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6 Uvodni nagovor

Spoštovane podjetnice začetnice!

Slovenke in Slovenci smo si precej enaki, ko gre za povprečno plačo, Slovenke ste celo nekoliko bolj 
izobražene. Poročilo svetovnega ekonomskega foruma (WEF), ki ocenjuje razliko med spoloma, 
Slovenijo uvršča na visoko 7. mesto od 144 primerjanih držav. Vseeno pa se Slovenke ne odločajo 
tako pogosto kot moški za podjetniško pot, predvsem zaradi tradicionalne vloge, ki jo imajo v druži-
ni in pa zastarele miselnosti, da je poslovni svet predvsem v domeni moških.

Podjetnice, ki se prestavljate v tem katalogu, dokazujete, da je lahko tudi drugače. Prepričan sem, 
da imate ženske odličen občutek za podjetništvo. Če človek danes želi biti uspešen, potrebuje visok 
inteligenčni kvocient. Če noče hitro izgubiti, potrebuje čustveno inteligenco. Če pa želi biti spošto-
van, potrebuje koefi cient ljubezni. Ženske vse tri vrste inteligence dobro kombinirate, zato sem 
prepričan, da ste izjemno uspešne tudi v podjetništvu, če le zagrizete vanj. Zadovoljen sem, da smo 
vam lahko tudi letos zagotovili podjetniško znanje, ki ga boste potrebovale na svoji karierni poti, in 
da se zaradi vas ter sodelovanja več institucij in akterjev v Sloveniji žensko podjetništvo premika v 
pozitivno smer.

Tudi v prihodnje si bomo prizadevali izvajati programe na področju izobraževanja in usposabljanja za 
podjetništvo za različne ciljne skupine ter bomo skrbeli za podporno okolje, ki vam bo olajšalo vašo 
podjetniško pot. 

Bodite vztrajne in naj vas pri tem vodijo vaše sanje in ambicije!

Zdravko Počivalšek,
Minister za gospodarski razvoj in 

tehnologijo
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Spoštovane podjetnice generacije 2018,
iskrene čestitke za pogum!

SPIRIT Slovenija, javna agencija je tudi letos z izbranim izvajalcem Zavodom META, izvedla dva 
sklopa podjetniških usposabljanj za skupaj 450 udeleženk, ki so želele vstopiti v svet podjetništva 
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 fi nancirane s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 
Gre za komplementaren ukrep dveh resornih ministrstev, ki bi lahko bil zgled tudi mnogim drugim 
javnim inštitucijam v Sloveniji. Skupaj smo močnejši in boljši.

Veseli smo, da nam je z odličnimi mentorji in ekipo organizatorjev in izvajalcev programa uspelo 
preseči zadane cilje, saj so rezultati usposabljanj tudi v letošnjem letu več kot spodbudni. 

Z namenom pridobitve poglobljenih znanj, potrebnih za uspešen vstop na podjetniško pot, je bilo v 
letu 2018 namenjenih 450 prostih mest za visoko izobražene brezposelne ženske. Program usposa-
bljanja je spomladi letos uspešno zaključilo 218, jeseni pa 206 udeleženk programa. Izmed vseh 424 
kandidatk, ki so s pridobitvijo certifi kata Javne agencije SPIRIT prepričale, da je njihova namera po 
samostojni poslovni poti premišljena in izdelana, jih je 221 že ustanovilo svoje podjetje in se samo-
zaposlilo, med njimi 201 iz spomladanske in 20 iz jesenske generacije usposabljanja. Število slednjih, 
tj. 20 udeleženk, ki so se samozaposlile v jesenskih mesecih, izkazuje, da so naše nove podjetnice že 
v mesecu dni po zaključku usposabljanja pripravile vse potrebno za uspešno delovanje na podjet-
niški poti. Ustanovitev poslovnih subjektov, v katerih se bodo samozaposlile tudi ostale udeleženke 
programa, pa se dnevno spreminja. Njihovo število se bo namreč skladno s programom aktivne poli-
tike zaposlovanja povečevalo vse do februarja prihodnje leto. 
Od leta 2016 dalje se je v program podjetniškega usposabljanja vključilo kar 1.351 brezposelnih žensk 
s terciarno izobrazbo, izmed katerih se jih je s pomočjo subvencije do novembra 2018 samozaposlilo 
že 1.006, nekatere med udeleženkami programa pa poročajo, da nameravajo svoj podjetniški izziv 
preizkusiti z novim koledarskim letom (2019). 

Poleg odločitve za novo priložnost brezposelnih žensk na trgu dela, pa partnerji, vključeni v izva-
janje tega ukrepa države, spremljamo tudi učinke programa. Najvidnejši pokazatelj teh je pogojena 
dvoletna ohranitev samozaposlitve novih podjetnic. Prvi rezultati so zelo spodbudni.
Izmed 425 oseb, ki so program usposabljanja uspešno zaključila v letu 2016, se jih je samozaposlilo 
359. Med njimi je (le) 52 oseb, ki so zaradi nepredvidenih okoliščin oz. spremenjenih razmer na trgu
s samozaposlitvijo predčasno prenehale. Vse ostale podjetniško pot uspešno nadaljujejo; 181 izmed
njih celo po poteku dvoletnega obdobja samozaposlitve.

Uvodni nagovor

Mag. Mojca Skalar Komljanc,
Vodja programa ženske v podjetništvu

SPIRIT Slovenija, javna agencija
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V letu 2017, ko se je iz podjetništva usposabljalo 476 brezposelnih žensk, se jih samozaposlilo 426, 
do novembra 2018 pa jih je zaradi spremenjenih okoliščin samozaposlitev prekinilo 26. Da ostale 
samostojno pot uspešno ohranjajo, je zelo spodbuden podatek. Še bolj razveseljiva pa je ugoto-
vitev, da nekatere podjetnice svojo dejavnost tudi uspešno širijo in zaposlujejo nove sodelavce. S 
tem vidno prispevajo k nadaljnjemu razvoju podjetništva, odprtja novih delovnih mest ter delovni 
vključenosti drugih brezposelnih oseb. 

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

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

»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

Pripravili: 
mag. Mojca Skalar Komljanc, SPIRIT Slovenija, javna agencija in
mag. Iris Lojevec, Zavod za zaposlovanje RS
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Marta Turk,
koordinatorka programa

Rezultati programa usposabljanja

Vključevanje žensk v podjetništvo narašča, vendar je podjetnic pri nas še vedno manj kot tretjina (cca 26%), v primerjavi z 
Evropo, kjer je v povprečju 34,4% samozaposlenih delavcev EU žensk, med start-up podjetji pa kar 30%. V Sloveniji žal še ne 
beležimo veliko start-up podjetnic, tudi v start-up podjetniških skupinah je žensk zelo malo in nimajo nosilne 
vloge. 

Pomen podjetnic v gospodarstvu je precejšen, saj rešujejo problem brezposelnosti ter prispevajo k razvoju 
družbe, saj se aktivirajo predvsem v segmentih, ki jih povezujemo s socialnim podjetništvom, družbeno 
odgovornim podjetništvom, skrbjo za različne socialne potrebe (skrb za ostarele, usposabljanje, izobraževanje, 
vzgoja). 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.

Vse dosedanje generacije podjetnic, ki so se udeležile programa Podjetnost je ženskega spola, poudarjajo, da so 
glavni razlogi za ustanovitev podjetja želja po samostojnosti, finančna neodvisnot, razrešitve statusa 
brezposelnosti, pomemben faktor pa je tudi obljubljena subvencija za samozaposlitev. Samozaposlitev omogoča 
določeno časovno fleksibilnost, možnost, da uskladijo potrebe otrok in poslovne zahteve, želijo zagotoviti 
kvalitetno družinsko življenje, predvsem pa imeti tudi čas zase. Že prve mesece po ustanovitvi ugotavljajo, da so 
glavne ovire za obstoj in uspešno rast podjetja pomanjkanje financ in dostop do njih, pomanjkanje in iskanje 
tržnih priložnosti, usklajevanje poslovnih in družinskih obveznosti.

Predstavitev generacije novih podjetnic 2018 kaže enake trende kot v prejšnjih dveh letih predvsem glede dejavnosti, za 
katere se odločajo podjetnice, podobno pa tudi beležimo, da so poklici in strokovna znanja žensk, ki se odločajo za 
podjetništvo podobna kot v prejšnjih letih: arhitektke, ekonomistke, profesorice tujih jezikov, prevajalke in tolmačke, 
inženirke tekstilne tehnologije, organizatorke dela in podobno. Že pred vstopom v program so na zavodih za zaposlovanje 
oddale povzetek svojega poslovnega načrta, ki je bil kasneje tudi podlaga za usposabljanje.

Tudi letos so usposabljanja potekala  na petih lokacijah, kandidatke so bile prijavljene na zavodih za 
zaposlovanje kot brezposelne osebe, in vse so imele najmanj višjo izobrazbo. Če primerjamo pripravljenost 
udeleženk zadnje generacije z generacijo 2016, pa lahko vidomo določene razlike: v program so se vključile z zelo 
osredotočenim ciljem, dejavnost, s katero so se  nnameravale podjetniško aktivirati, jim je bila sorazmerno dobro znana, od V 
letošnjih skupinah (spomladanska in jesenska), so se v veliki večini odločile za registracijo normiranega s.p. s pavšalno 
obdavčitvijo, med njimi pa je sorazmerno več takšnih, ki bodo po zaključku pogodbene obveznosti s.p. prekategorizirale v 
družbo z omejeno odgovornostjo, saj ciljajo na širitev, nekatere pa tudi na poslovanje na mednarodnem trgu. 

Posvetiti se moramo vprašanju, kako pospešiti rast mikropodjetij in izboljšati pogoje samozaposlenih 

Rezultati programa usposabljanja
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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. 

Program v številkah

V letu 2018 je bilo spomladi napotenih v program  246, jeseni pa 216 oseb. Udeleženke so prihajale 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 certifi kate  , 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 lanske generacije na Zavodu za zaposlovanje beležijo 86-odstotno realizacijo 
samozaposlitev, večina udeleženk jesenske generacije pa bo izkoristila trimesečni rok in ustanovila 
svoje podjetje v januarju 2019. Vseh samozaposlitev iz letošnjega projekta (2018) bo predvidoma 
430. Deset podjetnic je že ob zaključku usposabljanja napovedalo dodatne zaposlitve v svojih
podjetjih.

Šestnajst mentoric in mentorjev je za obe generaciji izvedlo več kot 1500 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 specifi čne teme.

Tudi letos so se udeleženke usposabljanja (2018)  udeležile foruma ženskega podjetništva in razstavljale na 
Mednarodnem sejmu MOS 2018 v Celju 
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Število podjetnic

Rezultati programa usposabljanja

Podjetniška dejavnost žensk po regijah

Osrednjeslovenska regija skupaj z Gorenjsko 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 kot predhodna leta. Najmanj novih podjetnic bo aktivnih v Primorsko 
notranjski regiji.

Podjetnice po regijah
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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. Povečal pa se je delež dejavnosti na področju različlnih terapij, psihoterapij in skrbi za duševno 
ravnovesje. Spletne trgovine so vse pogostejša dejavnost, in v njih ponujajo tako  lastne izdelke ali pa izdelke 
drugih proizvajalk. Med podjetnicami poteka živahna aktivnomst povezovanja, tako da beležimo vedno več takšnih, ki se 
bodo tudi poslovnom med seboj povezovale.

Rezultati programa usposabljanja
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Nudenje celovitih pisarniških stor.

Urej. zdr., izob., kult. idr., rz. obv. soc. varn
Predšolska vzgoja

Obratovanje športnih objektov
Dej. verskih organizacij

Prz. mil, pralnih, čistilnih in pol. sred.
Dr. trg. dr. v dr. spec. prodajalnah

Dr. trg. dr. zunaj prod.,stojnic in tržnic
Produkcija filmov, videofilmov, tv oddaj

Obratovanje spletnih portalov
Dr. pom. dej. za fin. stor., rz. zav., pok. skl.

Krajinsko arhit., urban. idr. projektiranje
Dr. inženirske dej. in tehnično svetovanje

Organiziranje razstav,sejmov,srečanj
Dnevno varstvo otrok

Umetniško uprizarjanje
Kozmetična in pedikerska dej.

Prz. kruha,svežega peciva in slaščic
Prz. dr. vrhnjih oblačil
Trg. dr. prd. z oblačili

Posredništvo v prometu z nepremičninami
Druge pravne dejavnosti

Izob., izpop., usposab. na podr. kult., umet.
D. n. socialno varstvo brez nastanitve

D. n. dej. za prosti čas
Računov., knjigov. in reviz. dej.; dav. svet.

Dej. oglaševalskih agencij
Rezervacije idr. s potovanji pov. dej.

Dejavnosti za nego telesa
Druge storitvene dej., d. n.

D. n. strokovne in tehnične dej.
Fotografska dejavnost

Fotokop., priprava dokum. idr. pos. pis. dej.
Izob., izpop.,usposab. na podr. špor., rekr.

Prevajanje in tolmačenje
Druge zdravstvene dejavnosti

Arhitekturno projektiranje
Umetniško ustvarjanje

Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu

D. n.  izobraževanje, izpop.  in usposab.
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

Podjetnice po dejavnostih

Število podjetij
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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.

Mnenja udeleženk

Ocene so podobne kot v prejšnjih generacijah, vendar smo jeseni prejeli največ ocen doslej. Za prvi modul smo 
prejeli največje število cen, potem pa smo za vsak modul prejeli približno enako število ocen, v povprečju 65 z 
izjemo Modula 4 (celjski sejem) in Modula 8 (zaključek), kje smo prejeli izrazito manj ocen.

Udeleženke so oddale skupno 1.326 ocen, dodatnih komentarjev pa je bilo 518. To predstavlja 2/3 (61,90%) vseh 
možnih prejetih ocen.  Generacije se razlikujejo po specifiki, interesih, interaktivnosti, homogenosti in 
medsebojni komunikaciji. Tokrat so bile manj samoiniciativne in manj pripravljene se dodatno angažirati pri 
medsebojnem povezovanju, razen v mariborski in novogoriški skupini. Vse generacije pa so zelo aktivne v svojih 
skupinah na facebooku.

Tokratna generacija je najbolje ocenila Modul 7 in 6, najslabše pa modul 5, kar lahko povežemo tudi z vsebino: 
pravno okolje je kljub pomembnosti precej suhoparno ni nikomur zelo blizu, zato smo ga poskušali  približati vsaj 
z video delavnico in več pogovora o tematiki. 

Najbolj jim je bila všeč vsebina javnega nastopanja, postopkov ustanovitve podjetja in spletnih ter marketinških 
znanj. Več negodovanja je bilo na račun predmeta Računovodstvo , na splošno so bile udeleženke nezadovoljne s 
pristopom in odnosom predavateljice do udeleženk. Za zapolnitev vrzeli bo Skupnost slovenskih podjetnic 
brezplačno organizirala dodatne delavnice namenjene začetnicam. 

Pregled ocen po kriterijih

Rezultati programa usposabljanja
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Po zaključku programa imajo udeleženke na voljo dodatne delavnice in individualna mentorsta. teme dodatnih delavnic so izbrale na 
zaključnem predavanju glede na potrebe, ki jih imajo pred ustanovitvijo, Mentorska srečanja pa so usmerjena v podporo in pomoč pri prvih 
korakih v poslovnem svetu. Mentorsko mrežo koordinira Skupnost slovenskih podjetnic.

PREGLED PO VSEH LOKACIJAH SKUPAJ

Rezultati programa usposabljanja
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Slika 1: Število novih podjetnic – pregled po regijah 
Vir: Spirit Slovenija, 2016
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V podjetju prirejamo ustvarjalne delavnice z glino za otroke in 
odrasle, ki se izvajajo na sedežu podjetja, v vrtcih,  šolah, domo-
vih za ostarele...Izdelujemo unikatne izdelke iz gline, unikaten 
nakit, voščilnice in izdelke s sivko.

Ustvarjalna Iskrica

Slavka Nerad

Ustvarjalna Iskrica
Prekmurske čete 40 
9232 Črenšovci

T: +386 31 693 577
E: slavka.nerad@gmail.com
W: facebook.com/ustvarjalnaiskrica

Sem Snežana in v moji likovni šoli Snežana Art skozi likovno-
-ustvarjalne delavnice pomagam otrokom in odraslim ohranjati
ali prebuditi umetnika v sebi. Organiziram tudi tematske zabave
za rojstni dan pod blagovno znamko Rompompom.

Snežana Art, LIKOVNA ŠOLA, s.p.

Snežana Petrović Sudarić

Snežana Art, LIKOVNA ŠOLA, 
Snežana Petrović Sudarić, s.p.
Cesta borcev 1, 6000 Koper

T: +386 31 226 416
E: p.sneza@gmail.com
W: www.rompompom.si, Fb: Snežana Art

Delavnice, animacija za otroke, spodbujanje ustvarjalnosti
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Poučujemo o naravnih tehnikah samorazvoja in samopomoči. 
Spodbujamo, da se vrnete k zdravemu načinu življenja in sobi-
vanju z naravo. Vzgoja, prodaja domačih zelišč, začimb, zelenja-
ve in sadik.Povezujemo z naravo in spominjamo, da je naravno 
najboljše.

Trnovska zelišča
Ker imamo radi narav(n)o.

Polonca Čuda

  Štefke Zbašnikove 10 
1000 Ljubljana

T: +386 41 905 704
E: info@trnovskazelisca.si
W: www.trnovskazelisca.si, 
Fb: trnovskazelisca, @trnovskazelisca

Nudim učinkovito strokovno in motivacijsko podporo staršem 
in učencem z učnimi težavami pri spreminjanju navad v proce-
su učenja(coaching). Posameznikom in podjetjem svetujem pri 
izgradnji celostne stilske podobe in osebnega imagea (image 
consulting).

Impressed

Simona Fartek

Impressed, izobraževanje in svetovanje, 
Simona Fartek s.p.
Veščica 5 
9000 Murska Sobota

T: +386 40 454 754
E: fartek.simona@gmail.com
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Tečaj naravnega petja in odpiranja glasu za pevce in govornike. 
S posebnimi vajami pomagamo osvoboditi glas in se znebiti 
treme pred nastopanjem. Tečaji ruskega jezika za vse; ruščina za 
pevce in igralce; potovanja v Rusijo; tečaj ruščine online.

Poučevanje petja in ruskega jezika

Irina Gouchtchine (Guščina)

  Podlubnik 157 
4220 Škofja Loka

T: +386 70 398 712
E: irinkaguscina@yandex.ru
W: www.facebook.com/irina.guscina

Spi kot dojenček je znamka, ki staršem nudi strokovne, uporabne in preverje-
ne informacije o spanju dojenčkov in malčkov…Ni potrebno, da prihod otroka 
pomeni slovo od neprekinjenega nočnega spanca za nekaj let!Če pa že pride do 
težav, pa vam lahko pomagamo prespati kakšno uro več. S poznavanjem razvoja 
in fi ziologije spanja, smo pomagali številnim staršem.

Spi kot dojenček, je znamka, ki staršem nudi strokovne, uporab-
ne in preverjene informacije o spanju dojenčkov in malčkov.
Za vse utrujene starše, katerih otrok se pogosto prebuja ...

Helena Grmek

  Sinja gorica 19 
1380 Cerknica

T: +386 40 220 603
E: helena@spikotdojencek.si
W: www.spikotdojencek.si

Delavnice, animacija za otroke, spodbujanje ustvarjalnosti
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Podjetje „Management 108“ ponuja celostno rešitev za dvig 
kakovosti življenja. To so storitve in izdelki, primerni za vsakogar, 
ki si želi storiti nekaj zase. Gre za razvajanje TELESA, UMA in 
DUHA: Joga, Izobraževanja, Dogodki, Potovanja in Izdelki.

Management 108, organizacija 
dogodkov in prodaja, izdelkov
Božanski smo, rojeni smo bili, da zasijemo!

Darja Hribar

Management 108, dogodki in izdelki, 
Darja Hribar s.p.
Žerovnica 25, 1384 Grahovo

T: +386 70 666 476
E: divine.management.org@gmail.com
W: www.divine-management.org

Podjetje Indigo dreamer ponuja različna orodja za osebno rast 
in dvig motivacije kot so: kolumne, avtorska dela (priročnik za 
mlade), individualna svetovanja, zabavnice in inspiracijska pre-
davanja za mladostnike, energijske slike in še mnogo več.

Mateja Sekavčnik s.p.

Mateja Sekavčnik

Indigo dreamer, svetovanje, izobraževanje 
in umetniško ustvarjanje
Brdinje 38, 2394 Kotlje

T: +386 40 978 963
E: mateja.sekavcnik@gmail.com
W: www.indigo-dreamer.si
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Kajžica je prostor učenja za življenje po principih pedagogike 
montessori. Znanje nabiramo tako odrasli kot otroci - v predšol-
ski skupini, v skupini šoloobveznih otrok s statusom šolarja na 
domu, na uricah in na predavanjih/delavnicah za starše.

Kajžica, vzgoja in izobraževanje
Montessori za male in velike

Ada Šubic

Kajžica, vzgoja in izobraževanje, 
Ada Šubic s.p.
Britof 117, 4000 Kranj

T: +386 68 169 580
E: nasakajzica@gmail.com
W: www.kajzica.si

Svetujem, kako se KOT VARUŠKA podati V TUJINO. Kako? 
Tako, da pomagam pri izbiri družine, naučim kako delati z otroki, 
se razumeti s starši ter celotno izkušnjo vnovčiti kot odlično 
izhodišče za nadaljno karierno pot. Te zanima več info? En klik ;)

How to be an Au Pair 
Be the best you can.

Danica Tajčman

Izobraževanje odraslih, 
Danica Tajčman, s.p.
Cesta v Polico 11 
4207 Cerklje na Gorenjskem

T: +386 40 386 083
E: danica.tajcman@gmail.com
W: www.howtobeanaupair.com

Delavnice, animacija za otroke, spodbujanje ustvarjalnosti
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Svoje znanje o naravi z veseljem delim z drugimi, tako mladino 
kot odraslimi. Vodenja izvajam na območju celotne Slovenije. Pri 
tem se potrudim, da naravo predstavim na poljuden način.

Izobraževanje in vodenje v naravi
Naravo najbolje spoznavamo v naravi.

Eva Vukelič

Izobraževanje in vodenje v naravi, 
Eva Vukelič, s.p.   
1000 Ljubljana

T: +386 31 652 152
E: izobrazevanje.narava@gmail.com
W: www.facebook.com/izobrazevanje.narava

Prevajam iz angleščine, nemščine in italijanščine v slovenščino 
ter iz slovenščine v nemščino in angleščino. Prav tako opravljam 
lekture in pregledujem jezikovno ustreznost prevodov. Področja: 
tehnika, farmacija, medicina, ekonomija, besedila EU itd.

PREVAJANCA, 
Manca Hočevar Jereb s.p.

Manca Hočevar Jereb

PREVAJANCA, jezikovne storitve, 
Manca Hočevar Jereb s.p.
Hrastovica 36, 8230 Mokronog

T: +386 40 417 603
E: manca@prevajanca.si
W: www.prevajanca.si
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V podjetju s strastjo  poučujemo ruski in slovenski jezik za tujce 
na individualnih ali skupinskih tečajih,  lektoriramo in prevajamo 
iz ruščine v slovenščino.

Ruski in slovenski jezik, 
Snežna Kokelj, s.p.

Snežna Kokelj

Ruski in slovenski jezik, poučevanje, lekto-
riranje in prevajanje, Snežna Kokelj, s.p.
Pavšičeva 42b, 1370 Logatec

T: +386 31 613 752
E: kokelj.snezna@gmail.com

Prevajanje nemškega in angleškega jezika, jezikovna podpora pri 
sodelovanju s tujimi trgi (prevajanje poslovne korespondence) 
ter nudenje inštrukcij nemščine in angleščine. Moje prednosti so 
dobra jezikovna podkovanost, natančnost in zanesljivost.

Prevajanje nemškega in 
angleškega jezika

Gordana Lešnik

  Gorca 34 
2286 Podlehnik

T: +386 40 660 575
E: gordana.lesnik@gmail.com

Delavnice, animacija za otroke, spodbujanje ustvarjalnosti
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Nudimo jezikovno izobraževanje v vseh oblikah - tečaji splo-
šne in poslovne angleščine, inštrukcije za OŠ in SŠ, priprave na 
maturo, prevajanje vseh vrst besedil in lektoriranje, ter jezikovne 
delavnice in predavanja.

Maja Marolt s.p.

Maja Marolt

Izobraževalne storitve Maja Marolt s.p.
Zgornja Draga 18A 
1294 Višnja Gora

T: +386 31 530 252
E: melayi@yahoo.com
W: www.emperus.mozello.com

Podjetje Sinonim ponuja storitev prevajanja tako strokovnih kot 
splošnih besedil iz angleščine in italijanščine v slovenščino in 
obratno, jezikovno podporo v obliki tolmačenja poslovnih do-
godkov in sestankov ter storitev inštrukcij in poučevanja.

SINONIM, jezikovne storitve

Martina Marsetič Tomažič

  Ul. Ivana Regenta 32 
6330 Piran

T: +386 41 207 184
E: martinam@siol.net
W: www.facebook.com/martina.tomazic.129
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Storitve tolmačenja v slovenskem znakovnem jeziku, po dogo-
voru tudi v angleščini in francoščini. V načrtu: tečaji znakovnega 
jezika in komunikacijske delavnice. JEZIK NISO SAMO BESEDE, 
ampak predvsem pomen. PRAVI POMEN. Da bi se bolje razumeli.

PRAVI POMEN, Marjeta Modrej, s.p.
Ko besede potrebujejo roke

Marjeta Modrej

PRAVI POMEN, tolmačenje slovenskega 
znakovnega jezika, Marjeta Modrej, s.p.
Rožna dolina IV/20 
1000 Ljubljana

T: +386 40 433 071
E: marjeta.modrej@gmail.com

Kot naravna govorka  s pedagoško angragoško izobrazbo 
nudim kvalitetno in sproščeno učenje španskega jezika  v pri-
jetnem ambientu pri meni doma.  Po dostopnih cenah se lahko 
vključite  v majhno homogeno skupino z aktivnim sodelovanjem.

Kreativno poučevanje španskega jezika, 
Anny Elizabeth Prada Stopar s.p.
Slog latino, kjer je učenje španskega jezika sproščeno.

Anny Elizabeth Prada Stopar

Kreativno poučevanje španskega jezika, Slog 
Latino. Anny Elizabeth Prada Stopar s.p.
Finžgarjeva 6b, 1215 Medvode

T: +386 31 466 679
E: slog.latino@gmail.com
W: www.facebook.com/slog.latino

Delavnice, animacija za otroke, spodbujanje ustvarjalnosti
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MOONA združuje prevajanje, lektoriranje in poučevanje tujih 
jezikov ter Pot k Sebi, kjer skozi ples, delavnice, svetovanje in te-
rapije podpiram in opolnomočam ženske, da se znova povežejo 
s svojo esenco in vstopijo v svojo polno moč.

MOONA, Severina Siter s.p.

Severina Siter

MOONA, prevajanje, izobraževanja in 
druge storitve, Severina Siter s.p.
Ulica 1. junija 34a 
1420 Trbovlje

T: +386 40 666 817
E: severina.siter@gmail.com
W: www.moona.si

Zanesljivo, kakovostno in hitro odpravim napake in izboljšam 
slog vaših besedil, napisanih v angleškem jeziku, da bodo bralce 
navdušila. Imam več kot desetletne izkušnje s pisanjem in ureja-
njem v angleščini, ki je moj materni jezik.

STEPHANIE SULLIVAN, lektoriranje

Stephanie Sullivan

Lektoriranje, 
Stephanie Marie Sullivan, s.p.
Kotnikova ulica 5 
1000 Ljubljana

E: grammar.lektorica@gmail.com
W: www.stephsullivan.com
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Izvajam individualno psihoterapijo, psihološko svetovanje, par-
tnersko svetovanje ter vodim podporne skupine in delavnice za 
osebnostno rast.

Psihoterapija Aida Al Shammary

Aida Al Shammary

Aida Al Shammary s.p., psihoterapija, 
psihološko svetovanje in druge storitve
Vrazova ulica 52, 2000 Maribor

T: +386 40 882 331
E: info@aida-alshammary.si
W: www.aida-alshammary.si

eDemenca predstavlja slovenski portal, ki ponuja informacije, 
mnenja in odgovore o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na demen-
co, staranje in pomoč svojcem ter skrbnikom dementnih oseb. 
Portal nudi celostni pregled področja skrbi za dementno osebo.

eDemenca
Vse kar ste želeli vedeti o demenci, pa niste upali vprašati.

Petra Boh

ARTEP, upravljanje spletnih portalov 
Petra Boh s.p.
Ilovški štradon 10, 1000 Ljubljana

T: +386 40 311 956
E: edemenca@gmail.com
W: www.edemenca.si

Delavnice, animacija za otroke, spodbujanje ustvarjalnosti
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Izobraževanje starejših in izdelava didaktičnih izdelkov, moje 
poslanstvo pa je skrb za kvaliteto življenja starejše populacije.
To vključuje delavnice za trening kognitivnih zmožnosti in 
individualno obravnavo oseb z demenco in njihovih svojcev.

GERON XYZ, Apolonija Rajh, s.p.
Prednost dajemo kvaliteti življenja

Apolonija Rajh

GERON XYZ, izobraževanje starejših in 
izdelava didaktičnih izdelkov, 
Apolonija Rajh, s.p.
Mejna cesta 28, 2250 Ptuj

T: +386 69 668 522
E: info.geron.xyz@gmail.com
W: https://izdelkidemenca.si/, geron.xyz

Imate starše, partnerja, otroka ali sorodnika, ki potrebujejo po-
moč pri oskrbi? Opravljam: spremstva (obiski zdravnika, trgovin, 
prireditev, sprehodov…), gospodinjska opravila, prinašanje in 
postrežba obrokov hrane, vzdrževanje vrta in okolice.

DARMED, oskrba na domu, 
Darja Selak Medvešek
Obsijani s pozornostjo in toplino

DARMED

Darja Selak Medvešek

  Milčinskega 9 
3000 Celje

T: +386 31 692 738
E: darmed@t-1.si
W: www.facebook.com/Darmed
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Terapevtsko svetovanje in pomoč posameznikom, parom in sku-
pinam. Pomoč in podporo nudimo pri izzivih neplodnosti. Pod-
porno skupino nosečnicam in mamicam na porodniški. Nudimo 
pa tudi delavnice in predavanja z geštalt tehnikami.

Center PANDORA s.p.
Odnosi, ki jih gradite s svojimi otroci danes, 
bodo vplivali na prihodnje generacije.

CENTER    PANDORA

Gabrijela Šnajder

CENTER PANDORA, terapevtsko 
svetovanje, Gabrijela Šnajder s.p.
Ulica Arnolda Tovornika 15 
2000 Maribor

T: +386 40 339 557
E: info@center-pandora.si
W: www.center-pandora.si

Izobraževanje; joga za otroke, družinska joga, treningi komuni-
kacijskih veščin in promocija zdravja na delovnem mestu. Sveto-
vanje;  se vodijo delavnice sprostitvenih tehnik ter psihoterapija 
za otroke, posameznike, pare in družine.

Izobraževanje in svetovanje JADRO s.p.
Dovolite si biti edinstveni

Jasna Dolamič Gričar

Izobraževanje in svetovanje JADRO, Jasna 
Dolamič Gričar, s.p.
Jesenkova ulica 9, 1000 Ljubljana

T: +386 40 761 258
E: jdgricar@gmail.com
W: www.facebook.com

Delavnice, animacija za otroke, spodbujanje ustvarjalnosti
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Skladno z uredbo 852/2004 ES vam: izdelamo HACCP načrt, ki 
je prilagojen vašemu obratu / pomagamo pridobiti certifi kate: 
brez glutena, IFS, BRC,... / sodelujemo z več laboratoriji / izva-
jamo usposabljanja HACCP za odgovorne osebe ali celoten team.

HACCP svetovanje in izobraževanje
Skupaj do varne hrane

Anica Kropec

  Črešnjevec 59 
2310 Slovenska Bistrica

T: +386 51 310 272
E: anica.kropec@gmail.com

Plesno-izobraževalne delavnice za sladkorne bolnike, vodenje 
plesnih tečajev v paru, vodenje solo plesnih vadb, koreografi ra-
nje poročnih nastopov, organiziranje plesnih nastopov, izvajanje 
otroškega plesnega programa, individualno svetovanje.

PLESNI SPEKTER
Gibanje za zdravje ljudi skozi ples in glasbo.

Valerija Rahle Mbanwi

  Zgornja Bistrica 112 
2310 Slovenska Bistrica

T: +386 31 459 817
E: valerijarahle@icloud.com
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Da bo Vaš dogodek imel trenutek, ki jemlje dih, pa naj bo to 
zaroka, poroka, krst, abraham, pogreb, slavnostna otvoritev, 
predstavitev, razstava,.. ga zavijte v prijetne melodije, ki božajo 
srce in duha.Naj samo za Vas petje odmeva, preko vseh meja!

Zapojem.si 
petje ob različnih priložnostih
Naj šolan glas zapoje za Vas!

Marija Erjavec

Marija Erjavec
samozaposlena v kulturi, pevka
Lahomšek 17, 3270 Laško

T: +386 31 416 602
E: pesem@zapojem.si
W: www.zapojem.si

Si podjetnica začetnica? Potem gotovo potrebuješ: 

• znanje, da ustvariš sanjsko podjetje
• podporo, da vztrajaš, in brco za lenobo
• navdih, da boš vedno polna energije

Naroči se na brezplačno e-revijo na spletni strani www.superjaz.si 
Koristni nasveti za podjetnice vsak mesec v tvojem poštnem nabiralniku!

SAMA SVOJA ŠEFICA
Nova e-revija za podjetnice

ALJA GOBEC TASI

SUPERJAZ.SI

ALJAGOBECTASI

SUPERJAZ.SI

Alja Gobec Tasi

SUPERJAZ.SI, spletni mediji, 
Alja Gobec Tasi, s. p.
Sromlje 56 a, 8256 Sromlje

T: +386 68 656 805
E: alja@superjaz.si
W: www.superjaz.si

Glasbena in gledališka dejavnost
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Skupinski plesi iz tradicij raznih narodov sveta za različne sku-
pine, glasbeni nastopi, novoletni zaključki, glasba za popestri-
tev poročnega obreda, glasbene in plesne delavnice za otroke, 
upokojence, turiste… 
Računovodske storitve.

Skupinski plesi in glasba sveta, 
Računovodstvo
Spomin na ples dedkov in babic; Osvežitev za mamice in očete; 
Izpolnitev za sinove in hčerke; Za vnuke in vnukinje spoznavanje 
najlepših zakladov narodov…

Vesna Rudel

  Gregorčičeva 8 
3320 Velenje

T: +386 40 703 288
E: vesna.rudel@gmail.com
W: www.mandalamusic19.net

Coknpok - Zavod za okolje in kulturo poudarja pomembnost 
ohranjanja kulturne dediščine, svoje poslanstvo pa izvaja tudi na 
področju gledališke dejavnosti in varovanja okolja. Pred kratkim 
so izdali kuharico Fižol avtorice Andreja Škrabec.

Zavod Coknpok

COK'N'POK
Zavod za Okolje in Kulturo

Andreja Škrabec

Coknpok - Zavod za okolje in kulturo
Hrovača 62 
1310 Ribnica

T: +386 41 641 302
E: andreja@coknpok.si
W: www.coknpok.si

Organizacija kulturnih in drugih dogodkov
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Z živimi barvami pretvarjam energijo v sliko. Želite podariti 
unikatno, osebno darilo? Izberite med portreti ljudi, domačih ali 
divjih živali, energetsko erotičnimi slikami, nakitom iz kamna ali 
lesa, poslikanim kamenjem in drugimi posebnimi darili.

Klavdija Bogataj Art

Klavdija Bogataj

Klavdija Bogataj Art umetniška dejavnost 
in drugo, Klavdija Bogataj s.p.
Trg svobode 16, 4290 Tržič

T: +386 40 187 084
E: info@klavdijabogataj-art.si
W: www.klavdijabogataj-art.si

Rišem. Vas ali vaše drage ilustriram v risanko ali strip. Ilustriram 
to, kar besede ne zmorejo povedati in kar fotografi ja ni zajela.
Prav tako ilustriram otroške knjigice in ostale motive za otroke 
(in otroke po duši).

Ilustriranje
Življenje v risanki je zabavno. Jaz bom narisala Vašo.

Anja Petrarca

  Bošamarin 20c 
6000 Koper

T: +386 30 313 407
E: petrarca.illustration@gmail.com 
W: www.anjapetrarca.com

Glasbena in gledališka dejavnost
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Mojca Gulič, slikarka, kiparka in ilustratorka je diplomirala na 
Akademiji lepih umetnosti v Benetkah. Deluje na primorskem, v 
likovnem ateljeju Moč podobe kjer nastajajo njene stvaritve ter 
se odvijajo likovne delavnice in tečaji. Delavnice, animacija za 
otroke, spodbujanje ustvarjalnosti

MOJCA GULIČ, LIKOVNI ATELJE

Mojca Gulič

  Pri hrastu 14, Kromberk 
5000 Nova Gorica

T: +386 68 606 519
E: mojcagulic1@gmail.com
W: Facebook, Instagram

Ustvarjam in nudim slike; večina mojih del je v slogu geome-
trijske abstrakcije na oblikovano leseno podlago in nemalokrat 
vsebujejo neko interaktivnost. Znotraj ustvarjalnega ateljeja 
D'CLINIC pa svoje izkušnje/znanja delim tudi z drugimi umetniki.

ustvarjalni atelje D'CLINIC

Katja Pál

Gornji Lakoš, Gozdna ulica 40 
9220 Lendava

T: +386 40 464 248
E: katjapal@gmail.com
W: www.katjapal.com

Organizacija kulturnih in drugih dogodkov
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»Najlepše darilo - z ljubeznijo napisano voščilo«- Unikatne 
voščilnice za različne priložnosti- Sožalnice- Slike v različnih 
formatih in tehnikah

UNIKATNE SLIKE, Milena Petek, s.p.

MILENA PETEK

UNIKATNE SLIKE IN PODJETNIŠTVO, 
Milena Petek, s.p.
Spodnje Gorje 208, 4247 Zgornje Gorje

T: +386 31 256 846
E: milenapetek01@gmail.com
W: https://milenapetek.weebly.com

Moja strast je slikanje. Ponujam slike, ilustracije za knjižno izdajo, 
ali posebej, karikature, likovne delavnice, kipe, fotografi je.

SLIKICA umetniško ustvarjanje in 
druge storitve

Karmen Smodiš

SLIKICA, umetniško ustvarjanje 
in druge storitve
Strehovci 80, 9223 Dobrovnik

T: +386 31 462 719
E: slikica.ks@gmail.com
W: SLIKICA je tudi na facebooku

Glasbena in gledališka dejavnost
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KAJ BI PA TI DELALA, ČE DENAR NE BI OBSTAJAL?Jaz sem 
šla hodit 5.000 km - brez denarja. V KNJIGI: Kako za sabo pus-
titi strah in slediti svojemu srcu, ne glede na okoliščine in na to, 
kaj si ljudje mislijo o tebi.

Urška Kelt s.p.
Pusti strah, sledi srcu!

Urška - Agni Kelt

Organizacija dogodkov in druge storitve, 
Urška Kelt, s.p.
Bohinjska Bela 73, 4263 Bohinjska Bela

T: +386 69 604 688
E: agni.kelt@gmail.com
W: www.walkfearless.org

Organizacija kulturnih in drugih dogodkov
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V Kreativni delavnici nastajajo Patchwork in drugi unikatni izdel-
ki. Izdelani iz kakovostnih materialov, s svojo barvitostjo in razgi-
banostjo v najrazličnejših vzorcih, polepšajo marsikateri kotiček. 
Nudimo pisarniške in knjigovodske storitve.

Karmen Žnidaršič - Pšeničnik s.p.

Karmen Žnidaršič Pšeničnik

Poslovne in druge storitve,
Karmen Žnidaršič - Pšeničnik s.p.
Prušnikova ulica 48, 2000 Maribor

T: +386 41 791 072
E: karmen@pcsvet.si
W: www.kreativnadelavnica.si

Ukvarjam se z outdoor plezalno fotografi jo, katera je primarna 
storitev fotografi ranja plezalnih turistov na plezalnih počitnicah. 
Za dodatno ponudbo  fotografi ram plezalne poroke, družinsko 
plezano fotografi jo in foto delavnice za vedoželjne.

Becanja photography, 
plezalna in outdoor fotografi ja
Vsak trenutek, ko ga ujamem s svojo kamero, je vaš trenutek v 
življenju, ki si ga boste vedno zapomnili.

Becanja photography, 
Anja Bečan

  Partizanska cesta 2 
1381 Rakek

T: +386 41 467 764
E: kecuca@gmail.com
W: fb: anja.becan, https://kecuca.wixsite.
com/becanjaphotography, inst: kecuca
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Verjamem v vašo zgodbo in uspeh, vi pa mi lahko zaupate, da 
bo narejeno profesionalno, umetniško in s srcem, od začetka 
do konca. Novo leto, nov začetek, takrat se tudi odpirajo 
vrata mojega podjetja. Z začetkom 2019 tudi nov mail: nina@
peandina.com

PEandINA Creativa
Roke, ki iz nič ustvarijo umetnost, kažejo svetu svoje srce

Nina Blaž

  Ul. Janka Puclja 9 
4000 Kranj

T: +386 40 225 851
E: ninablaz.lumaniart@gmail.com

Aluria je plod mojih dolgoletnih izkušenj na različnih področjih 
fotografi je. Poleg klasičnih fotografskih storitev ponujam tudi 
fotografi ranje poroda. Nudim tudi storitve in svetovanje s pod-
ročja digitalnega marketinga.

Aluria, Kaja Božiček s.p.

Kaja Božiček

Aluria, fotografske storitve in marketinško 
svetovanje, Kaja Božiček s.p.
Podvin pri Polzeli 36a 
3313 Polzela

T: +386 31 560 024
E: info@aluria.si
W: www.aluria.si
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Durié je trendovska modna blagovna znamka, ki posluje v Slove-
niji in v Parizu. Ukvarjamo se z oblikovanjem sončnih očal, torbic 
in drugih modnih dodatkov, oblačil, in tudi motivov za notranjo 
opremo prostorov.

Durié, modno oblikovanje
Nothing to wear but Durié

Aleksandra Djurić

  Goriška 43 
3320 Velenje

T: +386 41 835 564
E: info@durie.shop
W: www.durie.shop

Fotografi ram portrete, pare, poroke, nosečnice, otroke, družine, 
hišne ljubljenčke, različne dogodke, izdelke, glasbene skupine, 
in še kaj bi se našlo. Na fotografi jah vedno lovim samo prave 
občutke, smeh, veselje, srečo in ljubezen.

Fotografi ja Maja Dodič

Maja Dodič

  Zabočevo 4 
1353 Borovnica

T: +386 40 482 000
E: infomaja@dodic.si
W: https://maja.dodic.si
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Kaiobi združuje funkcijo in estetiko - ustvarja prostore, projekte 
in izdelke, ki so prijetni tako na pogled kot za uporabo in bi-
vanje. Področja dela: grafi čno oblikovanje, ilustracija, krajinska 
arhitektura in notranje oblikovanje.

KAIOBI - oblikovanje in krajina

Mateja Filipič

KAIOBI, krajina in oblikovanje, 
Mateja Filipič s.p.
Kovačičeva 38B, 6000 Koper

T: +386 40 51 78 73
E: mateja@kaiobi.si
W: www.kaiobi.si

Grafi čno oblikovanje materialov za splet (bannerji, postavitev 
spletnih strani, objave za socialna omrežja...) in tisk (katalogi, 
revije, plakati, vizitke ...). Izdelava celostnih grafi čnih podob in 
logotipov, obdelava fotografi j in video editiranje.

OBLIKOVANJE VIZUALNIH 
KOMUNIKACIJ

Lea Jelenko

  Slomškova ulica 11 
1000 Ljubljana

T: +386 41 318 841
E: leajelenko@gmail.com
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Sledimo družinski tradiciji in ustvarjamo foto zgodbe in spomi-
ne; ponujamo družinsko in nosečniško fotografi jo, poročno foto-
grafi jo, reportažno fotografi jo, foto storitve za podjetja, izdelavo 
foto knjig, fotkam po želji dodamo še pisano zgodbo.

Fotografi  S Tradicijo
Že stoletja soustvarjamo vaše spomine.

Jasna Jevševar

 2000 Maribor

T: +386 70 264 247
E: info@fotografi stradicijo.com
W: www.fotografi stradicijo.com

Povejte zgodbo. Naj bo iznajdljiva, prepričljiva in predvsem 
zapomnljiva. Z marketinškimi očmi, ki spretno povežejo ključne 
elemente pri ustvarjanju novih zgodb, vam lahko pomagam pri 
grafi čni podobi, spletni strani, marketingu ali fotografi ji.

KULTURAL – VIZUALNA IN 
BESEDNA KOMUNIKACIJA
KULTIVIRANA KOMUNIKACIJA

HIŠNI PAJEK
predstavitvena spletna 

stran WordPress 
z gostovanjem in domeno

SUHA JUŽINA
predstavitvena spletna 

stran WordPress

380,00 € + DDV
220,00* € + DDV

350,00 € + DDV
190,00* € + DDV

Odlična, hitra in super lepa spletna stran, 
ki jo boš ponosno razkazovala naokoli.

Odzivna zasnova, ki bo prijazna tako do 
obiskovalcev preko računalnika kot tudi 
preko tablic in pametnih telefonov.

Izbirala boš lahko med različnimi temami, 
ki jih bomo prilagodili in uskladili s tvojo 
energijo.

Osnovna SEO optimizacija, da bo Google 
srečen in ti tudi.

Vpis v spletne imenike, da te bo sploh 
lahko kdo našel.

Poštni predali, ki bodo usklajeni s tvojo 
domeno.

Priročnik za uporabo s koristnimi nasveti.

Kavica z nasmehom v odlični družbi!

Svetovanje in pomoč.

Gostovanje in zakup domene za eno leto. 
(Čez eno leto te bom prijazno povabila na 
podaljšanje gostovanja in domene, če pa tega 
ne boš želela, boš domeno in spletno stran 
enostavno spakirala v kovček in jo preselila!)

Urška Vidic

  Čebelarska ulica 11 
1000 Ljubljana

T: +386 31 703 555
E: info@kultural.si
W: www.kultural.si
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BERNIX furniture design  je mlada slovenska pohištvena bla-
govna znamka, specializirana za izdelavo ekskluzivnega, ročno 
izdelanega pohištva vrhunske kakovosti, ki združuje edinstven 
naravni marmor in sodoben dizajn.

BERNIX furniture design
Oblikovano z naravo.

Ekaterina Bernik

  Brilejeva ulica 16 
1000 Ljubljana

T: +386 30 460 293
E: info@bernix.si
W: www.bernix.si

Studio Ksenija je delavnica in trgovina unikatnih ženskih oblačil 
v podhodu Plave Lagune za Bežigradom. Oblačila posebnih kro-
jev in oblik so odklon od instant mode in so nadgrajena z ročno 
izdelanimi aplikacijami in poslikavami.

Studio Ksenija - 
Izdelovanje unikatnih oblačil
Obleka z energijo

Ksenija Brajkovič

  Linhartov podhod 14 - Plava Laguna 
1000 Ljubljana - Bežigrad

T: +386 51 80 00 10
E: ksenijab800@gmail.com
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Ukvarjam se z izdelavo nakita iz barvastih perlic, okraskov in 
razglednic. Ustvarjam tudi tekste v angleščini na podlagi katerih 
učim samouke, starejše, srednješolce.

Izdelki iz perlic

Alenka Bravič

  Majaronova 11
1000 Ljubljana

T: +386 40 652 785
E: instrukcije.alenka@gmail.com

Blagovna znamka Cream&Sugar se ukvarja z izdelovanjem stroj-
no pletenih unikatov in z oblačili za prosti čas. Oblačila nasta-
nejo po željah posameznika od oblikovanja blaga do končnega 
izdelka. Na razpolago je široka izbira prej in svetlečih lureksov.

Modno oblikovanje 
Martina Černugelj s.p.

Cream & SugarCream Cream Cream Cream Cream SugarSugarSugarSugarSugarSugar

LOGO

Martina Černugelj

Modno oblikovanje Martina Černugelj s.p.
Spodnje Preloge 85 
3210 Slovenske Konjice

T: +386 31 209 192
E: tinka.cernugelj@gmail.com
W: www.creamandsugar.si
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- Ročna izdelava unikatnega nakita iz različnih materialov za 
različne priložnosti.

- Svetovanje in posredništvo pri investicijah v naložbene pleme-
nite kovine.

TOP FIBER, Urška Čukljek s.p.




Urška Čukljek

TOP FIBER, unikatni izdelki, Urška Čukljek 
s.p., Podlipa 9b, 1360 Vrhnika

T: +386 30 343 000
E: info@topfi ber-creative.com,
E: urska.cukljek@dozlata.si
W: www.topfi ber-creative.com, 
W: www.dozlata.si

Hudi šali so združitev šala in kapuce, topli in udobni modni 
dodatki, ki se dopolnjujejo z mojimi kreacijami nakita in 
pasov iz recikliranih kolesarskih gum. 

Unikatno umetniško ustvarjanje

Barbara Gošnik

Li&Lu ustvarjalnica, unikatno umetniško 
ustvarjanje, Barbara Gošnik s.p.
Stranska vas 146, 8000 Novo mesto

T: +386 31 705 542
E: lilu.ustvarjalnica@gmail.com
W: LiLu ustvarjalnica (Facebook)
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Sankasu poskrbim za drugačne izdelke. Take, ki si jih ljudje 
zapomnijo. Igrače za majhne in velike. S kvačkanjem sem zasvo-
jena že več kot 10 let, izdelujem pa predvsem simpatične igrače 
vseh velikosti. Po naročilu uresničujem tudi najbolj nore ideje.

Sankasu, izdelovanje kvačkanih izdelkov
kreativno kvačkanje

SANKASU

ecoLOGIC choice for my family

Creative crocheting

Sanja Habjanič

SANKASU, izdelovanje kvačkanih izdelkov, 
Sanja Habjanič s.p.
Partizanska cesta 18, 1381 Rakek

T: +386 40 154 462
E: info@sankasu.eu
W: www.sankasu.eu

Lulu & Mimi je oblikovalski studio, ki oblikuje ekološka oblačila 
za otroke, potiskana s preprostimi grafi čnimi vzorci. Oblačila so 
narejena iz otroku prijaznih naravnih materialov, v katerih se bo 
otrok lahkotno gibal ter udobno počutil.

Lulu & Mimi, oblačila za otroke

Lucija Kušar

  Šikole 13 
2331 Pragersko

T: +386 51 210 871
E: luluandmimikids@gmail.com
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Destilator je tu, da v družbo preko etično-ekološkega fi ltra 
kaplja navdihujoče ideje in praktične rešitve: izdelki lokalne 
proizvodnje (čevlji, oblačila, torbe, poslovna darila po meri,...), 
predavanja, delavnice, projekti z družbenim učinkom.

Destilator; trajnostne rešitve
Kaplje v morje. Takšne, ki sprožajo valove.

trajnostne          rešitve

Maja Modrijan

Trajnostna oblikovalka in rokodelka
Kal 56 
6257 Pivka

T: +386 41 228 900
E: maja.modrijan@destilator.si
W: www.destilator.si

Oblikovanje, šivanje in popravila tekstilnih in usnjenih izdelkov

Mošiva
za udobnejši, kvalitetnejši in lepši s tekstilom obdan naš vsakdan

Maja Oblak

  Dolenja vas 29b 
1355 Polhov Gradec

T: +386 31 862 895
E: maja.oblak3@gmail.com
W: www.facebook.com/Mošiva
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Mestna šivalnica je sodobno opremljen center šivanja, kjer vas 
strokovni mentorji pod vodstvom modne oblikovalke Maje Os-
rajnik popeljemo v svet šivanja. Za vaše podjetje, klub ali društvo 
pa lahko tudi oblikujemo ter izdelamo edinstvena oblačila.

Mestna šivalnica: center šivanja, 
kjer učimo šivati in šivamo za vas.

Maja Osrajnik

Mestna šivalnica, Maja Osrajnik s.p
Ul. Angelce Hlebce 5b 
4000 Kranj

T: +386 70 505 560
E: info@mestna-sivalnica.si
W: www.mestna-sivalnica.si

Slikam, razmišljam, delujem na intuitiven način in vse to prena-
šam na platno. Intuicija nam pomaga, da vidimo svet na nov, 
širši način. Osvetljuje nam pogled na naše delovanje. Čudežni 
svet barv nam bogati življenje in dviguje našo zavest.

Intuitivno Kreiranje

Natalija Pešl

  Rimska Ploščad 23 
2250 Ptuj

T: +386 31 414 241
E: natalija.pesl@gmail.com
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Izdelava unikatnih torbic. EN IZDELEK - uporabljen na več na-
činov in za več priložnosti. Izdelava izdelkov za naše male živali 
(odejice Crkljavček, didaktične igrače,...)Da se bodo tudi oni 
počutili del nas in bodo nasmejani in srečni z NAMI.

Ulli trix - izdelava torbic in 
dodatkov za male živali
Izberi si svoj stil z Ulli trix.

Lidija Pirc Stare

  Križ 6 
1218 Komenda

T: +386 51 687 354
E: info@ullitrix.com
W: www.ullitrix.com

Ko z rokami oblikujem kos zemlje, ki ga posušim na zraku, da 
izhlapi vsa voda in ko ga nato pečem v ognju, nadaljujem tisoč-
letno tradicijo oblikovanja gline. Igra vseh štirih elementov se 
nadaljuje z barvanjem. Nastane keramika, moja strast.

Ana Plevnik s.p.

Ana Plevnik

Oblikovanje keramike, Ana Plevnik, s.p., 
ATELJE KERAMIKE PLEVNIK
Ulica Kozjanskega odreda 5, 3000 Celje

T: +386 41 274 902
E: plevnikana@yahoo.com
W: Ljubo doma (Facebook) 
W: Ljubo_doma (Instagram)



56 Arhitektura, gradbeništvo in projektiranje; GeodezijaGrafi čni dizajn, industrijski dizajn, fotografi ja

Specializirani smo za dobavo dragih kamnov vseh vrst, barv in 
oblik iz celega sveta, brez posrednikov, direktno iz izvora. Iz iz-
branih draguljev vam lahko naši vrhunski zlatarski mojstri izdela-
jo unikatni prestižni nakit po vaših zamislih in željah.

NAVODAR, dragi kamni in unikatni nakit
... približati ljudem čudoviti svet draguljev

Monika Radovan

  Obrtniška ulica 29 
8210 Trebnje

T: +386 40 212 070
E: info@navodar.com
W: www.navodar.com

Tasha-šiva vam ponuja modne nahrbtnike, torbice, toaletke, 
kape, šale, trake, kompletke za malčke in še kaj po čisto vaših 
željah, za male in velike. Na voljo je tudi razna dekoracijo za 
zabave.

Šivanje oblačil in galanterija

Tjaša Žuntar

  Vrhe 21 
3221 Teharje

T: +386 51 203 089
E: tashazuntar@gmail.com
W: www.tasha-siva.si
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»Ko mi kane« dobra ideja, nastanejo izdelki iz naravnih materia-
lov (nabranih v rekah, potokih ipd.) ali pa nosijo motiv iz narave: 
dekor, posodice, svečniki ipd. / scenografi je za odre in vitrine, / 
poslikava tekstila in drugo, / delavnice.

Komikane
Ustvarjanje s pridihom narave.

Anja Lampret

Komikane, umetniško ustvarjanje in 
športne aktivnosti, Anja Lampret s.p.
Kosovelova 2d, 3320 Velenje

T: +386 41 526 645
E: anja.lampret@gmail.com
W: www.komikane.com, 
W: Fb: Komikane, Instagram: @ko.mi.kane
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Arhitektura&nepremičnine: izdelava projektne dokumentacije, 
legalizacija objektov, barvne študije, svetovanje... / 
Grafi čno oblikovanje: logotipi, vizitke, voščila, vabila, katalogi, 
oglasi,… / Unikatni izdelki: unikatni izdelki in delavnice...

arhiArts, Sabina Arh s.p.

Sabina Arh

arhiArts svetovanje in projektiranje, 
Sabina Arh s.p.
Marija Dobje 12a, 3222 Dramlje

T: +386 68 137 678
E: sabina_arh@yahoo.com
W: www.arhiarts.si

Inovativne rešitve arhitekturnega projektiranja ekoloških in sa-
mozadostnih stavb z izvirnim dizajnom in z dolgoročnimi go-
spodarskimi pihranki.

Trajnostna arhitektura VIVA
Lepa stavba je tista, ki je v popolni 
harmoniji s človekom in naravo.

Trajnostna arhitektura VIVA Belsahy Bernal

  Trajnostna arhitektura VIVA, 
oblikovanje, projektiranje in svetovanje, 
Belsahy Bernal s.p 
Palmejeva ulica 10, 1000 Ljubljana

T: +386 40 512580
E: belsahy@gmail.com
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Vašo idejo z našim znanjem pripeljemo do realizacije. Imamo 
inovativne, trajnostne in okolju ter uporabniku prijazne rešitve. 
Skupaj z vami ustvarimo dom in kvaliteto bivanja po vaši meri.

Projektiranje, arhitektura, oblikovanje
Kvaliteta bivanja je ključ do toplega doma.

Petra Pušnik

  Groharjeva 10 
3000 Celje

T: +386 41 391 296
E: petra_pusnik@hotmail.com
W: http://wwwarchitekt.wixsite.com/domus-gk

BOX08 izdeluje izdelke iz lesa z ekološko obdelavo. Strokov-
no načrtuje tudi arhitekturo/IZN/DGD/PZI, oblikuje prostore, 
pohištvo, predmete, CGP in design ter blagovne znamke. Ponuja 
edinstvene rešitve od ideje do izvedbe v sozvočju z naročniki. :)

BOX08 - MORE THAN WOOD
BOX08 - več kot les

Bojana Ropoša

  Nade Ovčakove ulica 20 
1000 Ljubljana

T: +386 40 165 617
E: box08@t-2.si
W: www.facebook.com/box08.si
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Izvajamo vse geodetske storitve s področja inženirske geodezi-
je, zemljiškega katastra, katastra stavb in katastra GJI. Storitve 
izvajamo po vsej Sloveniji.

GE8 Mateja Simčič s.p.

Mateja Simčič

GE8 - GEODETSKE STORITVE, 
Mateja Simčič s.p.
Mestni trg 1 
3230 Šentjur

T: +386 40 556 940
E: mateja.ge8@gmail.com

Arhitekturno projektiranje, notranje oblikovanje ter fotografi ja

arhitektura_interier_fotografi ja

Anja Turk Stok

  Fabianijeva ulica 17 
1000 Ljubljana

T: +386 41 342 660
E: anja.turk@gmail.com
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Oblikujem in opremljam notranje in zunanje prostore, razvijam in 
dizajniram posebne produkte. Projekte vodim od idejne zasnove 
do realizacije. Skupaj z naročniki izoblikujem prav njim prilagoje-
ne rešitve za vse arhitekturne in oblikovalske izzive.

arhitekturno oblikovanje in razvoj

Staša Zupančič

  Robova 39 
1360 Vrhnika

T: +386 31 267 962
E: stasazupancic.ao@gmail.com

Ureditev lastnega okolja je lahko velik izziv, pri katerem vam z 
veseljem pomagam. Izdelujem načrte in vizualizacije vrtov ali 
okolice poslovnih objektov. Vrt obravnavam celostno, od kon-
cepta do izvedbe, prilagojeno vašemu življenjskemu slogu.

Petra Marčun, 
načrtovanje okolice in vrtov

Petra Marčun

  Strahinj 42 a 
4202 Naklo

T: +386 68 130 323
E: petra.marcun@gmail.com
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Glavna dejavnost podjetja bo posredovanje pri prometu z 
nepremičninami

Tanja Kastelic

  Cesta maršala Tita 3 
4270 Jesenice

T: +386 70 380 942
E: t.kastelic@gmail.com
W: www.facebook.com/tanjaka19

Hestia nepremičnine, poslovno svetova-
nje, turizem, izobraževanje, novinarstvo

Poslovno svetovanje in posredovanje pri prodaji, nakupu, 
najemu ali oddaji nepremičnin; investicije, pogodbe, cenitve, 
fi nanciranje in arhitektura.

Nepremičninsko posredovanje 
in poslovno svetovanje
Celovita, strokovna in kakovostna podpora na 
področju nepremičninskega posredovanja.

Klara Pegan

  Rožna dolina c. X/30 
1000 Ljubljana

T: +386 41 296 477
E: peganklara@gmail.com  
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Strokovno svetovanje in vodenje od začetka pa do uspešno za-
ključenega posla z nepremičninami.

Nepremičninsko posredovanje

Jasmina Rebernik

  Frankolovska ulica 17 
2000 Maribor

T: +386 40 504 598
E: jasmina@dual.si
W: www.dual.si

AS Consulting ponuja poslovne rešitve na področju manage-
menta mikro, malih in srednje velikih podjetij, posredovanje pri 
poslovnih in investicijskih nepremičninah ter redna izobraževanja 
v obliki predavanj in seminarjev na omenjenih področjih.

AS CONSULTING, 
podjetništvo in nepremičnine
Vaš kontakt v svetu podjetništva in poslovnih nepremičnin!

Ana Savić

AS Consulting, poslovne rešitve in nepre-
mičninsko posredovanje, Ana Savić s.p.
Celovška cesta 144 
1000 Ljubljana

T: +386 31 692 893
E: info@asconsulting.si
W: www.asconsulting.si
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V salonu dobrega počutja CALMA vam nudimo pester izbor 
kozmetičnih storitev. Izvajamo različne masaže, nege obraza in 
telesa, pedikuro, manikiro, barvno terapijo, parafi nske kopeli ter 
keratinsko vihanje trepalnic.

Salon dobrega počutja CALMA
Kozmetični salon

Bernardina Krajnc

Bernardina Krajnc s.p., 
Kozmetične storitve,
Vegova ulica 7, 3000 Celje
P.E. Kukovčeva ulica 1a, 3000 Celje

T: +386 31 721 194
E: info@salon-calma.si
W: www.salon-calma.si

Za lajšanje stresa vam nudimo masažne storitve.Klasično ma-
sažo celotnega telesa ter masaža obraza.Za nego rok in nohtov 
vam salon nudi manikiro s permanentnim lakiranjem. Imate željo 
po bolj gostih trepalnicah, vam nudimo podaljšanje trepalnic.

Studio lepote in sprostitve

Samanta Škerlak

Studio lepote in sprostitve 
Samanta Škerlak s. p.
Obrtna ulica 28 
9000 Murska Sobota

T: +386 31 769 694
E: samanta.b.21@gmail.com
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Posameznikom in podjetjem želim približati moč pozitivnega 
razmišljanja, meditacijo, v njih zbuditi iskrico in željo po polnem 
in zavestnem življenju, da z več energije in pozitivnimi sporočil 
hitreje pridejo do svojih ciljev in samoizpopolnitve.

Osebno trenerstvo in meditacije

Sabina Adrović

  Rožičeva ulica 7 
1000 Ljubljana

T: +386 31 817 479
E: sabincy@gmail.com

Za premagovanje duševnih stisk, za osebno rast in dvigovanje 
kvalitete življenja nudim TCT® terapije (vodeni pogovor), 
delavnice avtentične komunikacije ter delavnice meditacije.

TCT® terapija in delavnice
Vse odgovore nosimo v sebi.

Adriana Ban

  Na trati 4 
5270 Ajdovščina

T: +386 31 376 788
E: banadriana@gmail.com
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Individualna psihodinamska psihoterapija in svetovanje za otro-
ke, mladostnike ali odrasle, ki potrebujejo pomoč pri premago-
vanju težav (odnosi, partnerstvo, služba, vzgoja, zdravje, stres, 
čustva ali misli, s katerimi se težko soočamo...).

Psihoterapija in svetovanje

Marjeta Baričevič

  Štula 4 
1000 Ljubljana

T: +386 40 187 969
E: marjeta.baricevic@gmail.com

Dobrodošli v svet umetnosti in v svet konjev. Ponujam vam 
izobraževanja na področju likovne in lutkovne umetnosti za vse 
starostne skupine, s poudarkom na osebni izrazni moči. Terapije 
s pomočjo konja potekajo v prilagojenem programu na posame-
znika.

Umetnost, terapija, aktivnosti s konji

Urška Bevc

  Ulica Frankolovskih žrtev 84 
3000 Celje

T: +386 51 303 779
E: urska.bevc@gmail.com
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S pomočjo energetske podpore in obrazne refl eksoterapije se 
ponovno vzpostavi ravnovesje v telesu.Gre za globoko spro-
ščanje in pomaga pri izčrpanosti. Zaradi povečanega pretoka 
energije imamo več moči, volje, lažje se soočamo s stresom in 
strahovi.

Nina Beznik, s.p. Energoterapija in 
obrazna refl eksoterapija

Nina Beznik

  Ulica Staneta Žagarja 2B 
4240 Radovljica

T: +386 40 775 155
E: ninabeznik@gmail.com

Inštitut za personalno forenziko se ukvarja s celostnimi rešitvami 
težav posameznikov, parov, družin ter kadrovskim managemen-
tom. Izvaja svetovalno-motivacijske coachinge za uspešno in 
kreativno življenje.

Polona Brglez s.p.
Moč znotraj

Polona Brglez

Ab Intra, Inštitut za personalno forenziko
Kovaška cesta 35 
3214 Zreče

T: +386 40 792 214
E: ab.intra.eu@gmail.com
W: www.ab-intra.eu
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Skupaj s stranko greva na pot iskanja najboljšega v njej in temu 
dovoliva, da ugleda novi dan. Če ste predani spremembi in ver-
jamete v svojo defi nicijo uspeha, dobrodošli na mojem vročem 
kavču! Poleg potenja, solz in krvi, obljubljam svobodo.

KAVČ MAMA
Največ, kar lahko pokažem!

Bogdana Brilj

  Sela pri Šumberku 27 
8360 Žužemberk

T: +386 40 780 705
E: bogdana.brilj@gmail.com
W: facebook.com/bogdana.brilj

Pomagam ženskam, ki so zaradi načina življenja pozabile nase. 
Po FLY therapy boš čutila moč, neustavljivost. Izvajam delavni-
ce in dlje trajajoče programe. FLY združuje gozdne meditacije, 
access C., refl ekso in energijsko masažo, doživljajski zeliščni vrt.

FLY metoda, svetovanje, izobraževanje
Izberi sebe, sprejmi se,  odpri in zasij

Mihelca Deželak Mrgole

  Debro 33 
3270 Laško

T: +386 40 33 58 40
E: mihelcamrgole.fl y@gmail.com
W: FB page: Mihelca kreativna terapevtka
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Draga mamica, ženska ali zasedena podjetnica! Tu sem zate, 
če rabiš globinsko osvežitev, pomladitev ali reset napetih mož-
ganov. Če nimaš časa za redno ukvarjanje s sabo in rabiš nekaj 
prijetnega in s takojšnjim, celostnim učinkom boš navdušena!

Čarobna moč dotika, Sanja Dimić s.p.
Lahkotnost bivanja

Sanja Dimić

Čarobna moč dotika, refl eksoterapija, 
Sanja Dimić s.p.
Cesta v mestni log 36, 1000 Ljubljana

T: +386 40 187 411
E: sanja_dimic@yahoo.com
W: www.facebook.com/sanjindotik

Ukvarjamo se s preventivno skrbjo za zdravje. Ponujamo izračun 
matrike zdravja, ki posamezniku razkrije predispozicije njegovih 
zdravstvenih težav. Izvajamo preventivno svetovanje za izboljša-
nje zdravja in antistresno masažo za dušo.

Dušica Đurić s.p.

Dušica Đurić

Matrika - svetovanje in razvoj
Partizanska cesta 5 
2000 Maribor

T: +386 40 271 170
E: duska@matrikazdravja.si
W: matrikazdravja.si
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Pomoč posameznikom pri razumevanju sebe. Naše ime in rojstni 
datum skrivata informacije o tem, kakšni so naši potenicali, kako 
smo kompatibilni z nekom, kaj nas dela uspešne. Skozi osebno-
stne analize in delavnice pomagam odgovoriti na ta vprašanja.

Izdelava osebnostnih analiz, 
numerološko svetovanje

Tina Hočevar

Osebno svetovanje, izobraževanje in 
storitve, Tina Hočevar, s.p.
Ferkova ulica 14, 2000 Maribor

T: +386 40 557 088
E: tinahocevar3@gmail.com
W: www.claritynumerology.com

Tesla Metamorfoza izboljšuje kvaliteto življenja na telesni, 
duševni in čustveni ravni. Energija Tesla valov je neverjetna in za 
njeno uporabo ne potrebujemo nobene naprave. Poteka v treh 
seansah v razmaku treh dni do enega tedna.

Tesla Metamorfoza, 
alternativna metoda in svetovanje

Saša Hočevar

  Razlagova 19 
3000 Celje

T: +386 41 989 353
E: sascha.hocevar@gmail.com
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Ko spremeniš sebe, spremeniš svet, kajti spremeni se tvoj odziv 
na svet. Ko ozdraviš sebe, ozdraviš svet, kajti spoznaš, da svet, ki 
ga vidiš, tipaš in čutiš ni nič bolj ali manj resničen kot tisti sveto-
vi, ki jih ne zaznaš s petimi čutili.

OMEGA, 
celostno svetovanje in izobraževanje

Alenka Keber

OMEGA, celostno svetovanje in izobraže-
vanje, Alenka Keber s.p.
PE: Trg Svobode 9, 8290 Sevnica

T: +386 51 310 787
E: info@omega-svetovanje.si
W: www.omega-svetovanje.si

Aktivirajte lastno moč in sposobnosti, opustite omejujoča prepričanja in oblikujte 
nove možnosti. Izobraževalno-izkustvene delavnice in coachingi, podprti s števil-
nimi vajami, so namenjeni aktivaciji intuicije in kreativnosti, večanju samozavesti, 
motivacije in učinkovitosti. Osebni razvoj pomeni spremeniti vzorce mišljenja, 
vedenja in izbir, za kar so potrebni osredotočenost, jasna namera in trening. 
Potrebni so pa tudi notranji mir in živost ter zavest – živeti svojo resnično naravo. 

Resonančni coaching
Živeti svojo resnično naravo

Iris Kline Arih

Resonančni coaching, Iris Kline Arih s.p.
Ul. Lojzeta Spacala 34 
1000 Ljubljana

T: +386 31 379 404
E: iris@resonancnicoaching.si
W: www.resonancnicoaching.si
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Svetovanje, kristaloterapija, zvočna terapija s pojočimi posoda-
mi, družinska mediacija, podporna skupina za izgorele osebe. 
Združujemo strokovnost in mnoga pridobljena alternativna zna-
nja v storitev, prilagojeno posamezniku/paru/družini/skupini.

Moje življenje - moja izbira, 
Tamara Koren Pečar s.p.

Tamara Koren Pečar

MOJE ŽIVLJENJE-MOJA IZBIRA, 
svetovanje, osebna rast, mediacije; 
Tamara Koren Pečar s.p.
Farančan 2a, Sv. Anton, 6276 Pobegi

T: +386 31 384 227
E: tamara@mojezivljenje-mojaizbira.si
W: Fb:@mojezivljenjemojaizbira

Šepet zdravju ponuja Bownovo terapijo, delovno terapijo na 
domu, kineziotaping in terapevtske vadbe. Bownova terapija se 
uporablja za sproščanje vezivnega tkiva. Vpliva na energetski, 
hormonski, limfni, nevrološki in mišični sistem.

Šepet zdravju, Bownova terapijaŠepet zdravju, Bownova terapija

Aleksandra Kozjek

  Polhov Gradec in Ljubljana 
1355 Polhov Gradec, Ljubljana

T: +386 41 516 086
E: info@sepetzdravju.si
W: www.sepetzdravju.si
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Bodi sprememba je psihoterapevtski center, namenjen razreše-
vanju osebnih stisk, izboljšanju medsebojnih odnosov, kvalitete 
življenja in osebni rasti. Lahko se vključite v individualno, par-
tnersko terapijo oz. terapijo skupaj z otroki/mladostniki.

BODI SPREMEMBA, 
psihoterapija in izobraževanje

Barbara Kutnar Novak

Bodi sprememba, Psihoterapija in izobra-
ževanje, Barbara Kutnar Novak s.p.
Okonina 1, 3333 Ljubno ob Savinji

T: +386 31 30 90 60
E: info@bodisprememba.si
W: www.bodisprememba.si

Sodoben in stresen način življenja pušča neizpodbitne posledice 
na našem zdravju. V studiu Hollisana skušamo z uporabo sveto-
vanja ter s kombinacijo naravnih tehnik in metod popeljati posa-
meznika znova na pot optimalnega zdravja in dobrega počutja.

HOLLISANA, 
holistični tretmaji in svetovanje
Vzemite si čas za svoje telo, za svojo dušo. Za sebe!

Ines Matkovič

HOLLISANA, holistični tretmaji in 
svetovanje, Ines Matkovič s.p.
Kolodvorska cesta 23a, 8340 Črnomelj

T: +386 40 801 769
E: info@hollisana.si
W: www.hollisana.si
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Spoznajte Moč dotika - saj ko ljubiš SEBE, si želiš izboljšati svoje 
ZDRAVJE, LEPOTO in OSEBNO RASTI. Naredite koraka naprej 
- in preverite - ali Vam bi karkoli od navedenega izboljšalo vaše 
počutje, lepoto ali misli :)

Moč dotika
Moč dotika - ko ljubiš SEBE

Kristina Orter

  Ronkova 4 
2380 Slovenj Gradec

T: +386 41 481 910
E: kristina.orter@gmail.com
W: www.facebook.com/koljubiszivljenje,   
http://ti-na.eu

Kako se imeti zdravo rad? Kako imeti izpolnjujoče medsebojne 
odnose? Kako se pogovarjati? To so le nekatera vprašanja, na ka-
tera si lahko odgovorite s pomočjo predavanj, svetovanj in delav-
nic, namenjenih posebej za MOŠKE. Prebudi VSE MOŠKE v sebi.

Storitvene dejavnosti Manja Ostrelič
Skupaj segamo v nebo.

Manja Ostrelič

  Zgornji Obrež 3e 
8253 Artiče

T: +386 31 856 307
E: manja@manjaostrelic.si
W: www.manjaostrelic.si
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Kadar se vam v življenju vse ustavi in ne veste, kako naprej, je 
čas za poglobljen pogled vase. Meditacijska terapija je nežen, 
neinvaziven način za stik z notranjo modrostjo, ki vedno vsebuje 
vse odgovore na vprašanja. Dobrodošli.

Jasnovidni krt 
meditacijske terapije, meditacija

Matea Pavli Žnider

  Ljubljanska 45 
1241 Kamnik

T: +386 68 136 576
E: teamatea.m@gmail.com
W: www.jasnovidnikrt.si

Samostojno podjetje, ki se ukvarja z izobraževanjem in svetova-
njem za osebno rast, učinkovito pomaga posameznikom, dru-
žinam in parom pri razreševanju osebnih stisk in težav, osebni 
preobrazbi, poslanstvu, ustvarjalnosti, samopodobi in boljši 
medsebojni komunikaciji.

Osebno svetovanje in izobraževanje

Karmen Pevc

Modern Adulthood, osebno svetovanje in 
izobraževanje, Karmen Pevc, s.p.
Slomškova ulica 65, 1290 Grosuplje

T: +386 31 723 428
E: karmen.pevc@gmail.com
W: www.modernadulthood.com
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Access Bars® je nežna manualna tehnika, ki omogoči več lah-
kotnosti v telesu in življenju -  več obilja, notranje harmonije in 
radosti. Poleg tega delam ostale Access Consciousness®  telesne 
procese za zdravljenje in vodim transformativne delavnice.

Access Bars® in ostali energijski telesni 
procesi za več svobode in manj omejitev.
Access Bars® - dotik, ki osvobaja

Polona Plešec

  1215 Medvode

T: +386 41 276 884
E: polona@polonaplesec.si
W: www.polonaplesec.si

Tukaj smo za vse tiste, ki si v življenju želijo sprememb in si upa-
jo v to smer tudi nekaj storiti. Pomagamo vam z: bars terapijami 
/ bars delavnicami / svetovanji za posameznike ali skupine / 
mentoriranjem in motiviranjem.

Svetovanje, motiviranje, osebna rast
Sledi sebi in ustvarjaj življenje si!

Nada Plut

Nada Plut s.p., svetovanje in izobraževanje
Šutna 28 a 
1241 Kamnik

T: +386 41 745 406
E: nada.svetuje@gmail.com
W: fb Nada Plut
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Prostor, kjer s pomočjo joge, meditacije in ustvarjalnih delavnic 
najdemo svoje bistvo in notranji mir. Joga je starodavna tehnika 
umirjanja miselnih procesov, kjer so mandale, naši duhovni vod-
niki, uporabljene kot zelo močno orodje za meditacijo.

Mandala Tempelj
Mandala Tempelj, kjer najdeš oazo miru za um in telo

Jana Pucelj

Mandala Tempelj, Joga studio in center za 
izobraževanje in svetovanje, Jana Pucelj s.p.
Maistrova ulica 6 
1290 Grosuplje

T: +386 41 550 591
E: mandala.temple@gmail.com
W: www.facebook.com/Tempelj.Mandala

Ljudje v življenju naletimo na trenutek, ko ugotovimo, da smo 
sami odgovorni za to, kar delamo, pa tudi za tisto, česar ne. 
Metoda ni usmerjena na zdravljenje, ampak pospešuje samo-
zdravljenje telesa kot celote.

Bioresonanca in svetovanje

Barbara Slak

  Podreča 133 
4211 Mavčiče, Ljubljana

T: +386 41 576 713
E: slakba@gmail.com  
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Delavnice taoistične tantrične umetnosti, ženski krogi in arheti-
pi, thetahealing, bioterapija, vpogled s postavitvijo tarota, reiki 
masaže in tečaji. Delavnice, animacija za otroke, spodbujanje 
ustvarjalnosti

Dakini, osebno svetovanje in 
delavnice za osebnostno rast
V naročju Zemlje.  V gibanju lune.  Obsijana od sonca.  Zibana 
od morja.  Bila je sila,  ki je ne gre podcenjevati.  Ženska.

Maša Slana

Dakini, osebno svetovanje in delavnice za 
osebnostno rast, Maša Slana s. p.
Lamutova 30 
8000 Novo mesto

T: +386 41 292 623
E: masaslana@gmail.com

Hrepenite po pristnosti nekoga, ki je tu le za Vas? Čutiti, da ste 
zaželeni, spoštovani? Zanimate me Vi: vaše misli, občutki, odno-
si. Nudim vam pogovorno-terapevtske programe. Srečajte svoje 
srce z mojo pomočjo, odkrijte Metafore svojega Življenja.

LIFE METAPHORS, 
partnerska in individualna terapija

Urška Stare

  Podbrezje 48 
4202 Naklo

T: +386 40 678 986
E: info@lifemetaphors.com
W: www.lifemetaphors.com
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ODGOVORE NA NAJGLOBJA VPRAŠANJA NOSIMO V SEBI.
Večkrat pa jih sami ne znamo poiskati oz. jim ne upamo sledi-
ti. Mnogo hitreje in lahkotneje jih odkrivamo skozi: POGOVOR,  
PROCES PRISOTNOSTI, SMEH (joga smeha) in ZVOK (Aurasou-
nd kristalni zvok).

BODI BODI
od telesa  (body) -  do duha (bodhi)  Lepota je v Poti!

AlkimijaAurasound
kristalnega zvoka
Joga smeha
Pogovor
Proces prisotnosti

www.bodibodi.si

BODIBODI
RomanaStrašeks.p.

skupinsko ali individulno

Vabljenina srečanje s Seboj
vdružbi zmenoj

Romana Strašek

BODI BODI, svetovanje za zavestno 
bivanje, Romana Strašek s.p.
Iršičeva 4, 3000 Celje

T: +386 41 264 468
E: romana@bodibodi.si
W: www.bodibodi.si

LeVita deluje na fi zični in energijski ravni z namenom izboljšati 
kvaliteto vašega življenja. Storitve vključujejo različne masaže 
kot so tu-ina kitajska, refl eksna, klasična švedska, ter svetovanje 
po metodi karmične diagnostike.

LeVita masažno terapevtske storitve
LeVita se dotakne vašega telesa, umiri vaš um in pozdravi vašo 
dušo.

Monika Stubičar

  Golo 163 
1292 Ig

T: +386 31 76 32 35
E: levita.informacije@gmail.com
W: www.facebook.com/Levitamasazeterapije
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Najboljši prehranski svetovalec ni tisti, ki vam sestavi najboljši 
jedilnik za en mesec in prešteva kalorije. Je tisti, ki vas poduči o 
živilih kot celoti in vas nauči zdravo jesti in kuhati za vse življenje 
ter vam da popolno prehransko samozavest.

Prehransko svetovanje z 
rastlinsko prehrano
mindful eating - simple living

Špela Vehar

  Gasilska ul. 4 
4226 Žiri

T: +386 40 826 364
E: poskrbi.zase@gmail.com
W: www.luckyshelly.com

Izvajam psihoterapijo po principih transakcijske analize z upora-
bo tehnik čuječnosti, EMDR, svetovanje in vodenje seminarjev za 
starše v sodelovanju s Familylab Slovenija ter delavnice čuječ-
nosti za posameznike in kolektive.

Psihoterapija, svetovanje in
delavnice čuječnosti

Ksenija Zor

  Teslova 5 
1000 Ljubljana

T: +386 41 865 677
E: ksenija@besedemisli.si
W: ksenija73.wixsite.com/website
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GYROTONIC EXPANSION SYSTEM® je funkcionalna vadba, ki 
vključuje večosno gibanje sklepov, kjer skozi različne elemente 
gibanja krepimo moč, gibljivost in koordinacijo. Primerna je za 
vse starostne skupine ter tudi za rehabilitacijo.

GYROTONIC© PORTOROŽ

Matejka Grbec

  6320 Portorož

T: +386 41 790 779
E: mateja.grbec@gmail.com

Avocado center bo pod eno streho združeval redne tedenske 
vadbe, mesečna in občasna srečanja, delavnice, predavanja, 
seminarje, izobraževanja ter aktivnosti, ki izboljšujejo kvaliteto 
življenja otrokom in odraslim.

Avocado center
Avocado center - center dobrih življenjskih praks

Aleksandra Perpar

Poučevanje joge in organizacija dogodkov
Pavšičeva 22 
1370 Logatec

T: +386 31 576 807
E: sasa@avocado-center.si
W: www.avocado-center.si
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Prehransko svetovanje in izobraževanje po TKM.  Svetujem, 
kako s pravilnimi kombinacijami živil in upoštevanju 24h ciklusa 
delovanja notranjih organov ponovno vzpostaviti ravnovesje v 
telesu. Ne predpisujem diet in jemanja prehranskih dodatkov.

AURORA Life, Barbara Čermelj, s.p.
Harmonija na krožniku je zdravje v telesu.

Barbara Čermelj

AURORA Life, Svetovanje in izobraževanje 
o prehranjevanju ter kakovostnemu načinu 
življenja, Barbara Čermelj, s.p.
Polonce Čude 3, 1000 Ljubljana

T: +386 31 203 970
E: 123pravapot@gmail.com

Vaš kužek bo deležen nege s profesionalno kozmetiko, izbrano 
posebej za vsak tip kože in dlake. Na željo lastnika kužka spre-
hodimo in nudimo prevoz do salona in nazaj. Čist, dišeč in urejen 
kožušček  pomeni  dobro počutje vašega kužka.

POPI, pasji salon
Nega od smrčka do repka.

Jasminka Nadja Lokovšek

POPI, pasji salon, 
Nadja Jasminka Lokovšek, s.p.
Rožna dolina, cesta V/19, 1000 Ljubljana

T: +386 41 325 880
E: info@popi.si
W: www.popi.si
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Vodenje družbenih omrežij, video recepti, promocija izdelkov v 
fotografi ji in na videoposnetkih, članki, promocija na kuharskem 
in mami blogu, spletne strani, vsebina za spletne strani in vse-
binski marketing so moja strast.

VebCo, Petra Birsa Tomić s.p.
Ideas are not black & white

Petra Birsa Tomić

VebCo, Petra Birsa Tomić s.p., 
marketing in druge storitve
Želimlje 84a, 1291 Škofl jica

T: +386 31 338 709
E: info@vebco.si
W: www.vebco.si

Smo digitalna agencija, žene nas kreativa. Oblikujemo spletne 
strani in skrbimo za SEO optimizacijo. Vprašajte nas o bran-
dingu, dizajnu in oglaševanju. Ker smo majhni, lahko gremo v 
detajle.

WEBSTAR, spletne rešitve
Postani digital superstar.

w e b s t a r
web solutions

Anka Madon

Spletne rešitve Anka Madon s.p.
Zapučke 24a, Vrtojba 
5290 Šempeter pri Gorici

T: +386 51 362 926
E: info@webstar.si
W: www.webstar.si

Digitalni marketing, upravljanje spletnih strani
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Danes se nakupni proces prične na spletu, zato je tam priso-
tnost nujna. S celovitim upravljanjem večkanalne pojavnosti, od 
spletnih strani, družbenih omrežji, email in vsebinskega marke-
tinga ter spletnega oglaševanja, bo vaš digitalni odtis vidnejši.

Vidnejši digitalni odtis naročnika.

Tatjana Rajh

  Puncerjeva 10 
3000 Celje

T: +386 41 446 204
E: tatjanarajh@yahoo.com  

Smo kreativna in strateška agencija, ki ustvarja močne blagovne 
znamke, poskrbi za vašo digitalno ali korporativno komunikaci-
jo, priredi dogodek ter oblikuje in načrtuje super spletne strani. 
Lansiramo vas do vesolja vaših strank!

Agencija Sonda
Zgodba, ki ostane

Sonja Zlobko

  Prešernova ulica 48 
1236 Trzin

T: +386 40 414 939
E: sondagency@gmail.com

Digitalni marketing, upravljanje spletnih strani
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Moja poslovna pot je fi nančna zaščita družin, posameznikov, 
otrok ter podjetnikov. Za Vas lahko uredim zavarovanja najhujših 
življenjskih rizikov pri katerikoli zavarovalnici želite po najbolj-
šem kritju, ceni ter seveda pogojih.

TINKA ZAVAROVALNIŠKO 
ZASTOPANJE
Poskrbite za svetlo prihodnost

Martina Mlinarič

Noršinci 6a 
9240 Ljutomer

T: +386 31 503 323
E: mlinaric.martina@harvest.si

Kot svetovalka za zdravstvene storitve in rešitve svetujem pro-
dukte za zdravstvene storitve. Ljudem omogočam, da se rešijo 
pred nepotrebno izgubo zdravja in premoženja.

Mateja Pompe s.p.
Dolgoročna rešitev za zdravje, življenje in fi nance.

Mateja Pompe

Zavarovalno zastopanje, Mateja Pompe s.p.
Podjavorškova ulica 1, 3000 Celje

T: +386 31 720 450
E: mateja.pompe@gmail.com
W: www.pompe.pro

Digitalni marketing, upravljanje spletnih strani
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Želite prodati več?Tudi za prodajo velja: »Le 1% predstavlja 
talent, 99% se lahko naučimo.«Ja, vendar ne veste kje in kako 
začeti?Pokličite! Skupaj bomo našli pot do vaših odličnih rezul-
tatov.Garancija: 25 let izkušenj z vodenjem prodaje.

DOWEL, poslovne rešitve
Le ODLIČNO je dovolj dobro

Tatjana Dovjak

DOWELL, poslovne rešitve, Tatjana Dovjak s.p.
Šmarnogorska pot 12, 
1211 Ljubljana - Šmartno

T: +386 31 522 447
E: tatjana.dovjak@dowell.si
W: www.dowell.si

Blagovna znamka Helicopter Food omogoča zdrav način pre-
hranjevanja in temelji na zaupanju. Prihaja na pomoč ljudem, ki 
se morajo oziroma nimajo časa zdravo prehranjevati. 
Zavzemamo se za zdravje, praktičnost, pristnost in zanesljivost.

HELICOPTER FOOD
No worries/Brez skrbi

Jana Hrženjak

TIMINI, prodaja in predelava 
organskih izdelkov, d.o.o.
Pohorska ulica 13E, 2000 Maribor

T: +386 41 604 417
E: jana.hrzenjak@helicopterfood.com
W: www.helicopterfood.com

Digitalni marketing, upravljanje spletnih strani
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Naj slišijo za vas! Vzbudite zanimanje - predstavite se. Da boste 
slišne, da vas bodo iskali in našli. Oblikovanje oglasnih besedil in 
svetovanje pri izbiri najustreznejše radijske postaje za predvaja-
nje vaših oglasnih sporočil.

EFEKT, 
radijsko oglaševanje in svetovanje

Monika Novak-Zupanc

  Ulica Jakoba Aljaža 15 
4281 Mojstrana

T: +386 41 944 444
E: monika.novak-zupanc@infonet.fm

Ustvarjamo zgodbe in učinkovite kampanje, s katerimi popelje-
mo vaše podjetje do src vaših kupcev in boljših rezultatov. Od 
načrtovanja do izvedbe. Z marketinškim svetovanjem, celovitimi 
storitvami digitalnega marketinga in osebnim pristopom.

Marketinško svetovanje in 
digitalni marketing
Odpiramo vrata do vaših kupcev

VSEBINSKI MARKETING
izdelava 
strategij

e-mail 
marketing

pisanje vsebin

digitalne kampanje

PR družbena omrežja
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spletne strani

Lea Petrej

  Lackova 41 g 
2000 Maribor

T: +386 40 338 921
E: lea.petrej@gmail.com

Digitalni marketing, upravljanje spletnih strani
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Marketinške storitve po meri naročnika: 
marketinško svetovanje / načrtovanje prodajno-marketinških 
aktivnosti / celostna izvedba projektov / poprodajne aktivnosti 
in merjenje rezultatov / izobraževanje trgovcev

Marketinško in poslovno svetovanje

Alijana Plaskan

  Grajski trg 10 
3313 Polzela

T: +386 41 346 140
E: alijana.plaskan@gmail.com

Oblikovanje, video produkcija, fotografi ja? Ne glede na izbor, 
z nami bo vaša zgodba unikatna. Pri organizaciji dogodka 
poskrbimo za vse podrobnosti, zato „Keep calm“, na dogodku 
boste blesteli. Doživite Pomurje z našim lokalnim turističnim 
vodenjem!

PROMO POINT, Vlasta Toth s.p.

Vlasta Toth

PROMO POINT, oglaševalska agencija, 
Vlasta Toth s.p.
Rakičan, Ulica Štefana Kovača 32a 
9000 Murska Sobota

T: +386 41 276 961
E: promo.vlasta@gmail.com

Digitalni marketing, upravljanje spletnih strani
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KreaTiLu za vas pri razvoju kreativne ideje, pridobivanju fi nanč-
nih sredstev, organizaciji in načrtovanju ter izvedbi kulturnih do-
godkov, projektov, tematskih otroških animacij, plesnih delavnic 
in video produkcije.

KreaTiLu, organizacija in 
izvedba kulturnih dogodkov
Skupaj postavimo piko na začetek in konec kulturne kreacije

Tina Maroh

KreaTiLu, organizacija in izvedba 
kulturnih dogodkov, Tina Maroh s.p.
Tavčarjeva ulica 14, 2250 Ptuj

T: +386 41 802 485
E: kreatilu@gmail.com
W: www.facebook.com/kreatilu/

Z večletnimi izkušnjami izdelujemo optimizirane spletne strani in 
trgovine. Da bi se celostno približali uresničevanju vaših poslov-
nih idej nudimo možnost oblikovanja celostne grafi čne podobe, 
pisanja besedil in vsebinskega marketinga.

Izdelava spletnih strani

Mojca Kalčič

  Smast 15 
5222 Kobarid

T: +386 41 961 430
E: mojca.kalcic@gmail.com
W: www.e-strani.si

Digitalni marketing, upravljanje spletnih strani
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S tehnologijo razširjene resničnosti (AR) in aplikacijami, ki vse-
bujejo elemente igre, uporabniku približamo znanje, informacije, 
storitev, nov produkt ter njegovo uporabo. Razvijam za več kot 
25 različnih platformv (Unity3d).

razvoj računalniških iger, 
razširjena resničnost

Nataša Slokar Klippel

  Gregorčičeva ulica 9 
5270 Ajdovščina

T: +386 41 269 614
E: natasa.slokar.dev@gmail.com

Imamo znanje, smo odgovorni, zanesljivi, hitro odzivni in ponujamo 
vsakomur dostopen cenik. Osebni pristop in individualna obravnava. 
Vlagamo v svoje znanje in usposabljanje. Trudimo se, da smo za stranke 
hitro odzivni vedno, ko je potrebno. 
Poddejavnost: Nadjina ustvarjalnica (pletenje, kvačkane igrače in posli-
kava keramike)

Svet Kontov in Nadjina ustvarjalnica
Znanje, zanesljivost, hitro odzivni, odgovorni in vsakomur dostopni.

Nadja Blatnik

  SVET KONTOV, računovodstvo, knjigovod-
stvo, administracija in svetovanje, 
Nadja Blatnik s.p.

Gorenje 24a, 3327 Šmartno ob Paki

T: +386 31 816 313
E: info@svetkontov.si
W: www.svetkontov.si; fb.com/svetkontov

Svet Kontov

RAČUNOVODSTVO, KNJIGOVODSTVO
IN SVETOVANJE

Nadja Blatnik s.p.

fb.com/svetkontov
Gorenje 24a, Šmartno ob Paki

www.svetkontov.si

info@svetkontov.si

031/816-313

NADJINA
U S T V A R J A L N I C A

Nadja Blatnik s.p.
Gorenje 24a, Šmartno ob Paki

Telefon: 031/816-313

fb.com/NadjinaUstvarjalnica
#NadjinaUstvarjalnica

Digitalni marketing, upravljanje spletnih strani
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Za varno in zanesljivo poslovanje vsako podjetje potrebuje do-
ber računovodski servis. Z dobro ponudbo in kvalitetnimi stori-
tvami vam z veseljem svetujemo in opravljamo celotno računo-
vodstvo za vaše podjetje.

Petra Ferlič s.p., 
računovodske storitve JAKA

Petra Ferlič

Petra Ferlič s.p., 
računovodske storitve JAKA
Cesta 4. julija 68, 2241 Sp. Duplek

T: +386 40 475 017
E: p.ferlic@gmail.com
W: p.ferlic@gmail.com

V podjetju svetujemo naročnikom glede izvedbe kvalitativnih in 
kvantitativnih raziskav za naročnike iz akademskih in poslovnih 
okolij. Nudimo strokovno podporo glede priprave raziskovalne 
metodologije in izvedbe statistične obdelave podatkov.

DATIA - Statistična obdelava podatkov

Urška Antolin

  Kapelska cesta 48 
9252 Radenci

T: +386 41 902 208
E: uantolin@datia.si
W: www.datia.si

Digitalni marketing, upravljanje spletnih strani
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Organizacija dogodkov na butični način. Butični Gospodični 
poskrbiva za nepozaben ambient na dogodkih kot so: poroke, 
otroške rojstnodnevne zabave, poslovni dogodki, zaključne 
zabave... / izposoja opreme: sladki kotiček, foto kotiček / 
moderatorstvo

Butični Gospodični
Kjer se svet konča in domišljija ne pozna meja...

Nina Benda

Organizacija dogodkov, 
Benda Nina s.p., Dandelion
Gregčeva ulica 5, 1234 Mengeš

T: +386 31 383 139, +386 40 160 662
E: buticnigospodicni@gmail.com
W: Fb: Butični Gospodični
      Ig: buticnigospodicni

Organizacija in vodenje dogodkov ter prireditev za:
• povezovanje lokalnih ponudnikov v Sloveniji
• povezovanje podjetnic v aktivno skupnost

SRČNO S Organizacija in 
vodenje dogodkov Nina Cuk s.p.

Nina Cuk

SRČNO S Organizacija in vodenje dogod-
kov Nina Cuk s.p.
Banuta 10 
9220 Lendava

T: +386 40 377 434
E: nina.prigl.cuk@gmail.com
W: SRČNO na Facebook strani

Avtor: DrumLife Production

Digitalni marketing, upravljanje spletnih strani
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Lastnikom in direktorjem malih in srednjih podjetij svetujem pri 
vodenju podjetij in sprejemanju rednih in izrednih poslovnih od-
ločitev. Pravne in fi zične osebe zastopam v sodnih in inšpekcij-
skih postopkih ter jim svetujem na področju prenosov poslovnih 
deležev, pri sklepanju in odpovedi pogodbenih razmerij (tudi s 
tujimi partnerji), na področju delovnega prava ter varstva oseb-
nih podatkov.

Odvetnica Alja Fakin Alja Fakin

Alja Fakin - odvetnica in strokovnjakinja za 
varstvo osebnih podatkov

Umetnost tisočletnega znanja astronomije iz starih Vedskih spi-
sov. Vabim vas, da skupaj pogledamo globoko v vesolje, dlje od 
teleskopa in skupaj odkrijemo, kaj vam nosi vaš unikatni pečat v 
tem življenju.

Djotiš, Nadi in Vastu svetovanja
Usklajevanje s samim seboj

Ferisa Henda

  Ulica Tuga Vidmarja 6 
4000 Kranj

T: +386 41 965 558
E: info@ferisahenda.si
W: www.ferisahenda.si

Digitalni marketing, upravljanje spletnih strani
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Podjetje se ukvarja pretežno s svetovanji po vedski ali indijski 
astrologiji, imenovani tudi jyotish oz. djotiš, pa tudi drugimi vr-
stami poslovnih svetovanj.

Eternity, Simona Mešič, s.p.

Simona Mešič

Eternity, Simona Mešič s. p.
Smrtnikova 4 
1000 Ljubljana

T: +386 31 743 831
E: msimoja@gmail.com
W: www.vedska-astrologija.si

Birokracija/KreativnostOblikovanje grafi čnih rešitev: tiskane - 
spletne vsebine, priprava multimedijskih predstavitev in ustvar-
janje vizualnih podob. Poiščem razpis, pripravim vsebino in 
fi nančno konstrukcijo, vodim razpisno dokumentacijo, poročam.

Delo na projektih 
umetnost / kreativnost / birokracija
Pomemben je individualen pristop k vsaki nalogi; le tako sta 
kreativnost in uspeh zagotovljena.

DE

LO
NA PROJEKTIH

RAZPISI
ISKANJE FINANČNIH SREDSTEV ZA PODJETJA IN DRUŠTVA,
PRIPRAVA RAZPISNE DOKUMENTACIJE, VODENJE PROJEKTOV, KOORDINACIJA,
DISEMINACIJA, EVALVACIJA IN POROČANJE

GRAFIČNO IN SPLETNO OBLIKOVANJE
OBLIKOVANJE GRAFIČNIH REŠITEV ZA TISKANE IN SPLETNE VSEBINE, PRIPRAVA MULTIMEDIJSKIH PREDSTAVITEV 

IN USTVARJANJE VIZUALNIH PODOB.
* priprava različnih tiskovin – plakati, letaki, zloženke, katalogi, knjige … 

Poleg celostne grafične podobe poskrbim tudi za tisk.

UMETNOST

KREATIVNOST
BIROKRACIJA

Špela Pavli Perko

  Slatina pri Ponikvi 2 
3232 Ponikva

T: +386 51 603 956
E: spelapavli@gmail.com
W: www.spelapavli.com

Digitalni marketing, upravljanje spletnih strani
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Imam dolgoletne izkušnje (34 let ) v pravosodju. Odprla bom 
odvetniško pisarno, kjer bom pravno svetovala, zastopala 
stranke pred sodišči in opravljala druge odvetniške storitve.

Odvetnica Nada Pernek Kostanjevec
Pravičnost ni nikoli v nasprotju z zakonom. 
(lat. Aequitas numquam contravenit legi.) 

Nada Pernek Kostanjevec

  Mlinska ulica 24 
2000 Maribor

T: +386 41 684 256
E: nadapk@gmail.com

BALANCE zgodba ponuja ženskam formulo za uspeh – iska-
nje in vzpostavitev ravnovesja na vseh treh  ključnih področjih 
življenja: 1. poklicno življenje – pravno svetovanje / 2. družinsko 
življenje – mediacija / 3. prosti čas – vadba

BALANCE Ana Poljak s.p.
Najdi ravnovesje in pojdi svojo pot!

Ana Poljak

BALANCE, pravno svetovanje, mediacija in 
drugo, Ana Poljak s.p.
Vlahovičeva ulica 54, 6280 Ankaran

T: +386 41 269 984
E: ana@balance.si
W: www.balance.si

Digitalni marketing, upravljanje spletnih strani
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Svetovanje za obstoječe Telekomove naročnike, sklepanje novih 
in podaljševanje obstoječih naročniških razmerij, koriščenje ugo-
dnosti in pomoč pri optimizaciji paketov.

Poslovno svetovanje Mojca Žgavec s.p.

Mojca Žgavec

POSLOVNO SVETOVANJE 
MOJCA ŽGAVEC S.P.
Zadlog 6, 5274 Črni vrh nad Idrijo

T: +386 41 269 932
E: mojcazgavec@gmail.com

Digitalni marketing, upravljanje spletnih strani
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Organizacija in izvedba kulinaričnih delavnic s pripravo okusnih 
zdravju prijaznih manj sladkih in sladkih dobrot BREZ GLUTE-
NA, BREZ LAKTOZE IN DRUGIH ALERGENOV. SLOVENSKO,
NARAVNO, LOKALNO, SEZONSKO. Organizacija enogastro-
nomskih dogodkov in celostno svetovanje gostincem.

Miine domače dobrote
Pristni okusi domačnosti

Mia Frank

Miine domače dobrote, Mia Frank
Simoničev breg 2 
9250 Gornja Radgona

T: +386 31 614 148
E: miinedomacedobrote@gmail.com
W: FB miine domače dobrote, 
W: INSTAGRAM miine_domace_dobrote

Naravna kozmetika iz ekstra deviškega oljčnega olja. Oleavera je 
mešanica skrbno izbranih naravnih sestavin, ročno izdelana ter 
v Sloveniji narejena kozmetika. Izdelki so nepogrešljivi pri negi 
občutljive kože in ne vsebujejo zdravju škodljivih snovi

Oleavera, naravna kozmetika
“Oleavera” - Zlata kaplja, za zlato kožo!

Irena Morato Šavko

Oleavera, Irena Morato Šavko s.p.
Korte 52 
6310 Izola

T: +386 40 881 625
E: oleavera.natura@gmail.com

Modno oblikovanje in tekstilni izdelki
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Moji izdelki iz zelišč so namenjeni kupcem, ki se zavedajo pred-
nosti domačih in naravnih proizvodov, vendar nimajo možnosti, 
časa ali znanja sami poiskati v naravi, kar jim nudi. V njih je zdru-
žena ljubezen do narave in umetniškega ustvarjanja.

ZELIŠČART Marinka Preglau s.p.
S pridihom narave

Marinka Preglau

ZELIŠČART Prodaja izdelkov iz zelišč, 
Marinka Preglau s.p.
Sv. Vid 88 
2367 Vuzenica

T: +386 41 332 810
E: marinka.preglau@gmail.com

AELIGHTA je prestižna blagovna znamka svetil iz masivnega 
slovenskega lesa. Energijsko varčna in okolju prijazna svetila so 
zaradi svoje oblike primerna tako za dom kot tudi gostinske in 
poslovne  prostore.

AELIGHTA, Lesena LED svetila
Ko se eleganca in kakovost združita.
AELIGHTA, Lesena LED svetila

AELIGHTA je prestižna blagovna znamka svetil iz masivnega 
slovenskega lesa. Energijsko varčna in okolju prijazna svetila so 
zaradi svoje oblike primerna tako za dom kot tudi gostinske in 

Sanja Djokić

  Dragomelj 152 
1230 Domžale

T: +386 51 430 382
E: info@aelighta.eu
W: www.aelighta.eu

Modno oblikovanje in tekstilni izdelki
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Petja Berginc Design oblikuje in izdeluje edinstvena in unikatna 
oblačila za posebne priložnosti ter kostumografska oblačila 
primerna na gledališke igre, plesne predstave, moderne perfor-
manse in za vse tiste, ki si želijo edinstvenosti vsak dan.

Edinstvena unikatna oblačila

PETJA  BERGINC
design

Petja Berginc

T: +386 51 416 674
E: petja.berginc@gmail.com
W: www.facebook.com/petjabergincdesign

S skrbjo do narave vam nudim njen medeni dar. Izdelava me-
denih izdelkov iz slovenskega medu. Na voljo je široka paleta 
raznolikih izdelkov, ki jih lahko prilagodim potrebam darilnih 
paketov.Privoščite sebi in svojim najbližjim sladke darove narave.

Medeni dar, medeni izdelki
Posladkaj si dan

Ana Seražin

Ana Seražin s.p. Medeni dar, medeni izdelki
Cesta Josipa Ribičiča 11 
1381 Rakek

T: +386 41 547 759
E: medeni.dar@gmail.com
W: www.serazin.si/medenidar/ 
W: www.facebook.com/MedeniDar

Modno oblikovanje in tekstilni izdelki
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Že nekaj časa ponujamo sveže pridelke robid in malin. Sedaj 
smo svojo ponudbo razširili in ponujamo darilne pakete iz robi-
dovih in malininih izdelkov (marmelada, kis) ter pirino moko in 
bučno olje iz lastne pridelave.

SEZONA, Brigitta Horvat, s.p.
Sezona, čas za Vas

Brigitta Horvat

SEZONA, ponudnik tradicionalnih pridel-
kov, izdelkov in storitev, Brigitta Horvat s.p.
Beznovci 37 
9265 Bodonci

T: +386 41 615 568
E: brigita.horvat@siol.net

Saška, salon oblačil ponuja pestro izbiro oblačil, ki bodo ustreza-
la ženski postavi. Moja želja je, da bi dame glede na svoj karak-
ter, postavo, želje, stil, potrebe in priložnost vedno našle oblači-
lo, v katerem se bodo počutile lepo, najlepše.

Saška Šoštar s.p.

Saška Šoštar

Saška, salon oblačil, Saška Šoštar s.p.
Gomilsko 86 
3303 Gomilsko

T: +386 51 365 033
E: saskasostar@gmail.com
W: www.facebook.com/saskasalonoblacil
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Positive vibes se ukvarja z mednarodnim povezovanjem tujih 
trgov. Na tuje trge izvaža visoko kakovostne slovenske izdelke, 
ki se ujemajo z vizijo in poslanstvom Positive vibesa.

Positive vibes

Marela Lovrec

Umetniško ustvarjanje in prodaja, 
Positive vibes s.p.
Belokriška cesta 40 a, 6320 Portorož

T: +386 51 335 870
E: marelabm@yahoo.com
W: v izdelavi

Ukvarjamo se z B to B distribucijo obutve, kar je naša glavna 
dejavnost. Naše storitve pa zajemajo še izobraževanja, delavni-
ce, organizacijo duhovnih vikendov, pisanje tekstov (vsebinski 
marketing, predstavitev dejavnosti ali osebe) in lektoriranje.

Andreja Ferk, Storitve
Preprosto ti.

Andreja Ferk

  Ljubljanska ul. 85 
2000 Maribor

T: +386 40 717 075
E: preprosto.ti@gmail.com
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Spletna trgovina z ženskimi oblačili. Pravi naslov za vse pred-
stavnice nežnejšega spola, ki sledijo modnim trendom in si želijo 
modnih oblačil po dostopnih cenah. Hitra dostava.

Marcela Fashion
Oblačila so kot sladoled - zanje se vedno najde prostor.

Marcela Anžel

  Podvinci 120 C 
2250 Ptuj

E: marcelafashion1@gmail.com
W: www.facebook.com/Marcela-Fashi-
on-379715586103041/

Spletna trgovina Trebušček.si skrbi, da so bodoče mamice 
modno in udobno oblečene ves čas nosečnosti in v času doje-
nja. Posebnost spletne trgovine Trebušček.si je široka ponudba 
zabavnih potiskanih majic za nosečnice in družinske člane.

Spletna trgovina za nosečnice

Renata Bartolec

  Kamnik pod Krimom 201 
1352 Preserje

T: +386 31 018 009
E: info@trebuscek.si
W: www.trebuscek.si
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Zabavne tablice za kolo z duhovitimi napisi so barvit dodatek, 
ki popestrijo mestna, vintage, športna in otroška kolesa. Stilske 
tablice kolesu dodajo nekaj osebnosti. Tablica se na kolo eno-
stavno pritrdi z univerzalnim nosilcem.

Kick Ass Bike Plates
Tablice za kolesa, ki »trgajo gate«.

Ajda Flašker

  Kunaverjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

T: +386 40 580 877
E: hello@kickassbikeplates.com
W: https://kickassbikeplates.com/sl/,
W: Facebook: KickBikePlates, 
W: Instagram: kickass_bikeplates

Prodaja na Amazonu, pisanje bloga na temo »Stay at home 
mom« (poslovna mama, mama kot gospodinja, mama v vlogi 
vzgojiteljice, mama in zdravje ter lepota) ter distribucija izdelkov 
iz aloe vere (kozmetika, prehranska dopolnila, napitki).

Matea's, Mateja Grabner

Mateja Grabner

  Ulica Zore Ragancinove 7 
1118 Ljubljana

T: +386 40 548 901
E: mateja@mateag.com
W: https://mateag.com
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Fit piškotek je specializirana spletna trgovinica za AIP, keto, 
LCHF in paleo prehrano. Hkrati je tudi zaščitena blagovna 
znamka, namenjena zdravemu, kakovostnemu načinu življenja in 
ohranjanju vitalnosti.

Fit piškotek
Pomembne so nam sestavine

Mojca Kos

Spletna prodaja, Mojca Kos s.p.
Studence 36 A 
3310 Žalec

T: +386 40 805 704
E: info@lchfpiskotek.si
W: www.fi tpiskotek.si

Naše poslanstvo temelji na zaščiti in ohranitvi našega planeta. 
Ponudba izdelkov, ki so proizvedeni trajnostno, etično, vegansko 
in ekološko. Bodite del rešitve in se nam pridružite na skupni 
poti trajnostnega načina življenja v sožitju z naravo.

Trajnostna in ekološko prijazna trgovina 
za dom in družino
Si Za Planet?

Klavdija Kovač

4Planet, spletna trgovina in svetovanje, 
Klavdija Kovač s.p.
Mavčiče 11, 4211 Mavčiče

T: +386 31 850 818
E: klavdija.kovac@hotmail.com
W: www.zaplanet.si
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Naše virtualne prodajne poličke polnimo s kultnimi lepotnimi 
izdelki, kot so The Ordinary, ki so obnoreli svetovni splet in revo-
lucionalizirali kozmetično industrijo.

Beautyology spletna trgovina
Spletna destinacija za lepotne brihte

Katja Pavlič

T: +386 40 828 243
E: hello@beautyology.eu
W: www.beautyology.eu

Cute shop, modna trgovina s pestro izbiro ženskih oblačil in 
modnih dodatkov.Za vas bom izbrala zavidljive modne kose,re-
alnih velikosti, dostopni ceni in visoki kvaliteti, da boste vzljubili 
nakupovanje v spletni trgovini Cute shop.

Cute shop
be cute! wear our clothes

Ema Pejić

  Cute shop, Ema Pejić 
Log 33
4220 Škofja Loka

T: +386 40 289 508
E: ema.slebir@gmail.com
W: www.cuteshop.si
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Spletna tržnica KANGLICA v slovenska mesta dostavlja zdravo 
in okusno hrano s podeželja ter izdelke domače obrti. Podjetja 
pa oskrbujemo s PAKETKI PISARNIŠKIH PRIGRIZKOV, ki vas 
napolnijo z energijo za ves dan!

SMRK, Mojca Tomišić, s.p.
Kak' je fajn dobro jest!

Mojca Tomišić

SMRK, Mojca Tomišić, s.p., spleta tržnica
Stanetinci 7, 
9244 Sveti Jurij ob Ščavnici

T: +386 41 612 870
E: info@kanglica.si
W: www.kanglica.si

Spletna trgovina z izdelki za zdrav življenjski slog in lastna linija 
naravnih, aromaterapevtskih izdelkov za nego kože pomagata 
tako sodobni ženski kot moškemu do prebuditve edinstvenosti 
telesa in duha.

Ananya, Ana Trebovc s.p.

Ana Trebovc

Ananya, posredništvo, trženje in poslovno 
svetovanje, Ana Trebovc s.p.
Brje 107a, 5263 Dobravlje

T: +386 51 302 645
E: ana@ananya.si
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Nikolaj Ferdinand je spletna trgovina, imenovana po sinu, ki 
je moj navdih. Ponujamo vrhunske otroške vozičke Greentom, 
narejene iz reciklirane plastike, ročno delana oblačila, nakit in ok-
rasni program slovenskih ustvarjalk ter darilne pakete za ženske.

Nikolaj Ferdinand, Ana Ušeničnik s.p.

FERDINAND

Ana Ušeničnik

Nikolaj Ferdinand, spletna trgovina, 
Ana Ušeničnik s.p.
Proletarska cesta 2, 1000 Ljubljana

T: +386 40 868 094
E: info@nikolajferdinand.si
W: www.nikolajferdinand.si

Prodaja elektronskih cigaret, dodatne opreme za elektronske 
cigarete, tekočine in pripomočki. Izvajali bomo delavnice in sve-
tovanje tako za ozaveščanje kot tudi za varno uporabo elektron-
skih cigaret.

Trgovina z elektronskimi cigaretami

Saša Banič

  Dobrava pri Škocjanu 18 
8275 Škocjan

T: +386 40 415 080
E: sasa.banic83@gmail.com
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Oddajanje apartmaja in sobe na Muo, Kotor, Črna Gora. Parkir-
ni prostor pred hišo, morje čez cesto. Do Kotora pol ure peš. 
Budva, Tivat, Plavi Horizonti sorazmerno blizu. Boko Kotorsko 
Črnogorci imenujejo NEVESTA ČRNE GORE.

Božena Kus Albrecht 
poslovne storitve s.p.

Božena Kus Albrecht

SITI ALBO, poslovne storitve, 
Božena Kus Albrecht s.p.
Donova cesta 7/b, 1215 Medvode

T: +386 51 624 771
E: bozenakus.kusalbrecht@gmail.com
W: facebook

Oddajamo apartmaje in sobe v mirnem predelu Bleda, le 10 
minut hoje od centra Bleda. Vse nastanitvene enote so klimatizi-
rane, imajo brezplačen WiFi in brezplačno zasebno parkirišče.

Apartments & rooms Aleksandra

Zdenka Noč

Apartments & rooms Aleksandra, 
Oddajanje zasebnih sob in apartmajev
Jermanka 11, 4260 Bled

T: +386 41 890 991
E: zdenka.noc@telemach.net



119Različne turistične dejavnosti

Kot turistični vodnik regije Julijskih Alp želim z individualnimi 
gosti ali manjšimi skupinami deliti svojo strast do narave. Skupaj 
bomo aktivno odkrivali najlepše kotičke in okušali kulinarične 
dobrote alpske in primorske Slovenije.

Agencija 224
Aktivno, lokalno, domače!

Nika Gerbec

Agencija 224, Nika Gerbec s.p.
Volče 32 
5220 Tolmin

T: +386 31 272 506
E: nikagerbec@gmail.com

Pomoč pri potovanju v lastni režiji. Poiščemo najugodnejše letal-
ske karte ali vrnemo provizijo! Dodatne storitve: iskanje nastani-
tev, najema avtomobila, priprava plana potovanja in zdravnik na 
klic v času potovanja.

Z letalom na poti
Z letalom na poti - režija samostojnih potovanj

Z  LETALOM  NA  POTI

Katja Kenda

Z letalom na poti, Katja Kenda s.p.
Gasparijeva ulica 2 
1000 Ljubljana

T: +386 41 292 194
E: info@zletalomnapoti.si
W: www.zletalomnapoti.si
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Experience Ljubljana nudi atraktiven, sproščen in zdrav način 
spoznavanja ,najlepšega mesta na svetu'  in okolice. Pri tem 
spodbuja trajnostni in ekološko odgovoren turizem, saj se ture 
odvijajo na kolesu ali peš.

Experience Ljubljana

Živa Lovšin

Organizacija dogodkov, Živa Lovšin s.p.
Dalmatinova 3 
1000 Ljubljana

T: +386 40 565 057
E: contact@experienceljubljana.com
W: www.experienceljubljana.com

Na  podlagi posnetka stanja, oblikujem-preoblikujem turistično 
ponudbo in storitve gostinstva, pripravim turistično brošuro ali 
letake ter izvajam delavnice  za prodaja turističnih storitev z 
zgodbami.

Ustvarjamo turizem, Sonja Breznik
Turizem smo ljudje in ljudje ustvarjamo turizem.

Sonja Breznik

Ustvarjamo turizem, 
Sonja Breznik s.p., mag. turiz.
Kungota pri Ptuju 57, 2325 Kidričevo

T: +386 41 660 289
E: sonja@ustvarjamo-turizem.si
W: www.ustvarjamo-turizem.si
W: FB @ ustvarjamo turizem
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V Centru Zdrave vadbe izvajamo vadbe pod strokovnih 
nadzorom kineziologa.

Center Zdrave vadbe
Naše telo-odsev življenjskega sloga

Ana Marie Gregorčič

Kineziološke storitve, 
Ana Marie Gregorčič s.p.
Poslovna cona A, 20 Šenčur

T: +386 70 803 890
E: ana@zdravavadba.si
W: www.zdravavadba.si/

FIT CCO:- program za izboljšanje zdravja zaposlenih - promoci-
ja zdravja na delovnem mestu- osebno trenerstvo- terapevtske 
vadbe- delovna terapija

FIT CCO
Najboljša naložba v vaše zdravje in kvalitetno življenje.

Sanja Pavlin Zakovšek

  Goričica pri Ihanu 46 
1230 Domžale

T: +386 41 649 829
E: info@cco.si
W: www.facebook.com/Fit-CCO-Zdravje-
-Na-Delovnem-Mestu-197505330897934/
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V Fizioterapiji Sklep izvajamo individualno obravnavo, skupinsko 
vadbo, manualno terapijo in limfno drenažo. Obiščete nas lahko 
po poškodbah ali preventivno.

Fizioterapija Sklep, Ana Agatić s.p.

Ana Agatić

  Vešter 20a (ni še potrjen) 
4220 Škofja Loka

T: +386 41 500 216
E: fi do.ana@gmail.com
W: www.fi zioterapijasklep.si

Nezavedno nas vodi po poti, ki jo je izbrala naša psiha. 
Skozi simboliko sanj, pravljic in bolezenskih simptomov nam 
pripoveduje zgodbo, ki bi jo lahko živeli. Pa jo živimo?

Jungovska analiza, psihoterapija ter jungovski poslovni in 
karierni coaching.

Upaj si in zaupaj zgodbi svoje poti!

Urška Ajdišek

  Šercerjeva 39 
4240 Radovljica

T: +386 31 392 257
E: info@psihoterapija-konsulta.si
W: www.psihoterapija-konsulta.si, fb@
psihoterapija Konsulta
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Sem certifi cirana psihoanalitična psihoterapevtka Evropske zve-
ze za psihoanalitične psihoterapije. Nudim individualno psihoa-
nalitično psihoterapijo, psihoterapijo preko videoklica in delo v 
terapevtskih skupinah.

PSIHOANALITIČNA PSIHOTERAPIJA
Psihoanaliza je odpuščanje preteklosti za 
spremembe v prihodnosti.

Ana Matijević

Osebno svetovanje, Ana Matijević, s.p.
Celovška cesta 95 
1000 Ljubljana

T: +386 41 284 323
E: ana.psihoterapija@gmail.com
W: www.psihoterapija-matijevic.si

Psihoterapija za odrasle in mladostnike, ki temelji na psihoanalizi 
francoske šole (S. Freud, J. Lacan, ...). Izobrazba iz klinične psi-
hologije ter desetletje izkušenj v bolnišnicah in psihoterapiji.

Psihoterapija, Carolina Novillo s.p.
Za vsakogar, ki želi spremembo v svojem življenju.

Carolina Novillo

Psihoterapija in psihološko svetovanje, 
Carolina Novillo s.p.
Linhartova cesta 62, 1000 Ljubljana

T: +386 64 258 880
E: caro.novillo@gmail.com
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Pomoč pri premagovanju duševnih stisk in zastojev, ki jih prina-
ša življenje. Cilj psihoterapije je višja kakovost našega življenja, 
boljše zdravje, bolj kakovostni medosebni odnosi, razvoj lastnih 
potencialov in sposobnosti ter večji notranji mir.

TRUST, 
Center za psihoterapijo in svetovanje

Katja Selčan

TRUST, Center za psihoterapijo in 
svetovanje, Katja Selčan s.p.
Vodnikova 13, 3000 Celje

T: +386 41 358 586
E: katia.selcan@gmail.com
W: www.psihoterapija-selcan.si

Življenja Moč spremlja posameznika po njegovi poti in je v opo-
ro pri izzivih, ki jih življenje nameni. Individualna srečanja, delav-
nice ali predavanja so izbira druženja in rasti. ''Ko gre otrok od 
doma!'', ''Ponovno povezovanje v spolnosti!'' ...

Terapevtsko svetovalna dejavnost
Vdihni * odpusti * objemi * ljubi

Alma Zajec

ŽIVLJENJA  MOČ, terapevtsko svetovalna 
dejavnost, Alma Zajec s.p.
Smledniška cesta 84, 4000 Kranj

T: +386 68 175 550
E: alma@zivljenjamoc.si
W: www.facebook.com/almalucyalma/
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Marta Turk
Ob vseh izzivih, tveganju in pomanjkanju 
časa si  vzemite si čas za prihodnost!

Skupnost slovenskih podjetnic
E: info@skupnost-podjetnic.si
Skype: martasi1
W: www.skupnost-podjetnic.si

Anja Žagar
»Sreča je na strani pogumnih. Zaupajte 
vase!«

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
»Prehodile ste že kar nekaj poti. 
Včasih je bila ravna, pa se je nato 
pojavil kakšen ovinek, skala, kjer ste se 
morda najprej spotaknile in jo nato 
obšle ter nadaljevale svojo pot naprej. 
Lahko ste ponosne nase, da ste danes 
tu, kjer ste. Da ste zbrale pogum, 
motivacijo in voljo, da se podate v 
podjetništvo. Verjamem, da bo vsaka 
izmed vas našla tisto iskro, ki vas bo 
peljala naprej in navzgor. Naj se vam 
uspeh zgodi čez noč … a naj ta noč ne 
bo predolga.  
SREČNO in se vidimo v podjetniškem 
svetu.«

E: ursa.zorz@eventio.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. V 
podjetništvu ni problemov, so le izzivi. 
Prej, ko se jih lotiš,  lažje jih rešiš.

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 Peklenik

Kratos
E: speklenik@kratos.si

Tamara Turk
Čuti, živi, ustvarjaj. 

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

Rok Rupnik
When in doubt, you just have to 
believe in yourself! 

KnitBit, grafi čno 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

Boško Praštalo
Drage podjetnice že kar nekaj podjetnic je 
v sklopu »Skupnosti slovenskih podjetnic« 
občutilo in izkoristilo moč znanja in 
povezovanja. Vaše poslovne ideje so na 
poti da postanejo uspešne zgodbe, 
marsikatera ovira je bila bolj jasna in 
lažje premagljiva in spletlo se je veliko 
močnih poslovnih povezovanj. Ostanite 
odprte za nova znanja, vedno in povsod se 
mrežite in ne pozabite čuvati sebe in svoje 
kupce. 

E: bosko@sellution.si

Mentorji

Mentorji
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MENTORSKA MREŽA
Izkušene podjetnice in podjetniki vam 
nudijo pomoč in podporo pri razvoju 
vašega posla.

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.

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

POSPEŠNIK IN COWORKING
Pri nas na Dunajski 156 v 3. nadstropju 
lahko najamete pisarno, se srečujete, 
organizirate poslovne sestanke ali manjše 
delavnice ali pa preprosto pridete na klepet.

POVEZANE IN USPEŠNE
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.

Največja slovenska skupnost podjetnic
Povezujemo inovativne ženske v gospodarstvu, družbi in okolju. 

Vzpostavljamo mrežo znanja, partnerstva in tako 
prispevamo k blagostanju družbe.

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

SLOVENSKIH
PODJETNICSSP

Skupnost slovenskih podjetnic
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 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; sofi nanciranje tržnih raziskav na novih 
tujih trgih. Z organizacijo in sofi nanciranjem 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 fi nančnih spodbud tujim investitorjem preko javnega razpisa. Da bi izboljšali prepoznavnost 
Slovenije kot lokacije za TNI sofi nancirajo 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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