podjetništva 2014

POMLAD / POLETJE 2014
Podjetno v svet podjetništva 2014 je
operacija, ki mladim, brezposelnim,
izobraženim osebam pomaga oblikovati
lastne podjetniške kariere. Vanjo je
bilo v prvi polovici leta vključenih 120
mladih iz vse Slovenije, do konca leta pa
se bo njihovo število zaokrožilo na 360.
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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Dvanajst slovenskih regionalnih
razvojnih agencij je junija 2014
objavilo javne pozive za vključitev v
operacijo Podjetno v svet podjetništva
2014. Z njim so vabili visoko
izobražene mlade brezposelne osebe,
da se vključijo v omenjeni program,
si zagotovijo zaposlitev za določen
čas in si odprejo možnost, da v družbi
vrstnikov in s pomočjo mentorjev
razvijejo svojo podjetniško idejo. 120
izbranih kandidatov se bo predvidoma
avgusta zaposlilo za čas štirih mesecev.
V tem času jim bodo nudili strokovno
pomoč v obliki podjetniškega
usposabljanja ter razvijanja in
uresničevanja njihove podjetniške
ideje, končni cilj udeležencev pa bo
samozaposlitev, zaposlitev v lastnem
podjetju ali zaposlitev pri drugem
delodajalcu.
V letu 2014 je predviden še en takšen
razpis, tako da naj bi letos svojo
priložnost dobilo kar 360 mladih,
ki svojo prihodnost povezujejo z
razvojem lastne podjetniške ideje in
podjetja.

Podjetno v svet podjetništva 2014,
Pomlad / Poletje 2014 je informativno
gradivo istoimenske operacije.
Urednik: Roman Rozina
Oblikovanje: RCR Oblika
Prelom in tisk: Grafs, Drame Silvo s. p.
Izdajatelj: RCR d. o. o.
Naklada: 4000 izvodov

Stopiti v škornje
Akrapoviča,
Batagelja…
Regionalni center za razvoj in
Regionalna razvojna agencija
Notranjsko-kraške regije sta pod
pokroviteljstvom Postojnske jame
junija 2014 pripravila tretjo konferenco
Podjetna mlada Slovenija. Po Zagorju
ob Savi in Mariboru se je projekt
Podjetno v svet podjetništva predstavil
še v Postojni, udeleženci prve skupine
letnika 2014 pa so zbranim razkazovali
mlado energijo, razkošnost svojih
poslovnih idej in odločenost, da jih
razvijejo v uspešna podjetja.
Namen tudi tretje vseslovenske
konference Podjetno v svet podjetništva
2014 je bil začutiti optimizem in
odločenost mladih, predstaviti projekt
in vse podjetniške ideje, ki rasejo in
se razvijajo znotraj njega, ter glasno
razmisliti o učinkovitih spodbudah

za nadaljnja udejstvovanja mladih, ki
so pripravljeni svojo življenjsko pot
oblikovati podjetno.
Okrog dvesto zbranih udeležencev
so pozdravili in nagovorili župan
občine Postojna Jernej Verbič,
direktor Regionalne razvojne agencije
Notranjsko kraške regije mag. Boštjan

Požar, direktor Regionalnega centra
za razvoj Tomo Garantini in generalna
direktorica Direktorata za trg dela in
zaposlovanje Damjana Košir.
Eden izmed vrhuncev dogajanja je bilo
omizje o podjetništvu, ki jo je vodila
Violeta Bulc, na njej pa so sodelovali tudi
uspešni podjetniki Marjan Batagelj, Igor
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Akrapovič, Primož Zelenšek , Uroš Slak in
Marko Lotrič, ki je tudi zunanji mentor v
BSC Kranj. Mladim podjetnikom, ki so se
odločili za takšno pot, so pripovedovali
o svojih izkušnjah, jih spodbujali
in jim namenili koristne nasvete, ki
peljejo do podjetniških uspehov. Ob
tem so se spomnili, da so tudi sami –
danes uveljavljeni in prepoznavni v
svetu podjetništva – uspehe dosegali
postopoma, z vztrajnostjo, ustvarjalnostjo
in zagnanostjo, s pozitivnim odnosom do
dela in sodelovanja ter iskanja priložnosti.
Vsi sodelujoči so se strinjali, da je lahko
podjetništvo izjemno prijeten poklic,
ki kmalu postane način življenja.
Pogumnemu posamezniku na stežaj
odpira široke možnosti uspešne
prihodnosti, če le verjame v svoje sanje in

je zanje pripravljeni narediti vse. Domačin
Marjan Batagelj je ob tem kot ključno
izpostavil življenjsko energijo in moč, ki
je v vsakem človeku; okolica to zazna in
sprejme, kar je potencial za vse nadaljnje
uspehe.
Drugi vrhunec je bila predstavitev
podjetniških idej, ki jih je 120 mladih
prve generacije letnika 2014 razvijalo v
projektu Podjetno v svet podjetništva.
Tržnica idej je potekala v sproščenem
vzdušju, ki mu je dal dodaten zagon
še prikupen priložnostni skeč, ki so ga
pripravili koprski udeleženci.
Tržnica je bila kot prava tržnica tudi
glasna izmenjava izkušenj, predstavitev
idej in dejavnosti, s katerimi si mladi
želijo prebiti na trg. Glede na njihovo
raznovrstnost, vloženo energijo in
podjetniški čar, ki so ga mladi
podjetniki izžarevali ob predstavitvi
svojih projektov, in glede na
pritrjevanje uspešnih podjetnikov
in strokovnjakov, ki niso skoparili
s pohvalami, je mogoče z veliko
verjetnostjo napovedati, da se bodo
uspehi projekta in v njem delujočih
posameznikov, nadaljevali tudi v
prihodnje.
trije mladi podjetniki so predstavitve
pred zahtevnim občinstvom opravili
odločno in odlično.
Foto: Mitja Ličar

GORENJSKA REGIJA
Drugačen in svojstven nakit
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V zlatarski delavnici izdelujem unikatni
nakit iz žlahtnih kovin glede na osebnost
posameznika ter izvajam
popravila, modernizacijo
in restavratorstvo nakita,
na katerega je posameznik
čustveno navezan. Za
vse željne oblikovanja še
livarski del z modeli in
izobraževalne delavnice
modernega nakita.

Projektiranje namakalnih
sistemov / Armature iz lesa in
kamna
Rešujemo težave z vodo – pomagamo
pri dovoljenjih in nepovratnih sredstvih,
delamo hidrološke in hidravlične izračune,
vodimo vas skozi celoten postopek
izgradnje namakalnega sistema.
Če želite naravo prenesti v svoj dom, pa za
vas izdelujemo armature iz lesa in kamna.

KARMEN ŽURA

Otroška telovadna oprema
Inovativna otroška telovadna oprema za
vrtce, namenjena otrokom od treh do
sedmih let. Lesena
premična konstrukcija, prostorsko zelo
racionalna, za notranjo in zunanjo uporabo.
Omogoča vadbo na zabaven način in
mnogo
različnih
postavitev.
Da bodo otroci
zrasli zdravi in
motorično bolj
spretni.

karmen.zura@gmail.com
041 745 956

EVA PREZELJ
prezelje@gmail.com
041 273 723

Luštni izdelki za otroke
Želite okrasiti otroško sobico s prisrčnimi
stenskimi nalepkami, oznaniti, da v avtu
peljete vašo princesko, ali potrebujete le
simpatičen bodi za darilce?
Izdelke oblikujem, izrežem ali natisnem
posebej za vas!

Unikatna lesena očala
VESNA GROS
vesna.gros@gros.si
040 553 520

Celostna potovanja

URŠA PETRIČ
info@mipka.si
040 190 692
www.mipka.si

Hitra hrana po slovensko
Se bliža čas malice, a še ne veste, kaj
boste jedli? Nimate dovolj časa, da se kam
odpeljete, nezdrave hitre hrane po naročilu
pa ste naveličani? Mama Katja vam ponudi
hitre, zdrave in okusne rešitve, narejene
iz slovenskih sestavin, in vam jih dostavi
na delovno mesto. Sendviči z domačimi
mesninami in siri, sveže solate, odlične
dnevne juhe in slastni kolački. Mmm ...
harmonija okusov.

Kdor išče, ta najde. Na celostnih in hkrati
zelenih potovanjih po v(š)ečnih poteh
iščemo in najdemo skrite poti, skozi dane
izzive pa tudi lastne potenciale. Utiramo
neklasične poti turizma in raziskujemo
bolj ali manj skrite
sposobnosti in
sporočila našega telesa,
uma, duše in srca.
Zato, da se s potovanja
vrnemo s svežo
energijo zaupanja vase
in v svoje kreativne
sposobnosti.

BLAŽ POGAČAR
blazonko07@gmail.com
040 505 744

Oblikovanje in načrtovanje
zunanjih površin
Čas, ki ga preživimo v naravi, ni nikoli
zapravljen.
Potreba po preživljanju časa na prostem
in po stiku z naravo vse bolj narašča,
zato s svojimi storitvami delček narave
pripeljem pred prag vašega doma. S pravo
idejo in inovativnim oblikovanjem lahko
še tako majhna zelena površina postane
prava narava v malem. S svojim znanjem
in izkušnjami vam pomagam ustvariti vaš
najljubši kotiček na prostem.
in izdelava raznovrstnih unikatnih lesenih
izdelkov.

KATJA SUŠNIK

TINA PERNUŠ

ksusnik@gmail.com
040 638 811

tincapernus@gmail.com
040 46 36 40

Butik modularno sestavljivih okvirov
lesenih očal. Lepi leseni etuiji za
shranjevanje očal. Pestre možnosti
prilagajanja vrst lesa, dimenzij in oblik.
Enostavna spletna aplikacija in pomoč
pri izbiri
očal. Razvoj
in izdelava
raznovrstnih
unikatnih
lesenih izdelkov.

MATEJ MARKUN
matej@markun.si
041 429 705
www.markun.si

Pisarniška joga
Pisarniška joga, vaje za skupinsko dinamiko
in redna vadba joge.
Za vaše zdravje, boljšo produktivnost
in razpoloženje poskrbim kar na vašem
delovnem mestu.

NINA TREBEC
nina.trebec@gmail.com
031 429 438
www.pisarniskajoga.com

Pot do nepremičnine je kot
sestavljanka – začeti je
potrebno na pravnem mestu!
Prihranite svoj dragoceni čas in
denar – sestavimo jo skupaj. Znanje z
nepremičninskega področja,
izkušnje v projektiranju in osebni pristop
so zagotovilo celovite rešitve za vašo
nepremičnino.
Vaša osebna
nepremičninska
svetovalka.

MARIJA AHAČIČ PREMRL
marija.ahacic@gmail.com
040 32 22 82

GORIŠKA REGIJA
MINI FIT STUDIO ... kjer vadba
postane zabava!
Zumba ter druge skupinske ali individualne
vadbe so namenjene vsem, ki si želijo nekaj
dobrega storiti zase ter v dobri družbi
ali individualno oblikovati svoje telo, se
dobro počutiti, sprostiti stres ter se zraven
nasmejati!

ANDREJA TIŠMA

Domače dobrote Metka –
naravne, pristne in okusne

Brez skrbi
Varen prevoz in skrbno
spremstvo otrok in
starejših.
Bodite brez skrbi,
peljemo mi!

VESNA BIZJAK
vesnab3@gmail.com
031 883 425

andreja83@yahoo.com
031 203 690

Poslovno administrativne
storitve
Anin butik
Izbrana ponudba
lokalnih prehranskih
izdelkov, izdelkov
domače obrti in
lokalne umetnosti na enem mestu.

ANA GREGORČIČ
zana.gregorcic@gmail.com
041 202 061

Storitve za podjetja in samostojna
podjetnika, ki želijo prihraniti čas in slabo
voljo z zamudno papirologijo, a ne morejo
povečati stroškov z zaposlitvijo novega
delavca ali pa dela ni dovolj za polni
oziroma skrajšani delovni čas. Odlična
rešitev tudi, kjer je tovrstnega dela le
za kakšno uro na teden, kjer je treba
nadomeščati odsotnost zaposlenega ...
Ponudba obsega področje pisarniških del,
osnovna računovodska dela, kadrovske
storitve, osnovna komercialna dela ter
ostale storitve po dogovoru.

Domače dobrote Metka ustvarjava Metka
in Luka, mala pomagača sta Marko in Bojan.
Imamo neizmerno veliko energije in veselja
do brkljanja po zemlji in uživanja njenih
sadov. Ponosni smo, da znamo iz najslajših
sadov Narave skrbno pripraviti preproste
in okusne dobrote. Želimo jih deliti z vami.
Odžejajte se s sadnimi sokovi in sirupi, v
kulinariki pa uporabljajte čemažev pesto,
paradižnikovo
domače dobrote
omako, marmelade
in kompote.
naravno - pristno - okusno

META HAREJ
meta.harej@gmail.com
040 463 473

Sladki izvir
Nepozabni sladki okusi
tolminske. Naj vas razvajajo
ročno ustvarjene, sveže,
domače sladice, izdelane po
vaših željah.

JASMINA BRAZ

BREDA ZGAGA

jasmina.braz@gmail.com
041 858 053

breda.zgaga@gmail.com

PET PORTER – pogrebne
storitve za hišne živali
Ali ste vedeli, da evropska zakonodaja
predpisuje, da se posmrtne ostanke hišnih
ljubljenčkov industrijsko predela skupaj z
mesnimi odpadki in v prometu povoženimi
živalmi?
Postanite odgovoren in skrben lastnik
vašega ljubljenčka ter spoštujte njegovo
dostojanstvo. Vaši ljubljenčki so zdaj lahko
deležni krst, žar, pogrebnih slovesnosti in
urejenega groba.
V težkem trenutku slovesa spoštujemo vaše
spomine.

URŠKA S. GREGORIČ
ursula@ursulasumita.com

Tra n s p o r t v m e d n a ro d n e m
prometu in mednarodna
logistika
Storitve za podjetja in samostojna
podjetnika, ki želijo prihraniti čas in slabo
voljo z zamudno papirologijo, a ne morejo
povečati stroškov z zaposlitvijo novega
delavca ali pa dela ni dovolj za polni
oziroma skrajšani delovni čas. Odlična
rešitev tudi, kjer je tovrstnega dela le
za kakšno uro na teden, kjer je treba
nadomeščati odsotnost zaposlenega ...
Ponudba obsega področje pisarniških del,
osnovna računovodska dela, kadrovske
storitve, osnovna komercialna dela ter
ostale storitve po dogovoru.

TAMARA DŽOMBA
tamara_dzomba@hotmail.com
041 444 967

LED razsvetljava
Pregled in popis obstoječe razsvetljave,
izdelava kalkulacij prihrankov in čas
povrnitve investicije pri zamenjavi z
varčnejšimi LED sijalkami.
Na voljo je široka paleta sijalk za
profesionalno in domačo rabo, ki se jih
enostavno zamenja z obstoječimi, saj niso
potrebne zamenjave svetilk in inštalacij.
Nudimo tudi najem razsvetljave, kjer
ob bistveno nižjem strošku elektrike in
plačevanju najemnine prihranite in uživate
v kakovostnejši
svetlobi.

ANDREJA TIŠMA
matej.koren@qtecx.it
031 518 038
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JUGOVZHODNA SLOVENIJA
Mobilna pravno-mediacijska
pisarna
Obe poslovni storitvi,
pravna in mediacijska,
stopata ljudem
nasproti. Predstavljata
alternativo odvetništvu
in sodnemu sistemu,
stremita k izboljšanju
sobivanja in mreženju
ljudi ter občinskih
institucij.
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Domače je(m) najboljše!

H U K D E S I G N i n M AT Z A P I S K I . S I

Kakšno hrano jeste? Ponujamo vam
domače kmetijske pridelke in izdelke.
Brezplačna dostava na dom, v pisarno ali
na vikend.
Kratka pot od njive do mize pomeni
sveže, okusnejše pridelke, ki vsebujejo več
hranilnih snovi, vitaminov in mineralov,
medtem ko kmetijski izdelki temeljijo
na surovinah dolenjskega porekla ter
tradicionalnih receptur.
Naj vam ne bo vseeno, kakšno hrano jeste!

Ponudba za podjetja zajema grafično
in spletno oblikovanje, svetovanje pri
družbenih omrežjih in
fotografiranje.
Spletni portal
matzapiski.si pa
z enostavno in
sistematično razlago v
obliki ročno napisanih
zapiskov in inštrukcij
nudi pomoč dijakom
pri matematiki.

AJDA GOBEC JERELE
ajda.gobec@gmail.com
051 602 612

NEVA KEBE KRHIN
neva.kebe@gmail.com
031 623 451

Inštrukcije, prevajanje,
lektoriranje, lingvistične
raziskave
Strokovni članki, evropski standardi,
spletne strani, patenti, pogodbe ...
Specialisti za slovenski jezik s strokovnim
znanjem tujih jezikov ter desetletnimi
izkušnjami, 24/7.
Naj bo vaša spletna stran tako brezhibna,
kot je vaš izdelek!

PETRA HOČEVAR
instruktor.lektor@mail.com
040 818 516

Ko vr t postane bivalni prostor
Strokovno oblikovanje in načrtovanje
vrtov za vse, ki si želijo prenoviti vrt, v
njem uživati in prebiti več časa zunaj. V
sodelovanju z zunanjimi partnerji lahko vrt
tudi zgradimo.
Ponujamo še slikanje po naročilu, kjer na
različne risarske medije upodobimo motive
narave, portrete, akte, živali ...).
Če želite svoje bližnje presenetiti z zelo
osebnim, kreativnim in drugačnim darilo, je
slika odlično darilo za vsakogar!

TAMARA STRNAD
tamara@artts.com
051 651 552

LESOIGRA
Razvijamo leseno didaktično konstrukcijsko
sestavljanko Lesoigra, ki spodbuja
raziskovalni, ustvarjalni in izumiteljski
potencial od ranega otroštva do poznih
zrelih let. Posamezni sklopi omogočajo
enostavno nadgradnjo osnovne različice
(manj in bolj zahtevne ravninske in
prostorske konstrukcije, manjši uporabni
predmeti). Drugi sklop bo omogočal
sestavljanje mehanizmov (mehano), tretji
pa računalniško vodenih robotov (tronik).

DARKO PLEVNIK
darko.plevnik@gmail.com
031 444 819

Agricola

JOŽKO GREGORČIČ
jgregorcic@gmail.com
031 547 216

DEVUR JEWELRY
Lesen, unikaten, ročno izdelan nakit v
kombinaciji s plemenitimi kovinami in
dragimi kamni. Nakit je izdelan iz enega
kosa slovenskega lesa po tradicionalnih
postopkih stare umetnostne obrti. Večji,
vpadljivi kosi nakita z določenimi linijami že
spominjajo na skulpturo.
DEVUR, nakit s karakterjem.

URŠKA GRIČAR
urska.gricar@gmail.com
040 414 567

Zadovoljstvo vašega psa
Moje delo je povezano s psi in športom.
Nudila bom športne programe za otroke,
plavalne tečaje, telovadbo in rolanje, kot
trener fitnesa pa tudi vadbe za odrasle.
Poskrbela bom za oskrbo, sprehajanje,
vzgojo in socializacijo psov ter prodajo
pasje hrane.

TEJA MARTINOVIČ
t.athlete@gmail.com
041 271 290

Škropljenje proti peronospori je za
vinogradnike velik strošek, hkrati pa vpliva
na manj kvalitetno vino. Z našo napovedjo
bodo vinogradniki manj škropili in zato
privarčevali ter ohranjali svoje trte zdrave.

IRENA ŽAGAR
agricola.startup@gmail.com
031 821 361

Liofilizacija
Podjetjem, ki se ukvarjajo s procesiranjem
hrane in pijače ter iščejo nove, zdrave in
inovativne načine predelave, ponujamo
storitev zamrzovalnega sušenja –
Liofilizacijo. Tehnološko napreden
postopek v celoti ohrani sestavine živil, ki
obdržijo obliko, teksturo, hranilno vrednost,
okus in vonj. Rok uporabnosti se podaljša
do 25 let.
Manjšim farmacevtskim podjetjem
ponujamo uporabo zamrzovalnega sušenje
za občutljive in dragocene sestavine, ki jih
uporabljajo za proizvodnje prehranskih
dopolnil.

ANDREJA DOLTAR

andreja.doltar@gmail.com
040 843 847

Lukasi – aktivnosti s konji
Aktivnosti s konji za posameznike in
skupine učijo prijazno ravnanje s konji
(naravni pristop), vzpodbujajo boljši
odnos do sebe in drugih ter krepijo timsko
pripadnost in sodelovanje. Ponujam
celostno učenje pristopa do konj,
spretnosti s konji, terapevtske aktivnosti s
konji, coaching, team building, supervizije
in skupinske aktivnosti. Vse ob podpori
konj!

KARIN BOJC

karinbojc@gmail.com
040 746 183

KOROŠKA REGIJA
Prepustite se domišljiji in
blagodejni energiji
Čudovita doživetja v najstarejši hiši v
Radljah, ob katerih vas spremlja skrivnostni
pridih stoletij. Rosenhof – Rožni dvor:
• civilni obred za poroko
• najem prostora (teambuilding, prireditve,
sestanki, sprejemi, fotografiranje)
• vodeni ogledi Radelj ob Dravi s širšo
okolico Koroške

Uršula – Sladek okus Koroške
Na edinstven način razvijamo Sladke
okuse Koroške. Prednostno se ukvarjamo
s čokolado in sladicami v lončkih, dodatki
so sezonske narave. Trudimo se čim več
sestavin pridobiti iz lokalnega okolja.
Ustvariti želimo tudi posebno Koroško
čokoladno srce.
Dodaten čar dodajo unikatno poslikani
leseni izdelki.

EDI KORAT

Žva

Organizacija vašega dogodka od
načrtovanja do izvedbe. Z ročnimi
spretnostmi ustvarjamo unikatnost. Smo
podjetje za organizacijo dogodkov.

LUCIJA VEBER
lucija.veber@gmail.com
051 660 920

ANJA URANJEK

Bajta poskuša z alternativnimi pristopi
zajeti karseda širok spekter informacij,
povezanih s Koroško (novice, reportaže,
fotozgodbe itd.), s svojo pestro vsebino pa
prek različnih žanrov (komentarji, intervjuji,
leposlovne objave, potopisi, poezija itd.)
cilja tudi širše po Sloveniji.

JURE LESJAK
jure.lesjak@bajta.si
031 703 730
www.bajta.si; www.bajta.com
facebook.com/bajta.si
twitter.com/bajta

fotobeležNica

nika@fotobeleznica.si
031 540 799

!

jernej.psenicnik@gmail.com
040 465 665

Happy face bar vam ponuja skodelico
okusne dišeče kave, ko se prebudite. Ko
je sonce na višku, vas ohladi s hladnimi
napitki. Zvečer pa vas očara z domačimi
hmeljskimi zvarki mikropivovarjev.
Permanentno vam kravžla možgane s
kulturo in krea(k)tivnostmi.

KATJA VRAVNIK

Sašolinka
Izdelava unikatnega nakita in uporabnih
izdelkov iz polimerne gline. Za vse, ki imate
radi nekaj posebnega.

katja.vravnik@happyface.si
040 191 837

SAŠA ŠOPINGER

S

sasa.sopinger@gmail.com
040 521 276

Sprostitveno-terapevtski
center
Z različnimi sprostitvenimi in masažnimi
tehnikami vam pomagamo do telesne
in duševne sprostitve. Posvečamo se
odpravljanju napetosti, stresa in slabega
počutja. Poleg fizioloških učinkov
dosežemo z masažo tudi močne subtilne
učinke na mentalni ravni, saj obnavljamo
notranje ravnovesje.
Povezujemo um, telo in duha.

Razvoj in
podpora
družinskega
turizma
Preverjamo,
označujemo
in oglašujemo
ponudnike v turizmu,
ki si prizadevajo za
družinam prijazno ravnanje,
prilagojenost ponudbe ter
preglednost storitev. Svetujemo in na
osnovi izpolnjenih zahtev podeljujemo
znak kakovosti Familia OK.

PETRA PENEC
petra@familiaok.com
041 486 623
www.familiaok.com
www.facebook.com/FamiliaOK.
druzinam.prijazno

Fotografiram pomembne vsakodnevnosti,
poetičnost narave in utrip glasbenih ter
kulturnih dogodkov.
Moja strast je iskrivost družinske fotografije.

NIKA HÖLCL

d m ej r ad

H A P P Y FA C E

Va š e t re n u t k e s p re m i n j a m o v
večnost

Spletni časopis Bajta

V ambulanti nudimo storitve za male in
eksotične živali: zdravljenje, diagnostika,
vakcinacije, kastracije, sterilizacije.
Opravljamo tudi obiske na domu.
Prav tako pomagamo velikim živalim na
terenu: zdravljenje, diagnostika, kirurški
posegi, osemenjevanje, svetovanje in izdaja
zdravil.

JERNEJ PŠENIČNIK

edi@rosenhof.si
031 648 179, 031 365 695
www.rosenhof.si

anja.uranjek6@gmail.com
031 436 994

Ž VA D M E J R A D ! A m b u l a n t a z a
male in eksotične živali

URŠKA KAVČIČ
eleanorxyz@gmail.com
041 847 385
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NOTRANJSKO-KRAŠKA REGIJA
Na začetku so bile besede -

08

solidarnost, spolna enakost,
transkulturalizem in medgeneracijski
dialog
Da bi pospešili približevanje tem idealom,
bomo organizirali delavnice, kjer bomo
z udeleženci razpravljali o popularnih
knjigah, glasbi in televizijskih serijah,
zraven pa še kaj napisali, ustvarili strip, se
preizkusili v igranju vlog.
V širši ponudbi pa še bralni krožki, pisanje
promocijskih besedil, pisanje novinarskih
prispevkov in producentske storitve.

ANJA KOCMAN
anja.kocman@gmail.com
031 236 417

Preventiva za vaše zdravje iz
Japonske
Imate bolečine v vratu ali križu, ki vodijo v
pogoste glavobole in utrujenost? Odgovor
so PRO.TE masažne storitve.
Obiščem vas na domu in vam pomagam
z japonsko terapijo mojstra Nishimure –
masažo s pomočjo rokavic, ki deluje na
osnovi valovanja šibkega električnega
toka. Učinkovito odpravi bolečino, pospeši
prekrvavitev in regeneracijo vaših mišičnih
tkiv.

Urejena okolica – urejeno
življenje
Urejena okolica prinaša mir in red v
posameznikovo življenje. Naše storitve vam
omogočajo oboje – ter zelenico, ki vam jo
bodo zavidali še sosedi.

martin.godina2@gmail.com
031 219 940

RokodelskaLastnaSoba
Sem novonaseljena prebivalka
RokodelskeLastneSobe, tihega in
čarobnega prostora, v katerem se rojevajo
okrasni izdelki tako za dom kot za poslovne
prostore (mozaična ogledala, stenska
in sezonska dekoracija). Vsak kos, ki ga
ustvarim, zrcali mojo ljubezen do ročnega
dela, narave in družbe.

Pontia – premagovanje
jezikovnih ovir
Pontia nudi jezikovne storitve na področju
angleškega in francoskega jezika –
prevajanje, inštrukcije in individualno
poučevanje. S svojimi storitvami poskrbimo
za ustrezno povezovanje med Slovenci
in tujci, obenem pa pomagamo pridobiti
ali okrepiti znanje tujega jezika, preko
katerega se tudi
osebnostno
izpopolnjujete
in krepte
samozavest.

POLONA MAVER
info.pontia@gmail.com
040 590 229

Foto: Janko Kotnik

IZABEL VADNAL
izabel.vadnal@gmail.com
031 369 162

Zmajčkova telovadba

VANJA P. ČESNIK

Za lažje razumevanje
računalniškega sveta

damjan.prosen@gmail.com
031 741 153

Posebej za vas organiziramo planinske
in turistične ture, avanture, doživetja,
raziskovanja in potovanja. Z nami lahko
obiščete nove, skrite, veličastne kotičke
in se podate v neokrnjeno naravo na
avanturistično raziskavo.

MARTIN GODINA

Rokodelska.lastnasoba@gmail.com
040 350 124

DAMIJAN PROSEN

Tu r i s t i č n o v o d e n j e

Imate težave z vašim računalnikom? Vam
uporaba programske opreme povzroča
sive lase? Da ne bo več tako, ponujamo
poučevanje računalniških programov, ki je
prilagojeno vašemu predznanju, pomoč
pri delu z računalnikom ter izvajanje
računalniških grafičnih in administrativnih
storitev.

SANDI BOBEK

sandibobek@gmail.com
041 891 789

Kozmetične storitve PEDI
Ukvarjam se s klasično in medicinsko
pedikuro, manikuro, depilacijo,
refleksoterapijo ter drugimi kozmetičnimi
storitvami.
PEDI, kozmetične
storitve – strokovno
opravljena storitev in
zadovoljstvo stranke
sta vedno na prvem
mestu!

TINA LUKAN
pedi.tina2014@gmail.com
051 815 086

V Zmajčkovi telovadbi otrokom od drugega
do sedmega leta starosti ponujamo
razvijanje motoričnih sposobnosti in
gibalnih spretnosti z različnimi pripomočki,
igre s premagovanjem ovir, rajalne igre in
poligon. Naša vadba
je otrokom v veselje,
saj je ustvarjalna,
sproščena in
zabavna.
Za otroke
organiziramo
tudi ustvarjalne
ter igrive delavnice
in nepozabne
rojstnodnevne
zabave.

SAMANTA ABRAM ŠTUNF
zmajckovatelovadba@gmail.com
031 371 331

Pomoč na domu
Izvajam pomoč na domu na območju
Notranjsko-kraške in Obalno-kraške regije.
V vaš dom prinašam zaupanje, toplino in
razbremenitev svojcev, pomoč starejšim
ter gibalno in senzorično oviranim osebam.
Sem dostopna in odzivna sogovornica, ki
zanesljivo poskrbi za vzdrževanje bivalnega
prostora ter
kreativno
preživljanje
prostega časa.

TATJANA IVANČIČ
tativa.2014@gmail.com
031 624 307

OBALNO-KRAŠKA REGIJA
Z načrtovanjem do nižjih
stroškov ogrevanja stavbe
Posebej za vas organiziramo planinske
in turistične ture,
avanture, doživetja,
raziskovanja in
potovanja. Z nami
lahko obiščete nove,
skrite, veličastne
kotičke in se podate
v neokrnjeno naravo
na avanturistično
raziskavo.

UROŠ MARŠIČ
uros.marsic@gmail.com
041 863 085

Pozejdonka

N O WA s t E

Prevajanje in tolmačenje, posredništvo
pri prodaji pijač, pomožne dejavnosti za
izobraževanje.

Smo združenje
ustvarjalnih
posameznikov, ki
deluje na področju
ponovne uporabe.
Ustvarjamo unikatne
izdelke z nowo zgodbo.
Preoblikujemo odpadne materiale podjetij
v inovativna poslovna darila in učinkovita
marketinška orodja. Organiziramo zbiralne
akcije in podpiramo izmenjavo, saj tako
podaljšujemo življenjsko dobo izdelkov.
Spodbujamo in učimo otroke in odrasle,
kako ponovno uporabljati in razvijati svojo
prirojeno kreativnost.

ROK KRAMARIČ
rokkramaric@yahoo.com
031 248 657

Švicaj brez skrbi
Brezskrbno: kjerkoli, kadarkoli, s komerkoli.
Deo Tissue robčki nevtralizirajo neprijeten
vonj, ki nastane pri potenju. Ne vsebujejo
kemikalij. Posamično pakiranje, enostavni
za uporabo.

MARTINA KOCJAN

kocjan.martina@gmail.com

Celoletni kuharski tečaj z
vr tnarskim kotičkom za otroke
Z nami se bodo otroci naučili posaditi
vrtnine, obirati sadove narave in z
veliko mero domišljije iz njih pripraviti
okusen obrok. Tečaji bodo potekali na
igriv in zabaven način, otroci pa bodo
na celoletnem tečaja osvojili uporabne
vsakdanje veščine in dobili
občutek organiziranosti.
Obenem bodo v njih
vzpodbudili naravno željo
po sodelovanju v
gospodinjstvu.

JASNA TOMAŽIN

Spletna trgovina
Smo spletna trgovina s tabličnimi
računalniki in
mobilnimi telefoni.
Stranki omogočamo
nakup na hiter,
enostaven in varen
način iz svojega
priljubljenega
naslonjača.

IRENA MORATO ŠAVKO
irena.morato@gmail.com
040 881 625

jasnatomažin3@gmail.com
040 977 315

Odkrijte vse skrivnosti
rožmarina
Družinski svetovalni center
Otroci, mladostniki ali starši – ko se
znajdete v osebnih, čustvenih ali psihičnih
stiskah, se oglasite v našem svetovalnem
centru, kjer bomo za vsakega poiskali
najprimernejši pristop. Naše storitve
obsegajo individualne ali skupinske
svetovalne pogovore, doživljajsko
pedagogiko, delavnice, seminarje, treninge
socialnih veščin in druge oblike svetovanja.

NATAŠA ŠKRINJAR
n.skrinjar@yahoo.com
040 480 228

V podjetju Rosmarina si prizadevamo
na povsem naraven način ohraniti
posameznikovo zdravje in dobro
počutje. Z navdihom sredozemskega
bisera izdelujemo izdelke iz rožmarina s
poudarkom na naravni kozmetiki. Skrbno
negovani nasad rožmarina se skriva tam,
kjer se pogled na morje prepleta z oljčniki
istrskega podeželja. Naši pristni izdelki –
eterično olje,
kreme, mila,
šamponi in
izdelki za dom –
bodo začinili vsa
vaša čutila!

ISABEL PETRONIO
isabel.petronio@gmail.com
040 223 732

METKA ŠORI
ST
NOWA
E nowaste3@gmail.com
		
031 459 449

www.nowast3.com

Kreativna italijanščina za
otroke
Učenje tujega jezika na zgodnji stopnji
pozitivno vpliva na otrokov kognitivni
razvoj in na razvoj njegovih socialnih
kompetenc, zato so naši tečaji italijanščine
prilagojeni otrokom, ki preko igre in
ustvarjanja oblikujejo svoj značaj in
spoznavajo tuj jezik. Med učenjem
italijanščine otrok razvija samozavest in
samostojnost, sposobnost sodelovanja
z vrstniki in odraslimi, obenem pa se
uči prilagajanja
in upoštevanja
mnenja drugih.
Kreativno učenje
italijanščine - ker
več poti vodi do
znanja.

KATJUŠA GORELA
katjusa.gorela@gmail.com
031 33 89 54

Te l e s n a v z g o j a
Skupinske vadbe, osebno trenerstvo,
izobraževalne delavnice in predavanja.

JAN HRVATIN
janhrvatin86@gmail.com
041 779 813
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OSREDNJESLOVENSKA REGIJA
Ko bodo vaše zverinice
poskusile naše kolačke, si bodo
obliznile vse tačke!
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Zdravi, domači in 100 % naravni pasji
priboljški so izdelani izključno iz surovin
slovenskega izvora. So brez dodanih
konzervansov, barvil in ojačevalcev okusa,
soli ter sladkorjev. Vsebujejo zelišča, ki
blagodejno vplivajo na počutje pasjih
ljubljenčkov, obenem pa imajo nizek delež
maščob in so lahko prebavljivi. Izdelani so
pod strokovnim vodstvom univ. dipl. inž.
živilske tehnologije.

MOJCA GROBLER
info@pasjipoljubcek.si
040 373 280
www.pasjipoljubcek.si

Risankasta platforma
Cartoob je zmogljivo orodje, ki uporabniku
omogoča, da ustvari edinstveno risano
vsebino. Deluje na tehnologijah obogatene
resničnosti ter računalniškega vida.
Uporabnik se lahko spremeni v poljubni
risani karakter ali izdelek, ki zaznava
in ponavlja določene geste. Izjemno
privlačna je funkcija obogatitve realne
scene z vnaprej posnetimi animacijami.
Orodje lahko na zabaven način obdela in
manipulira tudi govor ter zvok uporabnika.
Cartoob deluje na mobilni, stacionarni
ter spletni platformi. Uporaben je za
širok spekter produktov in storitev, od
marketinga pa vse do izobraževanja.

LUKA ŽVAR
luka@cartoobapp.com
040 833 257

Naravni tekstilni izdelki
Knit-knot
Izdelujemo unikatne izdelke, inspirirane iz
slovenske in japonske tradicije oblikovanja.
Izdelki so visoko kakovostni iz certificiranih
materialov organskega izvora. Vse je
izdelano ročno z veliko pozornosti in
natančnosti.
Povečati želimo ozaveščenost o izdelkih,
ki jih uporabljamo, ter ponuditi okolju
prijazne izdelke.

A D M AT E R I A
Podjetje Admateria nudi novo uporabniško
izkušnjo za paciente in ortodonte z
uporabo digitalnih 3D tehnologij. Z
izdelovanjem nevidnih ortodontskih
aparatov in širjenjem digitalnega procesa
dela v zobozdravstvu se posvečamo skrbi
za lep in zdrav nasmeh..
Partnerske ambulante opremljamo s
tehnologijo intraoralnega skeniranja in jim
nudimo povezane računalniške storitve v
oblaku.
MATIC VREČKO, dipl. ing. str.
matic.vrecko@admateria.com
info@admateria.com
031 595 758
www.admateria.com

Verjamemo v hitre in
razumljive rešitve
Ste že kdaj morali oddati uradno vlogo,
vendar ste se znašli pred zapletenim in
nerazumljivim sistemom predpisov, ki jih
niste znali enostavno in hitro raztolmačiti?
Podjetje Iurigraphic ponuja inovativno
rešitev, ki na podlagi kreativnega
vizualnega prikaza na enostaven način
razloži še tako zahtevno pravno vprašanje.

Sestavimo si pravljični svet
slovenskega živalskega
kraljestva
Z izdelki LaLa Les želimo otrokom na
zabaven način približati slovensko
naravno in kulturno dediščino. Zato smo
ustvarili LaLa pakete, ki vsebujejo leseno
sestavljanko ene izmed živalskih vrst,
ljudsko pravljico na temo izbrane živali in
knjižico s podatki o resničnem življenju
izbrane vrste.
LaLa izdelki so ustvarjeni izključno iz
naravnih, otroku in okolju prijaznih
materialov.

TAJA MARTINČIČ

taja.martincic@mail.com
040 361 069

Odpelji se na pot nostalgije in
avantur!
Balkan Campers vam ponuja najem kultnih,
starodobnih avtodomov T3 Volkswagen. Z
rednim servisom in vso potrebno kamping
opremo vam bodo omogočili svobodno
gibanje in avanturističen dopust na
lokacijah, o katerih ste vedno sanjali. Brez
skritih stroškov in navitih cen.

ANŽE NOVAK
IURIGRAPHIC

novak.anz@gmail.com
040 693 245

Od ideje do izvedbe
Smo podjetje, ki se ukvarja z arhitekturnim
projektiranjem, svetovanjem in
inženiringom v gradbeništvu.
Osredotočamo se na prenovo
stanovanjskih površin, katere z lastnim
znanjem in izkušnjami preoblikujemo
v estetske, bivanjsko in energetsko
učinkovite objekte, ki so našim strankam v
veselje in ponos.

ROBERT PRAŠNIKAR
robertprasnikar@gmail.com
031 845 470

Va s m o t i j o u m a z a n i j a i n
neprijetne vonjave bioloških
zabojnikov?
Podjetje Mundi nudi prebivalcem urbanih
naselij možnost bolj kakovostnega
in zdravega okolja. S pomočjo
specializiranega vozila, ki nudi visokotlačno
vodno čiščenje, na strokoven in okolju
prijazen način očistimo in dezinficiramo vaš
zabojnik za biološke odpadke.

BARBARA PAVLIČ

MITJA KOŠČAK

barbara_bp@hotmail.com
051 602 660

mitja.koscak@gmail.com
051 272 279

ANJA FIJAVŽ
info@balkancampers.com
051 692 092

LENILAB
“Dogs big or small, we dress you all”
Ročno izdelana unikatna oprema in
pripomočki za pse iz kakovostnih
materialov. Izdelujemo pasje plaščke,
povodce, oprsnice in ovratnice. Plaščki
so izdelani po meri, so udobni, elegantni,
vodoodporni in opremljeni z odsevniki.
Zelo se posvečamo detajlom, zato so naši
izdelki ročno šivani.

NIKA ŽIVEC
lenilab@gmail.com
040 535 298
www.lenilab.com
www.facebook.com/lenilab

PODRAVSKA REGIJA
Ne zavrzi - ponovno uporabi!
Ukvarjam se s ponovno uporabo
predmetov, ki jim na različne načine
vdihnem novo življenje. Ko boste naslednjič
potrebovali edinstven kos pohištva,
darilo ali pa zgolj idejo, kako obnoviti star
predmet, ne oklevajte stopiti v stik z mano.

JERNEJ OSIM
jernej.osim@gmail.com
031 377 226

OMERZI trajnostna moda in
modni dodatki
Blagovna znamka OMERZI glasno
nagovarja k etični, ekonomični in zavedni
modi – torej k premišljenemu oblačenju.
Dizajnerska oblačila, izdelana iz okolju
prijaznih ter recikliranih materialov v
Sloveniji, so unikatna. Za unikatne ljudi!

Grafično oblikovanje lagu
design
Kvaliteten design mora nositi zgodbo in
pomensko vrednost, na simbolni ravni
mora izražati vsebino. S takšnimi mislimi
oblikujem celostne grafične podobe,
revije, plakate, letake, označevalne sisteme,
embalažo … praktično vse, kar se tiska,
vključno s spletnimi stranmi.

MARTIN LAH

Bloomita – inovativen način
naročanja oblek po meri preko
spleta
Bloomita je kombinacija spletne trgovine
in šivilje, saj nudi možnost spreminjanja
določenih karakteristik obleke (dolžine
rokavov in krila, oblike ovratnika, barv in
materialov). Na hiter in enostaven način
dobimo katerokoli oblačilo, ki smo si ga
zamislili.

PETRA CVETKO

lah.martin@gmail.com
041 961 632

PEZA, prava poteza!
PEZA je PEdagoška ZAdruga, krožišče, ki
pod eno streho združuje in medsebojno
povezuje tri segmente: agencijo, servis in
šolo. PEZA je celostni odgovor na potrebe
po delu v pedagoški in andragoški stroki,
potrebe po nadomestnem šolskem osebju
‘na račun’. Ustvarja in izvaja inovativne
programe učenja tujih jezikov, narejenih
po meri stranke, zato so visoko učinkoviti.
Opravljamo prevode v in iz številnih tujih
jezikov, tolmačenje in asistenco v tujem
jeziku tudi na terenu.

TANJA VOLF

cvetko.petra@gmail.com
040 526 609

Spletni portal za športna
potovanja
Ljubitelji potovanj in športov boste odslej
lažje našli potovanje, ki ustreza vašim
osebnim željam in znanjem. Izkusite
športe, kot so surfanje,
smučanje, gorsko
kolesarje, jadranje
ter potapljanje na
najboljših in najlepših
krajih po vsem svetu.
Pobegnite iz svojega
vsakdana in si privoščite
pravo doživetje!

MARTIN MARZIDOVŠEK

teacher.tanjang@gmail.com
041 374 564

www.bluebirdkite.de

URŠKA OMERZI
urskaomerzi@gmail.com
068 151 630
FB: KoLASH by urska omerzi

Mali Bip in kuža Mufek
Mali Bip je ustvarjalen mravljinček, ki
izdeluje tekstilne izdelke za
najmlajše. Razigrana darilca
z imeni in izdelki po naročilu
iz Bipove delavnice. Sešito z
ljubeznijo.
Bipov zvesti prijatelj kuža
Mufek poskrbi, da lahko
kosmatinec svojo odejico
dobi, si oblačilo po meri
naroči ali udobno spi v
unikatnih postelji.

MAJA MODRINJAK, fotografske
in video storitve

izris – izobraževanje, razvoj,
intelektualne storitve

Ste v dilemi, kako shraniti dogodke v
spomine?
Profesionalno, odgovorno, a tudi s
kančkom hudomušnosti se lotevam
vsakega projekta. V kombinaciji
reportažnega in umetniškega beležim
poroke, nosečnice, otroke ter druge
dogodke in motive. Pristop prilagodim
vsakemu naročniku in njegovim željam.
Znanje, izkušnje, primerna tehnična
podpora in strast za to, kar počnem,
zagotavljajo zadovoljstvo vseh.

Ponujam celostne storitve na področju
nemškega jezika. Izobraževanja, prevajanje,
tolmačenje in poslovno-komunikacijske
storitve z nemško govorečim trgom.
Dovolj generičnih izobraževanj in storitev?
Posvetujte se z nemtorjem (mentorjem
nemškega jezika) in našli bomo pravšnjo
rešitev za vaše želje in potrebe.

BOJAN VARGA
mentornemtor@gmail.com
031 883 605

A N A H ATA

NINA KRANJEC

mali.bipko@gmail.com
031 252 922
www.facebook.com/mali.bip

MAJA MODRINJAK
maja.modrinjak@gmail.com
041 823 529
www.majamodrinjak.com

Inštitut za medicinsko antropologijo
in ayurvedo ponuja interdisciplinarne,
uporabne in trajnostne rešitve na področju
zdravja in bolezni:
- antropološko-ayurvedsko svetovanje in
terapija
- ayurvedski posvet o življenjskem slogu
- ayurvedska manualna terapevtika
- ura diha

MAJA KOLAREVIĆ

ksiopeja@gmail.com
041 634 902

11

POMURSKA REGIJA
Mobilne masaže na delovnih
mestih
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Stol masaža je 15 minutni tretma, ki se
izvaja na najbolj obremenjenih delih
telesa, kot so vrat, ramena, roke in dlani. Je
izredno učinkovita in v zelo kratkem času
sprosti celotno telo. Raziskave učinkov
stol masaže so pokazale, da so ljudje, ki
koristijo masažo na delovnem mestu, tudi v
zasebnem življenju mirnejši, lažje prenašajo
stres, imajo več energije ter so pri delu
učinkovitejši.

Pasji park Murska Sobota

Studio 108

• Rekreativni center za pse in njihove
lastnike
• Pasje šole
• Agility center
• Psihološki center za pse
• Varstvo psov
• Organizacija izobraževanj, predavanj,
prireditev
• Gostinska ponudba

“Joga je poezija gibanja.” (Amit Ray)
Si v svojem življenju želiš več ravnovesja?
Ti primanjkuje energije in volje? Bi se
rad počutil boljše v svojem telesu? Si
pripravljen vzeti več časa zase in narediti
kaj za zdravje in dobro počutje?
Spoznaj se z vadbo joge in vzemi vajeti
življenja v svoje roke. V sebi boš odkril
in aktiviral vitalnost, sproščenost v vsaki
situaciji, zdravje, lepo postavo in notranje
ravnovesje.
Inštruktor joge je univerzitetni diplomirani
teolog s 15 letnimi mednarodnimi
izkušnjami iz joge in ezoteričnih ved.

JERNEJ HORVAT
TOMAŽ NOVAK
letecimaser@gmail.com
041 810 187

Lex Proprietas
Podjetje Lex Proprietas se bo specializiralo
za celovito pravno podporo v vseh
postopkih v zvezi z nepremičninami:
urejanje statusa zemljišč, pravna podpora
prometu z nepremičninami, delitve
večstanovanjskih stavb na posamezne
dele, izvedba vpisov v zemljiško knjigo in
podobno.
Storitve bom ponujal na območju celotne
pomurske regije.

TINE NOVAK

tinenovak.pvsp2014@gmail.com
070 500 617

Pomurski wakepark
Ste že slišali za wakeboarding, po naše
tudi vejkanje? Podobno je bordanju, le da
je tokrat podlaga voda. Kmalu bomo tudi
v Pomurju bogatejši za wakepark: uživali
bomo v deskanju in smučanju na vodi,
ponudbo pa začinili še z drugimi vodnimi
športi.
Kakor v nebesih, tako na vodi. Dobrodošli
v Pomurju!

ANDREJA BERNJAK

eu.andreja@gmail.com
040 207 370

In The Bale productions
Snemanje in produkcija zvoka v okolju, kjer
se tišina narave in moderna tehnologija
združita v harmonijo.

jernejhorvat.pvsp2014@gmail.com

Eko-sistem
Eko-sistem je podjetje, ki črpa svoj navdih
iz povezanosti materialnega in duhovnega.
Gradi na sodelovanju ljudi iz različnih
vetrov, ki s svojim znanjem in izkušnjami
oblikujejo sedanjost in prihodnost
v sinergiji med naravo in človekom.
Razvijamo sisteme samo-oskrbe, ekološke
oz. permakulturne pridelave hrane in
programe izkustvenega učenja.
Planiramo, projektiramo, montiramo
in vzdržujemo lesene konstrukcije
(geodezijske kupole) skladno s potrebami
in željami naših kupcev.
Področje delovanja Eko-sistem obsega
celovito izvedbo projektov na naslednjih
področjih:
- ekološka pridelava hrane skozi celo leto
- inovativne prostorske rešitve za
preživljanje prostega časa
- izkustveno učenje
- raziskovanje.

BORUT FRAS
borutfras@yahoo.com
040 672 892

Poletni tabor Bukovniško
jezero
Za vse otroke, ki bi radi ustvarili svojo
zgodbo in nepozabne počitnice … Poletni
tabor, v katerem otroci preživijo aktivno
poletje v naravi.
Na zabaven način se bomo skozi igro učili
veščin preživetja v naravi, obiskali bomo
pustolovski park, v delavnicah spoznavali
sebe in okolico, prebujali ustvarjalnost in se
učili novih aktivnosti.

MAJA KOHEK
majakohek@gmail.com
040 735 359

Imate doma izdelke, ki si se
jih naveličali oziroma jih ne
uporabljate več?
V trgovini Lilalom.com nudimo bogato
izbiro oblačil in modnih dodatkov.
Vsak kos je skrbno pregledan, zato
lahko v naši ponudbi izbirate le med
najkakovostnejšimi in najlepše ohranjenimi
izdelki. Poleg tega nudimo tudi popravilo,
dodelavo in predelavo različnih izdelkov.
Trgovina sprejema in prodaja tudi druge
izdelke: igrače, različne gospodinjske
aparate, orodja ... ki v naših pridnih in
spretnih rokah dobijo novo uporabnost.

CIRIL KOCBEK

LILIJANA LUKAČ

cirilkocbek.pvsp2014@gmail.com
040 343 218

info@lilalom.com
040 814 690
www.lilalom.com

DEJAN ZACH
dejanzach.pvsp2014@gmail.com
041 393 718

Želite imeti unikatno
posteljnino za vašega otroka?
Ustvarjanje otroških posteljnin, igralnih
blazin in drugih manjših tekstilnih izdelkov
za dom v tehniki ročnega vezenja, krpank
in aplikacij. Poskrbite za zdrav spanec vaših
otrok in se odločite za posteljnino iz eko
materiala.

SILVIJA MENCIGAR
sija.silvija@gmail.com
031 312 446

SAVINJSKA REGIJA
Uporabni dekor za dom in vr t
Ročni izdelki iz lesa in tekstila, iz katerih
veje duh domačnosti. Udoben meditativen
pogled na jezero s pručke, lesen
predpražnik namesto mrzlih kopalniških
ploščic, obešalnik za oblačila, družabna igra
dame s prijateljem ...
Žigažaga nudi kvalitetno izdelavo,
prilagodljivost dimenzij, domače surovine,
predvsem pa pošten in odprt odnos do
vseh strank.
Naši izdelki niso
zgolj spominki,
uporabite jih po
svoje!

Dotik narave v vr tu vašega
doma

Zapišite zgodbe, ki jih govori
vaše telo

Želite estetsko in funkcionalno oblikovan
vrt, v katerem boste uživali nepozabne
trenutke in občudovali naravo? Zeleni odtis,
krajinsko arhitekturno
oblikovanje, je pravi
naslov za vas! Izrišemo
vam načrt idejne
zasnove vašega vrta,
svetujemo pri izboru
rastlin ter prikažemo
končno podobo. Naj
vaš vrt postane zelena
oaza vašega doma.

Refleksoterapija stopal, masaže in
kromoterapija – zdravljenje z barvami,
so več kot masaže in terapije. So orodje
za pisanje zgodb vašega telesa, vaših
podplatov. Dovolite telesu, da spregovori,
saj mu tako omogočite zdravo delovanje in
sproščenost. Zgodbe zapisujte v domačem
okolju, saj vas obiščemo na domu.

LAURA ŠTORMAN

ANA HERMAN

laurastorman@gmail.com
040 637 600

ana.herman@gmail.com
051 362 117

STYLLSKI ABSINTHE
V sadovnjakih vzhodne Slovenije zorijo
najimenitnejše vrste jabolk, iz katerih
ustvarjamo 100 % naravni absint
tradicionalne recepture. V njem so
ujete značilne dišave izbranih lokalnih
in sredozemskih zelišč, ki pričarajo
harmonijo sladkega užitka.
Ekskluzivna znamka Styllski
je namenjena vsem, ki si
drznete zastavljati visoke
cilje in promovirati kulturo
uživanja žganih pijač.

LOVRO ŠKRINJARIČ
lovro.skrinjaric@gmail.com
070 545 802
www.styllski-absinthe.com

(pre)veliki um, pisanje in
izobraževanje
Si želite, da bi vaša spletna stran prodajala?
S skupino strokovnjakov nudimo
različne pakete marketinških strategij s
svetovanjem in izobraževanjem na vseh
področjih spletnega trženja.
Bi se radi učili z zabavno, prilagodljivo
in razumevajočo
inštruktorico? Nudim
izobraževanja s
področja računalniškega
in spletnega
opismenjevanja
ter inštrukcije za
osnovnošolce, dijake in
študente višjih šol.

PATRICIJA TURNŠEK
preveliki.um@gmail.com
040 820 363

Mislite, da se dovolj gibate?
Zdrav življenjski slog lahko prepreči
marsikatero bolezen. Pomembnost športa
in gibanja je vedno bolj prisotna v zavesti
vsakega posameznika.
Gibastika bo zadovoljila prav te potrebe
ljudi, saj se bomo ukvarjali tako z
organizacijo športne vadbe, tečajev in
taborov kot tudi z organizacijo športnih
rojstnodnevnih zabav.

LEON JOŠT

valavile@gmail.com
040 549 131

Mislite, da se dovolj gibate?
Zdrav življenjski slog lahko prepreči
marsikatero bolezen. Pomembnost športa
in gibanja je vedno bolj prisotna v zavesti
vsakega posameznika.
Gibastika bo zadovoljila prav te potrebe
ljudi, saj se bomo ukvarjali tako z
organizacijo športne vadbe, tečajev in
taborov kot tudi z organizacijo športnih
rojstnodnevnih zabav.

VALENTINA GROBELŠEK
zavodvita@gmail.com
070 286 553

BRINS TEA – inovacija,
perspektiva, priložnost!
BRINS TEA je inovativen izdelek na
področju priprave in pitja čaja, ki sem ga v
letu 2014 uspešno patentiral. Je alternativa
klasičnim čajnim vrečkam, zato poenostavi
pripravo čaja in je povsem okolju prijazna.
Z BRINS TEA se boste vi in vaše okolje
počutili bolje!

ROBI BRINOVŠEK

robibrinovsek131@gmail.com
041 914 710

M I N D - B LOW I N G A RT
Majice z ročno naslikanimi abstraktnimi
motivi. Na vsaki majici je drugačen,
neponovljiv, nikoli enak motiv; majico
naredi samosvojo … samo tvojo.
CULTURAL ADVENTURE: Avanture kulture
želijo približati
kulturne dogodke
širšemu krogu
ljudi. Ljudi peljejo
v gledališče, opero,
filharmonijo, na
balet, razstave,
festivale...

LEON JOŠT

MARJANA MAJCEN

valavile@gmail.com
040 549 131

macamajcen@hotmail.com
051 253 429

T R I P, e d i n s t v e n a i z k u š n j a
Velenja in Š aleške doline
Ste že bili v Velenju? Ste že bili v Velenju
kot turist? Vabljeni, da se mi pridružite
pri potepu skozi najmlajše slovensko
mesto, dotaknite se črnega zlata, doživite
vsakdanje življenje v času socializma,
prisluhnite zgodbam, ki jih šepeče grajsko
obzidje, sprostite se ob velenjskih jezerih
Potepamo se peš / na rolerjih / kotalkah /
s kolesom…

MARIJA BRLOŽNIK

meri.brloznik@gmail.com
051 365 119

Uredite si mesto spomina in
v n e s i te o s e b n o n o to,
Majice z ročno naslikanimi abstraktnimi
motivi. Na vsaki majici je drugačen,
neponovljiv, nikoli enak motiv; majico
naredi samosvojo … samo tvojo.
CULTURAL ADVENTURE: Avanture kulture
želijo približati kulturne dogodke širšemu
krogu ljudi. Ljudi peljejo v gledališče,
opero, filharmonijo, na balet, razstave,
festivale...

VLASTA POKRŽNIK

vlasta.pok@gmail.com
040 724 070
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SPODNJEPOSAVSKA REGIJA
Razvojne storitve
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Razvojne storitve na področju mobilnih
enot, plovil, notranje opreme in
kompozitov. Storitve bodo obsegale
snovanje novih izdelkov skupaj z izdelavo
prototipov in uvajanjem v proizvodnjo,
prav tako pa tudi izboljšave že obstoječih
izdelkov.

GREGOR BRAČUN

gregor.bracun@gmail.com
041 930 809

Razvoj mobilne aplikacije za
uporabo v cestnem prometu
Razvoj in izdelava mobilne aplikacije
za uporabo v mestnem prometu, ki bo
uporabniku ponudila najbolj optimalno
izbiro za premostitev razdalje od točke
A do B (avtobusi, kolesarske in peš poti).
Aplikacija bo imela dinamičen prikaz
podatkov, glasovno vodenje in zvočno
opozorilo pred
izstopom,
uporabniku pa
bo prikazala tudi
znamenitosti,
gostinske
ponudnike,
trgovine,
zdravstvene centre
in podobno.

JASMINA ČATER
jasmina.cater@gmail.com
041 242 773

Delavnice retorike, tečaji
slovenščine in lektoriranje

Celovita rešitev za vašo
nepremičnino

Vsak si želi samozavestno ter prepričljivo
nastopati pred poslušalci, biti nagrajen
z bučnim aplavzom. Izpopolnite veščine
govorništva na delavnicah retorike, osvojite
govorniške trike in tehnike obvladanje
treme, pridobite samozavest za uspešen
nastop, o katerem se bo še dolgo govorilo.
Kako se to pravilno zapiše, ali je vejica
pred ali za ali je morda sploh ni? Odgovor
poiščite pri lektorju, ki vam stilsko in
slovnično uredi besedilo.
Če ste v hudi zagati in imate težave pri
pisanju esejev ali pa bi radi opravili izpit
na državni ravni ter se naučili slovenščine
za vsakdanje komuniciranje – vidimo
se na tečaju ali
individualnih
urah
slovenščine.

Za vas bova uredili vse potrebne podatke
o vaši nepremičnini: od osnovnih
geodetskih storitev (zemljiški kataster
in kataster stavb) do različnih svetovanj.
Ukvarjali se bova tudi z nepremičninskim
posredovanjem (že pridobljena licenca!), s
cenitvijo nepremičnin in upravljanje z njimi.
Nudili bova pravne storitve na področju
prometa z nepremičninami: nakup oz.
prodaja nepremičnine in ureditev s tem
povezanih drugih pravnih razmerij je za
večino posameznikov eden pomembnejših
dogodkov v življenju, zato mora biti
odločitev premišljena in pravno podprta.
Z opravljenim pravniškim državnim in
strokovnim izpitom za nepremičninsko
posredovanje
bova nudili
specializirane
storitve na
področju
nepremičninskega
prava.

BOJANA LEKŠE
bojana.lekse@hotmail.com
031 865 615

Ekološka in lokalno pridelana
hrana
V Regrat SENDVIČU bodo slastna ekološka
solata, paprika in druga zelenjava,
pridelana v Posavju. Sendviče bomo
ponudili šolam, podjetjem, gostinskim
ponudnikom ... v lokalnem okolju.
Odlično razmerje med kakovostjo in ceno!

ALEŠ OŽVALD
ales.ozvald@gmail.com
041 339 227

Oblikovanje zasebnih in javnih
objektov
Bivalni prostor pomembno vpliva na naše
počutje: včasih se počutimo nelagodno
in niti sami ne vemo, zakaj. Rešitev je v
urejenem prostoru, ki pričara prijetno
vzdušje.
Zaupajte dizajnerki, ki se ukvarja z
opremljanjem zasebnih in javnih prostorov.

Plezanje za vsakogar
Posvetil se bom razvoju plezanja v Posavju
in širši okolici ter ob tem poskrbel za zdrav
odnos ljudi do športa in okolja. Želim si, da
dejavnost doseže višji nivo organiziranosti
in večjo množičnost, da ljudje vseh
generacij prepoznajo plezanje kot odlično
priložnost za zdravo preživljanje prostega
časa, premagovanje izzivov in osebni
razvoj.

URŠKA RENKO IN LEA ŠTAMPEK
ursa.renko@gmail.com
031 592 744
lea.stampek@gmail.com
040 550 659

Te ra p i j a s p o m o č j o k o n j a
Otroci v posebnem terapevtskem
programu doživijo nekaj drugačnega,
uživajo v stiku s konjem, svež zrak pa
spodbudi njihov življenjski impulz.
Terapija, ki se izvaja v neokrnjeni naravi in
sproščenem vzdušju, pozitivno vpliva na
motoričen in emocionalen razvoj otrok.
Otrok v sklopu terapije s konjem pridobi
samospoštovanje, oblikuje novo identiteto,
navezuje pristne socialne stike in se lažje
vključi v okolje.

MATEJA REŠETA
mateja.reseta@gmail.com
031 268 808

Te h n i č n o o b l i k o v a n j e
Oblikovanje in izdelava tehnične
dokumentacije in predstavitvenih
publikacij. Načrtovanje in izdelava tehnične
didaktike za tehnično srednje šolstvo
(učila za prenos tehničnih znanj) – gre za
načrtovanje interaktivnih učil.
Trenutno izdelujem odvod zaostale toplote
iz jedrske elektrarne.

TAMARA JUNKAR

RINO ZAKŠEK

junkar.tamara@gmail.com
040-415-063

NEJC POZVEK
nejc.pozvek@hotmail.com
040-508-327

rino.zaksek@gmail.com
041 384 901

ZASAVSKA REGIJA
Sanjava fotografija, ki ujame
in ohrani sladke trenutke
življenja
V objektiv najraje lovim tiste sladke
trenutke življenja, zaradi katerih se zdi
svet lepši. Lepota, ljubezen, pričakovanje,
rojstvo, prvi nasmehi, družinsko veselje ...
To so tisti sladki trenutki življenja in tako jaz
pripovedujem zgodbe.

ZANA – sprostitev in
svetovanje

Ribiška trgovina NIKL.si, vabe
in oprema za velike krape

Zana – sprostitev in svetovanje vam z
različnimi masažami in terapijami pomaga
spremeniti energijo in kvaliteto življenja
tako na fizični kot duševni ravni.
Klasične masaže telesa | Terapevtske in
sprostitvene masaže | Refleksne masaže
stopal | Refleksoterapija kitajski stil | Access
Bars terapije | Energetic facelift | Angelske
terapije
Poskrbimo tudi za zdravje in dobro počutje
vaših otrok. Z različnimi delavnicami in
svetovanji vam širimo obzorja in znanja
samopomoči.
Spremeni energijo – spremeni žvljenje!

Prodajalna kakovostnih vab in opreme
za velike krape. Ob obisku naše trgovine
dobite še
kvaliteten nasvet
za krapolov v vseh
sladkovodnih
vodah v Sloveniji.

BOŠTJAN BERČON
niklslo.si@gmail.com
040 358 104
www.nikl.si
FB: Nikl SI

PETRA ŠMID
NATAŠA MEDVEŠEK
info@natasamedvesek.com
040 207 723
www.natasamedvesek.com

Manikura in geliranje nohtov
Si želiš urejene roke in nohte? Nimaš časa
za lakiranje in oblikovanje? Brez skrbi, zato
smo tukaj mi!
Si po duši nežna? Vseeno lahko imaš
hudooo dobre nohte, ki trajajo in trajajo
Pri nas hodita kvaliteta in cena z roko v roki!
Rešitev = na vaših rokah

petram138@gmail.com
051 428 724
https://www.facebook.com/ZanaPS

Leteči farmacevt – kakovostne
storitve na področju farmacije
Lekarnam in drugim farmacevtskim
podjetjem priletimo na pomoč v času
izpada delovne sile ter povečanih potreb
po kadrih. Nudimo kakovostno strokovno
podporo pri opravljanju dela lekarniškega
farmacevta, farmakoinformatorja z obiski
lekarn, specializiranih trgovin in zdravnikov
ter nudimo možnost organizacije
strokovnih predavanj za izobraževanje
kadrov ali laične javnosti.

Iber Ekšn – vizualne rešitve
Fotografske storitve za tiste, ki želite
stopiti iz povprečja in stvari predstaviti na
drugačen, bolj dinamičen in izstopajoč
način. Z uvedbo novega fotografskega
stila, ki je kombinacija dizajna in fotografije,
so vizualne komercialne rešitve dobile
povsem nove razsežnosti, saj presegajo
fizikalne omejitve fotografskega medija.
Stopite iz okvirov in si zagotovite pozornost
svojih kupcev.
Poleg poročne in klasične komercialne
fotografije je z novim stilom – Iber Ekšn
– naša ponudba sklenila krog, saj lahko
zadovoljimo prav vsako vašo željo.

INES KANTUŽAR
incynails@gmail.com
031 578 820

Uvoz in distribucija
vegetarijanskih namazov
Trendi kažejo, da vse več ljudi skrbi za
zdravo prehrano, povpraševanje po hrani
brez konzervansov in aditivov je vse večje.
Na pomenu vse bolj pridobivajo tudi
prehrambni izdelki brez glutena. Prav tako
raste število vegetarijancev in veganov.
Naš cilj je slovenskim
kupcem ponuditi
kvalitetne in cenovno
ugodne vegetarijanske
namaze z vsemi temi
lastnostmi.

GREGOR FERK IN ALENKA PREZELJ
ferk.gregor@gmail.com
031 672 910
alenka.prezelj@gmail.com
031 894 045

MITJA LIČAR
NIKA JORDAN
nika.jordan90@gmail.com
031 693 423

Gojenje žive hrane za
eksotične živali
Vrhunsko pripravljena živa hrana za vaše
žabe, pajke, želve, kuščarje, kače in druge
eksote.
Pojedina za vse, kar leze in gre!

PETER DOLŠINA
eksotek@gmail.com
041 210 630

ibereksn@gmail.com
info@mitjalicar.com
040 338 857
www.mitjalicar.com

Unikatna keramika & polsteni
izdelki
Moja ideja je izdelava unikatne keramike
in izdelkov iz polsti. Poleg same izdelave
vodim delavnice za mlajše in starejše,
za različne generacije. Glina naj bi ljudi
povezovala, jih sproščala, glina zdravi. Ni
lepšega občutka, ko iz peči vzameš svoje
delo.

ŽIVA LIPIČNIK

ziva.l.keramicarka@gmail.com
051 388 675
FB: Bunka dizajn
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Podjetno v svet
podjetništva 2014
2013
podjetništva
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

Za
to
!

Obiščite nas na
facebooku:

ker zaslužite najboljšo
priložnost

Klub Podjetno
v Svet
Podjetništva

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.

