jesen / zima 2014–2015
Podjetno v svet podjetništva 2014 je
operacija, ki mladim brezposelnim
izobraženim osebam pomaga oblikovati
lastne podjetniške kariere. Operacija se
končuje v koledarskem letu 2015, vanjo
pa je bilo vključenih že 360 mladih iz vse
Slovenije, ki želijo po lastni podjetniški
poti. 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.

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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Projekt Podjetno v svet podjetništva teče
že peto leto, saj je prva skupina začela z
delom proti koncu leta 2010. Ideja je ostala
enaka – spodbujati podjetništvo med
mlajšimi brezposelnimi z višjo ali visoko
izobrazbo, spodbujati odpiranje novih
delovnih mest in zadržati mlade moči v
domačem okolju – marsikaj drugega pa
se je spremenilo. Izvajanje je bilo takrat
omejene na občino Zagorje ob Savi,
danes teče po vsej državi, usposabljanje
se je iz pol leta skrčilo na štiri mesece, levji
delež financiranja je iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj prešel na Evropski
socialni sklad, spreminjale in prilagajale
so se vsebine in metode dela. Sprememb
je še veliko, ključna pa je, da je projekt, ki
se je takrat mnogim zdel dvomljiv, danes
široko prepoznan, uveljavljen in dokazano
učinkovit.

Mladi so prodorni in
zagnani
Mentorji prihodnjih mladih podjetnikov
zlahka ovržejo stereotipe, da so mladi
ležerni in nedejavni, da skregani z
realnostjo živijo v virtualnih svetovih.
F r a n j a G a b r o v š e k S c h m i d t z Gorenjske
pravi, da so njene izkušnje zelo pozitivne.
»K nam pridejo mladi z veliko željo po

Franja Gabrovšek Schmidt

uresničitvi svoje poslovne ideje in rešitvi
svojega zaposlitvenega statusa, sam
program pa je zasnovan tako, da jim nudi
še veliko dodatnega zagona in prežene
dvome. Po besedah ene izmed naših
udeleženk je PVSP edinstvena izkušnja, ki ti

Nika Juvan

vodja Službe za koordinacijo
in

Danica Vukovič

skrbnica pogodbe MDDSZ

Gospodarska kriza je bistveno vplivala
na brezposelnost mladih, zato smo v
letu 2012, ko se je RCR obrnil na MDDSZ
s predlogom za sofinanciranje programa
usposabljanja mladih za samostojno
podjetništvo, program z veseljem
podprli. Ključni argument za podporo je
bil, da se je program pred tem že izvajal
na regionalni ravni, da so bili rezultati
nadpovprečni – še posebej glede na
to, da se je izvajal v Zasavju – ter da bo
prispeval k večji zaposlenosti mladih in
posredno spodbujal njihov podjetniški
potencial.
Program usposabljanja je inovativen
in bistveno drugačen od obstoječih
oblik usposabljanja za nove podjetnike.

Podjetno v svet podjetništva 2014,
Jesen / Zima 2014–2015 je informativno
gradivo istoimenskega programa.

S pregledom tako dobrih kot slabih
izkušenj podjetnikov, pomočjo izkušenih
mentorjev oziroma znanih uspešnih
podjetnikov in celo vrsto posebnih
izobraževanj se mladi oborožijo za
samostojno podjetniško pot. V dveh
letih smo spoznali različne podjetniške
ideje, nekatere bolj, druge manj
perspektivne, vse pa zelo originalne in
ustvarjalne. Še posebej pa bi izpostavili
motiviranost vključenih mladih oseb
za reševanje lastne brezposelnosti, kar
je bilo ključno, da se je Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti odločilo za podporo operaciji
v okviru Evropskega socialnega sklada,
v okviru Operativnega programa
razvoja človeških virov, v 1. razvojni
prioriteti »Spodbujanje podjetništva
in prilagodljivosti«. MDDSZ bo tudi v
prihodnje podpiral projekte, ki bodo
učinkovito in uspešno aktivirali mlade
brezposelne za vključevanje na trg dela.

Urednik: Roman Rozina
Oblikovanje: RCR Oblika, Nataša Gala
Prelom in tisk: Grafs, Drame Silvo s. p.
Izdajatelj: RCR d. o. o.
Naklada: 4000 izvodov

da neprecenljiva znanja, do katerih bi težko
dostopal kje drugje, sploh v taki strnjeni in
organizirani obliki.«
Podobne so tudi izkušnje R o m a n a W o l f a ,
ki dela z mladimi podjetniki v Pomurju.
»Večinoma gre za ambiciozne mlade ljudi,
ki jim v današnjih gospodarskim razmerah
primanjkuje priložnosti, da pokažejo, kar
znajo in česa so sposobni. V Sloveniji je
zagotovo dovolj z znanjem ter voljo do
dela in preboja opremljenih mladih ljudi, le
najti jih je treba in jim ponuditi priložnost.
V PVSP-ju delamo prav to: ponujamo
priložnosti mladim, ki so prepričljivi,
optimistični, gledajo naprej, kljub vsemu pa
realno na trdnih tleh.
»Mladi so trenutno v precej nezavidljivem
položaju. V Zasavju je zelo težko najti
zaposlitev, prav tako ni pozitivnih signalov
za prihodnost, kar zagotovo močno vpliva
na način razmišljanja in življenja mladih,«
pa pravi zasavski mentor M i š o G o r n i k .
»Nekateri med njimi so izjemno podjetniško
usmerjeni, želijo izboljšati svet okoli sebe in
si zagotoviti dostojno življenje. So tudi taki,
ki potrebujejo spodbudo in pozitivno okolje
za delovanje. Enim in drugim je namenjen
PVSP, ki pa je kot zgled pomemben tudi
za tiste, ki si ne znajo pomagati sami ali
ne zmorejo takšne odločitve. Zato je tako
zelo pomembno, da najdemo možnosti in
orodja, da mladim pomagamo narediti prve
korake v podjetništvo.”
Mišo Gornik vidi izvirni greh večine težav
v nespodbudnem okolju in okostenelem
sistemu izobraževanja. »Oboje jih
obremenjuje s pravili in omejitvami, ki
ne omogočajo kreativnega razmišljanja
in ustvarjanja. PVSP spreminja prav
to, spodbuja jih, da se razvijajo in
ne ukalupljajo, da iščejo in ne čakajo
odrešiteljev. Ko razmišljajo tako, je njihova
prodornost in zagnanost navdušujoča.”
Tudi Franja Gabrovšek Schmidt pravi, da jo
»vedno znova preseneti oziroma navduši,

Sergej Garantini

direktor RCR

V šali bi lahko rekel, da je Podjetno v svet
podjetništva tako dober projekt, da je
preprosto obsojen na rast. Predstavitve
v Bruslju so pokazale, da je v Evropi
zanimanje za tovrstne projekte in tudi
konkretno za PVSP precejšnje, saj je
brezposelnost med mladimi eden
najbolj perečih problemov. Zato se
trudimo, da bi projekt kot dobro prakso
prenesli v čim več drugih držav. Druga
smer rasti je širitev na starostno in
izobrazbeno manj ozko opredeljene
skupine. Takšna oblika je Podjetno v svet
podjetništva, ki se izvaja na nekaterih
problemskih območjih z visoko
brezposelnostjo.

Bika je treba zgrabiti
za roge

Tina Grilc

kako hitro se deseterica mladih oblikuje
v tim, kako si medsebojno pomagajo in
ostajajo v medsebojnih stikih tudi po
odhodu iz programa PVSP na svoje.«
»Brez dolgoročnega cilja in volje do dela
je vsaka podjetniška kariera kratka,«
je prepričan Roman Wolf, »zato je tako
pomembno, da vsakdo v začetni fazi
razvoja podjetniške ideje le-to dobro
razdela, si postavi jasne in merljive cilje ter
jim sledi. Uspehi so plod dolgoročnega
garanja, odrekanja in sistematičnega
pristopa, pri čemer je vsaka pot edinstvena.
Uspehi v podjetništvu redkokdaj pridejo
spontano, tako kot je le redko dolgoročno
uspešna copy-paste metoda.«

PVSP je postal vseslovenski projekt pred
dvema letoma, v prvo skupino pa sta se
takrat vključili tudi Korošica M a j a W a s a
in Zasavčanka T i n a G r i l c , za katero je
prišel razpis »kot naročen, saj sem ravno
takrat v sebi sprejela odločitev, da se
podam na samostojno podjetniško pot.«
Maja Wasa je v PVSP videla priložnost,
»da uresničim svoje sanje in pomagam
ljudem do zdravja na naraven način. Po
večletnem izobraževanju pri gospe Lenki,
ki je zakladnica starega znanja iz nemškega
Klostra, sem želela pokazati svetu, da je
hrana naše zdravilo.«
Maja Wasa iz časa učenja in razvijanja
svoje ideje izpostavlja javno nastopanje,
predstavljanje proizvodov večjim skupinam
ljudi ali v medijih. »Najbolj pa sem hvaležna
za vse omogočene kontakte, ki jih še zdaj
izkoriščam. Naša mentorica Savinka Geratič
je, na primer, želela, da se predstavimo
avstrijskemu Rotary klubu Velikovec, da
javno nastopanje treniramo pred uspešnimi
avstrijskimi podjetniki. Tam me je dr. Ganster
povabil, naj grem s svojimi proizvodi na
avstrijske tržnice. In prav to zdaj počnem, z
našim ingverjevim napitkom brez sladkorja
smo prisotni ne samo po vsej Avstriji, ampak
že v tudi Nemčiji, na znameniti nürnberški
tržnici. Iz dna srca sem hvaležna PVSP-ju, da
mi je pomagal ujeti veter, po katerem zdaj
jadram.«
Tudi Tina Grilc je že v času trajanja PVSP
pridobila nekaj novih strank, hkrati pa se je
povezala s soudeleženko, s katero sta začeli
skupaj razvijati vzporedno idejo: delavnice
motivacije mladih podjetnikov. »Izkušnja
je bila zelo zanimiva, saj se sama tega
verjetno ne bi lotila, tako pa sva združili
moči in skupaj stopili v neznano. Predvsem
sem pridobila močnejše zavedanje svojih
sposobnosti in šibkosti, spoznala sem, da
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Maja Wasa

v podjetništvu ni prostora za oklevanje,
ampak da je najboljše kar zgrabiti bika za
roge.«
Med največjimi prednostmi takšne oblike
učenja in dela Tina Grilc izpostavlja prav
možnost dela v skupini. »Največja vrednost
programa je definitivno individualna
podpora mentorjev in skupine, saj več
glav več ve in vsak prinese v skupino svoje
bogate izkušnje ter spoznanja.«. Maja
Wasa pa izpostavlja analizo trga, testiranje
ideje oziroma produktov. »PVSP nam je
dal možnost, da smo zaščiteni in se lahko
prosto gibljemo, dobivamo podporo, po
drugi strani pa lahko sprašujemo veliko
bolj izkušene od nas in našo idejo resnično
preizkusimo.”

Staša Baloh Plahutnik

vodja programa

Za uresničitev teh ciljev pa mora
ves čas rasti tudi kakovost projekta
samega. Doslej smo še vsako
leto uspeli program nadgraditi
z izboljšanimi vsebinami in
organizacijskimi prijemi, da bi bili
njegovi učinki optimalni. Veliko
pozornost seveda namenjamo tudi
predavateljem in drugim sodelujočim,
pri čemer v program vključujemo tudi
udeležence preteklih izobraževanj,
ki imajo živo izkušnjo, kaj in kje se da
storiti več in boljše.

PVSP se je postopno skrajšal iz šestih
na štiri mesece trajanja, tako da je
delo vedno bolj intenzivno, vsebinsko
pa je ohranjal isti koncept. Pri tem
smo program vsebinsko nadgrajevali
in ga izpopolnjevali. Ob obveznih
podjetniških vsebinah ga skušamo
čim bolj prilagoditi določeni skupini in
tudi posameznikom, kar zahteva veliko
fleksibilnost mentorjev in pravo razmerje
med skupinskim in individualnim delom.
Pri tem smo bili uspešni, o čemer govori
uspešen izhod več kot 60 odstotkov
udeležencev.
Podobne poti razvoja bomo ubirali tudi
v prihodnje, vsebine bomo nadgrajevali

s posluhom za potrebe udeležencev,
preučevali in uporabljali bomo
dobre prakse, spodbujali mreženje
in podobno. Vztrajali pa bomo pri
dosedanji učinkoviti organizaciji, ko
začetnim motivacijskim modulom
hitro sledi »vstopanje na trg«, torej
dnevno preverjanje lastnih idej
in iskanje potencialnih poslovnih
partnerjev. Zato se že veselim izzivov,
ki kreatorje in izvajalce programa
čakajo v prihodnje.

Gorenjska regija
Računovodsko svetovalni
servis efekt
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Urejeno računovodstvo je pogoj za
dajanje pravilnih informacij o sredstvih ter
obveznostih, te pa so pogoj za pravilne
poslovne odločitve.
Nudimo vam vodenje poslovnih knjig
in poslovno svetovanje, strankam
zagotavljamo storitev, primerno njihovi
dejavnosti, načinu in obsegu poslovanja.
Pri nas lahko računate na strokovnost,
dostopnost, zaupnost podatkov in 100 %
individualno obravnavo.

Anja Gregorič
rss.efekt@gmail.si
040 354 177

PICK ART DESIGN

JUNIKORN – Na krilih domišljije

Blagovna znamka Pick Art
Design predstavlja unikatno
oblikovane stenske nalepke
po meri, personalizirane
otroške in zabavne printe za
v okvir, avtorske fotoprinte
ter različne tiskovine
in nalepke za posebne
priložnosti.
Naši izdelki so barviti, ljubki,
zabavni in pristajajo vsakemu stanovanju,
vsakdo pa lahko med pestro ponudbo
najde tudi simpatično idejo za darilo.

Ali v podjetju veliko vložite v marketing
in grafično oblikovanje? Morda pa bi
radi razširili svoje znanje na področju
grafike? Pošljite svoje zaposlene na tečaj
programov Adobe (Indesign, Photoshop,
Ilustrator) in prihranite pri manjših
projektih – seštevek bo na koncu zagotovo
obetaven.

Matej Peneš
matej.penes@gmail.com
040 474 988

Ročno struženi unikatni izdelki
iz lesa – Umetnostna obrt
Ste nezadovoljni z
uporabo umetnih
mas, v katerih
shranjujete sadje,
prigrizke in druge
vrste hrane?
Razmišljate, da bi se vrnili k naravi, da bi svoj
dom oplemenitili s toplino lesa? Mi smo
pot, s pomočjo katere lahko to uresničite.
Izdelujemo ročno stružene unikatne izdelke
iz lesa, posode raznih oblik in velikosti.
Uporabljamo izbrane vrste lesa slovenskega
porekla. Vsi izdelki so označeni s certifikatom
Art&craft Slovenije in certifikatom tržnega
inšpektorata. Lesene posode so povsem
ekološke, premazane izključno z olivnim
oljem in primerne za uporabo v kulinariki.
Torej?

Maja Klemenčič

maja.metka@gmail.com
031 727 595

lea.terseglav@gmail.com
040 602 911

Tina Dubravica
info@pickartdesign.com
www.pickartdesign.com

Arhitektura
Poslanstvo arhitekture je spoznati, odkriti,
prilagoditi. Spoznati narocnika je
bistveno, saj bo dom uporabljal vse
življenje. Ker se povprecen uporabnik s tem
sreca le enkrat v življenju, je nujno dobro
raziskati njegove potrebe. Ko res vemo,
kakšne so, arhitekturo prilagodim le njemu.
Arhitektura in oblikovanje prostorov.

Lea Terseglav

PotepamSe – turistično
vodenje in nastanitev v
apartmajih
Vabim te, da se mi
pridružiš na potepu,
s sabo pa pripelješ še
prijatelje. Skupaj bomo
odkrivali znane in manj
znane kotičke Slovenije,
okušali kulinarične
dobrote, iskali zanimive
dogodivščine, preizkušali naše spretnosti,
po poti pa vam bom povedala še zgodbo,
dve ali tri.
Če ne veste, kje bi spali, vam rešim tudi ta
problem – dobrodošli v naših apartmajih
Lipa v Selški dolini, le 10 minut od očarljive
Škofje Loke.

Marija Demšar

maria.demsar@gmail.com
040 304 252

Leseni izdelki Mister Geppetto

Naredite korak nazaj k naravi in za
svojo osebno nego ter izboljšanje
počutja izberite naravne lesene izdelke
iz sibirske breze. Ekološko usmerjena
blagovna znamka Mister Geppetto
ponuja lesene glavnike, pile za trdo kožo,
vrvne masažerje, masažerje za stopala,
lesene žličke … Izdelke lahko najdete na
prodajnih mestih, ki so navedena na naši
FB-strani.

Matjaž Finžgar

mrgeppetto@fimatrade.si
www.mrgeppetto.si
FB: https://www.facebook.com/
MisterGeppettoSlovenija

Statika po meri arhitekture
Projektiranje je kompleksno in
interdisciplinarno delo. Zavzeto rešujemo
zahteve naročnikov glede izgleda in
cene objekta ter jih hkrati usklajujemo z
zahtevami področne zakonodaje in statike.
Izdelujemo tudi razne evidence zemljišč,
svetujemo lastnikom glede vrednosti
nepremičnine ter preverjamo možnosti
gradnje na izbranem zemljišču.

Dunja Frelih
info@planstat.si
www.planstat.si

Zdravim rastlinsko slepoto!
Brez rastlin bi bili ljudje lačni in žejni, goli,
prezebli, ne bi mogli dihati. Ste vedeli, da v
Sloveniji raste preko 3300 vrst, med katerimi
so mnoge zdravilne, užitne, gospodarsko
uporabne? Na sprehodu z zeliščarjem,
botanikom in strokovnjakom za divjo
hrano boste slišali marsikatero rastlinsko
zanimivost.

Matej Tonejec

matej_tonejec2@hotmail.com
www.matejtonejec.com

Lična gospodična
líčen -čna -o prid., líčnejši
(í î) nav. ekspr. lep, zlasti po
obliki, izdelavi
Bodi taka tudi ti!
Ličimo, manikiramo in
friziramo, da ti nikoli ne
zmanjka samozavesti.

Maja Kermelj
www.licna-gospodicna.si
031 447 613
maja@licna-gospodicna.si

Goriška regija
Apar tmaji v hiši iz naravnih
materialov
V vasici Sužid pri Kobaridu doživite
edinstvenost bivanja v sodobnih
apartmajih, ki smo jih zgradili iz lesa in
slame. Pričakala vas bo košara domačih
dobrot, posladkali se boste s kobariškimi
štruklji, na vrtu si lahko postrežete z
vrtninami in sezonskim sadjem. Za
nepozabno doživetje v ambientu, ki
združuje tradicijo in kulturo vasi, pa bosta
poskrbela zvok gramofonskih plošč in vonj
starih knjig.

Spletno mesto NEW-USE.SI
Vam v omari zmanjkuje
prostora? Iščete
starinsko torbico
priznanega oblikovalca?
Mogoče kupujete
smučke za otroka?
Prodajte, kupite ali
podarite na new-use.si. Spletno mesto
ima edinstveni nabor ponudbe secondhand trgovin v Sloveniji za oblačila,
obutev, dodatke, vse za otroke in športno
opremo.

Tina Kofol

Vr tiljak špor tov
Se vaši otroci prehitro
naveličajo izbrane
športne aktivnosti? Rešitev je udeleževanje
vsakodnevnih športnih aktivnostih, ki
temeljijo na druženju in zabavi, s čimer
se razvijajo socialne veščine ter čustvena
inteligenca.
Bistvo športa ni zmagovati v posamezni
panogi, ampak celovit koncept zdravega
življenja in življenjskega sloga.

Kakovostne
pravne storitve
po konkurenčnih
cenah
Izkušnje iz odvetniške pisarne, sodstva ter
poznavanje sodne prakse mi omogočajo,
da predvidim rezultat morebitnega spora
pred sodiščem, da Vas uspešno zastopam
ali pravočasno odvrnem od nepotrebnega
pravdanja.
Obrnite se name, če potrebujete pravno
storitev ali samo ugoden pravni nasvet!

Anja Ograjšek
aograjsek@gmail.com
051 769 462

Tina Hozjan
tinca_hozjan@yahoo.com
041 655 772

RES AUREA
M E L I S A’ S D R E A M
Ste ženska, ki je rada v koraku z modo,
ženska, ki se rada počuti zapeljiva v svojih
oblačilih? Si od nekdaj želite, da bi se tako
počutili tudi v svoji pižami? A takšne pižame
še niste našli? Končno se bodo vaše sanje
uresničile.
Melisa’s dream vam nudi očarljive, modne
in kakovostne pižame, v katerih se boste
počutili zapeljivo in udobno.

Smo podjetje, ki se ukvarja z veleprodajo
dodatne opreme za gospodarska vozila.
Podjetje je usmerjeno h kvaliteti
proizvodov in storitev. Temu primeren je
tudi izbor blagovnih znamk, ki izpolnjujejo
najvišje tehnične in varnostne kriterije.
Pravi izbor prinese zadovoljstvo. Izkoristite
našo strokovnost in vrhunsko kvaliteto
proizvodov, da bo vaše zasebno ali
poslovno potovanje še kvalitetnejše.

Aleksander Nemec
Jana Šturm
melisasdream@gmail.com
040 558 527

Sprostite se na
Krasu, v naravi.
Spoznajte življenje marljivih čebel in
blagodejne lastnosti zelišč. Naš čebelnjak
se lahko samo za vas spremeni v masažni
salon, kjer boste uživali v medeni ali
refleksni masaži. Okusite, kako zelišča
obogatijo med.

Urška F. Pahor

urska.f.pahor@gmail.com
041 387 642

Mateja Urbančič
info@new-use.si
051 356 498
www.new-use.si

tinakofol00@gmail.com
031 598 741

Medeni center
dobrega počutja
APICARSICA

res.aurea@gmail.com
040 658 630

U R B A N A N AT U R A
Naj vaša trajna zasaditev ostane trajna!
V sklopu naših storitev vam ponujamo lepšo
okolico. Vzdržujemo, urejamo in zasajamo
najrazličnejše zelene površine in grobove, v
zimskem času pa obrezujemo sadno drevje
ter grmovnice. Poudarek storitev sloni na
površinah, zasajenih s trajnicami, ki so kot
skupina kompleksnejše
za vzdrževanje in
zahtevnejše za trajno
uspevanje.

Alma Čeligoj
aceligoj@gmail.com
040 361 462

pridi.vidi

pridi.vidi
občuti pristnost

Izleti z lokalno,
tradicionalno in
zgodovinsko
obarvanimi doživetji.
Dovolite si ustaviti čas. Izstopite iz vrtiljaka
kaotičnega vsakdana in vstopite v preteklo
obdobje, obdobje naših nonotov in non.
Začutite pristnost in avtentičnost preteklosti.
Spoznajte znanja in običaje, ki izginjajo ali so
pred pozabo.

Matej Hrovatin

matej.hrovatin@gmail.com
040 646 512

CONNECT – Inštitut
za konja in jahača
Povezujemo dva svetova: konj & človek.
Raziskujemo, izobražujemo in rastemo z vami
znotraj sveta konja. Preizkusite našo Prijazno
šolo jahanja in Program za konje. Konjeva
govorica ne bo več skrivnost. Poznavanje
biomehanike, video-coaching in analiza
delovanja jahača so ključ do uspeha in
zadovoljnega konja.

Alja Kisilak

alja.kisilak@gmail.com
031 712 006
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Jugovzhodna Slovenija
Oglaševanje,
ki zabava
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Z interaktivnim sistemom za
oglaševanje na podlagi detekcije obraza ste
korak bližje svojemu kupcu. Naj bodo vaši
oglasi zanimivi, zabavni, naj se kupec ob
vašem razstavnem prostoru na sejmu ustavi
in usmeri svojo pozornost na vaše izdelke
oziroma storitve.

Maja Krese

maja.krese13@gmail.com
031 826 676

Animatorka
Simke

Skupaj si prizadevajmo za
boljše delovno okolje

»Ful dobr, noro,
zabavno, zakon,
mega, smešno,
slastno, nepozabno
…« pravijo otroci na
naših zabavah. Cilj
našega podjetja je, da
otrok svoj rojstni dan
preživi nepozabno. V družbi prijateljev in
najbolj zabavne animatorke se otroci naučijo
veliko novega ter se ob tem neizmerno
zabavajo.

Varnost in zdravje pri delu naj imata
pomembno vlogo v vašem podjetju. Izognili
se boste visokim stroškom zaradi morebitnih
nezgod pri delu in slabega zdravja,
posledično se bosta izboljšali produktivnost
in uspešnost vašega podjetja.
Ponujamo vam storitve na področju varnosti
in zdravja pri delu ter požarne varnosti.
Tistim, ki pravijo, da
varnost stane, bi rekel,
da pomanjkanje
varnosti stane še več.
(Paul Lampit)

Simona Kralj

Podajmo
roko naravi
Se zavedate,
da je koža
največji človeški
organ? Zanjo je potrebno vsakodnevno in
intenzivno skrbeti. Naša kozmetika je ročno
izdelana iz skrbno izbranih sestavin. Kožo
navlaži, osveži in poskrbi, da zasije v vsej
svoji lepoti. Po uporabi je koža mehka in
sijoča.

animatorkasimke@gmail.com
041 384 561

ingrid.kalin@gmail.com
040 188 200

Prišel v zelena, lepa Slovenija.
K d o p o m a g a u č i t i ? To j e v a ž n o
za mene je!

Barbara Fortuna,
Naravna kozmetika

fortuna.barbara@gmail.com
041 323 359

Naši pacienti so zadovoljni
pacienti
Mobilne veterinarske
storitve poskrbijo za
preventivo, zdravljenje
in dobrobit živali. Z našo
predanostjo in strokovnim
znanjem pomagamo
lastnikom živali, ki si želijo
zanje le najboljše. Obisk
našim pacientom pomeni
zadovoljstvo.

Imate tudi vi težave z učenjem slovenskega
jezika? Bi radi večkrat sodelovali v
pogovoru, pa niste prepričani v svoje
znanje? Individualni pouk slovenščine vam
je popolnoma prilagojen: učenje besedišča,
pravilna izgovorjava, skupen ogled
komedije – ta vas spravi v glasen smeh.
Lahko pa skupaj spoznavamo slovenske
običaje in spečemo potico. Bivanje v
zeleni deželi bo prijetnejše in lažje. Vi pa
samozavestni!

Mateja Zupančič

Kjer je gostoljubje doma.
Bar Sanja

Specializirani
servis za bolgarščino
Stiki z vašimi bolgarskimi partnerji, prodor
na bolgarski trg, svetovanje, prevod
dokumentov ali učenje bolgarščine – nikar
si po nepotrebnem ne belite glave, saj za
vas izpeljemo vse od prevajanj do pogajanj.
Z nami bosta vaša komunikacija in nastop v
bolgarskem jeziku tekla popolnoma gladko.

BULGARICA

R a d o V E D N O r a d o Ž I VA
R a d o VA D B A
Radovadba je vadbeni program, namenjen
predšolskim otrokom. Za otrokov razvoj je
gibanje zelo pomembno.
Radovadba je preplet telovadbe, plesa,
brain gym-a in raziskovanja okolja, ki nas
obkroža.
Našim malčkom
zaželimo najbolje in jim
privoščimo Radovadbo –
vedno živo vadbo.

Rado Trifković
info@radovadba.si
040 469 283
www.radovadba.si

mateja.zupa@gmail.com
040 649 645

Katarina Stambulić
katarina.stambulic@gmail.com
040 690 502

Ingrid Kalin

Na prijetnem vrtu, obsijanem s toplimi
sončnimi žarki, vam postrežemo z okusno
in dišečo kavico. Ob večerih ste vabljeni na
prijetno druženje z osvežujočimi pijačami,
kjer vas bo v domačem ambientu postreglo
prijazno osebje.
Vabimo vas, da s svojim obiskom popestrite
naš dan.

LILIJA STOJANOVA MRZLIKAR s.p.

Sanja Ljubi

info@bulgarica.si
030 375 611
www.bulgarica.si

sanja.ljubi@gmail.com
040 231 719

Nina Pugelj, oblikovanje
ženskih oblačil
Vsaka ženska želi v družbi pustiti poseben
pečat, biti unikatna in urejena. Ženska,
za katero ustvarjamo, v oblačilih poleg
edinstvenosti potrebuje praktičnost, saj
je zaposlena in dinamična. Poleg tega je
igriva, skrivnostna, zabavna, svobodna
in neustrašna. Na kratko – je ŽENSKA. Z
oblikovanjem oblačil za vsakdanjo rabo
in posebne
priložnosti
poudarimo njeno
individualnost,
ženstvenost in
lepoto.

Nina Pugelj
pugelj.nina@gmail.com
041 896 867

Koroška regija
Izletniško turistična kmetija
Čuješ-Breznik
Želite preživeti drugačen dan, stran od
mestnega hrupa in vsakdanjih skrbi? Bi se
radi naužili svežega zraka in dobre domače
hrane? Vabljeni ste na kmetijo Čuješ-Breznik,
kjer vas z veseljem sprejmemo in pogostimo
z domačimi dobrotami. Sprostite se lahko
v lepi naravi, poleti pa zabavate na piknik
prostoru.

Spletna tržnica
domačih izdelkov

Naravna kozmetika

Ukvarjamo se z izdelavo 100 % naravnih
Radi jeste domačo, lokalno in ekološko hrano? kozmetičnih izdelkov za nego kože obraza
in telesa. Izdelki so narejeni iz kvalitetnih
Vam nakupovanje na tržnici vzame preveč
časa? Ne najdete vseh domačih izdelkov na sestavin organskega izvora in so zdravju
enem mestu? Obiščite našo spletno tržnico, prijazni, saj ne vsebujejo škodljivih kemikalij.
kjer so vam na voljo najkakovostnejši izdelki So brez parabenov, alkohola, emulgatorjev,
parfumov, umetnih barvil in konzervansov.
slovenskega podeželja.
Vse domače, od orehov do pogače.

Mitja Krevh
info@domaca-hrana.si
040 376 757
www.domaca-hrana.si

Bojana Čuješ
bojana.cujes@gmail.com
031 591 058

Airlabs, snemanje in druge
storitve iz zraka
Potrebujete posnetek in digitalizacijo
vašega okolja ter izdelavo natančnega
3D-modela?
Zaradi lastnega razvoja sistemov se lahko
prilagodimo vašim zahtevam in tako
poenostavimo ter
bistveno zmanjšamo
strošek vašega
procesa.

Aleš Pavlin
ales.pavlin@airlabs.eu
041 544 244
www.airlabs.eu

Veterinarska
ambulanta
D r. Š a v s

U N I K AT I S
– be special be unique
Izvajamo računalniška izobraževanja,
prilagojena različnim ciljnim skupinam in
vsem generacijam. Izdelamo vam spletno
stran, spletno trgovino, nudimo ostale
spletne rešitve, prilagojene vašim potrebam
in željam.
Vaše podjetje je unikatno, zato naj bo takšna
tudi vaša spletna stran!

Matic Knežar
matic@unikatis.eu

Jure Šrimpf
ambulantasavs@gmail.com
040 730 289

ninajmk83@gmail.com
041 706 818

G A R Tg a r d e n – u m e t n o s t
sobivanja z vrtom
Delujemo na področju krajinske arhitekture.
Ukvarjamo se z načrtovanjem zasebnih
vrtov ter javnih odprtih
prostorov. Na spletni
strani, v tiskanih medijih
in na predavanjih po
Sloveniji ponujamo
zanimive vsebine.
Poleg storitev nudimo
tudi unikatne okrasne
izdelke in pripomočke
za vsak vrt.

Kristina Ravnjak s.p.

Babca
Skozi nosečnost, porod in
poporodno obdobje z nasveti
in delavnicami ženskam
in njihovim družinam
polepšamo pot starševstva.
Skupaj delimo znanja in
izkušnje ter obudimo tisti
kanček intuicije, ki je včasih
potreben, da stvari stečejo v
pravo smer.

Martina Hain

Veterinarska
ambulanta Dr. Šavs
nudi diagnostiko
in terapijo bolezni
malih živali na Vašem
domu. V primeru
težjih obolenj izvajamo zdravljenje v naši
ambulanti. Organiziramo programe šolanja
in individualno prevzgojo psov. Nudimo
pestro ponudbo hrane in opreme. Vaš dom
– naša ambulanta!

Nina Jamšek

hainmartina@gmail.com
031 264 837

kristina.ravnjak@gmail.com
031 369 514
www.gartgarden.com

koLESar
Ukvarjamo se s prodajo lesenih polizdelkov
in izdelkov rezanega lesa. Nudimo material
za vratna krila, stopnice, podeste, pulte in
lesene mize.
V obdobju kolesarske turistične sezone za
Vas organiziramo vodene gorsko kolesarske
ture ter ostale avanturistične aktivnosti.

MOJINDOM – dom, ki misli
namesto vas
Za več udobja, bolj varno bivanje ter
zmanjšanje porabljene energije za Vas
izvedemo inteligentne inštalacije. Tako
boste lahko svoj dom upravljali tudi na
daljavo preko pametnega telefona ali
tabličnega računalnika.
MOJINDOM, Matej Verdinek, s.p.
info@mojindom.si
040 622 442
www.mojindom.si

Nejc Kotnik
nejckotnik007@gmail.com
031 839 416
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Spletna distribucija video iger

U č i m o. P re p re č i m o. R e š i m o.

Fotografske storitve

Imate zakupljeni oglasni prostor? Iščete
pomoč pri prodaji video iger? Pametna
in hitra distribucija MMO spletnih iger za
učinkovito monetizacijo in promocijo iger
na spletu. Približajte se svojemu ciljnemu
občinstvu in povečajte prodajo z našo
pomočjo.

Pomoč in nasvet pri oblikovanju kadrovske
strategije v podjetju. Kadrovski outsourcing
in zaposlovanje tujcev. COACHING osebnih
in podjetniških veščin.

Nudimo vam fotografske storitve za
prodajne namene vašega podjetja.
Kreativno iščemo rešitve
za idealni prikaz vaših izdelkov in storitev
na spletu oziroma papirju. Prav tako za vas
oziroma vaše podjetje izvajamo digitalno
arhiviranje dokumentov. Ker se zavedamo,
da je kvalitetna vizualna predstavitev
dandanes ključnega pomena, vam
ponujamo le najboljše!

Nikola Ivanišević
nikola.ivanis@gmail.com
linkedin: www.linkedin.com/in/nivanis

Maja Markežič
maja.markezic21@gmail.com
040 450 348

Olivity

Fotografske storitve,
Peca Martin, s.p.
martin.peca@t-2.net
041 549 054

Naravna kozmetika na osnovi oljčnega olja
iz slovenske Istre.

Psihoterapija Novo Jutro
Katarina Furlan
oolivity@gmail.com

Povrnimo si zdravje
V naturopatskem centru vam pomagamo
prebuditi naravne sile v vas, ki so edini pravi
zdravilci bolezni. Prebuditi odgovornost za
svoje življenje pomeni povrniti samemu
sebi inštrumente za ozdravitev.

Mojca Hrovat
mojca.hrovat8@gmail.com

H E M O R O I D I S T O P. s i –
P R E V E N T I VA – N E G A – K U R AT I VA
V intimi vašega doma do nakupa artiklov
za probleme občutljive narave. Nudimo
hitro in diskretno dostavo visoko kvalitetnih
izdelkov.

Boštjan Pišlar
info@hemorrstop.com
040 742 909
www.hemorrstop.com

Psihoterapija ni zgolj poklic, je poslanstvo.
Poslanstvo, katerega ne more opravljati
vsak, saj zahteva človeka, ki je hkrati močan
in odločen ter tudi čuten, empatičen in
občutljiv za doživljanje drugih. Človeka,
ki ima rad ljudi, človeka, ki ga notranje
doživljanje sočloveka neizmerno zanima. Je
poklic, ki ga z veseljem opravljam. Je moje
poslanstvo.

Novo jutro, Kodrič Manca, s.p.

Počitniški dom za pse
RADI POTUJETE? Nimate varstva za svojega
PASJEGA LJUBLJENČKA?
Dovolite svojemu psičku PRIJETNE, VARNE,
ZABAVNE in
NEPOZABNE POČITNICE. Zasluži si jih!

Jana Močinić
jana.mocinic@gmail.com

novojutro.pt@gmail.com
040 683 459

Ljubezen v piškotih –
Good4Dog
Ročno izdelani pasji priboljški, 100 % zdravi,
naravni in okusni. Brez soli, sladkorjev,
konzervansov in umetnih barvil ter različnih
oblik in okusov. Narejeni iz naravnih
sestavin lokalnih pridelovalcev. So lahko
prebavljivi, primerni za pse z alergijami,
brez glutena, z manj maščob, skratka za vse
pse = Good4Dog. Idealni za nagrajevanje,
treniranje ali kot priboljšek in dopolnilo k
prehrani. Sledimo trendom in skrbimo za
zdravje vašega najboljšega prijatelja.

Joana Marenčič

Emotion Graphics, 3D- grafika
in animacija
Nudimo izdelavo reklamnih spotov, online
video, 3D-vizualizacijo in animacijo. Vse te
pojavne oblike bodo v nas vzbudile čustva
in nas popeljale v čarobni svet animacije. Za
produkcijske hiše lahko oblikujemo naslove,
intro/outro, vizualne učinke, gibljivo grafiko.

Alexander Vasilyev
info@emotion.graphics
030 270 021
www.emotion.graphics

osrednjeslovenska regija
Hiša iz slame

Vs e m i r j e – oblikovalski studio

Gradnja z balami slame je znana po vsem
svetu, vse bolj prepoznavna postaja tudi
v Sloveniji. Kot gradbeni material je slama
zanimiva predvsem zaradi dostopnosti,
odličnih izolativnih lastnosti ter nizkih
vplivov na okolje. Če se odločate za gradnjo
s slamo, vas vabimo na izobraževalne
delavnice, kjer vam tudi osebno svetujemo
in po potrebi izdelamo celotno projektno
dokumentacijo.
In brez skrbi,
povežemo vas
tudi z izkušenimi
izvajalci.

Larisa Brojan
larisa.brojan@hisaizslame.si
051 668 554

Nova dimenzija družinskega
življenja!
Dškatla – Družinska naročniška škatla vsebuje
domiselne ideje za preživljanje aktivnega in
kvalitetnega družinskega časa. Mlada družina
vsak mesec po pošti prejme Dškatlo, njena
vsebina pa jim ponuja ideje za družinske
izlete in aktivnosti v naravi, družinske igre ter
zanimive ideje za ustvarjanje. Dškatla družino
vzpodbuja k povezovanju, učenju in krepitvi
medsebojnih odnosov.

neskončnosti (bio-design)

Dolgoletne oblikovalske izkušnje so me
pripeljale do točke, kjer želim delovanje
nadgraditi z ekološko usmerjenim
razvojem grafičnega jezika ter skrbjo za
multifunkcionalnost produktnih embalaž.
V studiu Vsemirje se ukvarjam z inovativnim
snovanjem in izvedbo celostnih grafičnih
podob, pri tem pa velik poudarek dajem
na sodelovanje s Start-up podjetji. Pri
delu uspešno usklajujem želje naročnika z
učinkovitimi in uspešnimi rešitvami grafičnih
problemov.

Marko Potočnik
marko.potocnik14@gmail.com
041 432 432

Pi l l a r l a b s – oblikovanje in

zasnova namiznih iger ter igralnih
pripomočkov

Razvoj človeštva in namiznih iger je tesno
prepleten in zagotovo se je vsakdo že kdaj
srečal z njimi. V času hitrega načina življenja
nam namizne igre nudijo možnost druženja,
smeha, zabave in, nenazadnje, razvijajo
tudi taktične in možganske sposobnosti
posameznika. Inovativne ter zabavne
namizne igre in igralni pripomočki podjetja
Pillar labs vam nudijo zabaven odmik od
prenatrpanega vsakdanjika, primerni pa so
za vse starostne skupine.

Mateja Dobovšek

Milan Grašič

mateja.dobovsek@gmail.com
031 523 315
https://www.facebook.com/dskatla

pillar.labs@gmail.com
051 335 792
FB in Twitter: Pillar labs

Odpr ta garaža
… in v njej
hišni mojster

Upravljanje digitalnih
komunikacij

Zakaj bi bilo
edino orodje
nove generacije
računalniška miška? Tudi s kladivom
in izvijačem se daleč pride. V mestu
bo zaživela odprta garaža, kjer bomo
skupaj mizarili, popravljali kolesa in lepili
polomljene igrače. Urbani mojster bo odprl
vrata svoje delavnice ali pri vas doma rešil
hišno zagato – in vas spotoma navdušil za
delo z rokami.

Jošt Kandus

jost.kandus@gmail.com
070 133 441

Podjetja s podajanjem informacij
nenehno vplivamo na nakupne odločitve
– prevzemamo vlogi sporočevalca
in prepričevalca. Z oblikovanjem teh
informacij skrbim za pripravo učinkovitih
predstavitvenih, prodajnih in podpornih
vsebin. Načrtovanje vsebin ter izvedba
ustreznih marketinških aktivnosti namreč
podjetjem zagotavljata vsebinsko
relevantnost in kontinuirano digitalno
prisotnost na trgu.
Kako se boste torej predstavili vi?

Čarodej Mare Čare
Večkrat letno organiziramo razne dogodke,
zgodi pa se, da nam zmanjka idej ali pa
hočemo narediti res nepozaben in zanimiv
dogodek. Takrat pride Čarodej Mare Čare, ki
vas popelje v svet čarovnije: ta brezskrben
svet pričara tako za otroke in odrasle kot
tudi za podjetja.

Marko Drljepan

info@marecare.si
051 336 791
www.marecare.si

Narisanci
Narisanci so risani liki, ustvarjeni po vaši
podobi. In so velike zvezde! Nastopajo v
prisrčnih in zabavnih zgodbah, ki govorijo
prav o vas. Kako nastanejo? Pošljite nam
fotografijo osebe, ki jo želite presenetiti, in
za vas bomo oblikovali unikatno knjigo, v
kateri obdarovanec nastopa kot risani junak.
Ustvarjamo pa tudi voščilnice, razglednice,
nalepke, vabila, kupone za objem in druga
zabavna presenečenja.

Alenka Kramer
info@alenkakramer.com
051 305 775

Lingvell, lingvistič ni wellness
V jezikovni šoli Lingvell učenje tujih jezikov
poteka po novi, drugačni metodi. Učenje se
začne z vodenim meditativnim sproščanjem, s
katerim sprostimo telo in umirimo misli. Sledi
intenzivno aktivno učenje snovi, ki jo ustrezno
sproščeni lažje osvojimo. To se zaključi s t. i.
lingvistično zvočno kopeljo oz. 10-minutnim
avdioposnetkom. Namen metode Lingvell je
doseči alfa stanje, stanje popolne sproščenosti
in polne zavesti, ki je najbolj primerno za
učenje.

dr. Ana Makuc

info.lingvell@gmail.com
041 287 222

H - t i c k ( H a n n a H Te n n i s I n d e p e n d e n t
Color Kit)
Didaktični teniški set ponuja inovativno rešitev,
s katero bo učenje tenisa postalo preprosto
in sistematično. Osnovan je na večletnih
izkušnjah poučevanja tenisa ter ponuja rešitev
mnogih izzivov, ki se pojavljajo na začetku
teniške poti otrok in odraslih. S pomočjo seta
se boste hitreje naučili pravilnih osnov, ki vam
bodo omogočile, da se v prihodnje posvetite
tudi nekoliko zahtevnejšim elementom
teniške igre.

mag. Tanja Peršin

Hana Debevec

persin.tanja@gmail.com
031 556 543

info@hannah.si
040 773 131
www.hannah.si
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Esen, organsko
oblikovanje lesa
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Ali vemo, s čim jemo? Hrana ob
stiku s kovino reagira, s plastiko
pa izgublja svojo vrednost. Les
je naravni material, ki živila
podpira, zato sem razvil linijo
lesenih izdelkov Esen, ki v
človeku prebuja vez z naravo. V
oblike vnašam esenco življenja,
s katero leseni izdelek znova zaživi. Unikatne
kuhinjske deske, žlice in kuhalnice lahko
služijo kot čudovita darila. Prizanesimo
teflonskim in keramičnim posodam,
zajemimo med z leseno žlico in omogočimo
našim malčkom, da bo les njihov prvi
prijatelj ob hrani.

Zeliščni učni
poligon in
zdravilna
kozmetika Esenca
Zeliščni učni poligon v
obliki človeškega telesa ljudem približa
zdravilne rastline, nam pa daje surovine za
izdelavo naravne kozmetike Esenca. V naše
izdelke ulovimo bistvo rastlin; in širi se glas,
da naša mila izdeluje prava vila. Ponujamo
tudi načrtovanja in izvedbe zeliščnih
poligonov, zeliščne delavnice za otroke in
delavnice naravne kozmetike za starejše.

Tajda Jamšek
jamsek.tajda@gmail.com
030 692 580
www.esen-ca.si

Matija Rižner
matija.rizner@gmail.com
040 735 917
www.esen-ca.si

D o m K ra l j e v – Košarkarska šola
Kralji

Naši otroci so naši kralji. Želimo jih naučiti,
da naj vedno iščejo načine, kako biti
najboljši, saj tudi mi vedno iščemo nove
ideje in nove načine treningov, ki razvijajo
tako njihovo igro kot druga področja
njihovih življenj, saj izkušnje, pridobljene
v košarki, pogosto potrebujejo tudi zunaj
igrišča. Naša vloga je zagotoviti staršem
najboljše za njihove otroke skozi celoletno
strokovno usposabljanje. Profesionalno
treniranje in učenje osnov igre bistveno
pripomore k razvoju talenta in karakterja.
Naš cilj je, da naši igralci postanejo voditelji
na igrišču in izven njega.

Davit Ugrekhelidze
davitugre@gmail.com

S LOV E N I K A
Slovenika je izložba slovenske ustvarjalnosti.
Združuje izključno slovenske izdelke iz
rok slovenskih podjetnikov z namenom
dviga njihove prepoznavnosti v Sloveniji,
prebujanja slovenske gospodarske rasti in
ustvarjanja novih delovnih mest. Na spletni
strani www.slovenika.eu lahko vsakdo najde
dobro oblikovane slovenske izdelke, zase
ali za darilo, in hkrati prebere zgodbo o
podjetniku za svojo motivacijo.

Oblikovanje in
praznovanje
Tako tesno, kot so
povezana praznovanja
in oblikovanje, tako je
med sabo prepletena
dejavnost studia
SensArt in želja Praznovalcev,
da naredi vaše praznovanje lepo. Pod isto
streho zraven arhitekta tako ustvarjajo še
fotograf, cvetličarka, etnologinja, snemalec
… Skupina prijateljev z istim ciljem, da
naredi vaš izdelek ali praznovanje zanimivo
in sveže. Karkoli že praznujete, praznujemo
z vami.

Tomi Brumen

tomi.brumen@gmail.com
031 611 067
www.praznovalci.si
www.sensart.si

Računovodski servis in
delavnice o računovodstvu
Potrebujete računovodstvo? Sem
samostojna računovodkinja z 10-letnimi
izkušnjami. Izvajam projekt S&Sračunovodstvo, v okviru katerega vam
nudim vse računovodske storitve, ki jih
potrebujete. Izvajam tudi delavnice, kjer
vas naučim osnove računovodenja in
kako se boste kot bodoči podjetnik lotili
računovodskega področja.

Snežana Vrbanić
snezana.vrbanic@gmail.com
051 314 216

Tu r i s t i č n o v o d e n j e m a l o
drugače
Tematska vodenja, katerih rezultat je
drugačno doživljanje obiskanega okolja.
Spoznavanje krajev skozi kulturo, vino in
umetnost je izkušnja, ki zagotovo pusti vtis.

Vesna Verlak
vesnaverlak@gmail.com
034 368 685

EVENTSI
Spletni portal Eventsi bo postal osrednje
mesto za iskanje in objavljanje dogodkov.
Ekipa si je v ta namen zadala dva cilja. Prvi, v
uporabnikovi neposredni okolici ne sme biti
dogodka, ki ga uporabnik ne more odkriti
na Eventsi. Drugič, vsem, ki oglašujejo
dogodke, mora biti portal orodje za objavo.

Romina Breznik

Marko Obradovič

romina.breznik@slovenika.eu
030 20 10 50
www.slovenika.eu

marko@eventsi.eu

Duhovno-poslovna
izobraževanja
Sem magistrica ekonomskih
in poslovnih ved in učinkovito
združujem (spo)znanja s
področja osebne in duhovne
rasti z ekonomsko-poslovnim
znanjem. Organiziram
delavnice in predajam znanja o
pomembnosti osebnega razvoja
za uspešnost v zasebnem in poslovnem
svetu. Želim pripomoči, da bolje prisluhnete
najboljšemu učitelju – samemu sebi in s
pomočjo intuicije in odprtega srca dosežete
svoje cilje.

Klavdija Dajčman
klavdija.dajcman@gmail.com
041 987 723
www.odprisrce.com

K O VA Š K I P O D P I S
LUCIA

Kovaštvo le navidezno
drsi v pozabo. Tisti, ki
v oblikovanju železa
in v starih kovaških
postopkih še vedno
vidimo dušo, ga vlečemo
nazaj iz pozabe. Naj se
vaše oko z veseljem
ustavi v odsevu ročno
kovanega ogledala,
na unikatnem kosu
pohištva, na izdelkih, ki
so drugačni, edinstveni
in nas neopazno
določajo.

Lucia Žitnik

lucia.zitnik@gmail.com
040 591 148

Pomurska regija
Gradimo unikatne zgodbe
uspeha
Verjamem v srčnost v podjetništvu. Želim si,
da bi vsi z navdušenjem opravljali svoje delo,
živeli svoje sanje. Tako bomo skupaj korakali
po poti uspeha vašega podjetja.
Ponujam vam celovite
storitve za pospeševanje
prodaje in širitve na tuja
tržišča – na oglaševalskih
kanalih Facebook Ads in
Google AdWords. Dnevno
spremljam vse ključne
procese in predvsem diham
skupaj z vami.

Monika Horvat
info@agencijakuka.si
www.agencijakuka.si

Skrivnost je v belem popru
Moja besedila bi morala biti pravopisno
brezhibna, pravilno prevedena v hrvaščino.
Rad bi se naučil slovenščine. Kje naj najdem
knjižnega urednika? S pomočjo piarovca se
želimo privlačno predstavljati in ustvarjati
dober odnos z
mediji. Jej – na,
pravega voditelja je
v tej medijski poplavi
težko najti – kje se
skriva?
Mi ljubimo
brezhibnost in
resnico v vseh
pogledih. Zato –
LEXEIS!

Danijel Škafar
lexeis.storitve@gmail.com
040 306 876
www.lexeis.si

Gremo na dražbo
Nič več prenatrpanih
skladišč, stanovanj
in viškov neprodanih
izdelkov! Pretopite jih v
denar z dražbeno hišo
BidSTAR v živo ali preko
spleta.

D O M N E T – računalniški ser vis na
vašem domu

Dejan Vegič

Hello.BidSTAR@outlook.com
041 451 030

S p l e t n a p o d o b a p o Va š i m e r i
Želite biti prepoznavni in kreativno
prodajati svoje vrhunske izdelke ali storitve?
Izdelamo Vam prepoznavno spletno
podobo, od enostavne spletne vizitke do
pregledne spletne strani in trgovine. Vse to,
podkrepljeno z našim lastnim enostavnim
urejevalnikom vsebin, Vam bo prihranilo
veliko časa in energije za opravljanje vaše
dejavnosti.

Detektiv TG – Naše misli so
Izvedeti, kar drugi ne vedo, je moj posel.
Misija detektiva je dognati resnico, ki pa
mora biti podkrepljena z dokazi. To ni zgolj
poklic, temveč je način življenja. Sem kot
potujoča muha, ki vse izve – poizvedovanje
mi požene kri po žilah. Zato – zaščitite
se, zagotovite si pravico ali se enostavno
maščujte.

Tadej Glavač
tadej.glavac@gmail.com
031 334 017

Gregor Banfi
info@domnet.si
041 559 406
www.domnet.si

Po co Lo co, toplina
lesa, prepojena z
bar vno energijo

Uroš Virag
virag.uros@gmail.com
041 995 728

B laB laB laž – da vaši teksti ne
bodo bla-bla

Ne prevajam v 37 svetovnih jezikov, ampak
v nemščino in iz nje. Nimam na desetine
visoko usposobljenih in 100 % zanesljivih
strokovnih sodelavcev, ampak maloštevilne
znane in izbrane. Zmerno dobro poznam
sebe – sem vitek (ne samo po postavi,
tudi poslovno), trmast in NE obljubljam,
da sem najhitrejši in najcenejši. Ne nizka
cena ne hitrost
nista zagotovilo za
kakovost.

Blaž Kolar

vsemogočne

Nismo kakršenkoli računalniški servis.
Trudimo se za vas in vaše zadovoljstvo pri
uporabi vašega računalnika. Uresničimo
vam vse mogoče računalniške želje, ki
si jih lahko domisli vaš um. Stremimo k
prijaznemu sodelovanju z vami – ker nam je
resnično mar za vas.
Posamezniki in podjetja: Skupaj z vami do
odličnih računalniških rešitev!

blaz.kolar@gmail.com
031 569 455

Nemščina za vse generacije
Za vas izvajamo tečaje in inštrukcije
nemškega jezika ter vam prilagojene
specializirane delavnice, v katerih se
naučite to, kar si sami želite. Učenje
poteka v sproščenem vzdušju in temelji
na individualnem pristopu, s posebnim
poudarkom na zgodnjem učenju tujega
jezika. Prevedemo vam tudi besedila iz
slovenščine v nemščino
in obratno.

Iva Karas
nemskisvet@gmail.com
031 823 631

Barva je energija. Barva
sem jaz. Tu je še toplina
lesa, ki se prepleta s
pokolokasto barvno
kombinacijo. Unikaten,
ročno izdelan nakit iz
lesa, ki je lahko narejen
tudi po tvojih osebnih
željah. Vsak kos je zgodba zase. Si želiš svoj
delček Poco Loco zgodbe tudi ti? Bodi poco
loco, nosi Poco Loco!

Nina Štivan
info@pocoloco.si
031 580 964
FB: NakitPocoLoco

Kreativa, ki
skrbi za vaše
dobro počutje
Ko se ideja združi s
kreativnostjo, se rodi
naravno domače
milo, ki vas prepoji
z domačnostjo in
občutkom lahkosti.
V kolikor vam na ramenih še vedno
ostane kakšno breme, vam ga odstranim z
ročno masažo, ki dela čudeže. In ko boste
popolnoma prerojeni, prežeti s svežo
energijo, si nadenite še N&Akit in ročno
poslikano unikatno majčko ter pogumno
stopite v svet!

Nina Kerec

ninakerec@gmail.com
031 824 106
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O m n i o C o u n t e r TM

Juglans

Z inovativnimi in prodornimi rešitvami
poenostavimo delo v laboratoriju.
OmnioCounterTM je zasnovan za hitrejše
štetje bakterijskih kolonij. Laborant z našim
pripomočkom označuje kolonije, medtem
ko mobilna aplikacija poskrbi za natančno
štetje in beleženje podatkov. Tehnološko
je primerljiv z zahtevnejšo laboratorijsko
opremo, vendar je enostavnejši za uporabo.
Imejte vse podatke na dosegu svojih rok.

Je skriti kotiček v naravi, kjer se
v mali leseni hiški pod velikim
drevesom sonaravno ustvarja.
Za shranjevanje poletja za hladne
dni smo izdelali solarni sušilnik
sadja in zelišč. Projektiramo in
izdelujemo kompostne enote iz
biomase za ogrevanje objektov
ali rastlinjakov. Nudimo tudi
predavanja o različnih permakulturnih temah
in delavnice uspešnega vrtnarjenja. Z vami
želimo deliti naše izkušnje za ekološki dom
in vrt.

Robert Špiler

Kristjan Prijatelj
info@omniocounter.com
041 472 067
www.omniocounter.com

Spletni album kreativnih
rešitev
Na kreativen način združujemo grafične
oblikovalce ter ustvarjalne uporabnike.
Na našem portalu lahko po svojih željah
in potrebah izbirate med fotografijami,
vektorsko grafiko, predlogi za oblikovanje
tiskovnih in spletnih strani ter mobilnimi
aplikacijami. Preko socialnih omrežij in
shranjevanja izdelka
v oblaku lahko
komentirate ali
spremljate odzive
uporabnikov na
izbrani izdelek.

Sabina Košir
info.kreativnisvet@gmail.com
041 827 740

robert.spiler@juglans.si
041 280 148

Postr v na krožnik –
zdravnika na dopust!
S projektiranjem in izvedbo
ribnikov polepšamo vaš dom in
odišavimo vaš vrt. Za nameček
pa poskrbimo še za nepozabne
kulinarične trenutke. Z našo
prefinjeno recepturo bodo
sveže in slastne slovenske
postrvi postale vaša najljubša
izbira.

Suzana Pavlič

suzana.pavlic@gmail.com
040 435 578

A p i M t e c h – h i t ro, e n o s t a v n o i n
učinkovito nad varojo
Sodobno čebelarstvo se sooča s številnimi
problemi. Eden največjih je zajedalec varoja,
ki uniči veliko čebeljih družin, zato je njihovo
učinkovito zdravljenje velik izziv vsakega
čebelarja. V podjetju ApiMtech smo zato
razvili termosublimator, ki na naraven način
zdravi čebele in ne pušča ostankov zdravila v
čebeljih pridelkih.

Anton Mavsar

Najemi oldija

Želite najeti
starodobno vozilo?
Ponujamo vam možnost,
da si polepšate svoj
poročni dan ali zgolj
presenetite svoje najbližje
za njihov rojstni dan, obletnico poroke,
za valentinovo ali ob drugih dogodkih.
Z našimi petimi starodobniki se lahko
popeljete sami ali pa to za vas storimo mi.
Da pa bo ostal lep spomin na ta dan, bomo
poskrbeli s prav posebnim fotoutrinkom.

Patricija Marić
najemioldija@gmail.com
041 205 135

anton.mavsar@gmail.com
031 755 889

To p l o t a p o v a š i m e r i
Si želite z dela priti v topel dom? A kaj, ko
traja celo večnost, da se hiša segreje, potem
ko vključite ogrevalni sistem. Zato smo
tu mi. Sprogramiramo krmiljenje vašega
ogrevalnega sistema in ga tako prilagodimo
vašim potrebam.
Torej, poskrbite za svoje udobje in za
odlično počutje. In pri tem celo prihranite.

Blog, ob katerem se
vam cedijo sline
Se kdaj sprašujete, kam po
navdih in ideje za kuhanje?
Na kulinaričnem blogu
T as Tasty boste dobili
okusne recepte iz različnih
kuhinj sveta za juhe, solate,
testenine, meso, pecivo in
še kaj. Preizkušeni recepti
s pristnimi fotografijami
jedi vam bodo omogočili
odlično izvedbo ter
zadovoljstvo s pripravljenim.
Vabljeni na ogled in prijetno
kuhanje!

Tamara Lesinšek

tastasty1@gmail.com
040 520 620
www.tastasty.com

Ste v tretjem življenjskem
obdobju in si želite premagati
klanec s kolesom?
Da bi vam to uspelo, v sodelovanju s
podjetjem Prah Šport razvijam kolo, ki
bo ponujalo varno, zanesljivo in lahkotno
vožnjo s pomočjo elektropogonskega
sklopa. Poskrbljeno bo za vsakega
posameznika, saj bo kolo popolnoma
prilagodljivo. Za lažjo uporabo bomo izvedli
tudi tečaj varne vožnje z osnovnimi navodili.
Zavedam se, da je kvaliteta življenja v
katerikoli starosti izjemno pomembna,
zato priporočam redno uporabo kolesa za
ohranjanje vaše vzdržljivosti in motoričnih
sposobnosti.

Rok Prah
rok.dusty@gmail.com
031 607 940

R o b o l u s – robotika za otroke
Tečaji robotike za otroke so lahko več
kot sestavljanje robotov in učenje osnov
programiranja. Programi tečajev robotike, ki
jih razvijam in izvajam v podjetju Robolus, so
zastavljeni tako, da odgovarjajo na potrebe
današnjih otrok po učenju skozi izkušnjo,
kreativnem udejstvovanju
in priložnostih, da sami
izpeljejo svoje resnične
projekte. Otroci v rokah
držijo našo prihodnost
– omogočimo jim, da
razvijejo vse potrebne
veščine.

ROBOLUS, robotika in izobraževanje
Andreja Malus s.p.
Nina Gramc
gramc.nina@gmail.com
041 223 012

andreja.malus@robolus.si
040 752 957
www.robolus.si

Primorsko-notranjska regija
G R A D - U N I K AT,
gradbeništvo in
unikati
Nudim Inženiring,
Svetovanje in Jamčim
za odgovorne,
natančne, kakovostne
storitve na področju
gradbeništva ter
vam pomagam rasti
skupaj z vašimi objekti
– za vašo in našo izboljšano prihodnost.
Izdelujem pa tudi širok spekter unikatnih
dekorativnih izdelkov, nastalih na podlagi
Jasne Svojevrstne Ideje, ki jih lahko podarite
kot izvirno darilo ali pa jih kupite sebi.

Oblikovanje
promocijskega materiala

Udobje v naravi
Nudimo kvalitetno preživljanje prostega
časa v neokrnjeni naravi Zelenega krasa.
Izbirate lahko med možnostjo kampiranja
ali najema hišk v glamping naselju s
številnimi aktivnostmi in sprostitvenim
programom.
Pri nas lahko dobite tudi
unikatne
keramične izdelke,
ki polepšajo vaš
dom in mu dodajo
pridih narave.

Rafaela Kovač

M o d r i Ko re n če k – Naj vaš otrok

zasije v polni luči

Vzgojno-varst vena družina pri
Marijani
Vzgojno-varstvena družina je posebna
oblika vzgoje in varstva, ki jo vodi
privatni vzgojitelj. Deluje po programu
Nacionalnega kurikuluma za vrtce. Prednost
tovrstne oblike varstva je fleksibilni delovni
čas glede na potrebe staršev ter majhna
skupina otrok, kar omogoča upoštevanje
otrokovih individualnih posebnosti, potreb,
želja ter družinsko in domače
okolje. V okviru varstva
nudimo tudi interesne
dejavnosti v sodelovanju
z lokalnimi društvi in
organizacijami.

Marijana Toplek Dovjak

Če se boste družili z
Modrim Korenčkom, boste
težave vašega otroka videli
kot izzive in ne kot ovire.
Ugotovili bomo, katera pot
je najboljša za doseganje
otrokovih ciljev, pomagali
mu bomo pri učenju,
razvoju in vedenju. Ob tem
bomo upoštevali vaše in
otrokove želje ter uporabili
zanj najustreznejše metode.
Učne, čustvene, vedenjske, razvojne in
vsakdanje težave pri Modrem Korenčku
odpravljamo z veseljem in nasmehom.

Edina Samida
info@modrikorencek.com
041 574 894
www.modrikorencek.com

marijana.toplek@gmail.com
031 852 533

Če se želite približati naravi in začutiti
življenje v polni meri, obiščite mojo kmetijo.
Ponujam mletje vaših žit v mlinu na kamen
in vam zagotavljam, da dobite nazaj res
svoje mlevske izdelke. V ponudbi imam tudi
lastna žita (pšenica, ajda, pira, kamut) in
izdelke iz njih.
Poleg žit vam je na voljo kozje mleko in
domači kozji jogurt.
Na kmetiji imate še možnost spoznati večino
avtohtonih slovenskih domačih živali in se
jim približati.

deniskomen@gmail.com
031 722 108

Unikatni
izdelki in nakit
T U L I PA M A J A
Ustvarjam unikatne izdelke
za ljubiteljice nakita ter barvite tekstilne
izdelke za dom. V svojem oblikovanju
združujem uporabnost in stil, saj želim, da
so moji izdelki tako praktični kot estetsko
dovršeni.

Maja Trugar

tulipamaja@gmail.com
031 600 408

Nove dimenzije v kulturi
prehranjevanja in bivanja
Ponudba družinskega podjetja Hempokrat
temelji na lastnih ekoloških surovinah iz
industrijske konoplje, starodobnih žit in
zelišč. Z uporabo sodobnih prijemov jih
bomo nadgradili v zdravju prijazna živila.
Vzporedno bomo razvijali inovativne,
trajnostne gradbene materiale iz industrijske
konoplje. V kakovostnih izdelkih bomo
združili naklonjenost in spoštovanje do
narave in ljudi.

Lilijana Gruden

Specializirane likovne
delavnice

Kmetija Slavec

Denis Komen

rafaelakovac@gmail.com
041 333 209

Ines Subotič Jakopanec
ines.s.jakopanec@gmail.com
031 745 143
www.grad-unikat.si

Kakovostni, izvirni, vizualno privlačni
promocijski materiali, ki vam nudijo
prepoznavnost na trgu. Izdelava
promocijskega materiala vključuje fotografske
storitve, grafično oblikovanje in izdelavo
videooglasov. Zakaj bi se naročnik ukvarjal
z usklajevanjem posameznih izvajalcev in si
ustvarjal stres, ko lahko v ponudbi dobi vse v
enem paketu?

I don’t say everything. But I paint everything.
(Pablo Piccaso)
Likovni medij je zelo primeren za izražanje
čustev, nezavednega in vseh procesov,
ki se zgodijo na neverbalni ravni. Nudim
specializirane likovne delavnice, osnovane
po tematskem programu in celostnem
pristopu k posamezniku v skupinah. To
so delavnice za izražanje, spoznavanje
in raziskovanje lastnega kreativnega
potenciala, sproščanje stresa in lažjega
premagovanja izzivov v vsakodnevnem
življenju.

Gregor Slavec

Ana Penko

gregor.slavec@slavec-racing.net
041 310 876

penkoana@gmail.com
041 272 923

lili.gruden@siol.net
031 627 266

D o m a če j e zd ra vo, l o ka l n o j e
pravo!
Ponujam kakovostne in
okusne pekovske izdelke
ter energijske ploščice,
ki so narejeni ročno,
na tradicionalni način,
pretežno iz lokalnih in
ekoloških surovin ter brez
dodatkov. Združujem
lokalne pridelovalce in
v dom prinesem okusne
izdelke!

Tina Sluga

tinaac.s@gmail.com
031 840 945
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Savinjska regija
Pavline dobrote
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Imate radi domače pecivo in potice,
izdelane po receptih naših babic, iz
kakovostnih, naravnih in lokalno pridelanih
sestavin? Praznujete rojstni dan, sveti krst,
obhajilo, birmo ali se nameravate poročiti,
pa ne veste, kje bi kupili kakovostno domače
pecivo, potice in torto? Pavline dobrote
odgovarjajo na vsa gornja vprašanja!

Pavla Šklander
pavla.sklander@gmail.com
031 872 561

Pravljična hiška –

k re a t i v n o va r s t vo, v zg o j a i n
izobraževanje
V Pravljični hiški izvajamo strokovno
varstvo predšolskih otrok na domu, ki se bo
odvijalo v svetli in prostorni hiški z velikim
zelenim vrtom. Malčki bodo dneve preživeli
razgibano in igrivo, poudarki bodo na zdravi
prehrani, kreativnem preživljanju časa ter
pestri ponudbi delavnic in tečajev.

Ivica Glasenčnik
anglescina.zate@gmail.com
www.anglescina.tk

pravljicna.hiska@gmail.com
031 816 636

Naj se sveti – pozimi in poleti!
Pri HEPI AVTO z veseljem poskrbimo za
nego vaših osebnih in počitniških vozil.
Vozila operemo ročno, njihovo notranjost
očistimo globinsko, zunanjost pa spoliramo
do visokega sijaja. Ob tem negujemo in
obnovimo še usnjene sedeže in tako urno
poskrbimo, da
boste vi in vaše
vozilo preprosto
HEPI.

Tjaša Vogrin

Ž i v l j e n j e j e p re k ra t ko, d a b i
pili ceneno pivo
Ali veste, da nekatere večje pivovarne
uporabljajo pri varjenju piva neslajena žita,
ki povzročajo glavobole? V našem butičnem
pivu visoke kakovosti boste našli le
najboljše sestavine. Preizkušen recept piva
tipa IPA (India Pale Ale), ki ga karakterizirata
grenkoba in citrusni vonj hmelja, bo
zadovoljil tudi najzahtevnejše ljubitelje piv.

Pospeševanje prodaje slovenskih izdelkov
za podjetje Regio Vita d.o.o., ki se ukvarja
s spletno prodajo slovenskih izdelkov,
poslovnimi darili in izvozom slovenskih
izdelkov v tujino.

Leon Bračko
bracko.leon@gmail.com
041 986 015

Martina Bezovšek

Angleščina zate – po tvoje
Individualne ure angleščine, ki so povsem
prilagojene posameznikovim željam in
potrebam. Če se želite učiti uporabno
angleščino, ki vam bo prišla prav v
poslovnem in/ali zasebnem življenju, bom
pravi naslov za vas.

Prodaja slovenskih izdelkov

hepiavto@gmail.com
070 564 249

U R B A N A N O S TA L G I J A

Somnium, putant, consilium
architecture …
Sanjati, misliti, načrtovati arhitekturo ...
Arhitektura je svet v malem, ki ne pozna meja.
Umetnost je povezati notranji in zunanji
svet, ga oblikovati glede na funkcionalnost,
udobnost, estetskost in energetsko
učinkovitost. Objekt ni le preudarno zamejen
del parcele, ampak je kot svet sanj, v
katerem glavno vlogo igra človek, zato je pri
načrtovanju potrebno upoštevati potrebe
uporabnika, njihov način življenja. Podjetje
se ukvarja z arhitekturnim projektiranjem,
svetovanjem in dizajnom. Naročnikom
želimo prihraniti skrbi, čas in energijo, zato
namesto njih poskrbimo za celostno zasnovo
pri prenovi objektov, bodisi interierja bodisi
eksterierja, in jim tako s pravo idejo in
inovativnim oblikovanjem preoblikujemo ali
na novo oblikujemo njihov življenjski prostor.

Erna Ternovšek Kolar
erna.ternovsekkolar@gmail.com
031 234 816

Urška Pristovšek

Itacina – tečaji kitajskega in
italijanskega jezika

urskapristovsek@gmail.com
051 307 636

Vr tnarstvo Flanca
Vrtnarstvo Flanca se bo ukvarjalo z vzgojo
ekoloških sadik zelenjave, z vzgojo okrasnih
rastlin in drevnine. V ponudbi bodo tudi
manj poznane rastline, ki predstavljajo nekaj
posebnega, uporabnega in neobičajnega.
Če želite, da sosedovi pogledi ne bodo
mogli mimo vašega vrta, se odločite za nas!

RETROBJBA je blagovna znamka, usmerjena
k preprostemu uporabniku, ki ceni unikaten
in zanimiv izdelek, narejen na domačih tleh.
Oblačila in drugi produkti RETROBJBA so
inovativni, zanimivo in praktično oblikovani.
Dizajn nosi pridih nostalgije. Pri izdelavi so
delno uporabljena tudi reciklirana oblačila.
BODI retro z RETROBJBA unikati!

Klavdija Pangerl

Nika Dimc

klavdija.pangerl@gmail.com
051 805 100

info@rbjba.tk
031 648 811
www.retrobjba.tk

Doživite jezikovno popotovanje po deželi
vzhajajočega sonca. Želite povečati svojo
samozavest, postati bolj kreativni, povečati
svoje zaposlitvene možnosti, se naučiti
najbolj množično govorjenega jezika na
svetu, za mnoge jezika prihodnosti?
Potem je Itacina prvi in pravi naslov za vas.

Nina Kos
kos.ninci@gmail.com
040 870 785

Zasavska regija
Sladko mesto

Notranji kompas

Tudi bolniki s celiakijo se
radi posladkamo, zato vas
vabim v Sladko mesto.
Tukaj so doma sestavine za
peko in dekoracijo slaščic
ter dobrote, ki so izključno
brez glutena. Prisrčno
vabljeni vsi bolniki s
celiakijo, alergiki na gluten
in ostali sladkosnedi.

Pot osebnega razvoja je izbira, ki pomeni
prevzemanje odgovornosti za lastno srečo
in zadovoljstvo.
Notranji kompas je princip usmerjanja na
tej poti, vključuje psihološke, fizične in
energetske tehnike vračanja k celovitosti
s pomočjo skupinskih treningov in
individualnih srečanj.
Ti daješ življenje
stvarem, ki jih
izbiraš.
Izberi …

Ksenija Kosi
sladkomesto@gmail.com
040 595 440

Špela Peterlin
peterlin.sp@gmail.com
040 201 613

Dizajnerske toaletne torbice
Prisrčno oblikovane toaletne torbice
navdihujejo s popolno kombinacijo čistih
linij skandinavske estetike in premišljene
funkcionalnosti za popolno organizacijo
vaše kozmetike.
Podarite si priložnost,
da vam dizajnerski
vzorci blaga lepšajo
vsakdan.

Azra Mujkanović
azra.mujkanovic@gmail.com
031 264 532

Barbara Žibert Božič
dr.data9@gmail.com
041 679 553

Bi radi nekam odpotovali?
Lahko vam organiziram individualno pot v
oddaljeno, večno toplo Azijo. Definitivno
vam ne bo žal, če se podate na skupinsko
vodeno potovanje po Šrilanki, kjer
vam bo skrite kotičke razkazal prijeten
slovenskogovoreči domačin. Konec
koncev pa vam bo tudi enodnevni izlet
po rudarskih poteh Zasavja ostal večno v
spominu.

Branka Savičić

branka.savicic@gmail.com
070 594 363
www.facebook.com/biserkinsvet

Specialty Coffee

Privoščite si skodelico
izjemne kave, ki se
lahko po kakovosti primerja z vrhunskimi
buteljčnimi vini ali gurmanskimi
specialitetami. ICONIC Specialty Coffee
je visokokakovostna kava, ki vas zapelje s
svojimi bogatimi aromami in raznovrstnimi
okusi. Poleg skrbno izbrane kave najdete v
ponudbi tudi široko ponudbo pripomočkov
za pripravo kave, s katerimi se boste
prelevili v prave bariste, strokovnjake za
pripravo kave.

Valentina Radić
iconiccoffee@gmail.com
040 172 507

Bioenergija, Bioterapija
Ste izčrpani,
brez energije in
koncentracije? Vas
mučijo bolečine,
glavoboli, hladna
stopala? Imate
zdravstvene težave ali
želite samo preventivno
okrepiti imunski sistem?
V mojih rokah je
enostavna in učinkovita
rešitev.

D r. D a t a
Si predstavljate, kaj bi pomenilo za vas, da na
računalniku ostanete brez slik s poletnega
dopustovanja na Karibih? Ali pa da bi se vam
med pisanjem diplomske naloge pokvaril
računalnik in bi bil ves vaš trud izgubljen?
Dr. Data ima rešitev za vse vaše digitalne
težave.
Nudimo računalniške storitve, reševanje
podatkov, svetovanja in delavnice s področja
informacijske varnosti in vzpostavitev
sistema informacijske varnosti v podjetjih.

Ste ljubitelj
ali poznavalec
kave?

Kdo je Misses Bond?

Rok Mitić

Spletni medij, kjer izveste vse o kozmetiki
višjega cenovnega razreda in njihovih
novostih. Prostor, kjer se srečajo stil,
umetnost in lepota. Prostor, kjer se delijo
brezplačni strokovni nasveti in svetovanja o
tem, kaj je najboljše za vaše želje in potrebe
na področju lepote, kjer lahko sodelujete
v mesečnih nagradnih igrah in si pridobite
luksuzni izdelek višjega cenovnega razreda.
Blog je povezan s profili vseh aktualnih
socialnih omrežji, tako, da mi lahko sledite
na:

+386 31 449 711
rokmitic@gmail.com

www.missesbond.com
FB: Misses Bond
Instagram: Mrs_Tina_Bond
Twitter: missesbond
Pinterest: Misses Bond

Inštitut za raziskovanje in
usposabljanje na področju vzgoje in
izobraževanja – I n Ed u k a
Ideja o ustanovitvi Inštituta InEduka se
je porodila ekipi učiteljev, vzgojiteljev
in raziskovalcev ob zaznavanja novih
potreb otrok in staršev ter pedagoških
delavcev na različnih področjih vzgoje
in izobraževanja. Želimo slediti razvoju
trendov moderne družbe, sodelovati s
šolami, vrtci in drugimi izobraževalnimi
ustanovami ter delovati kot vezni člen med
formaliziranim izobraževalnim sistemom in
realnimi potrebami vseh deležnikov vzgoje
in izobraževanja.

I
Ivana Čančar
ivana.cancar@gmail.vom
040 172 539

Tina Naraglav
tina@missesbond.com
+38651336046

Arhitektura in
oblikovanje
Arhitekturno
svetovanje,
projektiranje in
oblikovanje za vse,
arhitektura
ki zavestno bivajo.
oblikovanje
S posluhom za vaše
želje in potrebe
ustvarjamo kreativne arhitekturne rešitve.
Napredno znanje in dolgoletne izkušnje
združujemo v prostor, prilagojen vaši kulturi
bivanja.

Polona Češnovar

cesnovar.polona@gmail.com
041 991 841
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od ideje do podjetja

Preizkušeno uspešen model usposabljanja podjetnikov

Za

ht
ev
a

Po
n

uj

a

za mlade in izobražene, ki želite sami
oblikovati svojo poklicno pot

spodbudno okolje / usposobljene
mentorje / zaposlitev za določen
čas
pripravljenost za delo in
učenje / visoko motiviranost
Obiščite nas na facebooku:

Za
to
!

w w w. f a c e b o o k . c o m / k l u b . p v s p

ker zaslužite najboljšo
priložnost

in na spletni strani

w w w. p v s p . s i

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.

