Pomlad / Poletje 2013
Podjetno v svet podjetništva 2013 je
operacija, ki mladim brezposelnim
izobraženim osebam pomaga oblikovati
lastne podjetniške kariere. Vanjo je
bilo v prvi polovici leta vključenih 130
mladih iz vse Slovenije, do konca leta pa
se bo njihovo število zaokrožilo na 250.
Uresničitev operacije je s 85 odstotki
potrebnih sredstev omogočil Evropski
socialni sklad, razliko pa je prispevalo
Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti.
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Zasavska regija 01
REGIONALNI CENTER
ZA RAZVOJ

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se
izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne
prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2. prednostne usmeritve: »Usposabljanje
in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.Operacijo delno financira Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti.
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Mihael Gornik
Mihael Gornik je skrbnik
Facebook strani Kluba Podjetno
v svet podjetništva in notranji
mentor udeležencem v
Regionalnem centru za razvoj v
Zagorju

Obiščite nas na facebooku:

Klub Podjetno v
Svet Podjetništva

Na Facebooku
Facebook je priljubljena družbena spletna
stran in zelo razširjen način komuniciranja
e-generacij, ki omogoča uporabnikom
povezovanje, razširjanje informacij in
izmenjevanje mnenj in izkušenj. Kot
sodobno komunikacijsko sredstvo ga
seveda uporabljajo tudi udeleženci
operacije Podjetno v svet podjetništva
2013.
Vsaka skupina mladih podjetnikov v
dvanajstih regionalnih razvojnih agencijah
ima svoje Facebook strani, kjer bolj ali
manj skrbno beležijo dogajanja, ideje,
uspehe, težave. Pomladi 2013 pa je zaživela
tudi skupna stran Klub Podjetno v svet
podjetništva (https://www.facebook.com/
klub.pvsp) s skupnim sloganom mladi
podjetni drzni iz vse Slovenije.
Namen vzpostavitve in delovanja strani
je podpora Klubu PVSP, udeležencem,
mentorjem in vsem drugim, ki so vpeti v

aktivnosti programa.
• Je pomoč pri komunikaciji
med člani Kluba PVSP in člani
programskega odbora.
• Namenjena je obveščanju članov o
klubskih dogodkih.
• Spodbuja mreženja med
udeleženci projekta Podjetno v
svet podjetništva 2013.
• Predstavlja podjetniške ideje
udeležencev PVSP.
• Prikazuje dobre prakse
udeležencev in mentorjev.
• Omogoča izmenjevanje izkušenj
udeležencev.
• Je oglasna deska za
napovedovanje skupnih dogodkov
in galerija slik z njih.

Klub PVSP
Barbara Lužar
dr. Barbara Lužar, univerzitetna
diplomirana kulturologinja
in doktorica znanosti, je
predsednica Kluba PVSP

Podjetno v svet podjetništva 2013,
Pomlad/Poletje 2013 je informativno
gradivo istoimenske operacije.
Urednik: Roman Rozina
Oblikovanje: Nataša Gala
Prelom in tisk: Grafs, Drame Silvo s. p.
Izdajatelj: RCR d. o. o.
Naklada: 4000 izvodov

Klub PVSP smo mladi bodoči podjetniki
ustanovili na prvi konferenci operacije
Podjetno v svet podjetništva 2013 in
predstavlja vse udeležence tega programa.
Namen kluba je v prvi vrsti mreženje
v smislu povezovanja, medsebojnega
poslovnega sodelovanja, druženja in
skupnega nastopanja vseh udeležencev.
Klub deluje preko facebooka, skypa,
elektronske pošte in sestankov. Trenutno
ima 130 članov, z vključitvijo novih skupin
pa nas bo do konca leta že 250.
Mladi podjetniki, člani kluba PVSP,
predstavljamo najboljši potencial na
področju podjetništva v Sloveniji, ker smo
mladi, podjetni in drzni, saj si s pomočjo
programa PVSP ustvarjamo nova delovna
mesta. Klub predstavlja vrelec različnih
podjetniških idej in ker se nekatere med
njimi odlično dopolnjujejo, ponuja klub
vsem udeležencem mrežo kontaktov, na
podlagi katerih lahko stkemo uspešne
poslovne vezi in si pridobimo prve

potencialne poslovne partnerje in
stranke. Klub vsem članom ponuja
možnost promocije in izmenjave izkušenj
in praks. Še posebej so dragocene
izkušnje udeležencev prve skupine, ki
smo že zaključili program usposabljanja
in se skušamo na trgu uveljaviti s svojimi
storitvami, izdelki in lastno blagovno
znamko.
Mreže naših osebnih in poslovnih
kontaktov so dragocen vir informacij,
ključ do našega uspeha pa leži v
povezovanju in sodelovanju. Pot na
trg si lahko skupaj olajšamo tako, da
promoviramo drug drugega: ko bomo
pomagali drugim, bomo uspešni tudi
sami. Klub PVSP ponuja priložnost
mreženja in povezovanja kot na dlani, od
nas samih pa je odvisno, kako uspešno
bomo izkoristili dane priložnosti.
Srečno na vaši poslovni poti!

Gorenjska regija
H I Š KO, p o m o č n a d o mu
in hišna opravila
Privoščite si pomoč pri hišnih opravilih
in podarite sebi ali bližnjim več prostega
časa. Za urejen dom in
vrt ter kvalitetnejše
bivanje. Nudimo
tudi prevoze in suho
pranje vašega vozila z
ekološkimi čistili brez
nepotrebnega trošenja
pitne vode.

Snemalnica. Snemamo svet
Snemanje glasbe in videa s prenosnim
studiem. Multimedijske storitve na
področju internetnega marketinga.
Izdelava režiranih
oglasov in spotov.
Snemanje in
produkcija glasbe.

Staš Hrenić
stas.hrenic@gmail.com
040 848 262

Anže Kern

IŠKO

Kreativni laboratorij
HORIZON
Podjetje z izvajanjem storitev na področju
turizma in organizacije dogodkov omogoča
zainteresiranim strankam kvaliteto in
odličnost, izboljšuje njihovo pozicijo
v poslovnem svetu in omogoča ter
nadgrajuje njihovo konkurenčno prednost.
Spoštujemo nekonvencionalnost misli
in dejanj, drznost za nove izzive in ideje,
umetniško širino in nudimo možnost za
uresničitev lastnih zamisli in konceptov.

anze@hisna-opravila.si
040 754 571

Ustvarjalnica unikatov
Kulturna in kreativna
industrija – arhitektura in
oblikovanje
Celovito in trajnostno oblikovanje se
razvija le v konstruktivnem dialogu med
arhitektom-oblikovalcem in naročnikom.
V sodelovanju s skupino
ustvarjalcev nudim storitve
s področja kulturnih in
kreativnih industrij, od
arhitekture, notranje
opreme, oblikovanja
do spletne in medijske
produkcije. Skupaj lahko
uresničimo katerokoli željo
naročnika.

Maša Ogrin

masa.ogrin@gmail.com
040 626 369

Prešernov kot – tematska
vodenja po Kranju in
literarno-ustvarjalne delavnice
Po Prešernovih stopinjah te vodimo po
ulicah Kranja, kam te peljemo se ti ne sanja
... Od gaja, po ul’ci do njegove hiše, potem
pa še pred gledališ’e ...Tam pa potrdijo
se vse govorice: ogromen kip z verzi
Zdravljice. Pet čevljev, pet palcev, v višino
je meril ta gospod, ki danes nas spremlja
čisto povsod. S kovancem z njegovo
podobo plačamo si kavo, v bližnji trafiki pa
še športno stavo. In ko najboljši Slovenec
stopi na vrhno stopnico, »zarolajo« himno
– Prešernovo Zdravljico. Po ogledu Kranja,
ko ful si zagret, povabimo te še v ustvarjalni
svet. Tam pišemo, ustvarjamo in se učimo,
prešerno se vsi skupaj držimo. Če rad
začutil bi (Prešenovo) 19. stoletje, pridi k
nam po doživetje ...

Maruša Bajt
marusa.bajt@gmail.com

Ustvarjalnica unikatov je spletna trgovina,
baza ustvarjalcev nakita in materialov
za kreativno ustvarjanje. Portal združuje
male, še neuveljavljene
slovenske ustvarjalce
nakita, ki nimajo statusa
pravnega subjekta in
svoje izdelke trenutno
ponujajo na sivem trgu.

Darja Arh
darja.arh.r@gmail.com

Najboljše zdravilo za
slovenski jezik
Lahko pred in stoji vejica ali ne? Kako
oblikovati poslovni dopis, da bi dosegli
svoj namen? Zakaj ne bi izlili svojih
misli na papir? Kakovostno lektoriranje,
obvladovanje poslovnega komuniciranja,
kreativno pisanje – vse od A do Ž: Izolek!

Jerneja Jelovčan
izolek

Aleš Ogorevc
ales.ogorevc@gmail.com
040 224 751

Vsak projekt potrebuje svojo
zg o d b o. I n s vo j o m a te m a t i ko !
Nepovratna sredstva, mikrokrediti,
subvencije, vlaganje v investicije, razvoj,
evropska sredstva, razpisi … Podjetje
Matematika in zgodba pripravlja projekte
in prijavno dokumentacijo ter pridobiva
sredstva na razpisih. Vanje vnaša
domiselnost in
z njimi sklepa
prijateljstva.
Brez skrbi, kar
pokličite/pišite!

Andrej Urbanc
040 522 407
andrej@matematikainzgodba.si

neja.jelovcan@gmail.com
031 775 181

Center za produktni
management
Va r n a p i š t o l c a
Podjetje se ukvarja z vzdrževanjem,
servisiranjem, čiščenjem orožja, prožilnega
mehanizma in optičnih naprav, z montažo
optičnih namerilnih naprav. Dejavnost
zajema tudi nastrelitev oz. umerjanje orožja.
Izdelujemo unikatne
platnice in kopita orožja
iz različnih materialov
(kevlar, karbon, micarta,
les) in graviramo.

Mojca Pivk
mojcapivk@yahoo.co.uk
www.varnapistolca.si

Center za produktni management je
podjetje za poslovno svetovanje in
izobraževanje. Specializirani smo v
dvigovanje kompetenc produktnih
vodij ter izvedbo svetovalnih projektov
na področju organizacije produktnega
vodenja v srednjih in velikih podjetjih.
Poleg svetovalnih in izobraževalnih storitev
na področju razvoja novih produktov
pomagamo tudi pri pridobivanju
nepovratnih sredstev iz nacionalnih in
evropskih skladov.

matej peternelj
matej.peternelj@gmail.com
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Goriška regija
Izletniško turistična eko
kmetija Meklav in prodajna
točka za sir
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Kombinacija
aktivnega druženja,
zabavnih programov,
organizacija
sprehodov in
kolesarjenja, ogled
panorame vasi,
ponudba zabave v temu
primerno opremljenih prostorih. Vse to
se bo dopolnjevalo z domačo hrano in
ekološkimi proizvodi.

Izleti v Goriška Brda

P r ’ Ta n j i

Doživljanje in spoznavanje
Goriških Brd prek njihove
tradicionalne kulinarike in
odličnih vin. Dovolite si, da
vas zgodbe domačinov in
slikovite pokrajine popeljejo skozi pestro
zgodovino v današnjo raznoliko turistično
ponudbo bricev in brik.

Piknik prostor
Pr’Tanji je
odličen
kraj, kadar
želite dan preživeti v naravi, v krogu svoje
družine, prijateljev ali sodelavcev. Sprostili
se boste v prijetnem naravnem okolju,
na žaru spekli kaj za v vaše želodčke in
se morda odpravili na krajši sprehod po
prečudoviti naravi in uživali v miru, ki ga
ponuja Čepovanska dolina. Prijeten dan
lahko zaključite z večernim posedanjem ob
ognju.

Nina Erzetič
nina.erzetic@gmail.com

Tanja Mrak

Peter Meklav
pmeklav@gmail.com

U s t va r j a l n o, k re a t i v n o,
u n i ka t n o. . . va r s t vo o t ro k
prodaja nakita

in

Varstvo otrok z vodenjem ustvarjalnih in
naravoslovnih delavnic ter izdelovanje
unikatnega nakita po vaši meri.

tanmrak@gmail.com

Vse številke na pravem mestu
Računovodstvo. Združuje različne podatke
in informacije, ki so bistveni za sprejemanje
pravilnih poslovnih odločitev. Velikokrat
zasovraženo, a tako pomembno za
podjetnike.

Ana Vetrih
ana.okive@gmail.com

VINSKA KLET FERDINAND
Hiša rumenih rebul iz Brd

Irena Božič
irena.grobljar@gmail.com
041 920 433
FB: http://www.facebook.com/nakit.irena

Ani_Anina Storitveno podjetje
iz področja poučevanja in
rekreacije
Povezujmo se...
sprostimo se...
zaplešimo skozi
življenje in
pomagajmo drug
drugemu pri
podajanju znanja
naprej.

Ana Čevdek
ana.cevdek@gmail.com

V domačem briškem okolju, kjer se tradicija
prepleta z modernostjo, ponujamo
obiskovalcem posebna doživetja v naši
vinski kleti. Gostom nudimo vodene
degustacije s tipično briško hrano, oglede
kleti, adrenalinske oglede vinogradov z
jeepom in vse to oplemenitimo s strokovno
razlago agronoma Matjaža Četrtiča.

Dekorativni kamen Soča natur
Urejate okolico? Dekorativni kamen Soča
natur je pravi za vas. Je svetle barve,
gladkih oblik in kar izžareva igrivost reke
Soče. Dekorativni
kamen je namenjen
zunanji in notranji
dekoraciji. Linijo Soča
natur sestavljajo izdelki
različnih dimenzij - za
vse okuse in načine
uporabe. Naj Soški
kamen polepša tudi
vašo okolico!

Peter Zuza
peterzuza@gmail.com
031 861 036

Jasmina Četrtič
jasmina@ferdinand.si
041 510 636
www.ferdinand.si
www.sinefinis.com

K re a t i v n o, b a r v i to, . . . p o š a s t n o
Blagovna znamka by AB se skriva za
barvitimi, kreativnimi, na trenutke
otročjimi in praktičnimi izdelki, ki so se
tokom let razvili do današnje kvalitete
in prepoznavnosti. Cilj je združiti sanje s
poslovnim svetom, da se bom za vedno
ukvarjala z barvami, materiali in različnimi
tehnikami ustvarjanja.

Pametnejši od pametnih
telefonov!
Pri nas imamo radi
enostavnost in
preglednost.
To filozofijo
prenašamo tudi na
naše izdelke in storitve. Pri
načrtovanju in razvoju
mobilnih aplikacij in
spletnih predstavitev na
prvo mesto postavljamo
uporabnika. Na ta način
lahko vedno oblikujemo rešitev, ki bo v
tistem trenutku zanj najbolj primerna. In
kar je najbolj pomembno … naši izdelki so
dejansko zelo uporabni.

Ana Bahor

Januš Jerončič

info.by.ab@gmail.com
031 722 721
www.by-ab.si

janusjero@gmail.com
041 293 802

Jugovzhodna Slovenija
Bodi unikaten

Ne vrag, le sosed bo mejak

Re-Vival

Unikaten nakit ter uporabni in okrasni
izdelki iz gline in tekstila. Za posebne
priložnosti ali kar tako, za lepši dan.

Potrebujete hitro, a hkrati visoko
kakovostno in cenovno ugodno geodetsko
izmero? Enostavno do celovitih rešitev
evidentiranja nepremičnin v uradnih
evidencah, izdelave geodetskih načrtov itd.
na prijazen, spoštljiv in razumevajoč način.
Več kot samo geodetske storitve.

Blagovna znamka ReVival temelji
na konceptu re-use. Načrtujeva tudi
istoimenski butik, ki bo poleg izdelkov
lastne blagovne
znamke ponujal
še second hand
in vintage
oblačila.

Nataša Gjuričič, MOJCA TROHA
Laura Laban

retro.kultura@gmail.com

lauraustvarja@gmail.com
041 538 234

Sašo Ekart
sasoesasoe@yahoo.com
070 661 170

Posladkajte vse svoje čute

Prevajanje in druge
jezikovne storitve
Specializirane jezikovne storitve na
pravnem in poslovnem področju. Na
inovativen način pomagam podjetjem
in posameznikom pri premagovanju
medkulturnih barier. Razvil sem tudi čisto
nove storitve na tem področju, ki jih vedno
prilagodim svojim strankam.
Podjetje ENSIDE, profesionalna
medkulturna komunikacija. ENvision,
SImplify, DEsign solutions …

Pravno svetovanje
Ažurna, kvalitetna in ugodna pravna pomoč
v obliki svetovanja, sestavljanja pogodb in
drugih vlog. Sem specializirana za izvršbo,
upravno in delovno pravo.

V Sladkalnici vas bomo razvajali z obširno
ponudbo pijač, čajev, napitkov, palačink,
vafljev in drugih sladic. Organizacija in
izvedba delavnic ter dogodkov, dostava in
aranžiranje peciva po naročilu.

Špela Cirer
pravnosvetovanje@yahoo.co.uk

Anica Puhek

Vrnimo naravi čisto vodo
Davorin Lavrič
davor.lavric@gmail.com
+386 51 397 620

Najboljša pomoč pri onesnaženju naravne
vode so čistilne naprave. Poskrbimo za
inženiring in nudimo tehnično svetovanje
pri nakupu čistilne naprave. Ne čakajte
na zadnji trenutek, zamenjajte zdaj, saj je
naložba v čistilno napravo naložba za lepši
jutri.

Manca Pureber
cistilni.sistemi@gmail.com

Prodaja in promocija medu,
proizvodnja sena
Najina želja je, da svetu ponudiva darove
kočevske narave, ki po
kakovosti segajo v sam
svetovni vrh.
Ukvarjava se še s
projektom, kjer bi
proizvodnjo visoko
kvalitetne krmne rastline
lucerna združila s
socialnim podjetništvom.

Jurij Pelc, Danijel Papež
jurijpelc@gmail.com
040 387 804
danijelpapez1@gmail.com
041 447 921

Vodenje špor tnega objekta in
svetovanje
Športni treningi, ki s pomočjo raznovrstnih
metod zagotavljajo doseganje ciljev
vadečih. Poudarek je na osnovnih
motoričnih sposobnostih, kot so moč,
gibljivost, vzdržljivost, koordinacija in
hitrost.

sladkalnica.crnomelj@gmail.com
040 398 366
FB: https://www.facebook.com/
SladkalnicaCrnomelj

Surova mesna hrana za pse
Želite, da bi bil vaš pes pravi gurman?
Ima kuža težave s kožo ali prebavo?
Želite zagotovilo, da prihaja hrana zanj s
slovenskih kmetij?
Za vašega psa pripravljamo popolnoma
naravno in biološko primerno surovo
mesno hrano, pridelano na partnerskih
kmetijah iz Slovenije. Prvi uporabniki
hrano že preizkušajo. Oddajte naročilo in
hrano tudi vi sooblikujete po željah vašega
pasjega prijatelja.

Matej Gliha

Utezarna198@gmail.com

Katarina Simonič
katarina.simonic@gmail.com
031 612 950
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Koroška regija
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Da bo komunikacija s tujimi
gosti lažja!

Sladki mali
čudež

Celostne angleške jezikovne rešitve s
področja turizma: specializirani tečaji
turističnega besedišča,
prevodi turističnih
vsebin (spletnih strani,
publikacij, jedilnikov,
signalizacije,
zemljevidov) ter
tolmačenje turističnih
dogodkov.

Razvajamo
brbončice
sladkosnednežev
s peko izvrstnega
peciva, tort
in slaščic po
naročilu.

Pija Kristan

Bajža…

Katarina Lipovnik
katarina.lipovnik@gmail.com
041 983 241

pija.kristan@gmail.com
031 281 271

Oblikujem in izvajam kulturno-umetniške,
izobraževalne in turistične vsebine z
namenom ohranjanja kulturne in naravne
dediščine na kreativen in strokoven način.
Med drugim nudim izdelavo celostne
podobe kmetij, ki se ukvarjajo s turizmom
na podeželju (konservatorski načrt obnove
stavbne dediščine, idejna zasnova dodatne
turistične ponudbe na kmetiji, izdelava
promocijskega materiala in celostne
grafične podobe ter pomoč pri trženju…).
Že več let se ukvarjam tudi z unikatnim
oblikovanjem dekorativne in uporabne
keramike.

Oblikovanje unikatnih oblačil
Našitki za vsak žep
Imate dovolj raztrganih otroških oblačil?
Z našimi vezenimi otroškimi
samolepilnimi
našitki
enostavno
rešite te
težave.
Nudimo pa tudi vezenje logotipov za
podjetja in društva na različen promocijski
material (kape, majice, jakne...).

Oblikujem vrhunska unikatna oblačila
za vse ravni oblačenja ter
vodim seminarje na temo
poslovnega oblačenja prav
tako pa z veseljem tudi
individualno svetujem
pri oblačenju.

Inovativno
IR ogrevanje
FIRSTheating
Omogočamo vam
najsodobnejši
način ogrevanja
za stanovanja in
poslovne prostore, ki se že uspešno prodaja
po evropskih trgih. Ogrevalni sistem
FIRSTheating vam omogoča popoln nadzor
nad porabo in optimiziranje stroškov. Z
našimi produkti boste privarčevali 50 %
mesečnih obratovalnih stroškov. Produkti
imajo poleg blagodejnega učinka na telo
tudi številne zdravilne učinke.

Rok Orličnik
rok.orlicnik@gmail.com
041 217 987
www.eusiba.com
FB: Firstheating Slovenia

casova.masa@gmail.com
040 566 437

Valerija Kralj
ValKing@ValerijaKralj.com
040 477 009

Darja Žvikart
darja.zv@gmail.com
051 353 270

Maša Čas

Unikati Ula
Še tako suhoparno steno vašega doma
popestrim z domiselnimi stenskimi
poslikavami in slikami na platnih po vaših
željah.

Razgibaj se in poskrbi za svoje
dobro počutje
AEROBIKA je zabavna vadba ob prijetni
glasbi, ki okrepi celotno telo, povečuje
vzdržljivost, sprošča po napornem
dnevu, ter je primerna za vse
vadeče. VADBA ZA PODJETJA je
posebej oblikovan program
vadbe, ki se osredotoča
na krepitev tistih delov
telesa, ki so pri delu
najbolj obremenjeni.
Naši vaditelji bodo
poskrbeli za dvig
vašega srčnega
utripa in nasmeh na
vašem obrazu.

Tjaša Havnik

Urška Saletinger

tjasa@razgibaj-se.eu
040 270 358

petricursa@gmail.com
031 531 741

Vrelec sreče

Kotiček pri Tini
Pričaramo vam pridih domačnosti in
topline. Izdelava unikatnih izdelkov za
dom in gospodinjstvo
ter ponudba
dekorativnih izdelkov
za dom.

Tina Čas
koticekpritini@gmail.com
040 433 367

Vodim brezplačna svetovanja o zdravem
načinu življenja. Pri meni se lahko oskrbite
s kvalitetnimi prehrambnimi dopolnili
in odličnim ingverjevim napitkom, ki
bo gotovo predramil vašega duha in
blagodejno vplival na celotni organizem.

Maja Veber
maja.veber@gmail.com
051 234 464

Notranjsko-kraška regija
Izkoristimo potencial mladih

Lisina štacuna

Nezaposlenost mladih je tudi v Sloveniji
zaskrbljujoč problem. Čas krize pa vedno
zahteva da na dan pridemo z novimi ter
inovativnimi rešitvami. Valilnica je projekt,
ki bo mladim, tekom študiju in po njem,
pomagal priti na trg dela. Skozi tri glavne
programe bomo skrbeli, da mladi pridejo v
stik z delodajalci, s konkretnimi delovnimi
izkušnjami ter potencialnimi investitorji.

Je trgovina v centru Pivke. Ponujamo samo
slovenske, oziroma lokalne kmetijske
proizvode.
Poleg sezonske zelenjave imamo tudi
mlečne izdelke - domače sire, domačo
moko, domači med, doma vloženo sadje
in zelenjavo iz bližnje okolice, in še drugo.
S Primorske, Krasa in Vipavske doline smo
pripeljali vino, olivno olje, vložene olive,
namaze in domače sokove.
Naša vizija je nuditi kakovostno ponudbo
hrane in izdelkov za vsakdanjo rabo, za
katere vemo od kje prihajajo, kdo jih
proizvaja, kako so proizvedeni ter imajo
za seboj čim manj
kilometrov.

Nika Kravanja
nika.m.kravanja@gmail.com
040 217 200

Urbano vrtnarstvo in vodenje
po Zelenem krasu
Zasnova in vzdrževanje vrtov, zimska in
poletna rez sadnih in okrasnih rastlin,
izdelava vertikalnih vrtov po naročilu in
ostale storitve na področju samooskrbe.
Strokovno vodenje po območju Zelenega
krasa, od znamenitih mokrišč do
mogočnega Snežnika.

Marko Cvetko
cvetko.marko@gmail.com
040 588 788

Oblikovanje in fotografija
Kvalitetno in hitro oblikujem in pripravim
vaš promocijski material (zloženke, brošure,
knjige, vizitke ...) ter za vas uredim tudi tisk.
Poleg tega nudim še izdelavo in oblikovanje
unikatnih izdelkov - od poročnih vabil do
unikatne embalaže. Pomagam pa vam tudi
s storitvami fotografije, da bodo vaši izdelki
na kakovosten način predstavljeni svetu
ali ko želite ujeti posebne trenutke in jih
predstaviti v obliki kolaža slik, fotoknjige
idr.

Biljana Janković

bili@bi-creation.com
040 359 379

Izdelovanje unikatnih,
inovativnih in praktičnih
steklenih izdelkov
V svojo obrt vključujem tudi lasersko
graviranje na steklo in les. Izdelki bi bili
primerni za vse namene in starosti kupcev.
izdelka.

Neža Kobal
nlutman@gmail.com
070 998 708

Nosilni podstavki in inovativne
rešitve OVE/URE
Smo podjetje, ki se ukvarja z
vzpostavljanjem prodajne, proizvodne in
nabavne mreže na področju palet (nosilnih
podstavkov), prvenstveno iz lesnega
materiala, vendar v naslednji fazi tudi iz
kompatibilnih materialov. Sedež podjetja
je v Pivki. Stremimo pa tudi k napredku
in višji kvaliteti življenja, zato v ta namen
smo razvijamo cel niz rešitev, ki rešujejo
vprašanja energijske učinkovitosti, ter
zadostnosti virov ob tem pa nudimo tudi
pristop do priložnosti trženja in uporabe
ostalih produktov, ki bazirajo na ideji »Eko«
izdelka.

Lise Pavšič
info@stacuna.net
+386 41 519 270

Spletne rešitve, ki delujejo
Pomagamo podjetjem pri iskanju kupcev
prek interneta z izdelavo uporabnih
spletnih strani, spletnih trgovin, mobilnih
aplikacij, optimizacije za iskalnike, email
marketing idr. Optimiziramo vašo spletno
stran za čim boljšo prodajo,
tako da
1. opravimo raziskavo, kako
boste zaslužili s spletno
stranjo,
2. izdelamo spletno stran
na podlagi najboljših
konverzijskih tehnik,
3. poskrbimo, da vas kupci
najdejo.

Nebojša Djekanović
nebojsa@enevia.com
041 242 842

Doživite naravo in kulturno
krajino na edinstven način!
Daleč stran od vrveža nakupovalnih središč
in množično obiskanih turističnih atrakcij si
aktivno oddahnite in »napolnite baterije«.
Razvajali vas bomo z doma pripravljeno
lokalno hrano, strokovnim in hkrati
zabavnim vodenjem po pokrajini. Peš ali s
kolesom. V šotoru ali apartmaju. Nekaj ur
ali več dni. Prepustite se bogati dediščini
Notranjske!

Branko Bergoč
branko.bergoc@gmail.com
+386 31 306 994

Prevozi in logistične storitve
Prevoz potnikov, najem vozila z ali brez
voznika, prevoz tovora.

Jani Samsa
samsa.jani@gmail.com
041 350 792

Sabinina področja ustvarjanja
• organizira in izvaja ustvarjalne ter
izobraževalne delavnice za osnovne sole,
muzeje in turistične kmetije,
• je lokalna turistična vodnica Zelenega
krasa, nudi strokovna vodenja po
arheoloških najdiščih Notranjsko-kraške
regije s poudarkom na ustnem izročilu in
zgodbah,
• izvaja projekte na področju kulturne
dediščine, s tematike arheologije in
etnologije,
• občasno predava in objavlja v poljudni ter
strokovni literature,
• izdeluje in prodaja tradicionalne
kvačkane izdelke za modern rabo, povezuje
prireditve.

Matej Kržič
Galator, interpretacija dediščine,
Matej Kržič s.p.
galator.sp@gmail.com
+386 41 940 321

Sabina Pugelj
pugeljsabina@gmail.com
+386 31 336 803
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Obalno-kraška regija
Doživite popolno preobrazbo
»Savikom«

Navtični izleti in jadralni
tečaji

Ni enotnega recepta za uspešno učenje
tujega jezika, ključni sestavini pa sta
zagotovo dober učitelj in veliko vaje.
Okusite užitek sproščenega osvajanja
tujega jezika in mimogrede boste
spregovorili ali se tekoče pogovarjali v
angleščini ali italijanščini. Nudim tudi
prevajalske storitve à la carte: vsak prevod
je jezikovno okusen in terminološko
ustrezen.

Kdaj ste nazadnje prenovili svojo podobo?
Tako kot se ljudje naveličamo enih in
istih oblek, se naši kupci sčasoma lahko
naveličajo naše grafične podobe, zato
moramo poskrbeti, da smo vedno v
toku z modnimi trendi tudi v poslovnem
svetu. Samotorčan vizualne komunikacije
– Savikom so idealna rešitev za vas, saj
vas celotno grafično preoblečemo. Za
vas izdelamo nov logotip, spletno stran,
posnamemo fotografije ali predstavitveni
video ter oblikujemo vse vrste tiskovin, od
letakov, pisemskih ovojnic do plakatov.

Morje je svoboda čisti užitek v neštetih
odtenkih. Torej zakaj se ne odpraviti na
jadrnico in doživeti te občutke iz prve roke
pod vodstvom izkušenega skiperja. Kdor
si želi z jadrnico popeljati sam, se lahko
udeleži tudi tečajev. Po koncu se boste
lahko sami samozavestno podali na morje
z jadrnico. Atraktivni dogodki na morju so
namenjeni tudi podjetjem, v sklopu katerih
se učvrstijo medsebojne vezi v sproščenem
naravnem okolju.

Blaž Samotorčan
blaz.samotorcan@gmail.com
041 413 138

Željka Vasić
zelka.vasic@gmail.com
040 426 469

Lenassi Stone Speakers
The sound of billion years...
Kamen je kot material v reprodukciji zvoka
še povsem neraziskano področje. Lenassi
stone speakers so edinstvene ročno
izdelane glasbene skulpture, ki združujejo
lepoto visokega designa
in dovršenost uporabne
umetnosti. Zaradi teže in
togosti ohišja se v zvok
ne prenašajo popačenja,
ki se sicer pojavljajo pri
konvencionalnih načinih
reprodukcije zvoka.

Marko Žigon
marko@lenassi.it
Slo. GSM: 031 335 632
Ita. GSM: 3311 800 824

»Ste že izkoristili vse svoje
potenciale?«
Coaching je učenje za življenje, s katerim
se naučite izkoriščati vse svoje naravne
talente in predispozicije, ki jih skrivate v
sebi, za doseganje svojih ciljev. Naučite
se, kako se pravilno učiti, kako pridobiti
več samozavesti in biti boljši govorec ter
kako vsakodnevne pripetljaje dojemati s
pozitivne plati. Ne razmišljajte o tem, kaj
vse lahko potencialno dosežete, ampak
uzavestite, kaj lahko dosežete s svojimi
potenciali ter stopite v akcijo in začnite
spreminjati svoje življenje na boljše.

Maja Karničnik
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Okusite jezik z Jezikovnim
kuharjem

maja.karnicnik@gmail.com
051 351 540

Po slovenski Istri v duhu
interaktivnega turizma
Spoznavanje slovenske Istre skozi
interaktivni turizem. Pridružite se
»pohajaču«, ki želi lepote slovenske Istre
predstaviti ljudem željnim izoblikovanja
novih ali podoživljanje že obstoječih
spominov. Pri organizaciji in izvedbi
ekskurzij, izletov in delavnic sodelujemo
in vključujemo lokalno prebivalstvo, saj
zagovarjamo celostno
izkušnjo.

Alenka Česa
alenkacesa@gmail.com
040 803 349

Unikatni usnjeni modni
d o d a t k i P I N ATA
Ne oziram se na to, kaj mi narekujejo
izložbe in revije o modi, poslušam le
sebe. S svojimi izdelki si želim, da bi ljudje
»umazali« vsakdanjo
monotonost in sivino
z živahnostjo barv in
detalji, ki bodo pustil
naključne mimoidoče
vse prej kot ravnodušne.
Bodite unikatni!

Nataša Pijaža
n.pijaza@gmail.com
040 612 716

Razvojno evropsko
projektiranje
PRETORIJ - Razvojno evropsko
projektiranje

Asja Jugovec
asia@pretorij.si

Teja Černe
tejacerne@gmail.com
031 255 402

Tr že n j e, p o s p e š e va n j e p ro d a j e
in posredništvo
V današnjem času je imeti dobrega tržnika
velika prednost, saj zagotavlja podjetju
neprekinjene prihodke in mu hkrati
povečuje ugled na trgu in med strankami.
Ravno zato nudim storitve trženja,
pospeševanja prodaje in posredništva,
predvsem na področju maloprodaje, saj
imam široko mrežo kontaktov ter dobro
ime. Zagotavljam izvrstne rezultate, resnost
ter prilagodljivost. Ne odlašajte več!
Kontaktirajte me! Skupaj bomo povečali
vašo prodajo in vaš ugled!

Aleš Crnica
ALEKSIOS – Aleš Crnica s.p.
Kolomban 4a, 6280 Ankaran
ales.crnica@gmail.com
+386 51 261 428

Avtomatizacija stanovanjskih
objektov
Sodobni način življenja na delovnem mestu
od nas vse bolj zahteva nenehno umsko
aktivnost, zato si na vsak način skušamo
olajšati bivanje, predvsem doma. Sodobno
avtomatiziran dom nam tako omogoča
udobnejše in brezskrbno bivanje, hkrati pa
tak sistem skrbi tudi za našo varnost in za
varčevanje z energijo.

Tadej Škamperle
Senožeče 102/f, 6224 Senožeče
tadej.skamperle@yahoo.co.uk
+386 51 866 789
www.abelo.si

osrednjeslovenska regija
Novi časi, nova komunikacija

Spletni portal YUkutak.com

Katja Koselj Jewellery

Svet vedno bolj drvi v internetno
komunikacijo, zato se vedno več podjetij
odloča za oglaševanje na internetu. Ena
od najbolj učinkovitih oblik internetnega
oglaševanja so viralne kampanje. Viralna
kampanja je sestavljena iz sporočila, npr.
v obliki kratkega videa, ki potem kroži
med ljudmi in prenaša sporočilo blagovne
znamke. Dobro zasnovana kampanja zelo
vpliva na prepoznavnost blagovne znamke
in prodajo. Temelja viralne kampanje sta
odlična zgodba, ki pritegne, ter ljudje, ki jo
delijo naprej.

YUkutak je moderen portal s prijetno
uporabniško izkušnjo, namenjen
uporabnikom s področja bivše Jugoslavije.
Namen portala je, da uporabniki v njem
prepoznajo svoj kotiček
za preživljanje prostega
časa, saj gre za zakladnico
uporabnih idej, poučnih
vsebin in spletni forum.

Nakit za drzne in samozavestne ženske, ki
želijo izstopati. Vsak kos je unikat in ročno
izdelan iz kakovostnih materialov, kot so
poldragi kamni, naravne perle, certificirani
Swarovski kristali na osnovi iz bakrene niti.
Spletna stran www.katjakoselj.com vam
omogoča, da si sami izberete model, obliko
in barvno kombinacjo nakita, ki vam ga
v roku nekaj dni izdelamo in pošljemo na
dom.

Filip Bračevac

Virtualni svet d.o.o.
filipbracevac@gmail.com

Pošastne robide –
ugriznite prvi
Imate radi jagodičevje? Ga ne gojite
sami? Vam hrana, ki je prepotovala tisoč
kilometrov, ne diši? Potem smo pravi naslov
za vas. Ponujamo vam sveže robide, maline,
ribez in aronijo, pridelane v Sloveniji. Danes
še na našem grmu,
jutri že pri vas doma.
Izkoristite, kar nam je
podarila narava.

posastne.robide@gmail.com
041 384 874

Kalčki
Naše podjetje proizvaja štiri bolj eksotične
vrste kalčkov, izbrane zaradi okusa, cene,
povpraševanja, predvsem pa zdravju
ugodnih snovi. Vizija podjetja je, da v
naslednjih dveh letih postane podjetje
sinonim za kalčke in zdravo prehrano
ter tako sodeluje
v preventivnem
boju proti raku na
Slovenskem.

matej.volk2@gmail.com
031 573 210

Oskrba na domu
Po jutru se dan pozna. Če se zjutraj
uredimo, lahko čez dan kar največ
postorimo. Enako velja za naše starostnike.
Ponudimo jim dobro jutranjo oskrbo,
pomoč in spremstvo pri opravkih. Za konec
dneva pa jim privoščimo še kvalitetno in
sproščujočo oskrbo utrujenih nog.

Tina Kolenko
vssi.kolenko@gmail.com
041 706 616

dr. Jelena Rašula
info@clickmedia.si
http://YUkutak.com

Osebni 3D-tiskalnik
izjemne ločljivosti
Prihodnost se razteza
do meja naše domišljije.
Zato globalnemu trgu
predstavljamo inovativno
grajeni 3D-tiskalnik delta
geometrije za osebno
uporabo. Odlikuje ga visoka ločljivost
tiska, tišina delovanja, hitrost tiskanja,
prostornina tiskanih modelov in
enostavnejši začetek uporabe. Po lastnem
dveletnem razvoju se tako slovenska
ustvarjalnost postavlja ob bok globalnim
podjetjem na področju osebnega 3D-tiska.

Miha Pelko, Samo Dekleva
miha.pelko@gmail.com
031 224 343
samo@dekleva.net
040 465 511

Obuditev planinskega doma
Rašica
Planinski dom Rašica je edini planinski
dom v Mestni občini Ljubljana. Stoji tik
pod vrhom Rašice na severnem robu
Ljubljanske kotline. Na vrhu je 20 m visok
razgledni stolp. Rašica je priljubljena
izletniška točka Ljubljančanov. Glavna
dejavnost v planinskem domu Rašica je
gostinska ponudba, ki temelji na slovenski
kuhinji. Ob tem ponujamo kopico dodatnih
dejavnosti; otroške animacije, organizirane
pohode, tek na Rašico, vadbo na prostem.
V planinskem domu Rašica gostom s
prijetnim ambientom, odlično hrano ter
osebnim pristopom nudimo prav posebno
doživetje.

Katarina Repič
katarina.repic@gmail.com
040 427 577

Katja Koselj
info@katjakoselj.com
031 459 021
www.katjakoselj.com
FB: katjakoseljjewellery

Verjamemo v moč pravljic in
komunikacij!
Kreativni butik Bombon ozavešča in
izobražuje otroke o varni in odgovorni
rabi mobilnih naprav in interneta že pred
prvim stikom z e-svetom in to na pravljičen
način: s pravljicami o sodobni tehnologiji
(iNanny). Otroka in njegove starše bodo v
pravljične digitalne svetove popeljali Vila
Ajti, g. Bonton in Bombon, ki bodo spoznali
moči velikih internetnih igralcev, njihove
prednosti in nevarnosti.
Organizacija Bombon ponuja v sklopu
kreativnega butika tudi svetovanje na
področju trženjskega komuniciranja.
Učinkovitost, kreativnost in dodajanje
vrednosti za naročnika so osnovne
‘sestavine’, ko pišemo recepte za Uspeh.

Anita Grbić
urbani.bombon@gmail.com
041 354 653
bombon.org
bombon.si
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Podravska regija
PETKO – Računalniški tečaji za
osebe s posebnimi potrebami
in starostnike
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Ukvarjam se z računalniškimi tečaji
za osebe s posebnimi potrebami in
starostnike. Svojim strankam omogočam
lažje in boljše vključevanje v družbo
ter kvalitetnejši vsakdan. Tako si lahko
približajo okno v svet, si povečajo stopnjo
samostojnosti ali preprosto polepšajo dan.

SONČEK- Naravna kozmetika

Pasja pekarna HOV-HOV

Sonja Tomazini zna izkoristiti darove
narave in se zaveda, kako pomembno je,
da uporabljamo kozmetiko iz naravnih
sestavin. Naravna kozmetika SONČEK je
narejena izključno iz rastlinskih olj in drugih
naravnih sestavin. Vsi izdelki so narejeni
po tradicionalnem postopku, ki zagotavlja
največjo ohranitev učinkovin v samem
izdelku.

Pasja pekarna HOV-HOV je edina domača
pasja pekarna v Sloveniji. Pripravlja in
peče izključno zdrave, naravne in sveže
priboljške. Še več, z našimi izdelki ne bodo
ostali praznih tačk niti štirinožci z alergijami
in posebnimi dietami. Vsi priboljški so brez
umetnih barvil, konzervansov in le iz
100 % naravnih sestavin najboljše
kakovosti, preverjenih s strani veterinarjev.

Petra Tivadar
040 890 986
petra.tivadar@gmail.com

D ož i v i te p r i s t n o n a ra vo,
obiščite Slovenske gorice
Koristno izrabljen čas je čas, preživet v
naravi na aktiven, poučen in zabaven način.
Vse to lahko doživimo v Slovenskih goricah,
vinorodni, sadjarski pokrajini, kjer živijo
ljudje odprtih rok in mehkega srca. Zeleni
griči nosijo bogato etnološko in kulturno
dediščino, pohodniške in kolesarske poti in
še in še.
Kaj pravite na čudovito preživet dan v
naravi, kjer vas vsi nosijo
po rokah? Dobrodošli!

Nina Kolarič
nina.ana.kolaric@gmail.com
040 328 509

ZIGEC MIGEC – Več kot samo
hrana!
Ni časa za pripravo zdravega obroka?
Ne znate kuhati ali se vam ne da? Ne
marate umazane posode? Bi radi povabili
prijatelje, pa nimate ideje, kaj jim ponuditi?
No, za vse to poskrbi mobilno gostinsko
podjetje zigec.migec, ki se bo vam in vašim
gostom popolnoma posvetilo, predalo in
prilagodilo s storitvami od A do Ž.

Žiga Kristan
zigec.migec@gmail.com

Sonja Tomazini

Nastja Verdnik

kozmetika.soncek@gmail.com
031 616 852

info@pasjapekarna.com
040 134 447
www.pasjapekarna.com

NOMNOM – Za slajši vsakdan
(brez slabe vesti!)
Uživam v peki tort in ostalih slaščic. Hobi
je prerasel v podjetniško idejo in kmalu
bom novo pečena podjetnica z lastnim
podjetjem, ki bo poskrbelo, da še tako
zahtevni sladkosnedneži ne bodo ostali
ravnodušni. Pripravljamo tudi manj
grešne slaščice, ki so primerne za alergike,
diabetike, vegane in vegetarijance. Naša
posebnost je tudi sam videz tort, kjer
sprostimo vso kreativnost in ustvarimo
zgodbo po vaše željah in zamislih.

Družinska kavarna
V Lutkovnem gledališču v Mariboru bo
kmalu odprla vrata družinska kavarnica.
Pribežališče nosečnic, otrok, družin, starih
staršev, kjer vlada sproščeno vzdušje in
prizorišče različnih aktivnosti, kjer bodo
lahko družine ali otroci skupaj z lutkami
ustvarjali in se kreativno izražali. Dobrodošli
v Maribor, v prostor domačnosti,
pravljičnosti in brezmejnosti! ;)

Maja Škontra
majaskontra@gmail.com
040 860 815

Tina Grmek
nomnomeki@gmail.com
040 309 708
FB: www.facebook.com/nomnomeki

A R T E VA
E VA N A
Evana je naša znamka povsem naravne
aromakozmetike in linija povsem naravnih
čistil za dom, hišo in poslovne prostore.
Vsebuje naravno pridobljene rastlinske
surovine in je ročno izdelana glede na
individualne potrebe ter želje stranke.

Vizija Arteve je združitev umetnosti in
kreativnosti skozi slikanje oz. risanje v
različnih tehnikah po naročilu (portreti,
abstraktne slike, narava in tihožitja) ter
dekorativne in sakralne stenske poslikave
in restavratorstvo. Ker naša kreativnost
nima meja, ponujamo tudi poslikave
otroških obrazov, ki so velika popestritev na
prireditvah, zabavah in otroških dogodkih.
Vedno se imamo čudovito!

Konstrukcijski inženiring
Boštjan Slana
Izdelovanje celovite konstrukcije orodij v
3D obliki. Rešitve od zasnove izdelka do
proizvodnje: v avtomobilski, energetski,
ladjedelniški industriji in tudi drugih
gospodarskih panogah.

Boštjan Slana
slana.bostjan1@gmail.com
031 756 974

Jernej Španinger

Eva Kancler

kozmetikaevana@gmail.com
041 711 791

eva.kancler@gmail.com
040 848 334

Pomurska regija
Va š a b a j t a p re d s t a v l j a v a š
karakter

Svetovanje, proizvodnja in
trženje v kmetijstvu

Imate
čudovito
hišo. Stara
je že več
kot 100 let?
Super!
Kaj pa vlaga,
ki zahrbtno
leze po zidu?
Se vam hiša
prav nič ne
smili? Pa vaše zdravje? Poskrbite za njeno
dobro počutje ali vsaj za svoje.
Pokličite nas! Odpravimo vsako vlago.

Strokovno svetovanje na področju
kmetijstva za doseganje čim večjega
in kakovostnega pridelka
po najvišji možni
prodajni ceni.
Zadovoljstvo in
zaupanje, Kmetija
Törnar – strokovno
do vaših želja!

Mitja Törnar
mitjatornar.pvsp2013@gmail.com
031 239 720

Bioteka Up
Oskrba lokalnega prebivalstva z ekološkimi
izdelki, kvalitetno vodenje vadbe joge,
organizacija zanimivih in pestrih izletov po
Pomurju.
Feni zdravega načina življenja najdete v
ekološki trgovini: super hrano, prehrano
za alergike, kozmetiko, literaturo, čistila,
opremo za vadbo joge.
Znanje, sposobnost,
prilagodljivost, delavnost ter
ljubezen do zdravega načina
življenja mi omogočajo, da
sem hitra in zanesljiva pri
zadovoljevanju potreb mojih
strank.

Boris Kokol

Polonca Gjörek

boriskokol.pvsp2013@gmail.com
041 397 689

poloncagjorek.pvsp2013@gmail.com
031 881 531

Zniževanje stroškov ogrevanja
z okolju prijazno energijo
Kvalitetne rešitve na področju ogrevanja
na biomaso. Boljša skrb za naše gozdove
omogoča ohranitev tipične slovenske
kulturne krajine, zato je naš slogan Govori z
dejanji, ne z besedami.

Razmišljajmo po šahovsko
Si želite krepiti logično mišljenje, uriti
koncentracijo in ob tem razvijati razne
sposobnosti? Potem je za prava izbira
kraljeva igra, svet 64-ih črno-belih polj.
Šahovska igra uči izbiranje pravih odločitev,
pozitivno sprejemanje porazov, učinkovito
spoprijemanje s stresom ter optimistično
naravnanost v vsaki situaciji.

Čebelarska oprema in mlini za
žita
Čebela vas pičila ne bo, če v naših panjih
živela bo. Najkakovostnejša čebelarska
oprema v Sloveniji.
Proizvodnja gospodinjskih mlinov za mletje
žit – da bo vedno na razpolago sveža moka
za pripravo dobrot.

Boris Velner
boris.velner@siol.net
041 933 578

Mlajši za starejše in starejši za
mlajše
Topla domačnost prostora. Vonj ravnokar
kuhane kave se meša s sladkostjo svežih
rogljičev. Škripanje vrat, ki mu sledi glasen
Dobro jutro in ropot stolov, ko zbrani za
mizo že delajo prostor za novega prišleka.
Prijetna mladenka pomaga sneti plašč,
nasmejan fant se med klepetom s starejšo
gospo prebija proti tebi z ravno prav
sladkanim čajem in rogljičem, polnjenim s
tebi tako ljubo vanilijevo kremo. Še en dan
po tvojem okusu.
Takšna bodo jutra v centru aktivnosti
za starejše: aktivno vključevanje v
medgeneracijsko okolje, kvalitetno
preživljanje prostega časa, priložnosti za
izmenjavo življenjskih izkušenj in modrosti,
vzajemno učenje in še mnogo drugega.
Obiščite nas!

Anja Horvat, Viktorija Stanko
anja.horvat12@gmail.com
040 524 055
viktorijastanko.pvsp2013@gmail.com
041 982 914

Maja Hočevar
maja85hocevar@gmail.com
051 375 800

Franc BUDIJA
francbudija.pvsp2013@gmail.com
041 917 207

Modno skozi življenjsko pot
Želite življenjski ali poslovni dogodek
doživeti čarobno, posebno in obarvano s
prijetno zgodbo? Če ste odgovorili z da,
potem se obrnite na nas, kajti mi smo pravi
naslov za vas. Z našimi nasveti, vrhunsko
organizacijo, idejami ter veliko mero dobre
volje, vam olajšamo delo ter pričaramo
zadovoljstvo in nasmeh. Z modernimi
dizajnerskimi
vzorci vam na
inovativen način,
s pridihom
domačnosti,
pričaramo še en
nepozaben dan.

Slajše od prve ljubezni
Dnevno obrane jagode in maline za
vaše dobro počutje in mladosten videz.
Negovane in gojene z ljubeznijo mladega
pridelovalca na bogati pomurski zemlji. Ker
imam rad naravo in ji z mojim delom ne
škodujem, v mojem nasadu mrgoli čebel in
pikapolonic.

Monika Holsedl
moni.holsedl@gmail.com
031 882 261

Danijel Kardinar
dani19821@hotmail.com
040 555 672
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Glas citer – ustvarjaj s
strunami

Dostava zelenjavnih zabojčkov
in ostalih domačih dobrot

Hiša pravopisa – Vse jezikovne
rešitve pod eno streho!

Poučevanje igranja citer na zanimiv,
navdihujoč in sodoben način, kjer je
poudarek na izražanju samega sebe.
Citre so edinstvene že zaradi svoje
oblike, samostojnega muziciranja,
enostavnega prenašanja, predvsem
pa zvenijo harmonično in domače.
Programi so prilagojeni posameznikovim
željam in pričakovanjem. Ni starostnih
in sposobnostnih omejitev, štejejo le
navdušenje, volja in vztrajnost. Citrarski
nastopi na prireditvah, koncertih ali
dogodkih.

Na naravi prijazen način pridelana sveža in
sezonska zelenjava, tradicionalni pekovski
izdelki, hladno stiskana rastlinska olja in
mlevski izdelki. Vse s kmetij v Savinjski
dolini, ki imajo integrirano ali ekološko
pridelavo.

Lektoriramo besedila vseh vrst. Največ
izkušenj imamo z lektoriranjem diplomskih,
magistrskih in doktorskih nalog. Svetujemo
pri pisanju dopisov. Poučujemo slovenščino
(individualno ali skupinsko, osnovno- in
srednješolce, tujce ter vse, ki bi želeli
obnoviti znanje slovenskega jezika).
Vodimo priprave na maturo, zaključne in
druge izpite. Nudimo pestro ponudbo
delavnic (poslovna slovenščina, šola
kreativnega pisanja, bralni klub).

Tanja Jernejc
kmetija.jernejc@gmail.com
031 474 615

Nina Vozlič

SUPLEKS, trgovina in pravne
storitve

Jasmina Levičar

Prodaja specialnih trakov za pakiranje in
povezovanje (jekleni, tekstilni, PP in PET)
ter orodij, ki se pri tem uporabljajo.
Svetovanje na področju obligacijskega,
stvarnega in gospodarskega prava ter
delovnopravne zakonodaje za podjetja in
posameznike.

Mihael Centrih

jasmina@levicar.net
041 443 822

FORMA, center za razvoj
kompetenc
Je vaš poslovni uspeh odvisen od kreativne
uporabe znanja in sinergije tima, v katerem
delujete? Želite aktivirati svoj emocionalni
potencial in dosegati boljše rezultate?
V Formi skozi stimulacijo emocionalnega
potenciala vplivamo na osebnostne
lastnosti in jih preobražamo v kompetence,
ključne za doseganje osebne in poslovne
odličnosti.
Spravi se v Formo, natreniraj svoje
kompetence!

Svetlana Lazović
lazovicsvetlana@gmail.com
040 375 844

Klub zdravja Žalec
Moja vizija je spreminjati
življenje ljudi na boljše.
V klubu zdravja nudim
podporo in načrt za
ponovno vzpostavitev
uspešnih prehranskih navad
in veselja do telovadbe.
Meritve telesne sestave,
vodenje skupinske vadbe,
organizacija delavnic izgubljanja ali
pridobivanja telesne teže. Obljubljam, da
boste dosegli svoj najboljši rezultat.

info@supleks.si
040 431 072

Imate znanje in veščine iz
ra z l i č n i h p o d ro č i j te r že l j o,
da to prostovoljno delite z
drugimi? Pridružite se nam v
Hiši druženja.
Medgeneracijski center – Hiša druženja
Žalec vabi starejše in mlajše na skupno
ustvarjanje in kreativno preživljanje
prostega časa, brezplačne delavnice in
predavanja, v zdravstveni, pravljični in
knjižni kotiček ter kotiček za mlade. Hiša
druženja Žalec bo delovala pod okriljem
Slovenske filantropije s poudarkom na
mentorstvu mladim (brezposelnim) in
posredovalnici prostovoljnih del za starejše.
Skupaj bomo ustvarili lepši svet.

Barbara Lužar
barbara.luzar@amis.net
051 419 342

JUHU agrostoritve
Proizvodnja traktorskega priključka, ki je
namenjen odvzemu silaže in krmljenju
živali. Samoodvzemni mešalni krmilnik
živinorejcem omogoča rezanje, mešanje,
transport silaže in direktno polnjenje
krmilnih miz. Za opravljanje različnih del
tako potrebujemo le en stroj.
Inovativnost v zasnovi in odličnost v
kakovosti!

Primož Tratnik

Špela Pogelšek

klubzdravjazalec@gmail.com
041 441 625

juhu.agrostoritve@gmail.com

hisa.pravopisa@gmail.com
041 201 788
www.hisa-pravopisa.si

Potrebujete pomoč pri
prodaji vaše nepremičnine
ali pravni nasvet s področja
nepremičninskega prava?
Agencija Nesa se ukvarja s posredovanjem
v prometu z nepremičninami v savinjskošaleški regiji. Naša prednost je dobro
poznavanje trga in večletne izkušnje pri
prodaji nepremičnin.
Pravno svetovanje na področju
nepremičnin poleg dajanja pravnih
nasvetov vključuje strokovno sestavljanje
različnih pogodb s tega področja.

Saša Knez
info@agencija-nesa.com
031 620 315
www.agencija-nesa.com

Moja beseda:
lektoriranje, poučevanje
in jezikovno svetovanje
V jeziku se odraža naš odnos do
sveta in ljudi, zato ni vseeno, kako
nas predstavijo besedila. Če vam
pisanje ne gre dobro od rok ali
potrebujete jezikovni pregled
besedila, dovolite, da vam pri tem
pomagam. Pri delu me vodita
ljubezen do jezika in skrb za
naročnika.
Moja beseda, beseda strokovnosti
in zanesljivosti.

Barbara Skralovnik
info@mojabeseda.si
031 383 611
www.mojabeseda.si

Spodnjeposavska regija
Naravni izdelki za osebno
uporabo in dekoracijo iz
domače kuhinje
Občutite sproščujoč vonj sivke, osvežujoč
vonj citrusov, topel vonj pomaranče in
cimeta ter poživljajoč vonj sveže kave. Vse
to najdete v domači naravni kozmetiki,
narejeni iz kakovostnih sestavin in z veliko
ljubezni. Z ročno izdelanimi unikatnimi
predmeti si popestrite dom in ustvarite
prijetno vzdušje.

Romana Juratovac
romana.juratovac@gmail.com
031 305 727

Gibanje je pol zdravja, zdravje
je naše življenje
Trekingi po obronkih pragozda, tematske
poti in zgodbe z Gorjancev, biser
Kostanjevica v objemu reke Krke in okus
cvička v družbi veselih ljudi vas ne bodo
pustili ravnodušne. Za vse Salsa in Zumba
fitnes navdušence smo pripravili Salsa
plesne tečaje in treninge Zumbe, kjer boste
poskrbeli za svoje telo in sprostili duha.

Želite svojim
dragim podariti
nekaj lepega,
urejate poslovni prostor,
iščete poslovno darilo? Pri nas najdete
prostor, kjer si lahko v prijetnem ambientu
ogledate in nakupite čudovite izdelke,
ki jih izdelujejo in oblikujejo rokodelci
umetnostne obrti. Za piko na i pa se
dogovorimo še za organizacijo dogodka, ki
ga boste slavili v bližnji prihodnosti. Skupaj
delamo za boljši jutri na osnovi dobre
preteklosti.

Marjanca Golob

Ekološko ozaveščenim posameznikom in
skupinam ponujam delavnice recikliranja
oblačil in možnosti ponovne uporabe
tekstila. Namen delavnic je spodbuditi
udeležence h kreativnosti in varovanju
okolja. Predavanja slonijo na praktičnih
primerih in na raznovrstni uporabi tekstila.
Komunalnim podjetjem nudimo
vzpostavitev ločenega zbiranja in sortiranja
odpadnega tekstila.

Tanja Štokar
tour.art@yahoo.com
041 286 397

Zabojček poln domačih dobrot
na vaš dom

Doživetje

UP RECIKLIRANJA

Zdrav, ekološki zabojček, poln domačih
dobrot, pride na vaš dom ali delovno
mesto. Večina naše ponudbe obsega
svežo, lokalno pridelano ekološko hrano.
Sodelujemo s kmeti iz vaše okolice in širše,
da vam ponudimo
najboljše. Ko
postanete naš
naročnik, ste se
odločili za bolj
zdravo in naravno
prehranjevanje.

Peter Preskar

Urška Pavlenč
pavlenc.urska@gmail.com
040 539 856

Naravni sokovi za zdrav
vsakdan
V sodelovanju z lokalnim pridelovalcem
predelujemo sadje v naravne sadne sokove
– ohranimo hranljive vrednosti za vaš zdrav
vsakdan.

Janja Černelič

preskar.peter@gmail.com

marjancagolob@gmail.com
041 956 128

Domače – za vas
in vaše zdravje
Ponujamo vam
ekološko pridelano
sadje in zelišča –
naravi in ljudem
prijazna pridelava in
predelava. Orehi, ki spadajo pod zaščiteno
blagovno znamko Slovenski oreh, ter
domač orehovec za lajšanje želodčnih
težav. Jabolka in hruške, doma sušeni krhlji
in jabolčni sok. Šopki sivke in sivkin sirup za
pomiritev ter vrečke s sivko za odišavljanje
prostorov in odganjanje moljev. Zeliščni
čaji za boljše počutje.
Ekološka kmetija OMERZU v osrčju
neokrnjene narave vas vabi!

Manca Omerzu
manca.omerzu@yahoo.com
031 601 981

jcernelic@gmail.com

Krajinska arhitektura in
oblikovanje
Bi radi imeli vrt, pa ne veste, kako se lotiti
tega? Delim zelene nasvete, izpolnjujem
vrtne želje, rišem pisane načrte, določam
celoletno cvetenje in zagotavljam lepo
življenje.
Poleg tega oblikujem plakate in vabila in
ostala darila, izdelujem uhane, okraske,
uporabne dodatke. Z vrtnimi palčki pa
živimo na bojni nogi.

Tjaša Mladovan
tjasa.mladovan@gmail.com

Lahke in lepe
ekomalice
za dame in
gospode
Ko med delom že
pozabite na zajtrk,
ni pa še čas kosila, je pravi trenutek za
lahko ekološko malico v naši kavarni. Za
ozaveščene stranke, ki želijo dobro naravi in
sebi, zahtevajo več in lepše, smo v Posavju
pripravili svežo in okusno dnevno ponudbo
prigrizkov v družbi odlične kave in široke
palete drugih pijač. V naši kavarni boste
pozabili na vsakodnevne skrbi in se sprostili
v prijetnem ambientu.

Marja Cvetanovski
marja.cvetanovski@gmail.com
041 223 551
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Zasavska regija
Inovativni izdelki za
športno vadbo
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Kakovostni in praktični vadbeni trakovi
za vrhunske športnike in rekreativce, ki
omogočajo hkratno pridobivanje moči,
izboljšanje koordinacije in vzdržljivosti
celotnega telesa.
Zakaj bi bile stvari takšne, kot so
od nekdaj? Iz njegove delavnice
zato prihajajo tudi nenavadneži za
premikanje, kot sta trikolesnik za
drsenje po asfaltu in trismučnik za
karvanje po snegu.

Ste že kaj prodali danes?
Treningi prodaje in
komuniciranja s strankami
po sodobnih metodah, z
intenzivnim skupinskim
delom in neposrednim
vključevanjem vsakega
posameznika.
Naučite si pridobiti
pozornost in zanimanje
kupcev, odpravite napake,
ki jih delate, in izboljšajte
svoje prodajne veščine.

Migaj in zašvicaj
ZUMBA so enostavne vaje in priljubljeni
latinsko-ameriški ritmi. Vadba prinaša večjo
samozavest, boljšo koordinacijo, sprostitev
od vsakdanjih skrbi. Je nezapletena in ne
zahteva nikakršnega predznanja, z njo
krepimo telo in srce.

Klementina Izgoršek
klementina.izgorsek@gmail.com
040 576 749

Aleksandra Zgonjanin
aleksandra.zgonjanin@hotmail.com
040 819 183

Na pravi poti
– naravi naproti

Matic Hribar
matic.hribr@gmail.com
040 415 154

Kako najti čas za res
pomembne stvari?
Preveč dela in premalo časa? Znana stvar,
saj se dogaja kar naprej, podjetnikom
in vsem drugim. Delavnice upravljanja s
časom in uresničevanja ciljev so učinkovito
zdravilo. S kreativno predavateljico, v
sproščenem vzdušju in na praktičnih
primerih boste začeli odkopavati svoje
rudnike s prihranki časa.

M i s e n e i g ra m o,
mi se špilamo
Igranje se spremeni v špilanje, kadar
se ob igri mimogrede naučimo še
osnov nemškega jezika. V poletnih
športno-jezikovnih kampih, kjer so
igre in besedišče prilagojeni starosti
otrok, na igralnih uricah in v počitniških
delavnicah. Pa tudi tečaji za odrasle in
inštrukcije šolarjev.

Imate dovolj neučinkovitih
kratkotrajnih diet, ki obremenjujejo vaš
organizem? Nad odvečne kilograme
z znanjem o zdravem načinu življenja
ter prehranjevanja. Od pomoči pri
nakupovanju živil (prva sprememba se
zgodi v trgovini) do uravnoteženega
jedilnika, ki sledi vašemu ritmu in
željam.

Marjanca Potočin
marjanca.potocin@gmail.com
041 862 544

Anja Baš
anja.bas@gmail.com
040 164 982

Priti na konja
Terapije s pomočjo konja so celostne
in ugodno vplivajo na motorično,
mišljenjsko, socialno in čustveno plat
človeka.

Simona Tofolini

Košarica zdravja
na vaši mizi
Tina Grilc
tina.grilc26@gmail.com
051 380 025

D ra g o ce n o, a n e d ra g o
Nakit iz fimo mase – unikatno in barvito, za
vsak dan in za vsako priložnost.

Anja Hercog
hercog.anja@gmail.com
040 906 748

simona.tofolini@gmail.com
031 720 409

Zabojček sveže
zelenjave
in sadja iz
bližnjih njiv
in vrtov, dostavljen na vaš dom. Sveža
zelenjava in sadje, pridelana na naravi
prijazen način na izbranih zasavskih
kmetijah. Neprecenljivo.
Poskrbimo skupaj za zdrav obrok. Zdravi
in okusni domači pridelki, ki niso izgubljali
kakovosti na dolgih potovanjih in ohranjali
videz s sredstvi za daljšanje obstojnosti.

Maja Jenko
domace.zame@gmail.com
041 957 861

Da bo konstrukcija
zdržala vsa bremena
Strojništvo od A do Ž. Projektiranje
strojnih instalacij, celoten inženiring
in strokovni nadzor pri izvajanju. Pa
tehnično svetovanje, kadar zmanjka idej,
in potrebne analize, kadar nismo povsem
prepričani. In še posredovanje pri nakupu
in nabavi strojev in naprav ter ustreznih
nadomestnih in rezervnih delov.

Marko Guček
marko.gucek1@gmail.com
031 581 123

Zasavska regija
Božam se z naravo

Z nami pod žaromete

Pravno svetovanje in mediacija

Linija povsem naravnih izdelkov za nego
telesa in razvajanje: zeliščna mazila za
lajšanje tegob, kreme in mila za različne
tipe kož, balzami za usta, masažne svečke in
ploščice, kopalne krogle.
Ročno narejeni izdelki iz hladno stiskanih
olj iz kontrolirane biološke pridelave,
masla iz pravičnih trgovin in čebelji vosek
iz slovenskih panjev. Brez parabenov,
konzervansov, sintetičnih barvil in dišav.
In še: profesionalni izbor kombinacije
eteričnih olj ter embalaža iz okolju prijaznih
materialov.

Adenda nudi celostno storitev odnosov
z javnostmi: od sporočil za javnost
do novinarskih konferenc, izvirna in
kakovostna organizacija osebnih in
poslovnih dogodkov, marketinške storitve
in svetovanje …
Postanite vidni in videni.

Pravno svetovanje za posameznike in
podjetja: celostno urejanje pravnih zadev in
svetovanje, sestavljanje in pregled pogodb
in internih aktov, vodenje postopkov
zaposlovanja, svetovanje o pripadajočih
pravicah.

Maja Avbelj
maja.avbelj1@gmail.com
031 392 876

Maja Sluga
maja.sluga16@gmail.com

G re m o, t a č ke
Greste na dopust, ste službeno odsotni
ali bolni? Brez skrbi, saj skrb za vašega
štirinožnega ljubljenčka prevzamemo mi.
Vsakodnevni sprehodi in oskrba v širši
okolici Celja, dostava hrane in opreme za
male živali.

TINKARA ROZINA
tinkararozina@gmail.com
031 799 295

Pravi korak do sodobne pisarne
Mobilna poslovna tajnica je odlična
možnost za vse, ki potrebujejo občasno
ali redno pomoč pri administrativnih,
knjigovodskih in kadrovskih opravilih.
Brez stroškov zaposlitve, v
vaši pisarni ali na daljavo,
vedno stoodstotno zaupno in
zanesljivo.

Natalija Lendero
n.lendero@gmail.com

Stene so lahko povsem
drugačne
Poslikave zanesljivo in preverjeno vplivajo
na počutje, lahko so tudi izvirna reklama.
Z mojo pomočjo bodo vaše stene postala
pravljična prizorišča, najopaznejši oglasni
prostor ali karkoli si želite.
Novost v Sloveniji: tridimenzionalne
poslikave – zakaj bi se zadovoljili le s širino
in višino?

Mens sana in
corpore sano
Zdrav duh v zdravem telesu je resda
tisočletna modrost, ki pa v dolgem veku
ni izgubila prav nič svoje aktualnosti. Zato
gradimo tempelj zdravega počutja za vse
generacije. V njem so dobrodošli vsi, od
nosečnic in mamic z dojenčki do dedkov in
babic, ženske in moški, ki si želijo rekreacije
in sprostitve.
Vaje za telo in duha, intenzivne kardio
vadbe ter posebni programi in individualni
treningi na domu.

Sabina Miklavčič
biasana.sabina@gmail.com
040 454 462

Počuti se rožnato
Iz rastlin, nabranih na hribovskih in
neonesnaženih območjih, naravno
posušenih in ustrezno hranjenih, nastajajo
čajne mešanice, tinkture in sirupi za vsak
dan in proti različnim težavam. Za dobro
počutje in pomiritev pa še naravna mila in
blazinice z zelišči.

Kristina Alović
kristina.alovic21@gmail.com
040 985 323

Enostavno na
kvadrat
Inštrukcije iz
matematike in
statistike za osnovne, srednje in visoke šole.
Individualno, v dvojicah ali manjših
skupinah.
Pri vas doma, pri nas ali pa preko skypa.
Tako zelo enostavno: xy inštrukcije.

Barbara Mikelj
bmikelj@gmail.com

Spopadite se z demenco
Modri izziv je vaš zaveznik pri boju z
demenco. Pomagamo osebam z demenco
in njihovim svojcem, starejšim osebam
nudimo pomoč pri izboljšanju njihovih
miselnih sposobnosti. Delavnice in
predavanja za svojce, svetovanje in
individualno delo.

Nina Krautberger
Petra Karabegović
finalprojekt@siol.net

Jasmina Drnovšek
jasmina.drnovsek@gmail.com
040 137 054

nina.krautberger@gmail.com
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Podjetno v svet
podjetništva 2013

Podjetna mlada
Slovenija
od ideje do podjetja

konferenca operacije
Podjetno v svet podjetništva 2013
P o z i t i v n a e n e r g i j a je bila
skupni imenovalec 130 mladih, ki
iščejo svojo podjetniško priložnost,
in ne veliko manj gostov, ki jim ali
bi jim lahko na tej poti pomagali.
Takšna je najkrajša in najbolj
natančna oznaka dogajanja na prvi
konferenci operacije Podjetno v svet
podjetništva 2013, ki se je zgodila
konec aprila v Zagorju ob Savi.

K o n f e r e n č n i d e l z g o v o r c i je
razodel visoko strinjanje, da so ta
in podobni programi dober izziv
in odlična priložnost za mlade z
idejami, znanjem in pogumom. Še
naprej jih bo podpirala tudi država,
ki se po zagotovilih državnega
sekretarja na Ministrstvu za delo,
družino, socialne zadeve in enake
možnosti Dejana Levaniča zaveda
vseh razsežnosti brezposelnosti
mladih: Na ministrstvu ne moremo
neposredno ustvarjati delovnih
mest, bomo pa tudi v prihodnje
razpoložljiva sredstva namenjali za
takšne učinkovite programe.

O razkošnosti vodometa
m l a d i h i d e j so se lahko obiskovalci
prepričali na tržnici idej, kjer se je
predstavilo vseh trinajst skupin
oziroma 130 mladih podjetnikov.
Njihove ideje odražajo današnji čas,
napajajo se na področjih preskrbe s
hrano, nege telesa, strojnih rešitev,
različnih storitvenih dejavnosti,
zabave, poučevanja in strokovnega
svetovanja ... razpon je tako segal
od inovatorja na področju športne
opreme pa vse do poslovnega
vedeževalca.

