uspehu in postale navdih prihod-
njim generacijam podjetnic. Želim vam veliko poguma, ustvarjalnosti, vztrajnosti in podjetniškega 
duha.

 »Ciljajte na luno, saj tudi če zgrešite, pristanete med zvezdami!«

Če še niste prijavljene na MOJ SPLETNI PRIROČNIK, storite to sedaj na naslovu:
https://www.podjetniski-portal.si/o-podjetnistvu/e-publikacije/moj-spletni-prirocnik

Uvodni nagovor
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Marta Turk,
koordinatorka programa

Rezultati programa usposabljanja

V tokratnem katalogu je izbor poslovnih rešitev podjetnic iz tretje in četrte generacija programa uspos-
abljanja Podjetnost je ženskega spola. Ženske s podjetniško vizijo so obiskovale program usposabljanja  
na petih lokacijah, povezovali sta jih vsaj dve značilnosti: vse so bile prijavljene na zavodih za zaposlo-
vanje kot brezposelne osebe, in vse imajo visoko izobrazbo. Ko je četrta generacija zaključila pripravo 
na podjetništvo, je skupaj z generacijama v letu 2016 na poslovnem prizorišču aktivnih skoraj 1000 
podjetnic.. Res je, da so svojo podjetniško pot začele kot samozaposlene osebe, normiranke s pavšalno 
obdavčitvijo, vendar je tudi res, da bodo številne od njih razvijale svoje ideje in zrasle, slej ko prej bodo 
odprle nova delovna mesta v svojih podjetjih in razširile poslovanje na mednarodne trge. 

Žensko podjetništvo ni samo način za zmanjšanje 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 kot spodbudo za posebne ciljne skupine, ki se 
soočajo z izzivom podjetništva, hkrati pa to tudi pomeni pomemben prispevek k družbeni blaginji. 
Ekonomsko samostojna oseba, posebej mlada ženska, se odloči za družino in otroke, če se zaveda, da 
bo družina živela v primernih razmerah. To pa je argument, ki ga tisti odločevalci, ki se čudijo, zakaj je 
sploh potrebno spodbujati žensko podjetništvo, prezrejo, pa čeprav je zelo pomemben.

Tako kot uvajamo posebne programe za star-up podjetja, podjetništva za mlade, ali programe za 
aktivnejše zaposlovanje starejših zaposlenih, moramo spodbujati tudi ženske v podjetništvu. Konec 
koncev predstavljajo drugo polovico intelektualnega in delovnega potenciala vsakega naroda, in imajo 
hkrati še pomembnejše poslanstvo –  rojevanje in vzgojo otrok. 

Posvetiti se moramo vprašanju, kako pospešiti rast mikropodjetij in izboljšati pogoje samozaposlen-
ih ter med podjetnicam spodbuditi več inovativne naravnanosti, še posebej vključevanja tehnoloških 
znanj in razvoja inovativnih poslovnih modelov in storitev.

Program Podjetnost je ženskega spola je omogočil vsem udeleženkam prav to: vpogled v podjetniška 
znanja, predvsem pa spodbudil podjetniško naravnanost in motivacijo za vsako posebej, da se zaveda, 
da je s svojim znanjem in osebnim prepričanjem usposobljena in zmožna ustvariti sebi primerno in 
glede na druge obveznosti (majhni otroci, prvošolčki) prilagojeno podjetniško dejavnost. Podjetnice 
večinoma ne ustanavljajo visokotehnoloških podjetij, ne najemajo kreditov, (še) ne izvažajo – niso start-
upi, pa vendar  pomembno prispevajo k blagostanju družine in ekonomskemu ravnovesju, zmanjšujejo 
revščino in s svojim podjetniškim zgledom in izkušnjo vzgajajo bodoče rodove podjetnikov.

Kajti, tudi to je pri ženskem podjetništvu izjemno pomembno – usklajevanje razvoja kariere s potreba-
mi družine, možnost, da ženska delovnik prilagodi življenjskemu obdobju, starosti in potrebam otrok, in 
konec koncev, ne le otrok, tudi starejših članov razširjene družine.

Podjetnost in kreativnost sta lastnosti, ki ju prinesemo na svet, obe lastnosti zahtevata akcijo, energijo, 
delovanje, odkrivanje novih možnosti in uresničevanje ciljev. 

Rezultati programa usposabljanja
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Podjetnost pa lahko tudi zaspi, če okolje ni naklonjeno nemirnim, raziskovalnim, včasih nenavadnim 
posameznikom. Zato je treba podjetnost prebujati in spodbujati, se učiti podjetniških prijemov, kar 
omogoča primerno podporno okolje, ki se zaveda da gre za proces in ne za kratkoročen ukrep.

Slovenija ne potrebuje le tuje investitorje in izvoznike, potrebuje podjetniškega duha, ki bo ustvaril 
pogoje za prihodnjo rast. Slovenke premorejo veliko tega podjetniškega duha, kar dokazuje veliko 
zanimanje žensk za usposabljanje v tem programu in odlični dosedanji rezultati.

Agencija Spirit je z uvedbo takega programa skupaj z Zavodom za zaposlovanje uvedla pomembno 
spremembo v podjetniški prostor, saj je omogočila, da se v podjetništvo vključijo ženske, ki so se 
zaradi spleta okoliščin znašle na rešetu iskanja službe, in so svoje znanje, (vse ženske imajo terciarno 
izobrazbo), in svoje podjetniške aspiracije uresničile. Takšnih, ki potrebujejo le nekaj spodbude, da 
se odločijo za podjetniško samostojnost, je še zelo veliko. Med našimi udeleženkami so tudi ženske, 
ki so telesno ovirane, pa so se odločile za podjetništvo, so mlade diplomiranke, ki niso našle prve 
zaposlitve, so starejše ženske, ki so jih delodajalci ocenili za tehnološki višek. Vse takšne izkušnje 
v življenju človeku vzamejo moč in voljo, ob primernem vodenju pa spremenijo v dobro energijo. 
Program Podjetnost je ženskega spola pa udeleženkam povrne tudi to: kot same pravijo, program mi 
je omogočil, da zares spoznam, da se vse da, če se hoče, in da zmorem in da znam. 

Če vas torej vprašajo, zakaj spodbujati žensko podjetništvo, pa jim povejte: Ker s tem, ko spodbuja-
mo žensko podjetništvo, pomagamo družinam in pomagamo družbi.

Program v številkah

V letu 2017 je bilo spomladi napotenih v program  249, jeseni pa 246 oseb. Udeleženke so priha-
jale iz 12 slovenskih regij, izobraževanje pa je bilo organizirano na petih lokacijah (Maribor, Celje, 
Ljubljana, Novo mesto, Nova Gorica). V vsaki generaciji je bilo po 7 skupin udeleženk, ki so se v dveh 
mesecih rednega srečevanja in skupinskih aktivnosti dobro spoznale in med seboj razvile prijateljst-
vo in pripravljenost za sodelovanje in medsebojno podporo. Vse udeleženke, ki so zaključile uspos-
abljanje, so dobile certifikate, s katerimi so lahko v 90 dneh od zaključka usposabljanja uveljavljale 
tudi pravico do subvencije, v kolikor bi ustanovile eno od oblik gospodarske dejavnosti in se tudi 
samozaposlile. Iz prve generacije 2017 na Zavodu za zaposlovanje beležijo 88-odstotno realizacijo 
samozaposlitev, večina udeleženk jesenske generacije pa bo izkoristila trimesečni rok in ustano-
vila svoje podjetje v januarju 2018. Vseh samozaposlitev iz letošnjega projekta (2017) bo predvi-
doma 460. Vsaj 20 podjetnic je že ob zaključku usposabljanja napovedalo dodatne zaposlitve v 
svojih podjetjih. Da je program prispeval tudi k večji zaposljivosti pa priča podatek, da so tiste, ki so 
predčasno odstopile od programa, v tem času našle tudi zaposlitev.

Šestnajst mentoric in mentorjev je za obe generaciji izvedlo več kot 1400 ur predavanj in delavnic. 
Mentorska podpora pa se nadaljuje še po zaključku usposabljanja v obliki individualnih pogovorov, 
skype konferenc, pa tudi dodatnih skupinskih delavnic na specifične teme.

Letošnje udeleženke (2017) so se udeležile tudi mednarodnega foruma in razstave na Mednarodnem 
sejmu MOS 2017 v Celju ter Konference ženske podjetnosti v Mariboru.
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Slika 1: Število novih podjetnic – pregled po regijah  
Vir: Zavod Meta, 2017

Podjetniška dejavnost žensk po regijah

Osrednjeslovenska regija predstavlja največji »bazen« za generiranje novih podjetij, kar se odraža tudi 
po številu napotenih žensk in s tem tudi novoustanovljenih podjetij. Tudi delež brezposelnih žensk z 
visoko izobrazbo je v osrednjeslovenski regiji, (v katero Zavod za zaposlovanje prišteva tudi Kočevsko 
ribniški okoliš), največji. Sledijo podjetniško aktivne Štajerke predvsem iz mariborskega in ptujskega 
okoliša in Savinjčanke. Celjanke in Velenjčanke celo prednjačijo po podjetniški aktivnosti. Pomurje in 
Dolenjska regija skupaj z Belo Krajino, pa tudi Goriška so prispevale podobno število novih podjetnic. 
Najmanj novih podjetnic bo aktivnih v Primorsko notranjski regiji.
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Dejavnosti novih podjetnic

Na predstavitvah na vseh lokacijah ugotavljamo, da se povečuje delež podjetnic, ki se bodo ukvarjale 
s turistično dejavnostjo, oživljanjem podeželja z dejavnostmi, ki so povezane z varovanjem okolja 
in skrbjo za kulturo dediščino. Velik delež novih podjetnic bo delovalo na področju izobraževanja 
otrok in odraslih, tako jezikovnega izobraževanja, poglabljanja znanja matematike in splošnih znanj. 
Številne dejavnosti so povezane z okoljem in prostorom, ter z arhitekturo, gradbeništvom pa tudi 
z nepremičninami. Povečuje se tudi delež podjetnic, ki bodo na trgu ponujale storitve na področju 
digitalnega marketinga in oblikovanja spletnih strani, spletnih trgovin in dejavnosti, povezanimi s 
socialnimi omrežji in internetom.  Dejavnosti, ki so tipično »ženske: modno oblikovanje in šiviljstvo, 
kozmetika, frizerstvo in osebne storitve, skrb za telesno aktivnost so tudi v tej generaciji podjetnic 
med izbranimi. Tipične trgovinske dejavnosti skoraj da ni, se pa vse bolj pojavljajo ponudbe spletnih 
trgovin za svoje izdelke ali pa kot storitev, ponujena drugim ponudnikom.

Rezultati programa usposabljanja
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Slika 1: Število novih podjetnic – pregled po regijah  
Vir: Zavod Meta, 2017
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Mnenja udeleženk

Udeleženke v vseh skupinah so se izjemno dobro odzivale na vsebine posameznih modulov in so 
se že v času usposabljanja oblikovale v manjše skupine ter si med seboj pomagale pri razvoju idej. 
Velika večina udeleženk je zelo pohvalila vsebine usposabljanja in potrebe po nanizanih znanjih. Ob 
zaključku usposabljanja se jih je veliko odločilo, da bodo nadaljevale poslovno sodelovanje ali celo 
oblikovale partnerstva. Sodelovanje je prispevalo k njihovi poslovni osredotočenosti, in k razvijanju 
potrebnih veščin.  Sodelovale so pri pripravi svojih poslovnih načrtov, dajale predloge in nasvete iz 
svojih področij ter druga drugo pričele priporočati preko svojih kanalov. 

Po vsakem predavanju so bile udeleženke povabljene k anonimni oceni predavanja in predavateljev. 
V obeh generacijah 2017 je bilo oddanih več kot 2000 ocen, poleg številčne ocene pa so lahko zapi-
sale tudi svoje komentarje in dodajale predloge, kar je bilo za izvajalce najdragocenejše sporočilo. 
Številne pohvale in zahvale udeleženk po zaključku programa potrjujejo, da je program usposabljanja 
žensk za podjetništvo dosegel svoj namen: Podjetnost je (tudi) ženskega spola.

Učinke programa usposabljanja bo mogoče izmeriti čez dve leti, ko bodo podjetnice iz prve in druge 
generacije zaključile svojo pogodbeno zavezo in bodo zaplavale v podjetništvo.

Inštitucije podpornega okolja, ki spremljajo podjetništvo v Sloveniji, bodo morale z večjo mero 
zavzetosti pristopiti tudi k specifični obravnavi »ženskih podjetij«.  Slovenski podjetniški sklad mora 
prav gotovo umestiti na preferenčni seznam udeleženke programa usposabljanja Podjetnost je 
ženskega spola. Ker je poslovna dejavnost žensk izrazito lokalno naravnana, pa je vsekakor smiselno 
tudi, da tiste občine, ki imajo programe spodbujanja podjetništva, ženskemu podjetništvu namenijo 
posebno pozornost. 

Vse ocene se gibljejo nad 4,54.   Zanimivo je bilo ugotavljati, da so se ocene za ista predavanja (celo 
z istim predavateljem) razlikovale po lokacijah. Udeleženke v Ljubljani denimo, so bile mnenja, da je 
bilo premalo praktičnih izkušenj, na drugih lokacijah (denimo v Celju ali Novem mestu), pa so prav ta 
predavanja ocenile kot izjemno praktična.

Pregled ocen po kriterijih

4,80

4,70

4,60

4,50

4,40

Ocena Ocena

4,80

4,70

4,60

4,50

4,40

Razumljivost 
podane teme

Zanimivost 
teme

Povezovanje 
teorije s prakso

Splošen odnos 
do udeleženk

Pripravljenost 
odgovarjati 
na vprašanja

Splošen vtis

Rezultati programa usposabljanja
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Po zaključku programa so mnoge udeleženke poleg ocene programa poslale tudi ddodatno oceno 
programa in svoja mnenja, podbono kot to, ki ga povzemamo od ene od udeleženk.

»Želela bi se vam zahvaliti za pretekla dva meseca. To je bila zelo pozitivna, poučna in koristna izkušnja. Vključitev v 
program oz. delavnico 'Podjetnost je ženskega spola' mi je namreč koristila na več nivojih. Ko postaneš brezposeln, 
je namreč tvoja samozavest in samopodoba kljub temu, da nisi bil 'nič kriv', vseeno malce omajana. In moraš zbrati 
precej poguma, da se odločiš za samostojno pot, za korak v svet podjetništva.

Že sam sprejem v program mi je pomenil neke vrste potrditev, da sem lahko optimistična, da je moja ideja 
perspektivna in da 'nisem sama'. Ta občutek pa se je že na prvem srečanju še okrepil, saj sem videla, koliko visoko 
izobraženih, ne več rosno mladih žensk je v podobni situaciji kot jaz in torej nisem sama.

To je bilo eno od pozitivnih sporočil in 'naukov' tega programa. Drugo so bila seveda vsa koristna znanja in 
informacije, ki smo jih tekom dveh mesecev pridobile od koristnih predavanj in njihovih izvajalcev.

Tretja je vsekakor finančna pomoč, ki jo bomo prejele, kot znak zaupanja v nas in podpore našemu 'vzletu' v svet 
podjetništva.

Četrta, nikakor ne zadnja, a po moje najpomembnejša, pa je vsekakor 'socialna', družbena komponenta programa. 
Spoznati 40 in še več čudovitih žensk, ki so vsaka zase posebne, pogumne in podjetne, to je zame največ, kar sem 
lahko dobila od tega; moram reči, da kar nepričakovano, a NEPRECENLJIVO. 

Poznanstva in vezi, stkane v teh kratkih dveh mesecih, nas bodo, trdno verjamem, spremljala daleč v prihodnost, 
nekatere samo poslovno, nekatere čisto zasebno, večino pa kar na obeh nivojih. Za to sem, kot rečeno, najbolj 
hvaležna.

Torej, program 'Podjetnost je ženskega spola' ima po mojem mnenju - in verjamem, tudi po mnenju mojih 'sošolk' - 
dolgoročne pozitivne učinke in je kot tak zelo koristen, dobrodošel in dragocen vir podpore ženskam, začetnicam 
v poslovnem svetu. Naj se kot tak, ali še nadgrajen oziroma razširjen, ohrani in izvaja še dolga leta, saj pomembno 
vpliva na razvoj podjetništva, dobrih praks in opolnomočenje žensk v naši družbi.

Še enkrat hvala in s polno močjo naprej,

ponosna udeleženka B.K..

PREGLED PO VSEH LOKACIJAH SKUPAJ

Rezultati programa usposabljanja

Povprečna ocena predavanj 
po lokacijah

Splošen vtis predavanj 
po lokacijah
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Slika 1: Število novih podjetnic – pregled po regijah  
Vir: Spirit Slovenija, 2016
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18 Delavnice, animacija za otroke, spodbujanje ustvarjalnosti

Dekoriranje gostinskih in poslovnih prostorov ter dogodkov 
(izdelava aranžmajev po želji). V sodelovanju z zunanjimi sode-
lavci pa izvajamo ustvarjalne delavnice za otroke, mladostnike in 
ostarele (kombinacija kulturne dediščine in oblikovanja).

INI DIZAJN, Dekoriranje gostinskih in 
poslovnih objektov ter dogodkov  

Nataša Jovanović

  Glavarjeva 47 
1000 Ljubljana

T: +386 31 500 640
E: inidizajn5@gmail.com
   

Igriva štalca sredi narave nudi: šolo jahanja, počitniške tabore 
za otroke, poni urice za najmlajše, praznovanje rojstnega dneva 
za otroke in odrasle, zaključke za vrtce, šole, podjetja, športne 
dneve, team buildinge... Prilagodimo se vašim željam.

Gianini Vanja s.p. Mišin dol  

VANJA GIANINI

Gianini Vanja s.p. Konjeništvo in animacija 
otrok Mišin dol
Kovk 35, 1431 Dol pri Hrastniku

T: +386 40 389 243
E: misindol@gmail.com
W: Vanja Gianini Mišin dol fb, Mišin dol - raj 
za otroke fb, internet: misidol.si
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Podjetje GREEN BY MARIN je nastalo z željo po proizvodnji in 
prodaji visokokakovostnih izdelkov iz sestavin, sonaravno pride-
lanih na domači kmetiji. Zagovarjamo pomen lokalne prehrane, 
še posebej veganskih in brezglutenskih izdelkov.

Lucija Miler

GREEN BY MARIN, prodaja domačih dobrot, 
Lucija Miler s.p.
Šentanel 8, 2391 Prevalje

T: +386 (0)41 679 927
E: lucija@greenbymarin.si
W: www.greenbymarin.si

Vse v življenju je vibracija, vključno z našimi celicami in atomi. 
Uporaba zvoka (gong, himalajske posode, terapevtske vilice, 
glas...) ima številne dobrodejne učinke! Nudim zvočne pravljice, 
zvočne meditacije in individualne tretmaje.

Mina Kunstelj

  Spodnje Gorje 27 
4247 Zgornje Gorje

T: +386 41 315 877
E: minabindi.kunstelj@gmail.com
W: www.zvoktisine.si
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V življenju so otroški trenutki, ki si zaslužijo, da jih proslavimo. 
Naj bo to prvo, drugo...peto malčkovo leto, krst, prvič v šolo, 
super sladkih 18...Organiziramo praznovanja do zadnje podrob-
nosti in ustvarimo dan nepozabnih spominov.

Praznovanja B.P., Blanka Puž s.p.
Uredimo vse stvari, ki si jih vaš otrok najbolj želi.

Blanka Puž

Blanka Puž s.p., 
Dejavnosti za prosti čas in druge storitve
Letališka ulica 20, 2311 Hoče

T: +386 40 989 871
E: blanka.puz@gmail.com
W: PraznovanjaB.P.

Organiziramo animacije na rojstnih dnevih in porokah, predstave 
za otroke, ter različne športne in ustvarjalne delavnice.

  Animacije, športne in 
ustvarjalne dejavnosti za otroke  

Živa Pohar

  Bartlova 1 
1275 Šmartno pri Litiji

T: +38640808099
E: ziva@zivinzivzav.com
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Smo podjetje z dolgoletnimi izkušnjami, kjer se ukvarjamo z 
otroškimi animacijami: plesne animacije, ustvarjalne in kuharske 
delavnice, organizacija rojstnodnevnih zabav, varstvo otrok… 
Prav tako nudimo promocijske in organizacijske storitve.

Animacije in promocije, Nina Tamše s.p.  

Nina Tamše

  Košnica pri Celju 52d 
3000 Celje

T: +386 31 659 473
E: nina.tamse90@gmail.com

Sem ljubiteljica dobre hrane, druženja, smeha, umetnosti, novih 
doživetij in vsega, kar nahrani naše čute ter napolni baterije ra-
dosti. Poskrbeli bomo, da doživetja popestrijo vaš vsakdanjik, da 
bodo vaši dogodki življenja drugačni in unikatni.

IR doživetja, organizacija dogodkov
Ker doživetja resnično štejejo!

Ivana Ristić

IR doživetja, Ivana Ristić s.p., 
organizacija dogodkov
Cankarjeva ulica 1 
3000 Celje

T: +386 31 322 643
E: irdozivetje@gmail.com
W: www.ir-dozivetje.si
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Tamara je uspešno vodila stranke iz celega sveta do uresničitve njihovih osebnih 
in poslovnih ciljev. Vabi vas tudi na 30 min brezplačni posvet, na katerem boste 
prejeli konkretne odgovore na svoje izzive. 
Rezervirajte svoj termin: https://live.vcita.com/site/tamarabelsak

Programi za osebni in poslovni uspeh
Strastno življenje s Tamaro Belšak, intuitivno mentorico za 
osebni in poslovni uspeh

I N T U I T I V N A  M E N T O R I C A

tamarabelsak.com 

 
 

(my slovenian pages)
 

041 343 958

I N T U I T I V N A  M E N T O R I C A

tamarabelsak.com 

 
 

(my slovenian pages)
 

041 343 958

Tamara Belšak

  Krčevina pri Vurbergu 124c 
2250 Ptuj

T: +386 41 343 958
E: tamara.belsak@gmail.com
W: https://tamarabelsak.com 

Zasebno varstvo predšolskih otrok v Mariboru na odlični lokaciji. 
Kaj odlikuje Varstvo pri Nani? Zanesljivost, skrbnost, odgovor-
nost, ustvarjalnost, predvsem pa ljubezen do otrok.

Tatjana Topolovec

Varstvo pri Nani, Tatjana Topolovec s.p.
Strossmayerjeva 32a 
2000 Maribor

T: +386 40 797 077
E: varstvoprinani@gmail.com
W: www.facebook.com/varstvoprinani/



23Izobraževanje mladine in odraslih

Naučimo se metod in tehnik, ki omogočajo lažje in hitrejše 
učenje ter boljše učne rezultate. Delo prilagodimo potrebam in 
značilnostim posameznega učenca.

SPRETNOST UČENJA
učenje učenja in učna pomoč
Hitro in učinkovito do dobrih ocen in več prostega časa!

Irena Ferletič

Učenje in svetovanje Irena Ferletič s.p.
Miren 250, 5291 Miren

T: +386 31 248 787
E: samas.sin@gmail.com  

Ponujam: treninge športnega plesa; standardnih in latinsko-
ameriških plesov; plesne tečaje za otroke, mladino in odrasle; 
individualne ure plesa; tečaje angleškega in nemškega jezika; 
inštrukcije

Alenka Bohak s.p., poučevanje plesa in 
tujih jezikov  

Alenka Bohak

Alenka Bohak s.p., 
poučevanje plesa in tujih jezikov
Plečnikova 9, 2000 Maribor

T: +386 40 836 000
E: bohak.alenka@gmail.com   
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poučevanje matematike; pomoč pri diskalkuliji in drugih učnih 
težavah pri matematiki; predavanja in delavnice za starše otrok 
z učnimi težavami; spremljanje in podpora nadarjenih učencev; 
programi zgodnjega razvoja matematičnih sposobnosti

Inštitut za poučevanje matematike
Ne bojmo se matematike!

  
 Ma I

Mathematics Teaching Institute

Vlasta Kokol Voljč

Inštitut za poučevanje matematike MaTI, 
dr. Vlasta Kokol Voljč s. p.
Vičava 63, 2250 Ptuj

T: +386 40 258 339
E: matematika@mati-ipm.si
W: www.mati-ipm.si

Jezikovni tečaji Octopus so primerna za vse, ki bi se radi čim 
več sporazumevali v ciljnem jeziku, ki se ga učite, s pomočjo 
podporne skupine premagovali tremo, razvili svoj kreativni po-
tencial, predvsem pa se zabavali, saj gre le za igro.

Jezikovna šola Octopus
Učenje tujih jezikov z dramsko igro

Maja Kelemen

Octopus, jezikovna šola in storitve, 
Maja Kelemen, s.p.
Križevci 2, 9206 Križevci

T: +386 31 813 742
E: maja.kelemen@gmail.com
W: FB: Jezikovna šola Octopus
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Znamza5.si je spletna stran z več kot 5000 rešenimi matematič-
nimi nalogami od 8.razreda osnovne šole do 2.letnika fakultet. 
Na enem mestu so zbrane vse formule in postopki reševanja.

MAT.S, Urška Mataln s.p.
Imaš težave pri matematiki? Pojdi na znamza5.si:)

Urška Mataln

MAT.S, Urška Mataln s.p.
Splavarski prehod 5a 
2000 Maribor

T: +386 70 153 255
E: urska@znamza5.si
W: www.znamza5.si

V učnem centru NINA ponujamo inštrukcije za osnovnošolce in 
srednješolce (angleščina, italijanščina, slovenščina in matematika). 
Pomoč pri učenju, izdelavi seminarskih nalog in plakatov. 
Za najmlajše organiziramo tudi jezikovne tečaje.

Učni center NINA  

Nina Krička

  Naklo 21 
1370 Logatec

T: +386 70 766 100
E: nina.kricka@gmail.com  
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HappyHorses je super založena in cenovno ugodna konjeniška 
trgovina (tudi spletna) z veliko izbiro opreme za jahače in konje 
priznanih svetovnih blagovnih znamk. Nudimo tudi šolo western 
jahanja na tekmovalnih ameriških quarter konjih.

Nataša Sitar, HappyHorses s.p.
Ker osrečujemo konje

Nataša Sitar

HappyHorses, Izobraževanje, izpopolnje-
vanje in usposabljanje športa in rekreacije, 
Nataša Sitar, s.p.
Usnjarska cesta 8, 1240 Kamnik

T: +386 41 694 587
E: info@happyhorses.eu
W: www.happyhorses.eu

Profesionalen in brezhiben individualni pristop k poučevanju an-
gleškega jezika ter izvajanju splošne učne pomoči, ki temelji na 
nekajletnih izkušnjah in je obarvan s pravo mero zabave, humor-
ja in resnosti.

Marinael, izobraževanje, svetovanje in 
urejanje besedil
Lahkotnost učenja

Marina Nenezić

  Kranjska cesta 36 
4290 Tržič

T: +386 41 272 755
E: marincy@gmail.com
W: www.facebook.com/MarinCy
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Ste med tistimi, ki si želite naravnih rešitev za svoje počutje? 
Želite med svojimi zaposlenimi več sodelovanja in harmoničnosti? 
Potem obiščite katero izmed naših delavnic, izobraževanj ali 
teambuildingov. Po obisku le-teh boste drugačni.

Alenka Zapušek

Izobraževanje in svetovanje, 
Alenka Zapušek, s.p.
Lindek 13b, 3213 Frankolovo

T: +386 41 969 770
E: alenka@kmetija-vrhivsek.si
W: www.kmetija-vrhivsek.si

Inštrukcije matematike za osnovno in srednjo šolo. Poleg po-
učevanja in utrjevanja snovi, nudim tudi: pripravo na maturo 
ali popravni izpit, izdelavo dodatnih nalog za utrjevanje snovi, 
pomoč pri izdelavi domačih in seminarskih nalog.

Poučevanje matematike  

Nika Tajnikar

  Pobrež 10 A 
3210 Slovenske Konjice

T: +386 64 252 769
E: info@matinstrukcije.si
W: www.matinstrukcije.si
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Ljubim prevajanje. Prevajam letna poročila, pravna in medicinska 
besedila, razpisno dokumentacijo za EU projekte, spletne strani, 
povzetke strokovnih del (ang-slo-ang).Imam Založbo BUKVICE, 
prevedla sedem knjig - V divjini, Na krilih zaupanja, ...

BUKVICE, Neva Demšar, s. p.
Berem z namenom

Neva Demšar

BUKVICE; prevajanje, založništvo in 
poučevanje, Neva Demšar, s. p.
Češnjica 54, p. p. 44 
4228 Železniki

T: +386 31 207 964
E: neva.demsar@bukvice.si
W: www.bukvice.si

GSM: +386 (0)31 207 964
Mail: neva.demsar@gmail.com
www.bukvice.si

Neva Demšar
Bukvice, prevajanje, založništvo in 
puèevanje, Neva Demšar, s. p.

GSM: +386 (0)31 207 964
Mail: neva.demsar@gmail.com
www.bukvice.si
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Neva Demšar
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Neva Demšar
Bukvice, prevajanje, založništvo in 
puèevanje, Neva Demšar, s. p.

Nudim prevajalske storitve v jezikovnih kombinacijah med 
angleščino, poljščino in slovenščino. Poleg tega tudi poučujem 
angleški in poljski jezik – tako otroke kot odrasle.

Špela Gizela Brkić s.p.  

Špela Brkić

Poučevanje, prevajanje in druge jezikovne 
storitve, Špela Gizela Brkić s.p.
Marjana Kozine 9 
8000 Novo mesto

T: +386 40 791 778
E: spela.brkic@gmail.com
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Fonema je podjetje za prevajanje in poučevanje hrvaškega jezi-
ka. Ponujamo jezikovne delavnice za otroke v vtrcih in osnovnih 
šolah, tečaje za odrasle ter jezikovna testiranja za podjetja za 
boljše poslovno sporazumevanje.

Jezikovne storitve  

FONEMA

FONEMA

FONEMA

FONEMA

FONEMA

FONEMA

FONEMA

FONEMA Anita Frank Tomažič

  Gregorčičeva 23a 
6250 Ilirska Bistrica

T: +386 40 716 373
E: anita_frank1@yahoo.com

Prevajalsko podjetje KF, prevajanje in inštrukcije je mlado pod-
jetje, ki ponuja raznolike jezikovne storitve: prevode vseh vrst 
iz ang. in nem. jezika v slo. jezik in obratno, jezikovni pregled 
besedil ter inštrukcije za osnovnošolce in dijake.

Karmen Florjanič s.p.  

Karmen Florjanič

KF, prevajanje in inštrukcije, 
Karmen Florjanič s.p.
Dornava 131 b, 2252 Dornava

T: +386 51 299 885
E: info@kf-prevajanje.si
W: www.kf-prevajanje.si



30 Jezikovne storitve, prevajanje, lektoriranje, tolmačenje

Nudim kakovostno, v najkrajšem možnem času opravljeno in 
ugodno lektoriranje vseh vrst besedil. Če potrebujete promoci-
jo podjetja ali izdelka, me lahko najamete oz. vam svetujem na 
podlagi večletnih izkušenj.

Lektoriranje, promocije in inštrukcije  

Sandra Jakomin

SJ lektoriranje, promocije in inštrukcije
Na Lazih 52 
1351 Brezovica pri Ljubljani

T: +386 31 831 112
E: sjlektoriranje@gmail.com
W: SJ lektoriranje, promocije in inštrukcije

Ponujam izdelavo sodno overjenih prevodov pravnih besedil iz 
srbskega ter bosanskega jezika v slovenščino in obratno. 
Jamčim hitro, zanesljivo in strokovno storitev. Odlikujejo me jezi-
kovna podkovanost, natančnost ter posluh za želje naročnikov.

Sodno prevajanje in tolmačenje, 
Slavica Gorenšek s.p.  

Slavica Gorenšek

Sodno prevajanje in tolmačenje, 
Slavica Gorenšek s.p.
Pod lipami 24 
3000 Celje

T: +386 41 651 923
E: slavicagacic@gmail.com
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• Prevajanje besedil v/iz angleščine
• jezikovne ure
• poslovno svetovanje+čitanje obraza–Mian Xiang

Reference: 
• 20 let v tujini (GB,NZ,CH) + (ekonomistka–turizem) + (slikar-

ka–ALUO)
• 35 let izkušenj, od tega 25 let podjetništva
• članica DZTPS
• Cambridge Certifi cate of Profi ciency

angleščina : poučevanje, prevajanje / 
svetovanje
KAKOVOST + USMERJENOST K REŠITVAM

Lili Anamarija No

  Pribinova ulica 7 
1000 Ljubljana

T: +386 40 579 616
E: liliom@yahoo.com

Diplomirana profesorica francoščine in južna slavistka opravljam 
storitev prevajanja iz francoskega, hrvaškega in angleškega jezika 
v slovenski jezik.

Jezikovne storitve  

Tina Mesec

Jezikovne storitve, Tina Mesec sp.
Stara Vrhnika 18A 
1360 Vrhnika

T: +386 31 643 617
E: tina.mesec@gmail.com  
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Rešujemo jezikovne zagate, povezane s slovenščino. Nudimo 
hitro in kakovostno lektoriranje, jezikovno svetovanje pri pisanju 
besedil, inštrukcije slovenščine za osnovne in srednje šole ter 
tečaje slovenščine za tujce.

LEKTORIUM  

Barbara Rodošek

LEKTORIUM, lektoriranje in izobraževanje, 
Barbara Rodošek, s.p.
Ptujska Gora 81 
2323 Ptujska Gora

T: +386 41 317 019
E: barbara.rodosek@lektorium.si
W: www.lektorium.si

Prevajam tehnična, strokovna, splošna in turistična besedila iz 
slovenščine v angleščino in nemščino ter obratno. Poučujem 
angleščino in nemščino. Lektoriram besedila, od a do ž.

Nina Retko s.p.
Jeziki so moje igrišče – žoga je vaša.

Nina Retko

NIFELI, prevajanje in druge jezikovne storitve, 
Nina Retko s.p.
Kotlje 198, 2394 Kotlje

T: +386 51 642 858
E: prevajanje@nifeli.eu
W: www.nifeli.eu
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V podjetju Speak-A-Boo ponujamo strankam prevode iz oziro-
ma v več evropskih jezikov izpod rok izkušenih in usposobljenih 
prevajalcev. Prav tako nudimo učno pomoč ter jezikovne tečaje 
v podjetjih, na domu ali na medmrežju.

Speak-A-Boo  

Zala Šaver

  Ulica Partizanske tehnike 7 
5000 Nova Gorica

T: +386 40 282 860
E: zala.dragas@gmail.com
W: www.facebook.com/SPEAKaBOOjezi-
kovnestoritve

Solare - podjetje za poučevanje in prevajanje italijanskega jezika 
ter poslovno svetovanje. V italijanskem jeziku »solare« pomeni 
sončno, pozitivno, nasmejano, veselo in optimistično osebo in 
prav to vam poleg kakovosti ponujamo v našem paketu dejav-
nosti.

Lara Soban s.p.  

Solare

Lara Soban

  Ulica 9. septembra 176, Vrtojba 
5290 Šempeter pri Gorici

T: +386 40 364 084
E: larasoban@gmail.com
W: https://www.facebook.com/SolareLara/
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Vam pisanje ne gre najbolje od rok? Ali pa morda samo niste 
povsem prepričani, ali so res vse vejice na svojih mestih? 
Prepustite te skrbi nam. Pomagali vam bomo sestaviti dobra in 
pravilno napisana besedila.

VEJICA, lektoriranje in pisanje besedil  

Nina Zaplotnik

  Vejica, lektoriranje in pisanje besedil, 
Nina Zaplotnik s. p.
Jezerce 12, 3201 Šmartno v Rožni dolini

T: +386 31 474 811
E: info@lektoriranje-vejica.si
W: www.lektoriranje-vejica.si

Prevajanje nemščine in angleščine, pa tudi konferenčno toomu-
chenje je vožnja s kolesom, skakanje naoljene verige po zobcih, 
od ene besede do druge in stavek za stavkom, najbolj bistven 
pri tem pa je veter in razgled povsod naokrog, torej kontekst.

Prevajanje in tolmačenje Urša v, s.p.  

Urša Vidic

Prevajanje in tolmačenje Urša Vidic, s.p.
Trubarjev trg 10 
4000 Kranj

T: +386 40 463 477
E: prevod.ursa.vidic@gmail.com
W: www.facebook.com/Prevajanje-in-tol-
mačenje-1769732506660531
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Šola klavirja in klaviatur za ljubiteljsko ali resno glasbeno po-
ustvarjanje. Pouk poteka po domovih v Ljubljani. Zabavne in 
sproščene ure klavirja so namenjene otrokom in odraslim ter 
zajemajo različne glasbene stile - klasično, pop in rock glasbo.

Šola klavirja in klaviatur

Mojca Slokan

Klavir.si, Glasbeno izobraževalna 
dejavnost, Mojca Slokan s.p.
Male Braslovče 10, 3314 Braslovče

T: +386 31 506 230
E: lekcijeklavirja@gmail.com
W: www.klavir.si

Majina skrinja je skupna ponudba storitev organizacije kulturnih 
izobraževanj in prireditev, lektoriranja in pomoči pri pripravi raz-
ličnih besedil ter produkcije radijskih vsebin.

kulturne prireditve in izobraževanja,s.p.  
00386 40 74 43 01 

m a j i n a s k r i n j a

Maja Glaser Bedenik

MAJINA SKRINJA - kulturno izobraževanje 
in organizacija prireditev, lektoriranje in ra-
dijska produkcija , Maja Glaser Bedenik s.p.
Doklece 7/a, 2323 Ptujska gora

T: +386 40 744 301
E: getrudascorpion@gmail.com

Glasbena in gledališka dejavnost
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Smo artistična plesna skupina karizmatičnih in energičnih deklet. 
Z dolgoletnimi izkušnjami in dovršenimi nastopi uspešno sode-
lujemo s plesnimi šolami, slovenskimi in tujimi pevskimi izvajalci, 
s priznanimi klubi ter velikimi podjetij.

Sumalee Suada Krošelj
SENZUALNOST - DRZNOST - KREATIVNOST

Sumalee S. Krošelj

Exquisites, organizacija dogodkov, 
Sumalee Suada Krošelj, s.p.
Pucova 5, 3000 Celje

T: +386 40 792 291
E: exquisites.performers@gmail.com
W: www.exquisites.eu, fb: EXQUISITES

Organizacija dogodkov, vodja projektov, koordinator projektov, 
odnosi z javnostmi. Upravljanje internetnih strani, družabnih 
omrežij, skrb za medije in razpise ter poročila.

Tina Vatić, s.p.  

Tina Vatić

Tina Vatić s.p.
Mestni trg 38 
4220 Škofja Loka

T: +386 41 658 646
E: tinavatic@gmail.com
W: www.linkedin.com/in/tina-va-
tiC487-51138264/

Organizacija kulturnih in drugih dogodkov
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Celovito poskrbim, da vaš dom ali poslovni prostor zasije s 
primerno umetniško sliko, da tako izložba kot tudi sam prodajni 
prostor vaše trgovine izstopa in zapeljuje vaše stranke, ter da ste 
tudi vi sami posebni z unikatnim in izvirnim modnim dodatkom.

Umetniško ustvarjanje | Oblikovanje 
izložb | Izdelovanje modnih dodatkov  

Vesna Arko

Oblikovanje in storitve, Vesna Arko s.p.
Kunaverjeva 9 
1000 Ljubljana

T: +386 40 195 797
E: vesna.arko@amis.net
W: https://vesna-arko.com

SAND TALE je studio peskovne animacije, kjer se rojevajo očar-
ljive žive zgodbe za velike in male gledalce. Izjemna promocij-
ska in izobraževalna video produkcija ter privlačne ilustracije v 
posebni tehniki risanja s peskom na svetlobni mizi.

peskovne animacije s.p.
Prihodnost je v unikatnosti.

Tale
Sand

Uliana Dorofeeva

SAND TALE, peskovne animacije, 
Uliana Dorofeeva s.p.
Letenice 12, 4204 Golnik

T: +386 40 338 251
E: info@sandtale.com
W: www.sandtale.com

Umetniško oblikovanje podob in skulptur
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Ustvarjam in nudim slike v različnih tehnikah, lahko po predlogi, 
fotografi ji. Naj skozi sliko ob svetlobi barv na novo zaživi vaš 
prostor. V ustvarjalnih delavnicah za odrasle in otroke nudim 
prostor za odkrivanje lastnega ustvarjalnega navdiha.

ODSEV SVETLOBE 
Erna Kumperger s.p.
v paleti barv najdi svoj odsev svetlobe

Erna Kumperger

Odsev svetlobe, umetniško ustvarjanje in 
izobraževanje, Erna Kumperger s.p.
Rimska cesta 18, Šempeter 
3311 Žalec

T: +386 31 486 482
E: ernakumperger@gmail.com
W: www.facebook.com/odsevsvetlobe.si/

Fotograf: Davorin Puhar

Umetniško energijsko zdravilne slike in psihološki profi li v pisni 
obliki

ZaTeJa - Tvoja/Energija s.p.
Verjeti/Uspeti

Zatteja Helen

Tvoja-Energija - Izobraževanje-umetnost 
izražanja, Zatteja Helen s.p.
Aškerčeva 1, 3310 Žalec

E: tvoja.energija@gmail.com
W: http://astro-numero.si/

Umetniško oblikovanje podob in skulptur
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Tetoviranje, poslikave obraza in telesa. Stenske poslikave.

HP Tattoo, Helena Plečko s.p.  

Helena Plečko

  Ob potoku 59 
2327 Rače

T: +386 31 367 864
E: helena.plecko@gmail.com

Martina Marenčič akademska kiparka izdeluje sodobno, visoko 
kvalitetno, unikatno keramiko iz stoneweare-a, namenjeno servi-
ranju in pripravi hrane. Izdelki so opremljeni z nalepko, ki zago-
tavlja da so varni za uživanje hrane.

Martina Marenčič samozaposlena v 
kulturi, kiparka  

Martina Marenčič

Martina Marenčič, samozaposlena v kulturi, 
kiparka
Šenturška gora 65,  
4207 Cerklje na gorenjskem

T: +386 41 648423
E: marencic3@gmail.com
W: www.love4clay.com

Umetniško oblikovanje podob in skulptur
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Slikanje družinskih in posameznih portretov ter drugih slik po 
naročilu v oljni, akrilni ali pastelni tehniki.

SLIKARSTVO Živka Vihtelič Vodlan s.p.
Ko barve zaživijo.

Živka Vihtelič Vodlan

SLIKARSTVO ŽIVKA VIHTELIČ VODLAN s.p.
Zagrad 46 b 
3000 Celje

T: +386 70 555 812
E: zivka.vihtelic@gmail.com
W: www.zivkavihtelic-vodlan.si

Ilustracije za najmlajše pa tudi starejše z mehkimi dušami.

Ilustracije  

Zorana Živić

  Dolenjska cesta 52 
1000 Ljubljana

T: +386 31 703 994
E: hello@zoki.art
W: https://zoki.art, www.instagram.com/
zoki.art, www.facebook.com/Zoki.arts

Umetniško oblikovanje podob in skulptur
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45Grafični dizajn, industrijski dizajn, fotografija

S strastjo do fotografi ranja, s prefi njenim občutkom za detajle, 
z dinamiko ujetih trenutkov in z osebnim pristopom ponujam 
unikatno fotografsko storitev. Ustvarjam poročne in družinske 
fotografi je, otroške fotografi je ter profesionalne portrete.

Nives Brelih

Fotografi ja, Nives Brelih s.p.
Kotnikova ulica 5 
1000 Ljubljana

T: +386 40 212 438
E: info@nivesbrelihphotography.si
W: http://www.nivesbrelihphotography.si/

Vstopite v svet, kjer vas čaka celostna obravnava, ki sooblikuje 
kulturo in jo približa ljudem. Nudim vam grafi čno oblikovanje 
knjig, katalogov, plakatov…, s kuriranim pristopom ter likovne 
recenzije (oblikovanje, fotografi ja, arhitektura...).

art2designCULTURE, 
Melita Ažman s.p.  

art2designCULTURE

Melita Ažman

art2designCULTURE, oblikovanje, kurator-
stvo in likovne recenzije, Melita Ažman s.p.
Cesta talcev 83/a 
4000 Kranj

T: +386 41 774 226
E: art2designculture@gmail.com
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Nudim informativne in komercialne ilustracije za uporabo v 
člankih, na razstavah, v navodilih za uporabo, v izobraževalnih 
in promocijskih gradivih itd. Poleg tega preko spletne trgovine 
tržim izdelke z avtorskimi ilustracijami s področja železnice.

Polona Filiplič s.p.  

Polona Filiplič

Oblikovanje in ilustracija, Polona Filiplič s.p.
Pševo 21 
4000 Kranj

T: +386 41 658 721
E: Polona.fi liplic@gmail.com

Lumeria je uresničitev ideje o estetski, romantični in prefi njeni 
poročni fotografi ji in videu. Za naše stranke ustvarimo čudovite 
podobe, ki postanejo trajni spomini, z oblikovanjem poročnih 
tiskovin pa poroko zaokrožimo v edinstveno celoto.

Poročna fotografi ja, video in oblikovanje

Mirjam Čančer

Lumeria, fotografske storitve, 
Mirjam Čančer s.p.
Novakova ulica 1 
1000 Ljubljana

T: +386 40 262 674
E: info@lumeria.si
W: www.lumeria.si
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Verjamem v majhne podrobnosti in nudim oblikovanje raznovrstnih vizualnih 
rešitev; od letakov, brošur, vizitk, katalogov, grafi čne podobe dogodkov in 
videov do celostne grafi čne podobe in fotografi je izdelkov. 

Patoo znamka vsebuje kolekcijo črno belih izdelkov za majhne podrobnosti, ki 
polepšajo dom ali so drobna pozornost za čudovito darilo. Kolekcija vsebuje 
različne izdelke z ročno narisanimi motivi.  

Biljana Janković
Biljana Janković

PATOO
Tržaška cesta 20
6230 Postojna

T: +386 40 359 379
E: patooart@gmail.com
W: www.facebook.com/patooart

Moj Atelje je oblikovalski studio, ki temelji na kreativnosti in 
osebnem pristopu. Podjetjem pomagamo do boljše predstavitve 
dejavnosti. Oblikujemo in razvijamo enotne in privlačne celostne 
grafi čne podobe, ki temeljijo na sporočilu blagovne znamke.

arhitektura in grafi čno oblikovanje, 
Anja Jakša s.p.
Ustvarjamo privlačne zgodbe.

Anja Jakša

MOJ ATELJE, arhitektura in 
grafi čno oblikovanje, Anja Jakša s.p.
Gača 3, 1231 Črnuče Ljubljana

T: +386 31 456 496
E: info@mojatelje.si
W: www.mojatelje.si
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Moderne oblike, izrazen dizajn in srečen naročnik. Grafi čne po-
dobe, ki izražajo osebnost podjetja, blagovne znamke ali posa-
meznika. Ustvarjanje blagovnih znamk in celostnih (grafi čnih) 
podob.

Grafi čno oblikovanje in celostno 
komuniciranje  

Nina Kodrič

  Na griču 49 
2000 Maribor

T: +386 40 352 609
E: nina.kodric@gmail.com

Ukvarjam se z grafi čnim in spletnim oblikovanjem, fotografi jo, 
ročnim delom in manjšo proizvodnjo domačih istrskih izdelkov. 
Verjamem v vašo zgodbo in idejo, vi pa mi lahko zaupate, da jo 
bom zaokrožila v najboljše sporočilo, ki natančno zadane svoj 
namen.

oblikovanje, fotografi ja, ročno delo in 
domači istrski izdelki
Užitek je ujeti lepoto trenutka

Tjaša Turk Blažević

T: +386 41 622 333
E: tjasha.turk@gmail.com
W: Facebook: 
/TashTashMe ali pa /TerraRossaFarm
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Bitelier je neodvisni studio vizualnih komunikacij. Razvijamo 
ideje s pisanjem besed in kod, ter z risanje črt in pisav. Svoje 
delo prilagodimo potrebam vsakega posameznega projekta in 
specifi čnosti posameznega medija.

Studio Bitelier  

Marša Marušič

Bitelier, Oblikovanje in komunikacije, 
Marša Marušič, s.p.
Ulica Vojke Šmuc 12 
6000 Koper

T: +386 70 397 377
E: info@bitelier.eu
W: www.bitelier.eu

Video produkcija in fotografi ranje.Snemanje in fotografi ranje 
osebnih ali promocijskih zgodb, od scenarija do realizacije. 
Najprej zgodba, potem uspeh. Vse je v ZGODBI!

Vse je v ZGODBI

Ada Trkulja

ADA FILM, video produkcija, Ada Trkulja s.p.
Zbilje 4g, 1215 Medvode

T: +38640894985
E: ada.trkulja@gmail.com
W: https://www.facebook.com/ada.trkulja
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Kreativne rešitve v fi lmski in televizijski postprodukciji (montaža, 
obdelava zvoka, grafi ke, animacije, vizualni efekti). Večletne iz-
kušnje v montiranju fi lmov, reklam, promocijskih spotov, televizij-
skih in fi lmskih napovednikov.

fi lmska in televizijska postprodukcija  

Urška Vlahušić

AV KOLEKTIV, fi lmska in televizijska postpro-
dukcija, Urška Vlahušić, s.p.
Lapajnetova ulica 4 
8270 Krško

T: +38631599389
E: ursa.vlahusic@gmail.com   

ZiZi’s production ponuja spletni izobraževalni program za pod-
jetnike, ki se zavedajo pomena videa za prepoznavnost in pro-
mocijo svoje storitve ali produkta in imajo malo ali nič izkušenj v 
videoprodukciji ter majhen ali zelo omejen proračun.

Posnemi sam - videoprodukcija za 
podjetnike  

Živa Ostaševski

  Zelena pot 2 
1000 Ljubljana

T: +386 40 584 489
E: info@zizis-production.si
W: http://www.zizis-production.com
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Kot oblikovalki vizualnih komunikacij mi največje veselje pred-
stavljajo projekti kjer se lahko poslužujem več različnih tehnik 
(ilustracija, fotomontaža, tipografi ja), ki pripomorejo k najboljši 
kreativni in unikatni končni vizualizaciji podobe.

Vizualne komunikacije - 
grafi čno oblikovanje, ilustracija  

Vesna Skornšek

  Nove Trate 53 
3330 Mozirje

T: +386 31 344 224
E: v.skornsek@gmail.com

AT Marketing je studio, ko se izkušnje, kreativnost in moderni 
koncepti združijo v eno. Oblikujem celostno grafi čno podobo 
podjetij in reklamne materiale, izdelujem spletne strani in sple-
tne trgovine, upravljam družabna omrežja ...

AT Marketing, Andreja Tadina s.p.  

Andreja Tadina

AT Marketing, Andreja Tadina s.p.
Strmov 8 
4000 Kranj

T: +386 51 250 083
E: tadina.andreja@gmail.com
W: www.atmarketing.si
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Že 15 let oblikujem različne vizualne podobe. Vaše želje, potre-
be in pričakovanja razumem in jim dodam prepoznavno obliko. 
Oblikujem logotipe, celostne grafi čne podobe, tiskovine, spletne 
strani, zasnove interpretacijskih poti... Srčno in kreativno.

JR design – oblika in pika.

Jana Randl

JR design, grafi čno oblikovanje, 
Jana Randl s.p.
Bukovlje 48 
3206 Stranice

T: +386 31 298 292
E: jana.randl@t-1.si

Nudim profesionalne in celovite grafi čne rešitve, oblikovanje 
celostne grafi čne podobe in oblikovanje knjižnih naslovnic za 
založbe. Poleg tega ponujam tudi produktno, konceptualno in 
modno fotografi jo, pri nas in v tujini.

Grafi čno oblikovanje in fotografi ja  

Slavica Veselinović

T: +386 41 681 456
E: slavi.veselinovic@gmail.com
W: www.slaviveselinovic.com
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Za vas shranim trenutke v večnosti, najsi bo to portret vašega 
malčka, poslovni dogodek ali daljša reportaža. Imam že več kot 
20 let bogatih izkušenj na področju fotografi je tako doma kot v 
tujini.

Fotografi ranje portretov in dogodkov  

Barbara Milavec

Fotografske storitve in spletna prodaja, 
Barbara Milavec, s.p.
Strunjan 109a 
6320 Portorož

T: +386 41 528 762
E: barbara@barbaramilavec.com
W: barbaramilavec.com

Izdelava videov in fotografi ranje - sproščeno in enostavno.

Veronika Savnik s.p.  

Veronika Savnik

Fotografi ranje, Veronika Savnik s.p.
Štefanova 9 
1000 Ljubljana

E: veronika.savnik@gmail.com
W: www.cokos.si
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Foto Mina nudi terenske fotografske storitve na področju celot-
ne Slovenije. V moji ponudbi je: poročno fotografi ranje, družin-
sko fotografi ranje, fotografi ranje raznih dogodkov in prireditev... 
Naj fotografi je povedo več kot besede.

Marina Vrbnjak

Mindeso, Marina Vrbnjak s.p.
Berkovci 36 
9244 Sveti Jurij ob Ščavnici

T: +386 68 138 222
E: info@foto-mina.com
W: www.foto-mina.com

Ročno izdelane, unikatne lutke, ki ponazarjajo znane likov iz 
knjig, fi lmov, ali pa so izdelane po naročilu. Prodajajo se preko 
spletne trgovine v okviru strani Etsy.

Luštne lutke  

DP Kim Carli Kašpirc

Luštne lutke, šiviljstvo, Kim Carli Kašpirc, s.p.
Finžgarjeva 3 
5280 Idrija

T: +386 51 232 115
E: missdollsyshop@gmail.com
W: www.etsy.com/shop/MrDollsyPlushberley
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Muhca ustvarja edinstvene izdelke s prijaznimi, nasmejanimi 
obrazi, ki so namenjeni tako otrokom kot tudi odraslim. Pod 
njenimi prsti se rojevajo junaki iz polimerne gline, maskote in 
edinstvene scenografi je za otroške predstave.

Mateja Jelen

MUHCA, Izdelava dekorativnih izdelkov, 
Mateja Jelen s.p.
Male Braslovče 47, 3314 Braslovče

T: +386 40 911 016
E: mateja.dem@gmail.com
W: www.facebook.com/Muhca.si

Flora nakit je delo slovenske ustvarjalke unikatnega nakita 
Mateje Hašaj Awadalla. Kosi nakita so svojevrstni in drugačni ter 
narejeni iz najkakovostnejših materialov. Flora nakit - za vse, ki 
ljubite eleganco in želite stopiti iz povprečja.

Mateja Hašaj Awadalla s. p.  

Mateja Hašaj Awadalla

Flora nakit, izdelava nakita, Mateja Hašaj 
Awadalla, s. p.
Ljubljanska cesta 15b 
1241 Kamnik

T: +386 40 608 063
E: info@fl oranakit.si
W: www.fl oranakit.si
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Les me je popolnoma osvojil. Njegova trdnost, toplina, njegov 
karakter je čudovita osnova za lesen nakit, napise za torto, 
gravirane fotografi je in ostale unikatne izdelke, ki jih naredim s 
pomočjo laserja.

Manja Kos Lesar s.p.
Narejeno s srcem s pomočjo laserske tehnologije

Manja Kos Lesar

PARAROK, Graverstvo in umetniško 
ustvarjanje Manja Kos Lesar s.p.
Breže 27, 1310 Ribnica

T: +386 40 806 186
E: pararok@gmail.com
W: www.pararok.com

Unikatni slovenski leseni izdelki in nakit, sodobno oblikovani, 
trajnostno naravnani, precizno izdelani. Arhitekturno projektira-
nje, ki sledi željam naročnika, svetovanje glede na naročnikove 
potrebe, dosledna izvedba.

Arhitektura, oblikovanje in unikatni nakit  

Špela Jevnikar

  Arhitektura, oblikovanje in unikatni nakit, 
Špela Jevnikar s.p.
Pot v Jele 16, 1353 Borovnica

T: +386 31 350 880
E: arhitekturasj@gmail.com
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Lilalom znamka za unikaten naraven nakit in modne dodatke.
Koščki narave, kot so rože, mah, pšenica, so ujeti v brezčasen 
nakit z dušo in zgodbo.

LILALOM ročno izdelani unikatni nakit
Narava ujeta v brezčasnem nakitu

L i l i j a n a L u k a č
W W W . L I L A L O M . C O M

Lilijana Lukač

  Mojstrska ulica 1 
9000 Murska Sobota

T: +386 40 814 690
E: info@lilalom.com
W: www.lilalom.com

Podjetje Janjin Sijaj se ukvarja z izdelovanjem unikatnega, ročno 
narejenega nakita. Gre za drugačen glamurozen nakit, ki je lahko 
zelo bogat ali popolnoma minimalističen. Podjetje se ukvarja 
tudi s podaljševanjem in geliranjem nohtov ter z ličenjem.

Janjin sijaj - Salon lepote, bišča in 
glamurja, Janja Kreslin Rauter s.p.  

Janja Kreslin Rauter

  Trg svobode 16d 
9250 Gornja Radgona

T: +386 41 766 055
E: janjakreslin@gmail.com
W: Facebook: Janjin sijaj
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KU:KU bo za vedno spremenil umetnost ličenja: namesto 
na obraz ličila v unikatni tehniki obdelave prahu nanaša na 
prostrana platna dizajnerskega nakita, s katerim boste zares 
zasijale. Z žensko milino pač ni šale.

KU:KU — ličilo brez primere
Z žensko milino pač ni šale.

Polona Potočnik

  Zagrad 52 
2391 Prevalje

T: +386 40 537 499
E: kukuart@yahoo.com
W: www.facebook.com/wEar.Kuku

Arhitektura, oblikovanje in čipka IDRIAMANT je znamka sodob-
nega klekljanega nakita in izdelkov z avtorsko idrijsko čipko.
INTER.LACE je prostorska čipka za interier, ki interpretira tradi-
cionalne spretnosti klekljanja idrijske čipke v velikem merilu.

A5 STUDIO, Anja Petek s.p.
IDRIAMANT, Brezčasna lepota čipke | INTER.LACE, Čipka za 
interier

Anja Petek

A5 STUDIO, arhitektura, oblikovanje in 
čipka, Anja Petek s.p.
Jakšičeva ulica 2, 1000 Ljubljana

T: +386 40 551 690
E: info@a5studio.si
W: www.a5studio.si
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Naše podjetje se ukvarja z oblikovanjem, tiskom in prodajo 
personaliziranih izdelkov za otroke in odrasle. Ponujamo unika-
tne potiske bodijev, majic ter številnih ostalih izdelkov po željah 
naših kupcev.

Nina Račnik Pušnik

Natalina, Nina Račnik Pušnik s.p.
Cesta 4. julija 62 
8270 Krško

T: +38631688170
E: ninaracnik@gmail.com
W: http://malamaza.si

Hiša uporabnih predmetov ponuja izvirna darila iz lesa, blaga, 
stekla in predmetov za ponovno uporabo. RePro- drugače so 
izdelki z dodelavo, ki dobijo novo uporabno vrednost (stojala, 
obešalniki, fotografi je in otroška imena na lesu, po željah...).

Hiša uporabnih predmetov  

Hiša uporabnih predmetov Mirjana Puhan

  Bogojina 76 
9222 Bogojina Bogojina

T: +386 41 595 492
E: mirjana.puhan@gmail.com
W: www.facebook.com/re.pro.drugace/
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Na videz nezdružljivi dejavnosti sem združila v edinstveno po-
slovno idejo. Primarno se ukvarjam s poslikavo leseni izdelkov, 
natančneje pručk in stolov, moja vizija pa je likovna terapija za 
otroke s čustvenimi in vedenjskimi težavami.

Govoreče slike
Ko duša najde svoj jezik...

Hana Rejc

Govoreče slike, Hana Rejc s.p.
Batuje 41 
5260 Črniče

T: +386 31 649 553
E: hanarejc@yahoo.com  

V prijetno urejenem prostoru, lahko pogostimo 60 oseb s 
pristno domačo hrano (sremiška rolada, mavželjni, sadni kruh) in 
vini. V ponudbi so tudi izdelki domače obrti (poslikava pohištva 
z ornamentom, sremiške pisanice, nakit in ostali spominki).

Turistična kmetija Radej / unikatno 
ustvarjanje / oblikovanje spominkov
...okusite naše dobrote in doživite trenutke v objemu narave ...

Tanja Radej

Turistična kmetija Radej, Tanja Radej s.p.
Sremič 37 
8270 Krško

T: +386 41 350 828, +386 7 4921 494
E: turizem.radej@gmail.com
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Urssula je znamka ročno potiskanih unikatnih izdelkov. Vzorci 
se navdihujejo v naravi, arhitekturi in ljudskih vzorcih. Veliko 
pozornosti je namenjeno uporabnosti izdelkov ter vedno novim 
kombinacijam vzorcev in barv.

Ustvarjeno z ljubeznijo

Urška Špeh

Arhitektura in oblikovanje modnih in upo-
rabnih predmetov, 
Urška Špeh s.p.
Prešernova ulica 9, 3330 Mozirje

T: +386 41 706 782
E: urska.speh@gmail.com
W: www.urssula.com

V naši šivalnici ročno nastajajo unikatne, inovativne in modne 
torbice za ženske, ki kupujejo s srcem.

Maša Senčar, s. p.  

Maša Senčar

MZUZU DESIGN, Maša Senčar, s. p.
Na Lipico 3, 3230 Šentjur

T: +386 31 782 873
E: mzuzu.design@gmail.com
W: www.mzuzudesign.com
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Pod blagovno znamko Type right err boste našli kravate, T-shirt 
majice, tope, tunike, puloverje in bombažne torbe iz ekološkega 
bombaža, ki jih krasijo ekstra sočni in zares domiselni angleški 
napisi v fontu pisalnega stroja. Samo za tadrzne!

Originalni citati za originalne posameznike!

Minca Zupanc

Poučevanje angleščine in oblikovanje, 
Minca Zupanc s.p.
Vodruž 6a, 3230 Šentjur

T: +386 31 333 794
E: info@typerighterr.com
W: www.facebook.com/typerighterr

Orgone Art je znamka unikatnih, ročno izdelanih orgonskih iz-
delkov, slik in nakita, ki imajo poleg estetske tudi svojo uporabno 
funkcijo. Namenjeni so vsem, ki želijo v svoj življenjski prostor 
vnesti svežo energijo in vitalnost.

ORGONE ART, Nataša Šuštaršič s.p.  

Nataša Šuštaršič

ORGONE ART, oblikovanje, 
Nataša Šuštaršič s.p.
Polje pri Tržišču 20 A, 8296 Krmelj

T: +386 41 926 687
E: info@orgoneart.si
W: Facebook: OrgoneArtNatasa
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Nudim kvalitetno fotokopiranje in tiskanje, različnih velikosti in 
na različne materiale. Strankam omogočim prevzem in dostavo 
gradiva na dom. Nudim šolske in pisarniške potrebščine in prilo-
žnostna darilca, tudi izdelke domačih obrtnikov.

Kopiranje in papirnica Enka
Kjer kreativne ideje in izdelava stopijo skupaj

ENKA, fotokopiranje in papirnica

Tatjana Zajc

  Hrušica 75 
6244 Podgrad

T: +386 31 363 309
E: tatjana121258@gmail.com

MaishaArt nudi unikatne svilene izdelke, ki so prilagojeni vaši 
vibraciji. Oddajajo odlično energijo in prispevajo k boljšemu po-
čutju. Unikatni, ročno poslikani svileni šali in rute so uporabni za 
nošenje kot modni dodatek ter kot umetniške slike.

umetniško ustvarjanje in osebne storitve
Občuti šepet svile

Maja Šmid

  Cesta v Zajčjo dobravo 7a 
1260 Ljubljana

T: +386 31 279 519
E: info@maishaart.si
W: www.MaishaArt.si
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L.E.A.D. je studio, ki združ uje ljubezen do narave in umetnosti. 
Na področ ju arhitekture in oblikovanja nastajajo eco chic 
produkti za bivanje in už ivanje. 
Live Simple and Treasure Your Being

loving ethic aesthetic design

l.e.a.d.
T  O    N  A  T  U  R  E Lea Džanan

L.E.A.D., arhitektura in oblikovanje, Lea Džanan s.p.
Podstran 4b, 1251 Moravče

E: info@leadtonature.com
W: www.leadtonature.com

Podjetje Arhipetka se ukvarja z arhitekturnim projektiranjem, 
načrtovanjem notranje opreme in svetovanjem na tem področju. 
Ponujamo paketno storitev notranjega opremljanja z dostopnimi 
cenami ter z možnostjo vodenja celotnega projekta.

arhitekturno projektiranje in svetovanje  

Petra Bečan

  Justinova 13 
1210 Ljubljana

T: +38641565313
E: info@arhipetka.si
W: www.arhipetka.si
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Sosedski spori v Sloveniji so žal stalnica, večinoma se rešujejo na 
sodišču. Če želite ohraniti dobre sosedske odnose, prihraniti čas 
in denar, smo pravi naslov. Ukvarjamo se z geodetskimi storitva-
mi in izvensodnim reševanjem sosedskih sporov.

Ana Kalan s.p.  

geodetske storitve in mediacija

Ana Kalan

ALIA geodetske storitve in mediacija, 
Ana Kalan s.p.
Gorenjska cesta 39, 4202 Naklo

T: +386 31 715 244
E: info@alia.si
W: www.alia.si

Lepota bivanja je podjetje za načrtovanje in svetovanje pri not-
ranji opremi. Izdelujem načrte in vizualizacije, svetujem pri izbiri 
notranje opreme in oblikujem pohištvo. Vsak projekt je individu-
alen in se popolnoma prilagodi naročnikovim željam.

notranje opremljanje, svetovanje, 
načrtovanje  

Tina Kaker

  Zikova 4 
1241 Kamnik

T: +386 40 215 949
E: lepotabivanja@gmail.com
W: www.facebook.com/lepotabivanja/
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Inovativne rešitve arhitekturnega projektiranja, svetovanje pri 
prenovah in izris večfunkcionalnega pohištva (stanovanjske eno-
te, bivalna vozila). Izdelava maket, celostnih grafi čnih podob in 
oblikovanje za splet. Oddajanje avtodoma za štiri osebe.

POETIC OUTLINE 
arhitektura in oblikovanje  

Petra Mittoni Vavtar

  Poetic outline, arhitektura in oblikovanje, 
Petra Mittoni Vavtar, s.p.
Jerebova 3, 1270 Litija

T: +386 31 423 307
E: petra.mittoni@gmail.com
W: www.poeticoutline.com

Bivanjski prostor oblikujemo celostno. Od ideje do izvedbe. Od 
vhoda na parcelo do najskritejšega kotička vašega domovanja. 
Skupaj z zanesljivimi parnerji in izvajalci poskrbimo, da ideje ne 
ostanejo zgolj na papirju.

Neža Mekota, 
oblikovanje vrtov in interijerja  

Neža Mekota

Krajinsko arhitekturno, urbanistično in 
drugo projektiranje, Neža Mekota, s.p.
Tinjan 84, 6281 Škofi je

T: +386 31 639 113
E: neza.mekota@gmail.com
W: nezamekota.wordpress.com



69Arhitektura in projektiranje, geodezija

Ponujam storitve na področju arhitekturnega načrtovanja 
(manj zahtevnih in zahtevnih objektov), notranjega in grafi čnega 
oblikovanja.

Sanja Sulič, s.p.  

Sanja Sulič

Arhitektura in design, Sanja Sulič, s.p.
Ledine 6, 5000 Nova Gorica

T: +386 31 335 616
E: sanja.sulic@gmail.com

Celostno svetovanje, projektiranje in prostorsko načrtovanje. 
Prav tako ponuja izdelavo 3D modelov in vizualizacij. Grafi čno 
oblikovanje.

Arhitekturni biro AS
Kakovost bivanja vodi v kvaliteten vsakdan

Ana Stopar

ARHITEKTURNI BIRO AS, oblikovanje, 
projektiranje in svetovanje, Ana Stopar s.p.
Kovača vas 13, 2310 Slovenska Bistrica

T: +386 40 422 620
E: as.projektiranje@gmail.com  
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Geološke zgodbe so danes pogosto onesnažene in prenasičene 
z odpadki. Smo podjetje, ki želi dodati svojo kapljico v morje 
okoljevarstva z vzgojo geologije in naravoslovja, s sanacijami tal 
in podtalnice ter z recikliranjem odpadnih materialov v torbe

Naravovarstvene in geološke rešitve  

Andreja Kralj

  Cankarjeva 40 
5000 Nova Gorica

T: +386 31 246 256
E: andreja.kralj@gmail.com  

Hiša se gradi s temelji in opeko, dom pa s sanjami in ljubeznijo. 
Da boste v procesu urejanja ali načrtovanja svojih prostorov za-
res lahko uživali, vas z veseljem spremljam in usmerjam s svojim 
znanjem in idejami.

Arhitekturne storitve, Nina Vene s.p.  

Nina Vene

Arhitekturne storitve, Nina Vene s.p.
Velike Lipljene 53 
1311 Turjak

T: +38631734207
E: arhitektka.nina@gmail.com
W: www.arhitektka-nina.si
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Svetovanje podjetjem pri varstvu okolja, ravnanju z odpadki, 
prevzem vseh vrst odpadkov, oprema za ravnanje z odpadki

Vesna Tomše s.p.  

Vesna Tomše

Subsidium, okoljski inženiring in razvoj, 
Vesna Tomše s.p.
Ul. Sallaumines 9, 1420 Trbovlje

T: +386 41 544 468
E: vesna@subsidium.si
W: www.subsidium.si

Dostava sveže zelenjave za okusne solate, odlične smutije in 
naravno dekoracijo tort. Na delavnici vas naučimo, kako iz divjih 
rastlin pripraviti vrhunski obrok. Izdelujemo domače piškote z 
divjimi rastlinami. Ti so idealno praznično darilo.

ROŽMA
Mentorji za divje rastline in zelišča

dr. Katja Rebolj

Zavod Raspro
Mengeška cesta 12a 
1236 Trzin

T: +386 31 816 793
E: info@rozma.si
W: www.rozma.si
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Smo profesionalna nepremičninska družba, ki se intenzivno 
ukvarja s trženjem nepremičnin v Sloveniji, na hrvaškem otoku 
Krk in na Kvarnerju.

ABS Nepremičnine  

Sonja Butolen

  Trstenjakova ulica 5 
2250 Ptuj

T: +386 41 330 599
E: butolen.sonja@gmail.com
W: www.abs-nepremicnine.com

Ocenjevanje vrednosti nepremičnin v sodnih in upravnih postop-
kih, za zavarovano posojanje, za potrebe stečajnih postopkov, za 
individualne potrebe.

CENNEP Helena Colarič Pritekelj, s.p.  

Helena Colarič Pritekelj

CENNEP, Cenilstvo in izvedenstvo, Helena 
Colarič Pritekelj, s.p.
Arclin 29C 
3211 Škofja vas

T: +386 51 266 765
E: helena.colaric.pritekelj@gmail.com   
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Vsaka nepremičnina je zgodba zase. Usposobljena nepremič-
ninska posrednica za obravnavo vaše nepremičnine kot unikat 
z dodano vrednostjoIzdelava celovite strokovne analize stanja 
nepremičnine Zagotavljam uspešno izveden posel.

nepremičninska posrednica z licenco
Ne sanjarite o domu, sanjajte v domu.

Urša Cvetko Rebov

  Slovenska cesta 11 
1000 Ljubljana

T: +386 40 219 662
E: ursa.cvetko@gmail.com  

RE-LEX je vaš partner pri poslovanju v prometu z nepremični-
nami, ki nudi celovite in strokovne rešitve. Nudimo tudi pravne 
storitve s področja gradbene zakonodaje, prostorskega načrto-
vanja, stvarnega, obligacijskega ter upravnega prava.

Viktorija MODRIJAN, s.p.  

Viktorija MODRIJAN

RE-LEX, Nepremičninsko posredovanje in 
pravno svetovanje, Viktorija MODRIJAN, s.p.
Rudarska cesta 6 
3320 VELENJE

T: +386 40 43 85 43
E: viktorija.modrijan@re-lex.si
W: www.re-lex.si
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Vašo hišo, stanovanje, poslovni prostor, zemljišče vam lahko po-
magam uspešno prodati ali pomagam najti vaš sanjski dom.Ge-
orges Hostel v Celju ima eno troposteljno sobo in eno šestpos-
teljno sobo, skupno sobo s kuhinjo, kopalnico, ločen WC.

Violeta nepremičnine in Georges hostel  

Violeta Štojs

  Aškerčeva 3 
3000 Celje

T: +386 70 911 170
E: stojsvioleta@gmail.com  

Inovativne in fl eksibilne storitve na področju raziskav v bioteh-
nologiji in naravoslovju. Načrtujem, razvijam in vodim projekte 
ter izobraževanja o naravi za otroke in odrasle.

RED BIKE OFFICE, 
dr. Anastazija Jež Krebelj s.p.
Razvijaj-Bodi boljši-Optimiziraj (RBO)

dr. Anastazija Jež Krebelj

RED BIKE OFFICE, RAZISKAVE NA PO-
DROČJU BIOTEHNOLOGIJE IN NARA-
VOSLOVJA TER PROJEKTNO DELO, dr. 
Anastazija Jež Krebelj s.p.
Hruševje 9, 6225 Hruševje

T: +386 40 296 727
E: redbikeo�  ce@gmail.com
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Indigo Tatu, oblikovanje in izdelava tatujev, ki so vam pisani na 
kožo. V studiu se prav tako ukvarjamo z grafi čnim oblikovanjem 
ter nekaterimi kozmetičnimi storitvami, kot so nega obraza, 
masaža, ličenje in pedikura,.

...pisano na kožo...

tatu
Ksenija Pahovnik

Indigo tatu, tetoviranje, Ksenija Pahovnik s.p.
Krnica 53, 3334 Luče

T: +386 41 888 986
E: info@indigo-tatu.si
W: www.indigo-tatu.si

Enostavno Naravno je blagovna znamka, ki združuje moč nara-
ve in moč samozdravljenja s pomočjo refl eksoterapije. Svojim 
strankam nudim refl eksoterapijo obraza, stopal in rok, Japonski 
lifting obraza in naravno kozmetiko.

Petra Kozelj s.p.
Z naravno do zdravja in dobrega počutja.

Petra Kozelj

Refl eksoterapija, Petra Kozelj s.p.
Bavdkova ulica 39 
4000 Kranj

T: +386 31 338 998
E: petra@enostavno-naravno.si
W: www.enostavno-naravno.si
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Frizerska in kozmetična dejavnost, Marketing

Razvajamo z natančnostjo

Mateja Zupan

SNIP SNAP Profesional
Ljubljanska cesta 85 
1230 Domžale

T: +38670701010
E: info@snipsnap.si
W: www.snipsnap.si

Ponujam trajno rešitev za urejene in zdrave nohte. Geliranje in 
podaljševanje nohtov. Visoko kakovostna blagovna znamko 
gelov.

Medina Safi ć s.p., Medina Nails, 
Geliranje in podaljševanje nohtov  

Medina Safi ć

Medina Nails
Savska cesta 2 
4000 Kranj

T: +386 40 243 224
E: medina.safi ch@gmail.com
W: www.facebook.com/MedinaNailArt/
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Odlikuje nas strokovnost in sočutje, vse to pa nam pomaga gra-
diti kvalitetne odnose z drugimi. Smo v pomoč tistim, ki še ne 
zmorejo ali ne znajo sami ustvariti osrečujočih odnosov, poleg 
terapij pa smo v pomoč tudi podjetjem in njihovim delavcem.

Psihoterapija, Eva Erpič s.p.
Vsak dan je zase čudež, če poznamo hvaležnost!

Eva Erpič

Psihoterapija, Eva Erpič s.p.
Šmartinska 106 
1000 Ljubljana

T: +386 41 410 843
E: erpiceva@cloveska-toplina.com
W: www.cloveska-toplina.com

»Dihaj« dviguje kvaliteto življenja, izobražuje in svetuje o pra-
vilnem dihanju, sprostitvi, telesnih vajah, ki nam pomagajo v 
procesu samozdravljenja na neboleč način. Odpravi se stres, 
čustvene težave, telesne bolečine..., a pridobi celovitost.

»Dihaj« - podjetje za izobraževanje, 
svetovanje in terapevtsko dejavnost
Dih je v naši osnovi, je sprememba v trenutek novi!

Olivera Djordjević

  Trg Borisa Kidriča 7 
2000 Maribor

T: +38640545428
E: oliverapurnima@gmail.com
W: www.facebook.com/olivera.djordje-
vic.549
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Individualni in skupinski programi za podporo in pomoč pri re-
organizaciji življenja po razvezi. S pomočjo NLP tehnik v kombi-
naciji s psihološkim svetovanjem, posameznikom pomagamo k 
boljši kakovosti duševnega zdravja.

Špela Golob

Špela Golob s.p.
Mariborska cesta 30A 
2360 Radlje ob Dravi

T: +386 40 575 184
E: info@rastem.si
W: www.rastem.si

Kraljestvo solnih terapij Slanorog nudi v solnih sobah za otroke 
& odrasle najkakovostnejše solne terapije, ki so odlična podpora 
pri težavah z dihali, kožo, za dvig imunskega sistema in nego 
duše. Slana razvajanja, meditacije, dogodki, tečaji itd.

Kraljestvo solnih terapij Slanorog  

Katja Gantar

Krog življenja, celostni pristopi za dušo in telo, 
Katja Gantar, s. p. Pri borštu 26, 1210 Ljubljana - Šentvid

Slanorog pa je na naslovu 
Trg komandanta Staneta 5, 1000 Ljubljana

T: +386 70 730 883
E: info@slanorog.si
W: www.slanorog.si
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Zgodbe Duše so energetska svetovalna dejavnost, ki posame-
znikom pomagajo pri uresničevanju svojih potencialov in za-
vestnemu preoblikovanju lastne realnosti. Svetovanje poteka s 
pomočjo vpogleda v dušni zapis posameznika.

Tadeja Hajdu

  Bevkova ulica 10 
3310 Žalec

T: +386 31 514 604
E: zgodbeduse@gmail.com
W: www.zgodbeduse.si

Tradicionalna kitajska medicina, ki vključuje celostno prehransko 
svetovanje; nutricizem; aromaterapija; zvočne kopeli; prenašanje 
sporočil angelov za vsakega posameznika.

Prehrana in svetovanje po tradicionalni kitajski medicini; 
zvočne kopeli; nutricizem; eterična olja; angelski reading; 
energijske esence

Alja Gregor

  Ulica savinjske čete 3 
3310 Žalec

T: +386 40 301 107
E: poskrbitezase@gmail.com
W: weloveeo.com/alja
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Podjetje Nutrim se ukvarja s prehranskim svetovanjem. Nudimo 
individualno izdelane programe hujšanja, izvedbo predavanj za 
zavode ali podjetja v sklopu programov zdravja na delovnem 
mestu in izvajamo delavnice za otroke na temo zdrave prehrane.

Nutrim, prehransko svetovanje
Z zdravo prehrano do vitkosti, lepote, zdravja in 
osebnega zadovoljstva!

Tanja Hozjan

Nutrim, prehransko svetovanje, 
Tanja Hozjan s.p.
Kolodvorska ulica 32a, 9220 Lendava

T: +386 40 828 379
E: info@nutrim.si
W: www.nutrim.si

Coaching za mamice, ki velikokrat pozabijo nase, posledica tega 
pa je dolgotrajen stres in izčrpanost-izgorelost. 
Skupaj spremenimo navade in prepričanja, da boste našle čas 
tudi zase, za svoje želje in potrebe.

Čas zate  

Klavdija Herga

Čas zate
Ob Borovniščici 16 
1353 Borovnica

T: +386 31 260 116
E: kherga@gmail.com
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Kot licencirana zdravilka – Bownova terapevtka in EFT praktik 
spodbujam telesu vrojeno zmožnost samozdravljenja ter psihofi -
zičnega sproščanja in uravnovešanja. Kot obporodna spremljeval-
ka sem ženskam v pomoč v času nosečnosti (priprave na porod), 
poroda, poporodne regeneracije, poučujem masažo dojenčka.

Irena Jamšek Halas, s.p.
MIR-NA rasti z dotikom

MIR-NA
rasti z dotik�

Irena Jamšek Halas

MIR-NA, Terapevtske storitve, svetovanje 
in izobraževanje, Irena Jamšek Halas, s.p.
Kolarjeva ulica 38, 1000 Ljubljana

T: +386 31 432 668
E: irena@mir-na.si
W: www.mir-na.si, 
      Facebook.com/Irena.Jamsek.Halas

Svetovalka za dojenje in poporodna doula, ki mamice obiskuje 
na domu in jim nudi popolno podporo in pomoč: tako v gospo-
dinjstvu kot tudi pri premagovanju težav pri dojenju ter stisk po 
porodu.

Mamami, pomoč pri dojenju in podpora po porodu

Urška Repnik

Mamami, Urška Repnik, s.p.
Trate 17a 
2213 Zgornja Velka

T: +386 51 224 345
E: urska@mamami.si
W: www.mamami.si
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Z izkušnjami in znanjem o visoko senzitivnih osebah posamezni-
kom pomagam pri spoznavanju njihove senzitivnosti in pri razi-
skovanju možnosti za izboljšanje kvalitete njihovih življenj. 
Na tej poti jim stojim ob strani, jih obravnavam celostno ter jim 
kot certifi cirana Whole Person Coach postavljam prava vprašanja.

Coaching in svetovanje za senzitivne  

Manca Klinar

  Plavški Rovt 7c 
4270 Jesenice

T: +386 31 223 103
E: info@mancaklinar.com
W: www.mancaklinar.com

Učinkovite TERAPIJE TCT® (Transpersonal Cognitive Therapy®), 
terapije za boljše odnose EVOLUCIJA ODNOSOV, KONZULTA-
CIJSKE URE za večjo jasnost ter svetovanje obolelim za rakom 
ZA ZDRAVJE so storitve, ki VAM OLAJŠAJO VAŠE NADALJNJE 
KORAKE v Življenju.

KARUNA terapije, Polona Klarič
Sledite sebi in verjemite vase!

KARUNA terapije 

Sledite Sebi in Verjemite Vase! 

Polona Klarič

  Kogovškova ulica 12 
1000 Ljubljana

T: +386 41 728 337
E: info@karunakaro.si
W: www.karunakaro.si



84 Storitve terapij, osebnostna rast

Akupunkturne diagnostike in radiestezijske meritve

FOCUS POINT, Zvezdana Lamovšek s.p.
S pomočjo narave do boljšega zdravja

Zvezdana Lamovšek

FOCUS POINT, Zvezdana Lamovšek s.p.
Na gmajno 22, Rogoza 
2204 Miklavž na Dravskem polju

T: +386 51 386 211
E: focus.zvezdana@gmail.com
W: www.facebook.com/focus.zvezdana/

Naše telo je zemljevid, ki zelo natančno pokaže težave in ne-
ravnovesja. S pravilno kombinacijo spremembe življenjskega 
sloga in naravnih terapij okrepimo šibke točke, dosežemo trajno 
zdravje in tako zaživimo svoje življenje v polnem potencialu.

TI.NAtura, celosten pristop k zdravju  

Tina Kobal

  Ajdovščina

T: +386 41 489 617
E: tina@ti-natura.si
W: fb.me/TI.NAturaTinaKobal
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Poglobljene in praktične vsebine s sveta psihologije. Nudimo 
psihoterapevtske storitve in osebnostne treninge. Izvajamo 
predavanja in izobraževanja s področja mentalnega zdravja. 
Opravljamo psihološka testiranja za posameznike in organizacije.

BRST psihologija
Pomagamo vam na poti do polnega življenja, dobrega počutja, 
radosti in veselja

Kaja Strniša

  Šorlijeva ulica 11 
4000 Kranj

T: +386 40 716 463
E: kaja@brstpsihologija.si
W: www.brstpsihologija.si

Izraz učitelj je pogosto prispodoba za naključja. Drži, ko je uče-
nec pripravljen, pride učitelj. Mogoče ga učenec takrat le zazna. 
A učitelj pride, tudi če učenec ni pripravljen; občuti kot brco. 
Življenje ponuja več kot le belo in črno skrajnost.

INTROnacija - naj dirigira srce  

Mojca Pajk

  Cankarjeva 8 
8210 Trebnje

T: +386 40 377 530
E: mojca.pajk@gmail.com
W: www.go2yourheart.si
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Face Angel - atmosfera višje vibracije in božanskega dotika. 
Z refl eksoterapijo na obrazu, dlaneh ali nogah doživite povezavo 
s seboj. Vabljeni na izkušnjo Reiki terapije in intuitivnega sveto-
vanja z angelskimi kartami.

FACE ANGEL
božanski dotik

Tamara Zrim

FACE ANGEL, nega telesa Tamara Zrim s.p.
Naselje ljudske pravice 45 
9000 Murska Sobota
Delujem v Ljubljani

T: +386 40 167 277
E: info@faceangel.si
W: FACE ANGEL

Gibalne razvojne dejavnosti za dojenčke z MNRI ter Blomberg 
sistemom. Nevro-senzori-motorna integracija refl eksov za izbolj-
šanje kvalitete življenja ne glede na starost ali trenutno stanje 
osebe.Sprostimo fascije za optimalno postavitev telesa.

Uršula Turnšek s. p.  

Uršula Turnšek

  Novi dom 33 a 
1420 Trbovlje

T: +386 30 376 743
E: ursulaturnsek@yahoo.co.uk
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Podjetje združuje šport in dizajn. Z menoj lahko greste na adre-
nalinski gorsko kolesarski izlet ali pa me povabite na domač vrt, 
za katerega vam naredim krajinsko arhitekturni načrt. 
Izdelujem tudi spletne strani in raznolike grafi čne stvari.

Multilab, Anja Benedičič, s.p.  

Anja Benedičič

Multilab, šport in oblikovanje, 
Anja Benedičič, s.p.
Log 23a
4228 Železniki

T: +386 41 578 735
E: anja.multilab@gmail.com  

Psihološko-ustvarjalni laboratorij psihoterapije, svetovanja, 
pomoči preko dramske igre, transakcijske analize, kreativnih 
mešanih tehnik in coachinga pod vodstvom ruske psihologinje 
Anne Zuykove.

Začnite uživati v trenutku!

Anna Zuykova

ART.PSY.LAB, Psihoterapija, svetovanje in 
kulturne storitve, Anna Zuykova, s.p.
Parmova ulica 14, 1000 Ljubljana

T: +38630401031
E: anna@terapevt.net
W: www.terapevt.net
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Osebni trening in prehranski coaching je prilagojen ciljem in 
željam posameznika. Namenjen je vsem, ki želijo individualen in 
celosten pristop za izboljšanje fi zičnega in psihičnega zdravja. 
Predavanja o zdravem načinu življenja.

Osebno trenerstvo  

Saša Tandar

  Ob Suhi 21 
2390 Ravne na Koroškem

T: +386 51 305 898
E: sasa.tandar@gmail.com  

Tempelj joge je oaza miru in hkrati prostor za šport in rekreaci-
jo. Je tempelj duhovnih praks, stičišče telesa in duha. Ponujamo 
različne aktivnosti za otroke (judo, joga) in odrasle (joga za 
različne skupine, meditacije, delavnice, izobraževanja).

Tempelj joge, Mojca Drofenik, s.p.  

Mojca Drofenik

Tempelj joge, Mojca Drofenik, s.p.
Sveti Florijan 124a 
3250 Rogaška Slatina

T: +386 51 426 101
E: info@tempelj-joge.si
W: www.facebook.com/tempeljjoge
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Čebele in njihovi pridelki predstavljajo pozitivne učinke na 
naše zdravje. Apiterapija ali apimedicina, je veda, ki se ukvarja 
z zdravljenjem s čebelami in njihovimi pridelki, da kar najbolje 
pomagajo pri preventivi, kurativi in terapiji.

Svetovanje in zdravljenje s čebelami,
apiterapija  

Nika Pengal

  Stritarjeva 26 
1230 Domžale

T: +386 41 266 358
E: gospodicna.medicna@gmail.com
W: www.facebook.com/gospodicnamedicna

Training in Paradise - združujemo izredno naravo Posočja, Bleda 
in Bohinja in vrhunske pogoje za trening kajaka in veslanja ter 
vrhunsko trenersko zasedbo v eno ponudbo.

O� ering you the experience of state of the art training in 
remote inspiring unspoiled nature.

Barbara Zobavnik

Training in Paradise, šport, rekreacija in 
dogodki, Barbara Zobavnik, s.p.
POT NA POLJANE 19 
1241 KAMNIK

T: +386 31 338 108
E: info@traininginparadise.eu
W: www.traininginparadise.eu
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PETSHUI je salon za nego psov s sočutnim in holističnim pris-
topom do živali, kjer je njihova psiho-fi zična dobrobit na prvem 
mestu. Poleg celotne nege, nudimo tudi masažo psov. V času 
nege lahko pri nas operete in posušite pasje odeje in garderobo.

Salon za nego psov
Spa za vašega psa.

Petra Slobodnik

  Soussenska ul. 30 
1000 Ljubljana - Rudnik

T: +386 41 542 422
E: pasjisalon.petshui@gmail.com
W: W: www.petshui.si fb: pasjisalonpetshui

Dejavnosti: šivanje energetskih izdelkov za otroke, šivanje 
energetskih podlog za živali, popravila raznih tekstilnih izdelkov, 
bioterapija po metodi karmične diagnostike

Šivanje energetskih izdelkov  

Jasmina Juvan

  Podkraj pri Velenju 26 
3320 Velenje

T: +386 41 220 310
E: vilinkajasminka@gmail.com
W: www.facebook.com/VilinkaJasminka
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Nudimo kreativna besedila vseh vrst, pomoč pri vodenju druž-
benih omrežij, video posnetke, izterjavo neplačnikov ali občasno 
pomoč pri delu. Smo zanesljivi, kreativni, strokovni in odzivni. 
Želimo prispevati k uresničevanju VAŠIH ciljev.

Kreativna agencija
Postanite drugačni. Naj vas ta drugačnost naredi posebne in vidne.

Nina Kuplen

SINFONIJA, Nina Kuplen, s.p.
Ulica Veljka Vlahovića 64 
2000 Maribor

T: +386 51 785 390
E: info@sinfonija.si
W: www.sinfonija.si

Butična agencija za digitalni marketing, ki z osebnim pristopom 
nudi prerojeno spletno prisotnost in na kreativen način poskrbi 
za najboljšo uporabniško izkušnjo vaših ključnih kupcev v digi-
talnem svetu.

Agencija za digitalni marketing
Kreativne ideje velikega dosega

DIZAJN

VSEBINA

KOMUNIKACIJE

DIZAJN

VSEBINA

KOMUNIKACIJE

DIZAJN

ANALIZA IN OPTIMIZACIJA

KOMUNIKACIJE

 VSEBINSKI MARKETING, EMAIL MARKETING IN DRUŽABNI MEDIJI  

IDENTIFIKACIJA TRENDOV ZA OPTIMIZACIJO USPEŠNOSTI IN SPODBUJANJE 
NOVIH IN USTVARJALNIH STRATEGIJ RASTI 

POSLOVNO SVETOVANJE

IZDELAVA CELOVITE SPLETNE PRISOTNOSTI 

SEO/SMO 

Katja Kolšek

  Ob Savinji 167 
3313 Polzela

T: +386 41 449 054
E: info@beezee.si
W: www.beezee.si

Digitalni marketing, upravljanje spletnih strani
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Linksiom je butična marketing agencija, specializirana za manjše 
ponudnike na področju turizma in s turizmom povezanih dejav-
nosti. Vašo ponudno oblikujemo v doživetje s celovitimi digital-
nimi rešitvami za uspešen nastop na trgu.

Marketing, poslovno svetovanje, turizem
Ko ponudba postane doživetje

Ko ponudba
postane doživetje.

LINKSIOM, Janja Repar, s.p.

Košnica pri Celju 29d • 3000 Celje
info@linksiom.si • 031 550 010

Linksiom je butična marketing agencija, specializirana 
za manjše ponudnike na področju turizma in s 
turizmom povezanih dejavnosti. Vašo ponudno 
oblikujemo v doživetje s celovitimi digitalnimi rešitvami 
za uspešen nastop na trgu.

Janja Repar

  Košnica pri Celju 29 d 
3000 Celje

T: +386 31 550 010
E: info@linksiom.si  

AN idea nudi marketinške storitve in poslovno svetovanje stran-
kam za povečanje njihove prepoznavnosti in prodaje. Mreženja, 
svetovanja, priprava strategij, vsebin, optimizacija, oglaševanje, 
upravljanje socialnih medijev ter izobraževanja.

AN idea
Ideja za vaš poslovni uspeh.

Anja Naraločnik

Anja Naraločnik s.p., AN idea, 
marketinške storitve in poslovno svetovanje
Šaleška cesta 2A, 3320 Velenje

T: +386 41 683 451
E: info@an-idea.si
W: www.an-idea.si

Digitalni marketing, upravljanje spletnih strani
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Sklepanje zavarovanj, svetovanje in pomoč zavarovancem ob nasta-
lem škodnem primeru, skrb za stranko in optimizacijo stroškov.

Zavarovalno zastopanje in svetovanje  

Darja Steiner

  Zadružna 16 
8340 Črnomelj

T: +386 31 314 800
E: darja.steiner8@gmail.com  

Izdelava kakovostne, uporabne in dostopne spletne strani. Pa-
metno spletno trženje - FB marketing. Online spletni tečaji.

Spletne rešitve
spletne rešitve

Jadranka Smiljić

  Ronkova ulica 8 
2380 Slovenj Gradec

T: +38640759795
E: jadranka@alfaomega.si
W: alfaomega.si

Digitalni marketing, upravljanje spletnih strani / Finančne storitve, zavarovalništvo
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Vsebinski marketing; načrtovanje, izvajanje in analiza komuni-
kacijskih projektov; izdelava kompletnih vsebin za digitalne in 
klasične medije; besedila, foto material, video, organizacija 
dogodkov, PR podpora itd. za različne promocijske namene.

Komunikacijske storitve in svetovanje
Komunikacijske rešitve, ki delujejo!

Biserka Kišič

  Komunikacijske storitve in svetovanje 
Čopova ulica 5 
3310 Žalec

T: +386 51 355 747
E: biserka.kisic@gmail.com

Dober degustator, promotor s svojo predstavitvijo ustvari pot-
rebo po izdelku.Ukvarjam se s promocijo in degustacijo izdelkov 
ter storitev, lahko pa za vas uredim cel potek promocije, ki vklju-
čuje vse od raziskave trga do realizacije.

Samira Čaušević s.p.  

Samira Čaušević

Samira Čaušević s.p., 
marketing in druge storitve
Kajuhova ulica 2, 3210 Slovenske Konjice

T: +386 41 445 004  
E: samira.causevic@gmail.com

Marketing in prodaja, internacionalizacija
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Podjetje CAT Marketing ustvarja priložnosti, da vaša blagovna 
znamka zablesti. Kreiramo nove ideje, ki spodbujajo rast, dvi-
gujejo kvaliteto življenja in omogočijo večjo prepoznavnost na 
trgu. Pripravimo marketinški in medijski načrt.

Naj vaša blagovna znamka zablesti.

Katja Kralj Smrekar

CAT Marketing, poslovno svetovanje, 
Katja Kralj Smrekar s.p.
Jakčeva ulica 4 
8000 Novo mesto

T: +386 51 327 013
E: katja@cat-marketing.si
W: www.cat-marketing.si

Popotniško svetovanje za indijske goste, ki prihajajo v Slovenijo. 
Blagovna znamka: SilverGreenTravels — Slovenia. Dare to just BE. 
Poslovno svetovanje (FMCG sektor) in izobraževanje. Poslovno 
povezovanje med Indijo in Slovenijo.

MANDIOLONA 
Poslovno in popotniško svetovanje
Slovenia. Dare to just BE.

Polona Kolenc

MANDIOLONA, Poslovno svetovanje in 
izobraževanje, Polona Kolenc s.p.
Štefan 38, 8210 Trebnje

T: +386 69 656 588
E: mandiolona@gmail.com
W: www.silvergreentravels.com

Marketing in prodaja, internacionalizacija
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Trženjsko komunikacijske strategije in svetovanje. 
Lyra je ozvezdje, ki osvetljuje pot do vaših kupcev. V do potankosti 
premišljeno strukturo povezane zvezde in zvezdice ustvarijo 
privlačno zvezdnato svetlobo, v kateri zasije vaše podjetje.

Vesna Zečević, s.p.
Pokažemo vam pot do kupcev.

Vesna Zečević

Lyra, oglaševalski studio, Vesna Zečević, s.p.
Livarska 7
1241 Kamnik

T: +386 41 823 936
E: vesna@studiolyra.si

Delavnice z Excelleration matriko so temelj za strateško 
upravljanje blagovnih znamk. Matrika objektivno oceni blagovno 
znamko in je izhodišče za delavnice, ki učinkovito vodijo skozi 
potrebne spremembe za premik blagovne znamke od dobre do 
odlične.

 
poslovno izobraževanje in svetovanje  

Stanislava Rožič  

Excelleration, poslovno izobraževanje in 
svetovanje, Stanislava Rožič s.p.
Šolska 66, 5250 Solkan

T: +386 31 424 276
E: rozic.s@excelleration.eu
W: www.excelleration.eu

Marketing in prodaja, internacionalizacija
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Kreiranje zgodb, ki prodajajo. Svetovanje pri oblikovanju ce-
lostne komunikacijske strategije blagovne znamke, na spletnih in 
v tiskanih medijih. Izbor pravih komunikacijskih kanalov. Strate-
gija nastopa na družabnih omrežjih.

Komunikacijsko svetovanje
What's your story?

Ajda Borak

Komunikacijsko svetovanje, Ajda Borak, s.p.
Polje c.XXXVIII/10 
1260 Ljubljana

T: +386 41 425 222
E: ajdaborak@gmail.com  

Podjetje vam pomaga, da imajo vaši podatki smisel. Skupaj z 
vami identifi ciramo ključne kazalce uspešnosti (KPI) in poskrbi-
mo, da so vam vedno na voljo. Delujemo na področju digitalne 
transformacije, pametnih mest in krožnega gospodarstva.

Svetovanje na področju 
digitalne transformacije  

Maja Zupančič Pintar

  Žlebe 1i 
1215 Medvode

T: +386 41 495 161
E: mzpintar@gmail.com  

Marketing in prodaja, internacionalizacija / Oblikovanje javne podobe, odnosi z javnostmi
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Smo skupina izkušenih strokovnjakov na področju računovod-
stva, knjigovodstva, svetovanja in poučevanja. Nudimo tudi 
prevode besedil iz slovenščine v nemščino in obratno ter jezi-
kovna in druga izobraževanja. Popolnoma se prilagodimo vašim 
potrebam.

Tatjana Ferenc Matjašec, s.p.
Skupaj do najboljših rešitev.

RAČUNOVODSKE IN IZOBRAŽEVALNE STORITVE

Tatjana Ferenc Matjašec

LE&MA, RAČUNOVODSKE IN 
IZOBRAŽEVALNE STORITVE, 
TATJANA FERENC MATJAŠEC, s.p.
Velika Polana 197d, 9225 Velika Polana

T: +386 31 867 287
E: lema.racunovodstvo@gmail.com
W: www.facebook.com/LEMAracunovodstvo.si/

Sem programerka in analitičarka. Samostojno ali v sodelovanju z 
naročnikovo ekipo izdelam, posodabljam in vzdržujem program-
sko opremo. Sodelujem s konzorcijem neodvisnih programerjev 
z izjemno širokim spektrom znanj in izkušenj.

Maja Kunaver, s.p.  

Maja Kunaver

Računalniško programiranje, analize in ob-
delave podatkov, Maja Kunaver, s.p.
Polje, cesta XXVI/22, 1260 Ljubljana

T: +386 40 243 735
E: maja@kunaver.si
W: www.kunaver.si

Računalništvo, programiranje, oblikovanje spletnih strani / Računovodstvo
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S celovito izgradnjo popolne podobe vašega dvorišča pred hišo, 
stanovanjsko stavbo in na vašem vrtu želimo ustvariti estetske, 
stabilne in naravne izdelke iz gabionov. Manjšim podjetjem nudi-
mo ugodno, enostavno in inovativno računovodsko storitev.

DP-Pipan, Eva Pipan s.p., inovativne 
računovodske storitve, prodaja gabionov  

Eva Pipan

  Stanošina 2c 
2286 Podlehnik

T: +386 41 844 130
E: info@dp-pipan.com
W: www.dp-pipan.com

Nudimo celovite storitve, krojene po meri kupca, na področjih 
računovodstva, davkov, fi nanc, kadrov, trženja, zunanje trgovine, 
upravljanja in vodenja podjetja. KOMPLEKSNE REŠITVE –› 
NA ENEM MESTU –› PRIHRANEK VAŠEGA ČASA IN DENARJA.

Andreja Petelin s.p.
VAŠ PROBLEM –› NAŠA REŠITEV

Andreja Petelin

FIN-POSVET, računovodstvo, davčno in 
poslovno svetovanje Andreja Petelin s.p.
Kolodvorska ulica 5 
1310 Ribnica

T: +386 68 684 101
E: andreja.petelin@gmail.com  

Računovodstvo
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Za vas smo tu, da najdemo razpis, izdelamo poslovni načrt.
Vsem, ki se odločate za samostojno pot, svetujemo, vas usmer-
jamo in za vas opravljamo tudi računovodske storitve.

Razpisiso
Iz lastnih izkušenj – ZA skupen IN DOSEŽEN cilj

Raz
pisis

o.si

Mojca Žlebnik

M&M Podjetniško in poslovno svetovanje 
Mojca Žlebnik s.p.
Rovt pod Menino 1 
3341 Šmartno ob Dreti

T: +386 70 611 505
E: info@razpisiso.si
W: www.razpisiso.si

Računovodske storitve, fi nančno in davčno svetovanje

RONA, računovodske storitve s.p.
VAŠA OBVEZNOST JE NAŠA SKRB

Romana Šibal Voga

  Ulica Dušana Kvedra 24 
3230 Šentjur

T: +386 31 296 260
E: romana@ro-na.si
W: www.ro-na.si

Računovodstvo
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Nudimo poslovno svetovanje posameznikom in ekipam na 
področju direktne prodaje, spletnega marketinga, organizacije 
dogodkov in pisarniških storitev. Imamo bogate izkušnje v go-
spodarstvu.

Jelka Mendušič, s.p.
Skupaj smo uspešnejši!

Jelka Mendušič

OrtoLine, Poslovno svetovanje in storitve, 
Jelka Mendušič, s.p.
Ob potoku 26, 1291 Škofl jica

T: +386 41 676 111
E: jelka.mendusic@siol.net  

Da vi prihranite čas in denar in bo vaša poslovna dokumentacija 
strokovno urejena, za vas opravimo dela, ki jih vi ne utegnete. 
Ponudimo dodaten par rok, ko se želite znebiti nujnega pisarniš-
kega dela, a ga za svojo tajnico nimate dovolj.

Poslovna asistenca
Poslovna asistenca, da bo vaše poslovanje učinkovitejše

Nada Ban

Nada Ban s.p. poslovna asistenca
Opekarna 28A 
1420 Trbovlje

T: +386 40 559 105
E: nada@baninban.si
W: www.baninban.si

Upravljanje, kadrovsko svetovanje, vodenje
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Ukvarjamo se z mednarodnim sodelovanjem in povezovanjem 
med podjetji. Za vas poiščemo nove poslovne priložnosti, poma-
gamo ustanavljati podjetja v Slovenji in tujini. Še posebej smo 
specializirani za Poljski trg.

Kamila Elžbieta Ferk s.p.
Mednarodno povezovanje je ključ do uspešnega podjetja.

Kamila Elžbieta Ferk

INTERFER, poslovno svetovanje,Kamila 
Elžbieta Ferk s.p.
Sp. Porčič 92, 2230 Lenart

T: 38630649023
E: kamilainterfer@gmail.com
W: www.inter-fer.com

s-amozavest m-otivacija e-energija r-rast
Z visoko stopnjo empatije in vztrajnostjo vodim, izobražujem, 
svetujem... Vam pomagam najti pot k rasti.

s.m.e.r. svetovanje in izobraževanje
Ker ZNAM, imam IZKUŠNJE in mi JE MAR

Vilma Planinc

s.m.e.r. svetovanje in izobraževanje 
Vilma Planinc s.p.
Ulica Slavka Gruma 106 
8000 Novo mesto

T: +386 51 44 22 44
E: smer.info@gmail.com

Upravljanje, kadrovsko svetovanje, vodenje / Drugo
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Pomoč tujim poslovnežem in njihovim družinam pri prilagaja-
nju na delo in življenje v Sloveniji – osebno prilagojeni programi 
integracije z medkulturnim usposabljanjem in svetovanjem pri 
urejanju življenja v Sloveniji.

NEW2SLOVENIA  

Tamara Kaše

Poslovne storitve, Tamara Kaše s.p.
Zoisova 28 
1230 Domžale

T: +386 51 352 533
E: tamara@new2slovenia.com
W: www.new2slovenia.com

Studio »SibRus« vabi k sodelovanju tisti, ki bi želeli poslovati na 
ruskem trgu in potrebujejo pomoč pri komuniciranju z ruskimi 
partnerji. Poleg tega S«SR« izvaja tečaje ruščine, inštrukcije in 
prevajamo. Potovanje s Transibirsko železnico.

Studio »SibRus« ruski jezik
Odkrijte svet Rusije

Tatiana Jevšenak

  Studio »SibRus« 
3214 Zreče

T: +386 68 192 141
E: tatiana.jevsenak@gmail.com

Drugo
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Na portalu sestavipogodbo.si lahko hitro in enostavno sestavite 
pogodbe za različne namene, ki so v skladu z veljavno zakono-
dajo in primerne tako za pravne oz. fi zične osebe. Zagotavljamo 
tudi pogodbe sestavljene po meri in strokovno pravno podporo.  

Pravno in poslovno svetovanje, 
Adriana Lorenzutti  

Adriana Lorenzutti

    T: +386 40 669 677
E: info@sestavipogodbo.si
W: www.sestavipogodbo.si

Nudimo celosten pristop k promociji zdravja in dobrega počutja 
na delovnem mestu. Od zasnove načrta do izvedbe. Dodamo pa 
energijsko podporo podjetnikom, zaposlenim kot tudi samemu 
podjetju. Za fi zične osebe energijska terapija z biorgonomijo,...

MA - Alenka Kink Pušnik s.p.
Zdravje v poslovnem in zasebnem življenju poiščemo skupaj !

Alenka Kink Pušnik

MA - Energijsko in poslovno svetovanje, 
Alenka Kink Pušnik s.p.
Trg revolucije 4b, 1420 Trbovlje

T: +386 41 266 890
E: info@ma-alenka.si
W: FB: MA - Energijsko in poslovno sveto-
vanje, Alenka Kink Pušnik s.p.

Drugo
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Naj jezik ne bo ovira na poti do vašega uspeha. Najemite si 
svojo poslovno germanistko. Sem strokovna, odzivna in fl eksibil-
na. Pozabite na prevajalnike, zaupajte mednarodnim izkušnjam. 
Sestanki, pisma, telefonski razgovori, sejmi...... tu sem za vas!

GERMANOX - najemi germanistko
Najemi si svojo poslovno germanistko

Taša Okrajšek

Germanox, Poslovno svetovanje in 
prevajanje, Taša Okrajšek s.p.
Pavla vas 3, 8295 Tržišče

T: +386 41 292 219
E: germanox@gmail.com
W: www.germanox.si

V poplavi ponudbe je najboljši način za uspeh podjetja, da 
stranka hitro prepozna dodano vrednost vaših izdelkov in reče: 
»Točno to iščem!«. Ukvarjam se z razvojem ali izboljšavo vaših 
storitev ali izdelkov na podlagi želja in potreb uporabnikov.

Ajda Marič s.p.
Oblikovanje produktov ali storitev na podlagi želja in potreb 
uporabnikov.

Ajda Marič

UX, podjetniško in poslovno svetovanje, 
Ajda Marič s.p.
Ribče 21 
1281 Kresnice

T: +386 40 310 060
E: ajda.maric@gmail.com  

Drugo
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Celostna izdelava razpisne dokumentacije z individualnim pris-
topom do naročnika, iskanje primernih subvencij in partnerstev, 
vodenje sprejetih projektov, izdelava vmesnih in končnih poročil.

Izdelava razpisne dokumentacije, vode-
nje projektov, izobraževanje
Najboljša projektna ideja rešuje konkretne izzive - tudi vašega!

Simona Šalej

Izdelava razpisne dokumentacije, vodenje 
projektov in izobraževanje, Simona Šalej s.p., 
RAZPIS.SI
Obrtna cesta 54, 3000 Celje

T: +386 41 798 731
E: info@razpis.si

Urejanje gozdarskih delovišč. Povezava med lastniki gozdov, 
izvajalci gozdnih del in odkupovalci lesa. Izobraževanje in osve-
ščanje lastnikov gozdov o gospodarjenju z gozdom

Ana Strle s.p. Urejanje gozdarskih 
delovišč  

Ana Strle

RAST - gozdarske storitve, Ana Strle s.p.
Modrejce 22 
5216 Most na Soči

T: +386 40 505 736
E: ana_strle@yahoo.com
W: facebook

Drugo
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Ponujam celostno storitev oblikovanja kolekcije oblačil, ume-
tniško vodstvo ter svetovanje pri utrjevanju identitete blagovne 
znamke na osnovi bogatih oblikovalskih izkušenj za prestižne 
modne hiše v Milanu in Londonu.

Oblikovanje oblačil, kreativno vodstvo, 
mentorstvo  

Darja Malešič, Master of Art, VB

  Trubarjeva cesta 64 
1000 Ljubljana

T: +386 51 252 537
E: darja.malesic@gmail.com
W: LikedIn: Darja Malesic, 
      Facebook: Darja Malesic

PAPICULO oblikovalski studio se ukvarja z oblikovanjem ročno 
izdelanih modnih in industrijskih izdelkov. Modna linija Papicu-
lo women / men je ustvarjena, da navdušuje s svojo obliko in 
kvaliteto.

Kristina Andrić s.p.  

papiculo
oblikovalski studio

Kristina Andrić

PAPICULO, oblikovalski studio, 
Kristina Andrić s.p.
Rudija Papeža 3 
4000 Kranj

T: + 386 31 511 271
E: info@papiculo.si
W: www.papiculo.si

Modno oblikovanje in tekstilni izdelki
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Vita Ivicic je mednarodno nagrajena blagovna znamka z oblačili 
za ženske. Znamka deluje v smeri trajnostnega razvoja in upora-
bi naravnih materialov. Oblikovalko Vito Ivičić navdihuje narava 
in naravno, preoblikovanje tradicionalnega v moderno.

Modno oblikovanje Vita Ivičić s.p.  

v i t a   i v i c i c
Vita Ivičić

Modno oblikovanje Vita Ivičić s.p.
Zadružna cesta 21 
8340 Črnomelj

T: +386 40 974 703
E: info@vitaivicic.com
W: www.vitaivicic.com

Grafi čno oblikovanje in oblikovanje vzorcev za tekstil. Risanje, 
slikanje in računalniška obdelava motiva v raport, primeren za 
klasičen in digitalni tisk na tekstil za posteljnino, interier in obla-
čila. Izdelava celostne grafi čne podobe izdelka.

Danijela Milašinović

  Cankarjeva ulica 13 
5000 Nova Gorica

T: +386 31 417 307
E: danijela.mila@gmail.com

Modno oblikovanje in tekstilni izdelki
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Blagovno znamko BABY DREAM predstavljajo unikatne ročno 
izdelane igračke in otroške odejice iz naravnih materialov, vrhun-
ske kakovosti, personalizirane z imenom in fotografi jami otroka. 
Posebno unikatnost pa predstavlja tudi ročno izdelana embalaža.

BABY DREAM unikatni izdelki  

Klavdija Zorn

  Volčja Draga 89 A 
5293 Volčja Draga

T: +386 40 612 412
E: magicart.craft@gmail.com
W: www.facebook.com/BABYDREAM.SI

UNIMARK predstavlja izdelavo udobnih oblačil za otroke vseh 
starosti, pokrivala za vse, ki jih zebe. Z dolgoletno izkušnjo šiva-
nja predajam znanje naprej na raznih ustvarjalnih delavnicah. 

Helena Germšek s.p  

Helena Germšek

UNIMARK, Helena Germšek s.p.
Brezje pri Grosupljem 87 
1290 Grosuplje

T: +386 41 935 695
E: info.unimark@gmail.com
W: www.unimark.si

Modno oblikovanje in tekstilni izdelki
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Catharina Rose Intimates je znamka spodnjega perila, ki obliku-
je, izdeluje ter prodaja spodnje perilo s poudarkom na speciali-
ziranem perilu za ženske ki so zbolele za rakom dojk ter doječe 
mamice.

Embrace your femininity in style

intimates

Mateja Čibej

  Rudniška ulica 8, Srednje Jarše 
1230 Domžale

T: +386 31 426 681
E: catharinaroseintimates@gmail.com
W: Fb: @catharinarosematernity; 
            @catharinarosemastectomy

Podjetje Reinkarmika podpira trajnostno modo in oblačilom daje 
novo življenje. Ukvarjamo se s predelavo (upcycling), ponujamo 
nove ekskluzivne oblikovalske kose in skrbno izbrana second-hand 
in vintage oblačila.

Reinkarmika Karmen Koren s.p.
We want to make textile industry fair again!

Karmen Koren

Reinkarmika, Umetniško ustvarjanje, Karmen Koren s.p
Drežnica 16d / Trg Svobode 12a (trgovina) 
5222 Kobarid

T: +386 40 296 741
E: karmen@reinkarmika.com
W: Facebook: Reinkarmika, 
      www.reinkarmika.com

Modno oblikovanje in tekstilni izdelki
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Šiviljstvo, servis šivalnih strojevTrgovina, posredništvo, poslovne 
in druge storitve

TEKSTIL DALI S.P.  

Daliborka Vladušić

  Koroška 37 
3320 Velenje

T: +386 41 440 707
E: v.dada79@gmail.com

Nalunee so ekološka, barvita, udobna in igriva oblačila za otro-
ke in odrasle, narejena iz blaga, ki ustreza najvišjim ekološkim 
standardom (GOTS).

Nalunee, unikatna ekološka oblačila  

Nina Stojaković Kvas

  Dolgi Vrh 20 
2318 Laporje

T: +386 31 634 989
E: ninastojakovic@gmail.com  

Modno oblikovanje in tekstilni izdelki
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Modni atelje Oksan-Ka ponuja izdelavo unikatnih oblačil za 
ženske in otroke. Svetovanje, nabava želenega materiala in obli-
kovanje oblačil po vaših merah, željah in obliki postave. Izdelu-
jem  tudi poročne, maturantske in birmanske obleke.

Oksan-Ka, Oksana Prelog s.p., 
modni atelje  

Oksana Prelog

Oksan-Ka, Oksana Prelog s.p.
Jadranska ulica 11 
2250 PTUJ

T: +386 70 513 651
E: oksana.prelog@gmail.com
W: www.oksana.si

Za moške, za ženske, za mlajše, za starejše, za suhe in močnejše

Osom X Trgovina s tekstilom
Ker sem Osom

Jelena Križan

Osom x, trgovina s tekstilom, Jelena Križan s.p
PE Slovenj Gradec, Glavni trg 26 
2380 Slovenj Gradec

T: +38640979800
E: osomxstore@gmail.com
W: www.facebook.com/OSOM-X-STO-
RE-234074853754129/

Modno oblikovanje in tekstilni izdelki
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Ti design predstavlja pisano zakladnico kreativnih, kakovostnih 
in udobnih oblačil za majhne in velike, ki dodajo vsakemu zase 
posebno čarobnost, igrivost in pravljičnost.

Kreativni izdelki iz tekstila
...ker Ti si ti...

Janja Vrtnik

Ti design, kreativni izdelki iz tekstila, s.p.
Tlake 1c, 3252 Rogatec

T: +386 51 384 177
E: timiniti7@gmail.com
W: www.facebook.com/tidesign.si

Presna torta by Tatjana Eberl, presna torta za posebne prilož-
nosti. Pripravljena z veliko ljubezni, dodano pozitivno energijo, 
strokovno podkovana, vrhunsko dekorirana.

Presna torta z Veliko začetnico

Tatjana Eberl

Presna torta by Tatjana Eberl s.p.,
priprava presnih tort
Jablance 8, 8311 Kostanjevica na Krki

T: +386 41 621 874
E: tatjana.eberl@siol.net
W: www.presnatorta.si

Modno oblikovanje in tekstilni izdelki/Pekarstvo in slaščičarstvo
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MR.BEE je blagovna znamka Čebelarstva Poslek, ki se ukvarja 
s pridelavo in predelavo čebeljih pridelkov. Izdelki so lokalni, 
kvalitetni in s svojo zgodbo osveščajo o pomenu čebel ter hkrati 
sporočajo, da je med lahko čudovito darilo za vsakogar.

MR.BEE / med in medeni izdelki
Veliko več kot med

Nika Poslek

Nika Poslek s.p., Oblikovanje, 
proizvodnja, trgovina in storitve
Partizanska ulica 24,  
2310 Slovenska Bistrica

T: +386 41 568 513
E: info@mrbee.si
W: http://www.mrbee.si

Peka ročno izdelanega kruha po tradicionalnih metodah z 
uporabo kislega testa in ekološko pridelanih žit. Malo drugačni 
so sladki kolači in različni pekovski izdelki z dodanim sadjem, 
zelenjavo, oreščki in zelišči.

Pekarna malo drugače  

Ksenija Podgrajšek

  Pekarna malo drugače d.o.o.
Ulica bratov Mernik 7 
3214 Zreče

T: +386 41 454 212
E: ksenija.podgrajsek@gmail.com  

Pekarstvo in slaščičarstvo
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S pridobljenimi željami naših strank, ščepecom domišlije, ume-
tniškim čutom in svojo strokovnostjo naredimo za stranke »ra-
zne zeliščne čudeže«, ki vedno pričarajo nasmeh in zadovoljstvo 
kupcev. Naš cilj ni serijska proizvodnja.

Proizvodnja in prodaja zelišč  

Manja Weingerl

HERBESSA, proizvodnja in prodaja 
zeliščnih izdelkov, Manja Weingerl s.p.
Gradiška 555, 2201 Zgornja Kungota

T: +386 40 744 980
E: info@herbessa.si
W: www.herbessa.si

KATARINCA je naravna kozmetika ročne izdelave, narejena v 
Sloveniji. Izdelki ne vsebujejo zdravju škodljivih sestavin in so 
odlični za nego občutljive kože, kože nagnjene h alergijam, 
kožnim boleznim, dermatitisu, ekcemom.

Ročno izdelana naravna kozmetika 

Katarina Utroša

  Tomšičeva 2 
9220 Lendava

T: +386 40 242 871
E: info@katarinca.si
W: www.katarinca.si

Proizvodnja kozmetičnih izdelkov in distribucija
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Naravna kozmetika Čarovnije narave temelji na bistvu, da je celoten 
postopek v prid naravi – od izbire surovin, predelovanja in pakiranja. 
Tako izražamo odgovornost do narave in naše prihodnosti.

Simona Večko

Simona Večko s.p Čarovnije narave
Stari trg 65, 2380 Slovenj Gradec

T: +386 50 424 017
E: info@carovnije-narave.si
W: www.carovnije-narave.si

Naravna kozmetika, ki ni samo naravna, temveč tudi prijetne 
teksture-kompleks hranilnih in vlažilnih snovi, tudi za občutljivo 
kožo. Brez konzervansov, sintetičnih sestavin in umetnih dišav 
ipd. (krema za obraz, oči, body lotion, vlažilni serum,...)

JASPIS Barbara Jarec s.p.  

Barbara Jarec

  Dolgi breg 64 
1000 Ljubljana

T: +386 41 468 784
E: jarec.barbara@gmail.com  

Proizvodnja kozmetičnih izdelkov in distribucija
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122 Mednarodna trgovina / Posredovanje pri prodaji

Izdelava delovnih - zaščitnih oblačil po specifi čnih potrebah in 
dizajnu. Vezenje in tisk logotipa podjetja.

Delovna oblačila narejena po meri  

Liljana Kirar

  Dolnja Stara vas 22 
8275 Škocjan

T: +386 31 338 000
E: delovnaoblekapomeri@gmail.com
W: www.facebook.com/liljana.kirar

Karitejevo maslo Tunteya nastaja po tradicionalnem postopku v 
zadrugi na severu Gane. Namen zadruge je ženskam omogočiti 
boljše delovne razmere in življenjski standard ter na našem trgu 
ponuditi pristno in organsko karitejevo maslo brez posrednikov.

Karitejevo maslo Tunteya
Žensko zlato iz Gane

Katja Cof

  Dorfarje 24 
4209 Žabnica

T: +38631795322
E: cof.katja@gmail.com
W: www.tunteya.eu
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Planet Nakupov je spletna trgovina s širokim spektrom izdelkov, 
unikatnimi izdelki in številnimi blagovnimi znamkami, kjer vsakdo 
najde nekaj zase.

spletna prodaja  

Mateja Horvat

Planet nakupov, spletna prodaja, Mateja 
Horvat s.p.
Vegova ulica 11, 2325 Kidričevo

T: +386 31 550 280
E: planetnakupov@gmail.com
W: www.facebook.com/Planet-Naku-
pov-164844274099866

Spletna trgovina z darili za najmlajše in z doživljajskimi darili 
za vse generacije. Pri nas lahko izberete tudi možnost nakupa 
skupnega darila, ko npr. prijatelji prispevajo za nakup skupnega 
darila po izboru slavljenca ali naročnika nakupa.

Povej zgodbo
Z darilom povej zgodbo.

Metka Čede Ciglar

Povej zgodbo, spletna trgovina daril, 
Metka Čede Ciglar, s. p.
Petrovče 217, 3301 Petrovče

T: +386 68 159 616
E: povejzgodbo@gmail.com
W: www.povejzgodbo.si
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Meeple.si je spletna trgovina z modernimi namiznimi družabnimi 
igrami za majhne in velike. Primerne so za darilo, za na počitni-
ce, za zabavne in drugačne večere s prijatelji ali za preganjanje 
dolgčasa v dvoje. Naročite si svojo družabno igro na dom!

Brigita Klepej Hrovatič s.p.
Družabne igre za majhne in velike

DRUŽABNE IGRE ZA MAJHNE IN VELIKE

MEEPLE SI
Brigita Klepej Hrovatič

MEEPLE, prodaja družabnih iger, Brigita 
Klepej Hrovatič s.p.
Pod Kojzico 11 
3272 Rimske Toplice

T: +38631327791
E: info@meeple.si
W: https://meeple.si

Najboljša darila, ki bodo vsekakor občudovana, najdete le v naši 
spletni trgovini GeniDarila. GeniDarila so torej genialna rešitev za 
obdaritev, saj so to darila, ki se bodo za vedno vtisnila v spomin.

Natalija Kadiš s.p.  

Natalija Kadiš

GeniDarila, spletna trgovina, Natalija Kadiš s.p.
Podgorska cesta 101, 2380 Slovenj Gradec

T: +386 31 610 911
E: info@genidarila.si
W: www.genidarila.si
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Trajnostna pridelava iz industrijske konoplje (semena, olje, pro-
teini) in več kot 100 različnih izdelkov sveže nabranih in zmletih 
živil iz eko pridelave. Ponujamo tudi kuharske recepte, domačo 
kozmetiko in navodila za pripravo ter unikatne izdelke.

MamaGaja, prehranska dopolnila, 
domača kozmetika in unikatna darila
Le najboljše kar ustvarja Narava vam ponuja MamaGaja

Nataša Ramovš

Manoa, poslovne storitve, s.p.
Podsmreka 10b 
1356 Podsmreka, Dobrova-Polhov Gradec

T: +386 31 646 988
E: natasa@mamagaja.si
W: www.mamagaja.si

GERON x-y-z je program izdelkov za lajšanje zgodnje, srednje 
in poznejše faze demence.Program zajema tudi svetovanje o 
prehrani in telovadbi za osebe z demenco, delavnice, svetovanje 
svojcem in organizacijo varstva oseb z demenco.

GERON x-y-z program za lajšanje 
demence
Razumemo osebe z demenco in njihove svojce

GERON  

X

Z      Y

Apolonija Rajh

  Mejna cesta 28 
2250 Ptuj

T: +386 41 267 054
E: rajh.polona@gmail.com
W: www.facebook.com/Polona Rajh
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Gourmet darila, ki vsebujejo tradicionalne prekmurske dobrote 
priznane kakovosti. Darilo je 100% slovensko. Poleg pripravlje-
nih paketov ponujamo tudi kombiniranje izdelkov po vaši želji in 
dodano osebno sporočilo. 

NIA, Nina Sekereš, s.p.  

Nina Sekereš

NIA, trgovina, turizem in posredništvo, 
Nina Sekereš, s.p.
Dobrovnik 18 
9223 Dobrovnik

T: +386 31 610 721
E: vzabojcku@gmail.com
W: www.vzabojcku.si.

Madame.si je spletna trgovina z modno žensko obutvijo po zad-
njih modnih trendih. Celotna kolekcija čevljev v spletni trgovini 
prebuja novo dimenzijo ženstvenosti, prefi njenosti, elegance in 
edinstvenosti.

Spletna trgovina z ženskimi čevlji
Bodi lepa. Bodi ženska. Bodi ti.

Branka Repnik

MADAME.SI, trgovina in svetovanje, 
Branka Repnik s.p.
Podgorje 64 F 
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu

T: +386 40 216 157
E: info@madame.si
W: www.madame.si
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Uvoz, prodaja naravne kozmetike iz Nove Zelandije. Blagovna 
znamka Te Mana je unikat v svetovnem merilu: vse sestavine 
so nabrane ročno, po tradicionalnih Maorskih običajih, ročno 
pakirane. Gre za kombinacijo posebnih, klinično preizkušenih 
sestavin.

Naravna kozmetika TE MANA  

Mojca Škoberne

  Tkalska 14 
3000 Celje

T: +386 41 417 793
E: info@te-mana.eu
W: www.te-mana.eu

Spletna trgovina z ustvarjalnim materialom in distribucijo 
Silhouette elektronskih rezalnih naprav in prodajnega 
programa za Slovenijo.

Spletna trgovina in distribucija

Urška Škarlin

Zartee, spletna trgovina, Urška Škarlin s.p.
Zabukovica 163a 
3302 Griže

T: +386 41 609 995
E: info@zartee.si
W: www.zartee.si, Facebook: zarteecraftshop
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Trgovina z inovativnimi izdelki, ki nudijo veliko olajšanje pri delu 
vrtnarjem, vinogradnikom, pridelovalcem zelenjave...

Olajšajdelo.si, trgovina z inovativnimi 
izdelki, Mojca Celarec s.p.
OLAJŠAJDELO.SI

Mojca Celarec

Trgovina z inovativnimi izdelki, olajšajdelo.si 
Mojca Celarec s.p.
Butajnova 39 c, 1354 Horjul

T: +38641 905 033
E: olajsajdelo.si@gmail.com
W: www.olajsajdelo.si

Trgovina specializirana za prodajo izbranih otroških igrač, ki sko-
zi igro spodbujajo razvoj otrokovih veščin (domišljije, fi no moto-
riko, gibanje, komunikacijo, logiko in matematiko,  razvoj čutov, 
socialnih veščin, umetnosti in kreativnosti).

mag. Monika Žagar

Sofi jina izbira, Prodajalna igrač, 
Monika Žagar, s.p.
Efenkova cesta 61, 3320 Velenje

T: +386 40 193 074
E: info@sofi jinaizbira.si
W: www.sofi jinaizbira.si
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Kombi prevozi oseb po Sloveniji, turistična ponudba za 
tuje turiste v Sloveniji.

Prevozne storitve, Mateja Senica s.p.  

Mateja Senica

Prevozne storitve, 
Mateja Senica s.p. SINIČKA
Srednje Gameljne 23 
1211 Ljubljana Šmartno

T: +386 31 347 997
E: matejka.senica@gmail.com   

Ponujam odeje in ostale izdelke iz spalnega programa (Sweet 
dreams) iz naravnih materialov za dojenčke in otroke. Vsi izdel-
ki so ročno narejeni v Sloveniji in zelo prijetni na otip. Določeni 
izdelki so tudi unikatni in personalizirani.

Spalni program za otroke
Handmade in Slovenia with love

Jasna Savanović

  Tomšičeva 13 
3320 Velenje

T: +386 51 769 041
E: sweetdreamsslovenija@gmail.com
W: www.facebook.com/sweetdreamsslovenija

Drugo
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Knjiga Drevo imen ima prav posebno sporočilo, saj smo ob 
vizualni podobi mladega radovedneža, v zgodbe vpletli sve-
tovne mite, legende in verovanja. Otrok se bo tako s pomočjo 
kakovostnih pesmi in ilustracij naučil kako se napiše njegovo 
»skrito« ime.

DREAMBOOK STUDIO: 
otroška unikatna knjiga DREVO IMEN  

Staša Žunič

DREAMBOOK STUDIO, založništvo, 
Staša Žunič s.p.
Beblerjev trg 6 
1000 Ljubljana

T: +386 31 706 699
E: zunicstasa@gmail.com  

Drugo
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POLNA HIŠKA: Sobodajalcem nudimo celoten proces pridobi-
vanja turistov preko rezervacijskih portalov, ki jih nič ne stane.
OGLAŠEVALSKA FOTOGRAFIJA: Na kreativen način fotografi -
ramo izdelke in ljudi za namene oglaševanja na spletu.

Polna hiška in oglaševalska fotografi ja  

Tjaša Kikelj

  Rodine 30a 
4274 Žirovnica

T: +386 40 354 516
E: polnahiska@gmail.com
W: www.polnahiska.si in www.tjasakikelj.com         
IG:@tjasakikelj

Turizem zeleni val je manjša turistična agencija, specializirana za 
organizacijo enodnevnih in večdnevnih izletov po Ptuju, Halo-
zah in okolici. Organiziramo izlete za večje in manjše zaključene 
skupine ter individualne goste.

turizem, avantura, kultura
Turizem, avantura, kultura

TURIZEM AVANTURA KULTURA

ZELENI
VAL

Maruška Dekleva Lenart

TURIZEM ZELENI VAL, trgovina in turistič-
na agencija, Maruška Dekleva Lenart s.p.
Osojnikova c. 3, 2250 Ptuj

T: +386 31 529 624
E: info@zelenivalturizem.si
W: www.zelenivalturizem.si
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Na potepanje po zeleni Notranjski.Razkažem vam kraje kot so 
Prem, Predjama, Rakov Škocjan, Bloke, Cerkniško jezero, Babno 
Polje, grad Snežnik... in tudi manj znane podobe naših krajev, ki 
jih vedno začinim z lokalnimi zgodbami v domačem narečju.

Kozarka s.p. turistično vodenje, 
izobraževanje in druge storitve
Po zeleni Notranjski s Kozarko

Janja Urbiha

  Kozarišče 34 
1386 Stari trg pri Ložu

T: +386 31 788 282
E: janja.urbiha@gmail.com
W: FB: janja urbiha - kozarka

StariČar spodbuja nove potrebe turističnih storitev narejenih 
kreativno po meri oz. po želji kupca. Za ljudi, ki cenijo popol-
noma individualiziran pristop pri organizacijskih storitvah na 
destinaciji. Drugačno, posebno & unikatno doživetje.

STARI-ČAR destinacijska organizacija 
dogodkov
Na S-lepo & lastno odgovornost;)

Urška Počervina

Stari-Čar 
Destinacijska organizacija dogodkov
Jurka vas 24, 8351 Straža

T: +386 31 347 024
E: staricar.pocervina@gmail.com
W: staričar travel



134 Turistične kmetije

Luksuzno kampiranje na Pohorju s panoramskim razgledom. 
Udobna namestitev, zasebne sanitarije, kmečki zajtrk iz košarice, 
razgledna točka, svež zrak, romantika, vinogradi, gozdovi, mir, 
peka kruha...

PANORAMA GLAMPING VISOLE
GREEN RETREAT

Panorama
Glamping visole

Alenka Mrzdovnik

PANORAMA GLAMPING VISOLE, luksuzno 
kampiranje, Alenka Mrzdovnik s.p.
Visole 63, 2310 Slovenska Bistrica

T: +38651 317 162
E: info@panorama-glamping.com
W: www.panorama-glamping.com
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Ženskam v srednjih letih pomagam s pozitivnimi spremembami 
življenjskega sloga premagati težave menopavze in izboljšati ka-
kovost življenja na osebnem in poklicnem področju. Pomagam 
tudi podjetjem, ki želijo poskrbeti za zdravje zaposlenih žensk.

Pogumna.si Magdalena Fabčič s.p.  

Magdalena Fabčič

Pogumna.si izobraževanje Magdalena Fab-
čič s.p.abčič s.p.
Idrijska cesta 30a, 5270 Ajdovščina

T: +386 30 641 663
E: magdalena.fabcic@gmail.com
W: www.menopavza.si

Promocija zdravja na delu in v osebnem življenju

Podjetje izvaja različne programe in delavnice za podjetja na 
temo ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG. Programi so popolnoma 
prilagojeni potrebam in željam vseh zaposlenih v organizaciji. V 
ponudbi tudi individualna svetovanja.

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG, 
izobraževanja in svetovanja  

ZDRAV 
ŽIVLJENJSKI 

SLOG

Motivacija

Gibanje

Dobri 
odnosi

Manj 
stresa

Znanje

Prehrana

Lea Fošnarič

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG, izobraževanja 
in svetovanja, Lea Fošnarič s.p.
Zagojiči 3, 2272 Gorišnica

T: +386 31 555 746
E: zdravo.svetovanje@gmail.com
W: www.svetovanje-lea.si
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Večina ljudi je več kot 8 ur v sedečem položaju. Tako prihaja do 
nepravilne drže, zakrčenosti, stresa, ki je eden iz med večjih mo-
tilcev delovne kreativnosti. Poleg masaže na delovnem mestu 
izvajam tudi klasično, športno in refl eksno masažo stopal.

Irena Zupanc s.p.
Imejte radi svoje telo, saj bo z vami še celo življenje.

Irena Zupanc

  Kostrivnica 49 
3233 Kalobje

T: +386 31 596 629
E: irena.zupanc@gmail.com

Meditacijski portal, life coaching in pilates. Izvajamo predavanja, 
delavnice in seminarje na temo izboljšanja življenja in kako do 
zdravja ob stresu. Vdihni.si je portal z različnimi sklopi meditacij, 
primernih tako za začetnike kot bolj izkušene.

Petra Kmetec, s.p.
Vdihni.si - svet meditacij

Petra Kmetec

Petra Kmetec, s.p.
Ob kanalu 16d 
2000 Maribor

T: +386 41 371 831
E: petra@petrakmetec.com
W: www.vdihni.si, www.petrakmetec.com
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Z Bobath-RNO konceptom celovito obravnavamo osebo.  Gradi-
mo kontrolo drže in gibanja, senzomotorične izkušnje, zavedanje 
telesa... Izvajamo učenje rokovanja z otrokom, RNO, kineziota-
ping, manipulacijo fascije, rehabilitacijo, svetovanje, vadbe.

FIZIOTERAPIJA 
Zvonka Cerjanec s.p.
Brez bolečine in z lahkoto v korak

Zvonka Cerjanec

Fizioterapija Zvonka Cerjanec s.p.
Krupa 9 
8333 Semič

T: +386 40 589 070
E: zvonka_cerjanec@yahoo.com
W: www.turisticna-kmetija-cerjanec.si

Prisotnost bolečin, zategnjenost, stanja po poškodbi in operaci-
jah v naši ambulanti obravnavamo s strokovnim znanjem, profe-
sionalnimi rokami in naprednimi aparaturami, brez čakalne dobe.

Jožica Cajnko
dotik, energija, gibanje

Jožica Cajnko

Zasebna fi zioterapija, Jožica Cajnko s.p.
Poslovna enota: Rajšpova ul. 16 
2250 Ptuj

T: +386 31 713 263
E: fth.cajnko@gmail.com
W: www.fi zioterapija-ptuj.si,

Terapije
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Marta Turk
Pragmatičnost z vizijo je  
zmagovita kombinacija

Zavod Meta & Skupnost 
slovenskih podjetnic 
Dunajska 156 / III.nadstropje

E: marta.turk@guest.arnes.si 
 info@skupnost-podjetnic.si
Skype: martasi1
W: www.skupnost-podjetnic.si

Anja Žagar
Edine omejitve, ki jih v resnici imamo, 
so tiste, v katere verjamemo.

Valentia d.o.o.
E: anja@valido.si

Andrej Šolinc
Vztrajnost, ko se spopadaš z izzivi je 
tvoja konkurenčna prednost

E: andrej@solinc.si

Urša Žorž
Nihče ni rekel, da bo lahko.  
Je pa definitivno VREDNO!”

E: ursa.zorz@eventio.si

Tanja Jamnik
Ko nekaj delaš z ljubeznijo in 
predanostjo, je to tudi ključ do uspeha.

GZS Infocenter, Ljubljana
E: tanja.jamnik@gzs.si

Andrej Brvar 
Na podjetniški poti boste naletele na 
ovire, vendar ne obupajte.  
Sledite svojemu instinktu!

GZS Infocenter, Ljubljana
E: andrej.brvar@gzs.si

Simon Meglič
V poslu ni bližnjic, saj šteje le 
premišljen tek na dolge proge. ePrvak 

E: simon.meglic@gmail.com

Mentorstvo

Mentorice in mentorji programa Podjetnost je ženskega spola
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Blaž Zupan
Razišči, razmisli, razturi!

Planta,d.o.o. 
E: blaz.zupan@ef.uni-lj.si

Sonja Dacar
Edina resnična varnost v življenju je 
ta, da vsak dan postajamo boljši.  
Ne skrbi me prihodnost, saj zanjo 
vsak dan nekaj storim.

E: sonja.dacar@gmail.com

Tamara Turk
Čuti, živi, ustvarjaj. 

Zavod Meta & Skupnost 
slovenskih podjetnic 
Dunajska 156 / III.nadstropje
E: tamara.turk@gmail.com

Rok Rupnik
Ko si v dvomih, zaupaj sebi. 

KnitBit, grafično oblikovanje 
E: rok@knitbit.si

Til Lajovic
Kreiraj, preveri, pivotiraj, spremeni, 
kreiraj.

Združenje YES, Ljubljana
E: til@yes.si

Petra Bališ
Petra Bališ, s.p.
E: petra@balis.si

Sonja Peklenik
E: sonja.peklenik@siol.net

Boško Praštalo
Draga podjetnice, z novo potjo, ki 
jo tlakujete ste pokazale, da ste 
drugačne od ostalih. Uživajte in 
spreminjate svet z nasmeškom.

ePrvak
E: boško@eprvak.si

Mentorstvo
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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
Pri nas na Dunajski 156 v 3. nadstropju 
lahko najamete pisarno, se srečujete, 
organizirate poslovne sestanke ali manjše 
delavnice ali pa se preprosto pogovorite.

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

Največja slovenska skupnost podjetnic

www.skupnost-podjetnic.si
Vabljena, da se nam pridružiš!SKUPNOST

SLOVENSKIH
PODJETNICSSP

Skupnost slovenskih podjetnic



142



143

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 nara-
vnane in tujim investitorjem privlačne destinacije. Poslanstvo agencije je biti aktiven del poslovnega 
okolja ter zagotavljati konkurenčnost in promocijo slovenskega gospodarstva ter nuditi slovenskim 
podjetjem učinkovito in celovito podporo pri razvoju in promociji na globalnem konkurenčnem trgu. 
Svoje poslanstvo agencija uresničuje s povezovanjem znanja in kompetenc na vseh ključnih, medse-
bojno 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, 
inovativnosti in tehnološkega razvoja je krepitev inovativnega podjetništva, kar je ključni vzvod 
za rast produktivnosti 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 storitvami olajša vstop v podjetništvo in omogoča učinkovito 
poslovanje. Sektor se aktivno vključuje tudi v mednarodne projekte s področja inovativnosti, ki jih je 
agencija pridobila na razpisih različnih Evropskih programov (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 števil-
nimi brezplačnimi storitvami za slovenske potencialne in obstoječe izvoznike  prispevajo k povečanju 
internacionalizacije slovenskih podjetij, večji geografski razpršitvi slovenskega izvoza in zagotavljajo 
boljše pogoje za nastop slovenskih podjetij v mednarodnem okviru.  Paleta storitev obsega: osred-
nji slovenski portal za izvoznike, Izvozno okno, na katerem so podrobni zunanje-trgovinski podat-
ki o 53 državah in vseh storitvah agencije za slovenske izvoznike; izvozno svetovanje podjetjem, 
izobraževanje in usposabljanje 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 slovenskih 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 aktiv-
nosti, zagotavljanje kakovostnih informacijskih, svetovalnih in drugih storitev za tuje investitorje, tako 
osebno kot preko spletnega portala za tuje investitorje www.InvestSlovenia.org, organizacija obis-
kov  posameznih investitorjev in delegacij, sodelovanje z že obstoječimi tujimi investitorji v Sloveniji, 
predlaganje ukrepov za izboljšanje konkurenčnega položaja Slovenije in dodeljevanje nepovrat-
nih 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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