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

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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PVSP v Evropskem
parlamentu v Bruslju

MIHAEL GORNIK
Mihael Gornik je notranji mentor
udeležencem v Regionalnem
centru za razvoj v Zagorju

V Evropskem parlamentu
je 24. septembra 2013 tekla
predstavitev slovenskega projekta
za spodbujanje podjetništva
med mladimi Podjetno v svet
podjetništva 2013. Gostitelja
prireditve Podjetna Evropa sta bila
evropska poslanca Mojca Kleva in
Ivo Vajgl. Naša skupna želja in cilj je
dobro slovensko izkušnjo in projekt
Podjetno v svet podjetništva 2013
prenesti v druge članice unije
in jo v prihodnje sofinancirati
iz evropskega programa za
zmanjševanje brezposelnosti med
mladimi.

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

Predstavitev slovenskega projekta
spodbujanja podjetništva med mladimi v
Evropskem parlamentu so skupaj pripravili
evropska poslanca iz Slovenije Mojca Kleva
Kekuš in Ivo Vajgl, njun hrvaški kolega
Oleg Valjalo in Regionalni center za razvoj
iz Zagorja. Evropski poslanci so omogočili
obisk šestintridesetih mladih podjetnikov
in njihovih mentorjev v Bruslju. Konference
so se udeležili še predstavniki ministrstva
za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti ter ministrstva za gospodarstvo.
Kako pomemben je za Evropsko unijo
problem nezaposlenosti mladih in kako
dober zgled je lahko projekt Podjetno v
svet podjetništva 2013, dokazuje udeležba
evropskega komisarja za zaposlovanje
in socialne zadeve Laszla Andorja. Med

Mladi podjetniki z gostitelji
(foto: Tadej Slapnik)
nagovorom zbranim udeležencem je
izpostavil pomen takšnih pobud, saj je
v uniji kar 5,5 milijona mladih brez dela.
Predstavil je tudi ukrepe, ki jih unija
sprejema za izboljšanje kritičnega stanja.
Soorganizatorica Mojca Kleva Kekuš
je poudarila, da projekt promovira že
nekaj let in je želela, da ga spozna tudi

Predstavitev PVSP v Bruslju
(foto: Grega Bohinc Toporiš)
komisar Andor. “Moje sanje so, da bi lahko
ta projekt pripeljali tako daleč, da bi ga
še kakšna druga članica EU sprejela kot
svojega.” Prepričana je, da bi komisija lahko
pomagala ne le s spodbujanjem izmenjave
dobrih praks, ampak tudi s finančnimi
spodbudami, ki bi najbolj realno lahko
prišle iz evropskega socialnega sklada.
Drugi soorganizator Ivo Vajgl pa je pojasnil,
da je bil namen predstavitve ohrabriti
nadebudne mlade in v Evropski parlament
prenesti glas o tem, da “Slovenija ni samo
to, kar slišijo v zadnjem času, ampak da
je tudi pozitivni duh, ustvarjalnost in
napredno razmišljanje o gospodarstvu. Ta
konferenca je zame najbolj svetel trenutek,
odkar sem v Evropskem parlamentu. Toliko
pozitivnih mladih ljudi in vere v prihodnost,
da komajda verjameš, da so ti ljudje prišli iz
Slovenije.” Predstavljeni primer je ocenil kot
nekaj, “s čimer se lahko Slovenija ne samo
postavlja, ampak lahko to tudi prodaja.”
Direktor Regionalnega centra za razvoj
Tomo Garantini in vodja projekta Staša
Baloh Plahutnik sta predstavila delovanje
projekta in njegov namen. Projekt je
namreč nastal v tej zasavski agenciji
in zaradi uspešnosti hitro prerasel v

nacionalni projekt. Vanj so vključeni
mladi visokoizobraženi brezposelni ljudje
s podjetniško idejo in željo. S pomočjo
mentorjev v času trajanja projekta pripravijo
svojo idejo do stopnje, ko jo lahko tudi
uresničijo. Cilj je, da vsaj 35 odstotkov
udeležencev odpre družbo in se v njej
zaposli, se samozaposli ali najde zaposlitev

pri drugem delodajalcu. Po zaključku
izobraževanja prve skupine v letošnjem letu
je že 37 odstotkov udeležencev izpolnilo
pogoje, projekcija do konca leta pa kaže na
več kot 60-odstotno uspešnost. Tudi zaradi
tega se bo projekt nadaljeval tudi prihodnje
leto, ko bo vključeval že 360 mladih, kar
je skoraj štiri odstotkov vseh brezposelnih

mladih z višjo izobrazbo v Sloveniji.
Na konferenci so se predstavili tudi mladi
udeleženci projekta. Svoje poslovne ideje
so predstavili Ana Bahor z Goriške, Maja
Veber s Koroške in Žiga Šantej iz Zasavja. Vsi
trije mladi podjetniki so predstavitve pred
zahtevnim občinstvom opravili odločno in
odlično.

samozaposlili ali se zaposlili pri drugem
delodajalcu. Predstavnica ministrstva je
udeležence razveselila tudi z obljubo, da
bodo zagotovili sredstva za nagrade pri
odpiranju podjetij, vendar njihova višina
in način razdeljevanja še nista dokončno
definirana.

idejo in željo za njeno uresničitev.
Prva skupina v letu 2014 naj bi začela z
delom januarja, zato razpis za novi cikel
izobraževanja oziroma usposabljanja
pričakujemo že konec novembra ali v
začetku decembra.

... in na Študentski
areni
Program Podjetno v svet podjetništva
2013 smo uspešno predstavili tudi na
14. Študentski areni, ki je potekala med
22. in 24. oktobrom na Gospodarskem
razstavišču v Ljubljani. Prvi dan smo
organizirali okroglo mizo o dosedanjih
izkušnjah programa in načrtih za prihodnje
leto. Dosedanji potek programa in njegovo
prihodnjo usodo sta pojasnili Danica
Vukovič, skrbnica programa iz Ministrstva
za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, ter Staša Baloh Plahutnik, vodja
programa Podjetno v svet podjetništva
2013.
Ugotovitve okrogle mize so zelo
spodbudne za program in optimistične
za vse prihodnje udeležence. Od 130
udeležencev prvega kroga usposabljanja
jih je do konca septembra že 43,8
odstotka doseglo svoj cilj, torej so odprli
lastno podjetje in se v njem zaposlili, se

Potrjeno je bilo tudi, da se bo projekt v
prihodnjem letu izvajal v še večjem obsegu,
saj bodo v vsaki izmed regij razpisane
po tri skupine udeležencev, tako da se
bo vanj vključilo 360 udeležencev iz vse
Slovenije. Novost je, da bo izobraževanje
in usposabljanje skrajšano iz petih na
štiri mesece, drugi pogoji pa ostajajo
enaki. Kandidati morajo tako imeti vsaj
VI. stopnja izobrazbe, kot aktivni iskalci
zaposlitve morajo biti prijavljeni na Zavodu
za zaposlovanje, biti morajo slovenski
državljani in mlajši od 35 let, predvsem pa
je pomembno, da imajo dobro podjetniško

Na okrogli mizi in še bolj na samem
razstavnem prostoru smo se srečali z veliko
študenti in mladimi brez zaposlitve. Veliko
mladih še ne pozna možnosti, ki jih ponuja
program Podjetno v svet podjetništva 2013,
zato se bomo s podobnimi predstavitvami
v prihodnje še predstavljali, pričakujemo
pa tudi aktivnejšo vlogo mladih, ki so
to možnost že dobili, in vseh, ki se s
programom ukvarjamo. Program pa je zelo
prepoznaven med predstavniki ustanov
in agencij, ki se ukvarjajo z mladimi
iskalci zaposlitev in izobraževanji na teme
podjetništva.
Udeleženci programa so se na
razstaviščnem prostoru arene lahko
predstavili tudi s svojimi podjetniškimi
idejami. Udeležba na prireditvi je vsem
udeležencem pomenila dodatno dobro
izkušnjo na področju prodaje in javnega
nastopanja, mnogi pa so navezali koristne
stike, ki lahko prerastejo v poslovno
sodelovanje.
Razvoj svojih podjetniških idej so
predstavile tudi mlade podjetnice. Njihova
energija in zavzetost sta potrdila, da
mladi imajo ideje, zato jim je treba tudi v
prihodnje s programom Podjetno v svet
podjetništva 2013 omogočiti njihov razvoj v
delujoča podjetja.

Podjetna mlada Slovenija na Študentski areni
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GORENJSKA REGIJA
Pravno svetovanje in mediacija

04

Pacta sunt servanda
– dogovore je treba
spoštovati, pravi stari
latinski pravni rek.
Za vse drugo se lahko
obrnete name! Pravno
svetovanje in mediacija
na enem mestu – naj
bo rešitev spora v vaših
rokah, ne v rokah sodišča!

TAMARA MOHORIČ
mohoric.tamara@gmail.com

Pilates – filozofija, ki prodira
v naša življenja

Sashay ink. – več kot
za d o vo l j s t vo, ve č ko t v s e b i n a

Prefinjena vadba, s katero izboljšamo
telesno pripravljenost in psihično počutje,
povečamo gibčnost telesa, krepimo mišice
in oblikujemo telo. Učinki redne vadbe
pripomorejo k življenju brez bolečin v
predelu hrbtenice, izboljšujejo miselno
koncentracijo in zavedanje lastnega telesa.
Naj bo to motivacija
za nov zagon:
razgibajte svoje telo
in stopite na pot
zdravega življenja!

Dovolite mi, da poskrbim za vas – kot vaš
osebni Travel & Language Concierge. S
šarmom in profesionalnostjo obarvam
vse moje storitve: organizacija in izvedba
potovanj ter dogodkov, tečaji jezikov,
prevajanje in
tekstopistvo.
Za podjetja in
posameznike, v enem
paketu po meri.

SAŠA SUHADOLNIK

MATEJA ČUFER

Prenočišča in aktivnosti na
podeželju
Nudili bomo nastanitev v pristnem
domačem ambientu, kjer bodo gostje imeli
na voljo kopico aktivnosti. Vse skupaj bomo
začinili še s kulinaričnimi
razvajanji.
Gost pri nas okusi
tradicijo, uživa aktivne
počitnice in spozna velike
zgodbe malih ljudi.

ALENKA GOLOB
alenka.golob84@gmail.com
040 215 466

mateja.cufer@gmail.com
041 822 478

Nahrbtnik TERAN – lovski
nahrbtnik s tradicijo
Potrebujete nov lovski nahrbtnik? V naši
delavnici vam ga ročno izdelamo v skladu s
50-letno družinsko tradicijo. Naši nahrbtniki
so kakovostni in trpežni, izdelani so iz
najboljših materialov
in omogočajo tudi
prenašanje uplenjene
divjadi v posebnem
hrbtnem prekatu.

MARIJA TERAN

Štejem namesto vas
Inventura je nujno zlo, dolgočasno in
neprijetno opravilo …
Tudi vi tako mislite? Potem
je moja storitev izvajanja
inventur kot nalašč za vaše
podjetje, trgovino ali lokal.

JERNEJA STANIŠIČ
jerneja.stanisic@gmail.com
040 477 688

Eko ustvarjalni paketki
BayaBOX
Igrača, ki združuje kreativno igro, druženje
in zabavo. Eko ustvarjalna igrača popelje
otroka v svet graditeljstva ter hkrati
razvija motoriko, prostorske predstave ter
spodbuja ozaveščenost otrok do okolja in
recikliranja.
Vsi izdelki so iz naravnih materialov.

BARBARA VILFAN
barbka.vilfan@gmail.com
041 989 703

info@sashayink.com
041 338 415

teran.marija@gmail.com
041 951 225

Izdelovanje
aplikacij
Smo team z jasno
vizijo. Naše aplikacije
bodo vedno
skupek prijaznega
uporabniškega
vmesnika, optimalne
učinkovitosti, estetske dovršenosti in
domiselnih inovacij.
Prepričajte se: prvi produkt Vert – unit and
currency converter
(www.thisisvert.com) doživlja izjemne
odzive strokovne javnosti in uporabnikov.

KATARINA LOTRIČ
katarina@calumaa.com
040 187 138

Caya Carlina
Caya Carlina
je blagovna
znamka estetsko
dovršenih oblačil
in modnih
dodatkov. Z
individualnim
pristopom pri
izdelavi oblačil
po meri in z
lastno kolekcijo
želim osvojiti
najbolj zahtevne
modne navdušenke, ki ljubijo modo,
cenijo kakovost in podpirajo slovensko
oblikovanje.

HELENA ČEBULJ
helena.cebulj@gmail.com
031 559 873

Fotografija bivalnih prostorov
Slika prodaja! Želim, da bi vsak, ki oddaja
ali prodaja stanovanje, hišo ali poslovni
prostor, to počel s kakovostno fotografijo
– Vilinie.
Kupci ne bodo zapravljali časa in denarja z
ogledom prostorov,
ki jih ne želijo,
lastniki pa boste
svoj prostor prodali
hitro, kakovostno in
za pravo ceno.

VIDA DIMOVSKA
vida.dim@gmail.com
040 807 375

GORIŠKA REGIJA
Potujoči enološki laboratorij

Postani vinar

Modne torbice in svetovanje

Hitra analiza grozdja v vinogradu ter
mošta in vina v kleti vinarja. Naša ponudba
omogoča vinarju, da prihrani čas in na licu
mesta takoj dobi rezultate. Hkrati lahko
kupi tudi vse potrebščine za pridelavo in
dodelavo vina.

Vinskim navdušencem nudimo možnost
najema trte. Preko osebnega portala
spremljate njeno rast in zorenje vina. Lahko
pa nas obiščete na naši kmetiji, kjer boste
dejansko videli svojo trto, poskusili grozdje,
se seznanili s postopki pridelave vina in se
preizkusili v vlogi vinarja.
Širiti želim kulturo pridelovanja, negovanja
in kulturnega uživanja vina, zato nudim
degustacijske delavnice in strokovno
svetovanje, zlasti s področja varstva rastlin.

Oblikujem in prodajam modne torbice
in ponujam modno svetovanje.
Osebno svetovanje zajema oblikovanje
osebnostnega stila stranke, pomoč pri
tradicionalnem in spletnem nakupovanju.
Ponujam tudi modno stiliranje za razne
editoriale, video produkcije in podobne
priložnosti.

HELENA ISTINIČ

helena.istinic@ymail.com

Ogledalo vašega podjetja

MIRIJANA COTA

Spletna stran je ogledalo vašega podjetja.
Narediti mora dober prvi vtis in se
obiskovalcu vtisniti v spomin.
Pomagam podjetjem pri ustvarjanju
njihove zgodbe na spletu. Izdelujem
predstavitvene spletne strani in poskrbim
za komunikacijo na družabnih omrežjih.

info@havenofstyle.com
www.havenofstyle.com

Interpretacija dediščine

MATEJA BOLČINA

META ZAKOTNIK

bolcinamateja@gmail.com

postani.vinar@gmail.com
040 584 644

Bodite korak pred
časom
Želite preko računalnika
ali mobilnega telefona
spremljati oziroma
upravljati delovni
proces? Po vaših željah in
potrebah vam razvijemo
sistem z računalniško
in mobilno aplikacijo
ter avtomatiziranim procesom dela.
Izdelamo vam tudi računalniško omrežje in
servisiramo vaše računalnike.

KSENJA VONČINA
vksenja@hotmail.com
http://www.linkedin.com/pub/
ksenja-vončina/17/399/120

Inženirske storitve in gradbeni
inženiring
Vse, kar potrebujete, ko se lotite gradnje:
- vodenje projektov v gradbeništvu,
- odgovorno vodenje del in gradbišč,
strokovni in obračunski nadzor,
- dokumentacija za tehnične preglede,
izpolnjevanje razpisnih dokumentacij,
- izdelava popisov del in ponudb,
gradbenih knjig in obračunov,
- gradbeno-obrtniška in instalacijska dela.

SARA NOVAK
saranovak.ng@gmail.com
041 202 928

Pravnim in fizičnim osebam nudim storitve,
povezane z naravno in kulturno dediščino:
- svetovanje na področju interpretacije
dediščine,
- pomoč pri pripravi celovite strategije
upravljanja z njo,
- koncipiranje in izvajanje večplastnih
delavnic po meri
- turistično vodenje

KATARINA KOGOJ
kogoj.katarina@gmail.com

BikeGo – doživetje
kolesarjenja na Goriškem
Bi radi doživeli Goriško na kolesu, uživali v
naravnih lepotah, v družbi prijaznih ljudi
ter ob odlični hrani in pijači? Ponujamo
vam nepozabno doživetje! Zapeljite se z
nami ob reki Soči, uživajte v panoramskih
razgledih na poti do Sabotina in odkrivajte
prostranstva Banjške planote.

Tre n e r s t vo i n m a s a že
Lesene igrače
Zakaj naše igrače? Ker so estetske in
otrokom zanimive. Ker je les naraven
material, uporabljene barve pa izdelane
na vodni osnovi. Ker so jih nemški
strokovnjaki zasnovali, da kar najbolj
spodbujajo otrokov psihomotorični razvoj.
Ker je uporabljeni les pridobljen iz gozdov
s trajnostnim upravljanjem, igrače so
narejene v Evropi …

ANA PLESNIČAR NEMEC
res.nova@gmail.com
040 220 337

Bi radi oblikovali svoje telo ali izboljšali
športno pripravljenost? Morda pa si
želite le sprostitve? Poznamo odgovore
na vaša vprašanja. Izberete lahko vadbo,
ki poteka pod strokovnim nadzorom
kondicijskega trenerja, ali se prepustite
masaži, prilagojeni vašim športnim oziroma
delovnim obremenitvam.

IVAN KAVČIČ
ivankavc@gmail.com
040 597 418

BORUT DOLŽAN
info.bikego@gmail.com
064 109 747
www.bikego.weebly.com
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JUGOVZHODNA SLOVENIJA
06

Zapleši v NAJ plesni šoli

Naravno(st) v usta

Kolaček – okusite domišljijo

Gradimo na spodbujanju kreativnosti,
prijateljskih odnosov in samopodobi. V
energični družbi, ob popularni glasbi in v
prijetnem okolju se boste zlahka naučili
vseh modernih ter latinsko
ameriških in
standardnih
plesov.
Prirejamo
plesne
tečaje,

Vas zanima od kod prihaja hrana, ki
jo zaužijete? Prisegate na zdrave in
kakovostne pridelke in izdelke? Izkoristite,
kar nam je podarila slovenska zemlja.
Na enem mestu nudimo pester izbor
lokalno pridelanih in izdelanih izdelkov.
Sodelujemo s kmetijami iz naše okolice, saj
vam le tako lahko ponudimo okusnost in
domačnost.

Nudimo kakovostne in kreativne kolačke
in torte, ki vključujejo izdelke lokalnih
pridelovalcev. Prilagajmo se potrebam in
željam naših strank. pri delu nas vodita
inovativnost in odkrivanje vedno novih
okusov in oblik.

URŠKA WEISS
enkratne
delavnice,
individualne ure,
za vas organiziramo
tudi zabave. Poučevanje je namenjeno
otrokom, mladini in odraslim.

SILVIJA MATEKOVIČ
silvija.matekovic@gmail.com
040 615 931

MATEJA OSTANEK
plesna.sola.naj@gmail.com
040 661 468

Gurmanski užitki iz doline Krke
Privoščite si gurmanske užitke s
prepeličjimi jajci in spomladansko
razvajanje s svežimi
šparglji. Pridelujemo
jih na družinski kmetiji
Redek na obrobju
Novega mesta.
Naše vodilo so
svežina, kakovost in
domačnost. Privoščite
razvajanje vašim
brbončicam.

JERNEJ REDEK
031 656 637

Te ž a v e p r i u p o ra b i
informacijskih tehnologij?
Rešujemo probleme manj in bolj spretnih
uporabnikov mobilnih telefonov,
računalnikov …
- uporaba mobilnega telefona in
svetovanje,
- hitri servis in reševanje podatkov,
- postavitev mreže in priključitev v objektu
- optimizacija stroškov telekomunikacijskih
storitev

NEVENKA ADLEŠIČ
nevenka.adlesic@gmail.com

Masaža in oskrba na domu
Nudim masaže telesa na domu ter pomoč
starejšim pri hišnih opravilih.
Privoščite si masažo telesa, s katero lahko
mimo zdravil naredite
veliko za svoje zdravje in
počutje. Zdravilni učinek
še povečamo, če v masažo
vključimo naravna olja,
polna antioksidantov.

MATEJ WEISS

njami@kolacek.si
www.kolacek.si
FB.COM/KOLACEK.SI

Avtomatizacija za vsak
stanovanjski prostor
Vedno več ljudi komaj dohaja vse hitrejši
tempo življenja. Poenostavite si stvari, ki jih
lahko. Z našimi sistemi
za avtomatizacijo
doma bo vaše bivanje
brezskrbno, udobno in
predvsem varnejše.

BOJAN FABJAN
bojanfabjan1@gmail.com
041 362 354

nadomu.masaze@gmail.com
040 301 909

Strokovno in zanesljivo
računovodstvo!
Konopljina kozmetika
60 odstotkov tega, kar nanesete na kožo,
že po šestih minutah preide v vaš krvni
obtok. Zakaj ne bi na vaše telo nanesli, kar
je prijazno koži in duši?
Rdeča nit naravne kozmetike HEMPTOUCH
je olje industrijske konoplje, izvlečki
različnih zelišč in naravna eterična olja.
Prava izbira za nego vaše kože.

Pridobite si zaveznika pri vodenju financ
podjetja. Strokovna svetovanja vam
zagotavljajo odgovore na vprašanja o
vodenju knjig in vam pomagajo pri ključnih
odločitvah. Z elektronskim poslovanjem
boste pridobili ažurne informacije o stanju
vaših poslovnih knjig.

KATARINA ČURIĆ
SILVIJA ŠPEHAR, MARKO SLADIČ
Marko: 041 926 231
Silvija: 040 576 083
www.hemptouch.com

curic.katarina@gmail.com
040 589 499

KOROŠKA REGIJA
Inženirsko oblikovanje
Celovite rešitve s področja oblikovanja,
od dizajna izdelka do produktne grafike
in grafičnega oblikovanja promocijskega
oblikovanja. S strojniškim znanjem
povezujemo oblikovanje s konstruiranjem
in proizvodnjo; zaradi česar lažje
komuniciramo z razvojnimi oddelki,
sodelujemo pri iskanju rešitev, modeliranju,
pripravi dokumentacije, izdelavi navodil za
uporabo …

VESNA JURJEC
vesna.jurjec@gmail.com
031 550 443

Vitula – zdrav odnos
do življenja
Ponujamo storitve, povezane
s poučevanjem joge:
skupinske in individualne
vadbe za različne ciljne
skupine. Organiziramo
delavnice priprave presnih in
veganskih jedi, oblikovali pa
smo tudi lastno linijo presnih
prigrizkov. Razvijamo zdrav
odnos do sebe in do
življenja.

Krajše čakalne vrste in
optimizirano poslovanje

Kolesarski hostel v Dvorcu
Bukovje

Individualno prilagojeni sistemi za urejanje
čakalnih vrst v bolnišnicah, finančnih
ustanovah, javnih ustanovah, večjih
trgovskih središčih in drugje,
kjer želijo strankam ponuditi
najboljšo uporabniško izkušnjo.
Sistemi so produkt vodilnega
podjetja na svetu Qmatic AB.
Rezultat so zadovoljni uporabniki,
nižji stroški, učinkovitejša
razporeditev zaposlenih …

Kolesarski hostel v Dvorcu Bukovje v
Dravogradu leži v neposredni bližini
Dravske kolesarske poti. Obdajajo ga
narava, mir in tišina grajskega parka,
gozdov in reke Drave.
Aktivne kolesarske počitnice in odkrivanje
neokrnjene narave slovenske in avstrijske
Koroške.

KATJA POKERŽNIK
katja.pokerznik@gmail.com
031 647 677

ALEKSANDRA GANTAR

Ohranjajmo kulturno dediščino
Podstrešja so polna pozabljenih predmetov
iz časov naših babic in dedkov. Zakaj ne
bi bili raje ponosni nanje? Pomagamo
vam oživiti zgodovino vaše domačije:
restavriramo ali umetniško predelamo
staro kmečko opremo in orodje, svetujemo
pri umestitvi restavriranih predmetov
v prostor. Restavriramo tudi predmete
likovne in sakralne dediščine.

EVA CEPEC
info@vitula.si
040 630 434

Pisani okusi iz kmetije Kramolc
Z ekološke kmetije v sončnem Šentanelu
vam nudimo
- izdelke iz sadja in zelenjave,
- začimbe in zeliščne čaje,
- žganje in likerje.

LILIJANA VERHOVNIK
lili.verhovnik@gmail.com
041 790 494

Mi gradimo radi
Potrebujete projektno dokumentacijo
za začetek gradnje? Imate premalo časa,
znanja in energije, ki jo zahtevajo vsi
postopki? Naše podjetje vam s kvalitetno
izdelavo celotnega projekta ter vodenjem
upravnega postopka odvzame skrb in hitro
reši vse probleme.

aleksandra.gantar@gmail.com
031 739 860

Osebno premoženjsko
svetovanje
Prave informacije ob pravem času. Celovito
etično in objektivno premoženjsko
svetovanje posameznikom:
- kaj, kako in zakaj zavarovati,
- kako zaščititi obstoječe premoženje,
- kako oplemenititi premoženje,
- prilagajanje finančnih strategij.
- (spremembe osebne situacije, tržne
spremembe, zakonodaja)

ŠPELA ŠKODNIK
spela.skodnik@gmail.com
041 756 795

Primoževa
šola doživetij
by Nitro Kope
Poletne šole,
tabori, letovanja in
športni dnevi v GTC
Kope na Pohorju.
Športno-adrenalinsko-pustolovska
doživetja po patentiranemu programu
Outdoor Experience® v sodelovanju
s podjetjem iz Avstrije, ki ima na tem
področju že 23-letne izkušnje. Postaje po
nemškem standardu ERCA so prilagodljive
za posameznike in skupine.

ŠPELA KRIVOGRAD

PRIMOŽ TERTINEK

spela.krivograd@gmail.com
031 351 723

primoz.tertinek@nitrosportklub.com
041 221 230

ŽIGA DREZGIČ
ziga.drezgic@gmail.com
040 794 876

D i e , d e r, d a s
… naj učenje
nemščine bo
špas
Jezikovne storitve
nemškega jezika: tečaji,
inštrukcije, prevajanje
… Naša vizija je približati
nemščino Korošcem, zato se obračamo na
vse generacije: osnovni jezikovni tečaji,
tečaji poslovnega jezika, specializirani
programi za iskalce zaposlitve v tujini
in individualnim potrebam prilagojeni
programi. Znanje je naložba za vse
življenje!

MAJA SADAR
sadar.maja@gmail.com
031 346 525
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NOTRANJSKO-KRAŠKA REGIJA
Odkrivajmo
mističnost
in enotnost
prostora
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N a ra v n a p o d l o g a za j o g o, za
i g ro, za d va

Turistični izleti,
utemeljeni na arheologiji in naravo, a izven
običajnih poti in arheoloških delavnic,
nudijo skupno vračanje v preteklost in
odkrivanje lepot notranjsko-kraške regije
in okolice. Naravna in kulturna dediščina
kot sredstvo povezovanja šol in društev ob
meji.

Polje tvoje nežnosti so podloge iz
naravnih materialov, namenjene vadbi,
sproščanju, igri in meditaciji. Različne
kombinacije materialov, struktur in vzorcev
so pravo ravnovesje med udobjem in
funkcionalnostjo, naravni materiali pa
koncept podloge kot igralnega polja
za vadbo, meditacijo ali sproščeno
poležavanje še nadgradijo.

Umetnost kot snov življenja
Ustvarjalne delavnice za otroke in odrasle,
da razvijejo lastne vizualne predstave in
pri tem uporabljajo svojo domišljijo. Široko
slikarsko znanje in poznavanje trendov sta
osnovi za svetovanja pri uskladitvi in izbiri
barv v prostoru in za poslikavo prostora.
Oblikovanje vzorcev in izdelkov, kot so
blazine, zavese s prostoročno poslikavo in
potiskom.

ANDREA ŠLOSAR
andrea.slosar@gmail.com
031 241 785

Dajemo vam, kar nam je
podarila narava
Industrijska konoplja je kultura preteklosti,
ki zaradi mnogih pozitivnih učinkov
ponovno pridobiva na pomenu. Pri nas
nastajajo zdravju prijazni izdelki: poleg
konopljinega tudi druga hladno stiskana
olja in negovalna kozmetika iz konoplje.
Pridelano so na okolju prijazen način in so
prijazni tudi do vašega telesa.

TINA RENKO
tinarenko@gmail.com
041 938 205

TJAŠA AVSEC
domace.zame@gmail.com
041 957 861
www.tjasaavsec.net

Andreja Kranjec – kreativni
studio
Mlada ustvarjalka, ki se ukvarja z vizualno
umetnostjo, oblikovanjem, fotografijo in
pisanjem, o čemer se lahko prepričate na
njenem blogu Drama in my head, nudi:
- umetniške slike, portretno in modno
fotografijo, fotografije dogodkov s
posebnim stilom, delavnice portretne in
modne fotografije,
- pisanje člankov in postov za bloge in
spletne strani,
- grafično oblikovanje vizitk, letakov,
katalogov

MIHA JENKO

mihajenko@gmail.com
040 855 426

Razumljivo pravo v očeh ljudi
V svojem okolju opažam ogromno
nerešenih zemljiškoknjižnih zadev, kar me
je spodbudilo k temu, da sem ustanovila
podjetje, ki se ukvarja z različnimi vrstami
pravnega svetovanja. Pravno znanje
sem razvijala med študijem in delom v
odvetniški pisarni, obogatila
pa sem ga še z ekonomskimi in
pedagoškimi znanji.

santanja@gmail.com
031-663-609

Forma Liginum
Unikatne luči iz lesa, ki ga je naplavila
reka Reka na področju Škocjanskih jam,
in iz odpadlega lesa iz snežniških gozdov.
Združeni toploti lesa in svetlobe.

MATEJ BAŠA

T V prodaja: Poštena cena
TV prodaja vam omogoča ugoden nakup
po pošteni ceni kar iz naslonjača pred
televizijskim sprejemnikom. Vaš televizor
bo naš prodajalec in trgovina, kjer boste
izvedeli vse potrebne informacije o
izdelku ali storitvi. Če vam je izdelek všeč
in ga potrebujete, vas od njega loči samo
telefonski klic.

TANJA MILHARČIČ

matej03@gmail.com
040 803 387

Sladkosnednost je lahko tudi
zdrava!
ANDREJA KRANJEC
info@andrejakranjec.com
www.andrejakranjec.com

Wear it, feel it, love it
Oblikovanje nakita je Jani gušt in strast.
Les, svila, poldragi kamni, pa tudi papir
in umetne mase. Vodilo je oblikovanje
prepoznavnega osebnega stila
in vztrajanje pri kombiniranju,
dokler se različni kosi ne
postavijo v zmagovalno
kombinacijo. Svetovanje pri
oblikovanju osebnega stila, pri
katerem je nakit pika na i.

TADEJA PECMAN PENKO

JANA GUŠA

tadeja.pecman.penko@gmail.com
041 337 739

jana.gusa@gmail.com
040 206 810

Veganske in presne slaščice ter drugi
zdravi prigrizki za vse, ki ste siti sladkarij,
polnih belega sladkorja, bele moke,
hidrogeniranih maščob in GSO, ki vam
ropajo zdravje in energijo. Veliko mojih
izdelkov vsebuje superživila, ki prispevajo
k odličnemu okusu in izredni hranljivosti.
Po naročilu pripravim slastna veganska
peciva in presne
slaščice, načrtujem
predavanja,
delavnice in
svetovanja o
zdravi prehrani.

SARA ZUPAN
sarasan.slast@gmail.com
070 386 121
www.sladostrastnica.blogspot.com

OBALNO-KRAŠKA REGIJA
Ker si Krea-tor svojega
življenja!

Odkrivamo okuse in lepote
Krasa

Ko smo Krea-tivni, se polnimo s pravo,
neomejeno energijo, smo srečni in
zadovoljni s svojim življenjem. Zato KreaTina spodbuja kreativnost s poučevanjem
Modern jazz tehnike, vadbe Zumba® in s
prvimi plesnimi osnovami za predšolske
otroke. Kreativno inštruira fiziko za
osnovnošolce, v bližnji prihodnosti pa
tudi Thetahealing®,
tehniko, s
katero zavestno
postanemo
kreatorji svojega
življenja.

Na neokrnjenem Krasu pridelujemo
sadje in zelenjavo, ki jo tudi z ljubeznijo
predelamo v slastne marmelade, okusne
omake in pestre vložnine. Popeljemo vas
po poteh kamnite dediščine, naravnih
kraških pojavov in zgodovinskih zgodb.
Naučimo vas pripraviti kruh iz moke,
marmelado iz sadežev ter drugih
tradicionalnih kmečkih spretnosti.
Dobrodošli doma, na Krasu!

TINA BAČIĆ
tina.bacic@me.com
www.facebook.com/krea.tina.si

Center za lažje učenje in
življenje
Navdušen tim pozitivnih učiteljev pomaga
spreminjati obstoječe učne navade
mladostnikov. Freestyle učenje je ključ do
hitre zapomnitve še tako suhoparne učne
snovi na zabaven način preko asociacij. Z
nami razvijate potenciale, ki v šoli spijo, in
uresničite svoje sanje skozi program Moj
lajf. Učenje angleščine preko Funny hours
je obarvano z gibanjem in masažami,
program Oh, shit, angleški časi pa je zelo
zabaven.

MOJCA STOJKOVIČ
mojca.sto@gmail.com
031 314 641
www.lazjeucenje.si

DemAkt – varstvo oseb z
demenco
DemAkt ponuja začasno varstvo oseb z
demenco, ki bivajo v domačem okolju.
Stavimo na empatično razumevanje in
upoštevanje obolelih, kar jim vrača občutek
lastne vrednosti in zaupanja. Prispevamo
k aktivnostim pri soočanju z demenco in
spodbujamo socialne aktivnosti. Svojcem
ponujamo dodatno rešitev pri skrbi za
obolele v trenutkih, ko jim ne morejo biti
na voljo.

Energijsko učinkovita gradnja
S pomočjo mojega svetovanja izboljšajte
energijsko učinkovitost obstoječih stavb
in bivanjsko okolje. Nudim infrardeče
ogrevalne sisteme, ki predstavlja odlično
alternativo klasičnim načinom (d)
ogrevanja. Teoretična znanja mi omogočajo
tudi kakovostne inštrukcije matematike in
fizike.

DEJAN SUBAN
kmetijasuban@gmail.com

Va rč n o s t s e o b re s t u j e
Na desetletju delovnih izkušenj s področja
gradbeništva sem zgradil podjetje Varčen
dom. Ponujam vodenje projektov, nadzor
in svetovanje – celovito, naročniku
prilagojeno svetovanje in izpeljavo
projekta. Pomoč pri izgradnji energetsko
učinkovitih stavb in energetskih sanacijah
obstoječih objektov vam prinese konkretne
prihranke, kakovost bivanja ter zmanjšanje
škodljivih vplivov na okolje.

MATEJ ŠTEMBERGER
varcen.dom@gmail.com
041 362 515
www.varcendom.com

ANDREJ SLAVEC
andrej.slavec@gmail.com
040 228 337

Center ravnovesja Šri Jantra
Ivana je center je razdelila na tri področja.
Prvo so masažne storitve, ki izvirajo iz
kitajske alternativne medicine in poskrbijo
za lahkotnejši dan. Delavnice vzajemnosti
in motivacijske delavnice vas spremljajo
na poti osebne rasti in uspeha. Otroška
literatura in ilustracije, ki spodbujajo
ustvarjalnost, pa združujejo otroke in starše
v ljubečem objemu.

Dober glas
Podjetje K@spr se ukvarja s
komunikacijskim svetovanjem in stiki z
javnostmi, kot partner malih podjetij in
lokalnih organizacij skrbi za njihove spletne
strani, za promocijo na spletu in družbenih
omrežjih ter pojavljanje v tradicionalnih
medijih.
Brez velikih finančnih zalogajev do dobrega
desetletja medijskih izkušenj.

JANJA NOVOSELC
janja@kaspr.si
031 270 712
www.kaspr.si

Najboljše iz oljk – San Antonio
Iz naših skrbno gojenih oljk pripravljamo
domače ekstra deviško oljčno olje, slastne
čokolade z oljkami, oljčne likerje in domača
mila. Izdelki blagovne znamke San Antonio
so namenjeni vsakomur, tudi kot poslovno
darilo.
Zaupajte naravi, domačnosti in družinski
tradiciji iz slovenske Istre.

IVANA PAJENK
ivana@jantra.si
070 726 581
www.jantra.si

Drugačno doživetje likovne
umetnosti
Vsaka slika ima svoj značaj, svojo zgodbo.
Prepusti se občutkom in poišči takšno, ki
ti ustreza. Z umetniki ustvarjamo skupni
prostor, kjer bo lahko vsak pokazal svoj
talent. Spletna galerija Pitural omogoča še
neuveljavljenim umetnikom predstavitev
del preko spleta, širši javnosti pa
spoznavanje in možnost nakupa unikatne
likovne umetnine.

SARA TURK

LIDIJA PREGELJ
lidija1011pregelj@gmail.com
040 128 335

info@san-antonio.si
031 533 643
www.san-antonio.si
www.facebook.com/oljcnooljesanantonio

MATEJ ZRIMŠEK
zrimac@gmail.com
031 884 002
www.pitural.si
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OSREDNJESLOVENSKA REGIJA
Zgodovina na dlani
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Se med sprehodom po mestu sprašujete,
kako je neka ulica, trg ali hiša dobila ime,
vas zanimajo zgodbe ljudi?
Interaktiven vodič Zgodovina na dlani
vas z arhivskimi fotografijami in posnetki
spremlja na vaši poti, sproti opozarja na
pomembne zgodovinske točke. Na voljo je
nekaj izbranih tematskih poti, ponujamo pa
vam tudi izdelavo po vaših željah.

Vhodna vrata iz kompozitnih
materialov
Vhodna vrata so prvi stik z objektom,
ločnica med zunanjostjo in notranjostjo, ki
izraža osebnost lastnika in objekta. Nudimo
vhodna vrata visoke kakovosti, modernega
designa, izrednih toplotno izolativnih
lastnosti in visoke stopnje varnosti. Vrata,
ki poosebljajo razvojno in ekološko
naravnanost lastnika, željo po varnosti in
vizionarstvo.

Hemp Innovations
Konopljin beton je edinstven gradbeni
material, iz katerega lahko zgradimo
energetsko učinkovit in zdravju prijazen
dom. Gradnja konopljine hiše je ekološko
dejanje, saj tako spodbujate varovanje
okolja in koncept trajnostnega
razvoja, kar je tudi vodilo
podjetja Hemp Innovations.

NINA JERINA
jerina.nina@gmail.com
051 319 771

Polžjereja PomaVita
ALEŠ ŠAFARIČ

GORAN JUVAN

info@zgodovinanadlani.si
041 272 007

goran.juvan@gmail.com
040 582 015

Akvaponika
Filmska vzgoja za otroke in
mlade
Zavod za uveljavljanje vizualne kulture Vizo
po vsej Sloveniji izvaja kulturne in vzgojnoizobraževalne dejavnosti na področju filma.
Pripravljamo kakovostne programe filmov
za vrtce, šole, kine, knjižnice in festivale, saj
želimo predvsem otroke in mlade naučiti,
kako celostno gledati film, jim izostriti
kritični pogled na popularne medijske
vsebine.

Akvaponika je gojenje zelenjave in rib v
nezemeljskem mediju. Zelenjava očisti
vodo, ki so jo ribe onesnažile, tako da je
čista ponovno na voljo ribam. Pridelava v
zaprtem sistemu
je popolnoma naravna, saj je uporaba
pesticidov, herbicidov in ostalih kemikalij
praktično nemogoča, poraba vode in
elektrike je minimalna, gojenje je mogoče
celo leto.

Polži spadajo v kategorijo zdrave
prehrane, saj njihovo meso vsebuje
zelo malo maščob, bogato je z vitamini,
beljakovinami, železom, cinkom ter
kalcijem. Priljubljeni so tudi v zdravstvu in
kozmetiki. Na naši farmi v prijetni dolini
pod Limbarsko goro gojimo avtohtoni vrsti
Helix aspersa muller in Helix pomatia.

PETRA ŠTEFANČIČ
petrchy@gmail.com
031 542 072

Margant lesene škatle za vino
Naravna embalaža iz lesa je varna za
uporabo in razgradljiva, zato je prijazna
do okolja. Ponujamo še leseno embalažo
za olja, marmelade, med, čokolado,
suhomesnate produkte, čaje, igrače,
parfume, orodja. Potiskana embalaža ostaja
permanentni opomnik na znamko.

ROK GOVEDNIK
rok.govednik@vizo.si
031 353 855
www.vizo.si
www.facebook.com/ZavodVizo

GREGOR ZUPAN

MARKO GANTAR

zupan.gregor@gmail.com
031 518 860

gantar.marko@gmail.com
031 853 141

Pr va fotografija

Znanje za zdravje

Ali obstaja srečnejši trenutek, ko v vaše
življenje pride nov družinski član? Če
ste v pričakovanju tega dogodka ali pa
se že prepuščate
starševski vlogi,
smo pravi naslov
za vas. Ponujamo
profesionalno
fotografiranje
nosečnic,
novorojenčkov, otrok
in družin – za vas ali
prijatelje, ki jih želite
prijetno presenetiti.

Matejina mala šola zdravja je trimesečni
program izobraževanja o zdravem načinu
življenja, primeren za zdrave posameznike
in za bolnike z boleznimi srca in ožilja.
Program temelji na izsledkih raziskav in
aktualnih priporočilih stroke, kako živeti
zdravo in se izogniti razvoju številnih
bolezni, ki so posledica sodobnega načina
življenja in razvad.

EVA ŽGANJAR
ezganjar@gmail.com
040 423 531

dr. MATEJA BEDENČIČ
mateja.bedencic@gmail.com
031 333 935

‘Smartsticks 4 Smart
Drummers’
Ročno izdelane bobnarske palice z
edinstveno zgodbo in dolgoletno tradicijo,
vrhunski glasbeni pripomočki, izdelani
iz skrbno izbranega slovenskega lesa za
profesionalne ali rekreativne bobnarje.
Nova generacija Smarsticks zmanjša visoke
stroške za uporabnika, omogoča trajen,
močan in topel zvok ob udarcu na bobne
in činele.

TINA ČERNOŠ
smart.drumsticks@gmail.com
040 588 229

PODRAVSKA REGIJA
T i k Ta m – v i d e o n a d z o r n i
sistemi za kmetijske objekte

Etui za preprečevanje sevanja
mobilnikov

Ukvarjam se s postavitvijo brezžičnih
sistemov za nadzor hlevskih živali na
daljavo. Tak nadzor je pomemben
predvsem v času kotitev, saj nam omogoča
pravočasno ukrepanje in zmanjšuje
morebitne zaplete. Brezžični sistem kmetu
olajša delo, saj lahko z uporabo pametnega
telefona ali druge
naprave svoj hlev nadzira
kar na daljavo.

Posebni žepki za mobilne telefone so
moderno dizajnirani etuiji, ki zaradi
posebne inovativne sestave drastično
zmanjšajo elektromagnetno sevanje. To
je ključnega pomena za zmanjševanje
nevarnosti sevanja na telo in še posebej
bolj izpostavljene dele, kot so glava in
možgani.

JAN PUČNIK
pucnik.naj@gmail.com
031 683 893

BOŠTJAN DERVARIČ
bostjan.dervaric@gmail.com
031 444 455

Kako do Halal certifikata?
AVAZ S&I je podjetje, ki vam pomaga
pri pridobivanju certifikata HALAL. Tega
nosijo izdelki in storitve, ki so dovoljeni
po islamskih predpisih in ne vsebujejo
muslimanom prepovedanih sestavin ali
storitev. Res široka paleta zajema vse od
prehrane, kozmetike, zdravil, do turizma,
bančne in posredniške dejavnosti. Izkoristiti
možnosti ogromnega svetovnega Halal
trga

AJDIN ŠUPUK
info@avaz.si
051 600 490
www.avaz.si

WishARTS
Otroški spletni butik za
dojenčke in otroke
Baby Shop ustvarjava mamici, da lahko
najinim in drugim otrokom ponudiva
unikatne izdelke. Spletni butik ponuja
inovativne izdelke z osebno noto, saj vsak
kupec ali obiskovalec spletne strani aktivno
sodeluje pri oblikovanju ponudbe. Pri nas
najdete tudi uporabne nasvete, ideje za
ustvarjanje, seštevanke, pesmice, e-novice
in še in še.
Dobrodošli!

WishARTS se ukvarja s celovito ponudbo
grafično oblikovalskih, fotografskih in avdio
ter video produkcijskih storitev.
Potrebujete
celosten dizajn?
Fotografijo?
Avdio ali video
izdelek? Obrnite
se na nas, saj vam
na enem mestu
zagotavljamo vse
storitve.

GREGA TOPORIŠ BOHINC
grega.bohinc@wish-arts.com
040 473 813
www.wish-arts.com

KATJA JESENKO
info@baby-shop.si
041 233 946
http://www.baby-shop.si

Pasji bio prehranski dodatki in
svetovanje
Zdrav pes, srečen lastnik, je vodilo podjetja
BioPasjiSvet. Naši pasji spremljevalci
si zaslužijo zdravo prehrano, zato se
ukvarjamo z ozaveščanjem o pravilni
prehrani psov. Zanje pripravljamo tudi
naravne priboljške in dodatke k prehrani,
pri čemer smo razvili linije za aktivne
pse, pse s prekomerno težo, neješče pse,
alergike ter mladiče in veterane.

MIRJANA KOLESARIĆ
kolesaric.mirjana@gmail.com
051 232 891

Moja tržnica, trgovina z
domačimi pridelki
Vse več ljudi se zaveda pomena zdrave
prehrane in išče zdrave, doma pridelane
pridelke. Moja tržnica je povezava med
pridelovalcem – slovenskim kmetom,
in kupcem, ki ima zagotovilo, da kupuje
domač, okusa poln in zdrav produkt. Pridite
na Mojo tržnico.

MATJAŽ SENEKOVIČ
moja.trznica@telemach.net
051 393 238

Grafično oblikovanje nDesing
Londonsko izobrazbo in desetletne
izkušnje iz grafičnega oblikovanja bogatim
tako, da v projekte vpletam veliko
inovativnosti in umetniški pristop. Ponujam
kakršnokoli grafično oblikovanje: vabila,
plakati, letaki, vizitke, celostne grafične
podobe.
Dobrodošli na konstruktivni kavici v mojem
grafičnem studiu na Ptuju.

NEJC JANŽEKOVIČ
njanzekovic@gmail.com
031 349 360

Fit s psom – Fit mit Hund®
Veliko več kot le možnost koristnega
preživljanja prostega časa s psom. Program
sestavljajo dejavnosti, kot so rekreacija s
psom v prostem času, športne aktivnosti
s psom na dopustu, izobraževanja.
Pripravljamo tudi
različne dogodke
v okviru promocije
aktivnosti s psi, ki so
prijetne priložnosti za
druženje, izmenjavo
izkušenj in rekreacijo
v naravi za vas in
vašega psa.

SUZANA SIMENČIČ
suzana.simencic@fit-mit-hund.com
070 855 685

Te ra p e v t s k o - s v e t o v a l n i c e n t e r
OJ
V terapevtsko-svetovalnem centru
za zakon, družino in posameznika si
prizadevamo, da bi ljudje živeli kakovostno,
zdravo. Nudimo podporo mladostnikom,
psiho-socialno pomoč staršem, podporno
pomoč bolnim posameznikom in njihovim
svojcem. Izvajamo predavanja, pogovorna
srečanja in terapevtsko obravnavo
posameznikov. Ozaveščamo ljudi,naj
preventivno poskrbijo zase.

JANJA ŠENEKER
janja.seneker@tsc-oj.si
031 681 236
www.tsc-oj.si
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POMURSKA REGIJA
Naravna pena za popolno
izolacijo vašega doma
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Življenje in bivanje v toplem in zdravem
okolju je ena izmed najosnovnejših
vrednot. Izberite popolnoma naraven in
varen materiala, koristen zdravju, vzdržljiv,
trajen. Tvori popolno zračno pregrado, je
prilagodljiv načinu gradnje in sezonskim
spremembam ter deluje kot tesnilo. Do
polovice nižji stroški ogrevanja in hlajenja.

ALEŠ KLAJŽAR
ales.klajzar@gmail.com

BELIFE, funkcionalni napitki

Mobilna
poslovna
sekretarka
Ste pravna
oseba? Imate
urejeno in ažurno
dokumentacijo? Zmorete stalno zaposliti
ustrezni administrativni kader? Vam
zmanjkuje časa za ciljno primarno
dejavnost vašega podjetja?
Naročite mobilno poslovno sekretarko.
Prihranili boste dragoceni čas in tudi
stroške, saj plačate le efektivno opravljeno
delo.

KARMEN HORVAT

Zmuti si smoothie
Vse bolj se
zavedamo, kako
pomemben dejavnik
je prehrana, zdravo
prehranjevanje in
življenje nam je vse
pomembnejše. Če
nimate časa za zdrav
obrok, je rešitev
smoothie – ustrezno nadomestilo za
dnevni obrok sadja in odlična rešitev, ki
zadovolji potrebe po vseh hranilih.

SIMONA KUZMA
simonakuzma.pvsp2013@gmail.com
040 294 598

Organizacija in vodenje izletov
po Prlekiji
Bi radi zanimivo preživeli svoj prosti čas?
Pridite in doživite svet mineralne vode,
vrhunskih vin in
odlične hrane.
Raziskali bomo
gorice in skrite
kotičke ob Muri,
spoznali domače
običaje in prijazne
ljudi.
Doživite Prlekijo na
drugačen način!

karmenhorvat.pvsp2013@gmail.com

Oblikovanje in šivanje oblačil
V hotelu oblečeš obleko z vezenino.
Odpraviš se v muzej, vstopiš v prostor s
slikami. Slišiš aplavz, ko
samozavestno stopiš na
oder. Obsiješ med lučmi.
Brez zadržkov začneš
govor, saj se počutiš
udobno, seksi. Verjameš
vase in si ti. V obleki z
vezenino.

Medene počitnice na kmetiji v
Banovcih
Nastanitvena čebelarsko-turistična kmetija
Šalamun je od Term Banovci oddaljena
le 150 metrov. Zdrav način življenja z
apipreventivo in apiterapijo je utemeljen
na 30-letni tradiciji čebelarstva. Z novimi
znanji o čebelarstvu in uživanju čebeljih
proizvodov si boste izboljšali zdravje in
vitalnost.

DAMJAN ŠALAMUN

B&A Prevajanje in
izobraževanje
Ne veste kako napisati prošnjo, življenjepis?
Potrebujete pomoč pri lektoriranju diplom,
besedil? Rabite kvaliteten in ažurni prevod
ali pomoč pri osvajanju tujega jezika?
Rešimo vse vaše težave! Skupaj
premagajmo medkulturne bariere in
postanimo jezikovni strokovnjaki!

Kratka pot z njive do krožnika

erikabostjancic.pvsp2013@gmail.com
041 255 406

majaleden.pvsp2013@gmail.com
FB: belife

doris.smodis@siol.net
041 659 819

matejacernjavic.pvsp2013@gmail.com
031 501 721

ERIKA BOŠTJANČIČ

MAJA LEDEN

DORIS SMODIŠ

MATEJA ČERNJAVIČ

Iščete nekaj okusnega za v lonec in na
krožnik? Poskusite naše doma pridelane
integrirane vrtnine, kjer
ne morete spregledati
vabljive privlačnosti in
dobrega okusa.

Za način življenja v razvitih družbah so
značilne investicije ljudi v njih same, v
dobro počutje in kakovost bivanja. BELIFE
je blagovna znamka, ki ne sledi zgolj nove
smeri nutricevtike,
ampak izpolnjuje
tudi pričakovanja
ljudi po naravnem,
varnem in
funkcionalnem
živilu.

ctk.salamun@gmail.com
051 606 963

Sveža pšenična trava.
Slovenska. Polna življenja.
Vam je pomembno zdravje, ste vegan,
športnik, starejša oseba in želite uživati
več žive hrane? Pomanjkanje časa ali
prostora za kaljenje, gojenje in sočenje sta
velikokrat preveliki oviri. Ponujam svežo
pšenično travo in njen sok pšenične trave,
pripravljam seminarje o razstrupljanju z
njima.
Nahranite svoje telo s popolnim živilom –
pšenično travo!

BARBARA ŠKERLAK
bara.sk86@gmail.com
041 319 814

LARA RESMAN
svezapsenicnatrava@gmail.com
070 613 795

SAVINJSKA REGIJA
Harmonija udobja in miru pod
Pohorjem

Vis mentalis – odgovoren
odnos do našega zdravja

Studio DiFotoGraf – Moji
trenutki za vedno

Hiša Anja ponuja sodobno opremljene
apartmaje, kjer se boste lahko v miru
sprostili in uživali v neokrnjeni naravi.
Poskrbeli bomo za vaše udobje in vodene
oglede po okoliških krajih, neposredna
bližina Term Zreče in Rogle pa nudi veliko
možnosti za rekreacijo.
Obiščite nas in se prepričajte!

Zdravje je naše največje bogastvo. Komu
naj ga izročamo v roke: zdravnikom,
zdravilcem ali predvsem sebi? Kako naj ga
varujemo, ohranjamo ali dosegamo?
Na naših delavnicah bomo spoznavali
različne načine ohranjanja in doseganja
telesnega in duševnega
zdravja, kot jih
poznata uradna
in alternativna
medicina, hkrati pa
bomo razvijali zdrav
oseben življenjski slog.

Naj tvoji najlepši trenutki trajajo večno.
S profesionalno fotografijo ovekovečimo
zaroko, poroko, rojstvo otroka, krst in druge
posebne dogodke.
Lepo in izvirno darilo za najbližje? Studijsko
fotografiranje v studiu DiFotoGraf!
Iz najljubših izbranih fotografij izdelamo
foto-knjigo, fotografije na platnu ali druge
izdelke.

ANDREJ GREGORČIČ
andrej.gregorcic@gmail.com
05 90 14 371

A
H

ANJA ŠVAB
anjaschvab@gmail.com
040 689 340
www.hisa-anja.com

Dvig zavesti – novodobni
center starodavnih znanj
Se ti zdi, da ne spadaš na ta svet? Te
zanima kdo si, kje si in kaj delaš tukaj?
Bi rad izvedel več o superživilih, ki nam
jih poklanja naša Mati Zemlja in ki lahko
izboljšajo tvoje zdravstveno stanje in
telesno počutje?
Če si pripravljen na naslednji korak v svoji
osebnostni rasti – vabljen na spletno stran
Dvig Zavesti. Kmalu

KATJA SENICA
info@dvigzavesti.com
070 692 532
www.dvigzavesti.com

Hey! Da osvojiš angleški svet,
ni treba ti sedet!
V programu Ples Kids se ob plesu in glasbi
zabavamo in učimo osnov angleškega
jezika. Otroci od 3. leta dalje lahko preživijo
z nami angleško, plesno, glasbeno, poučno,
zabavno, gibalno in zdravo obarvane
počitnice ali pa obiskujejo tedenske
programe.

AJDA HABJAN
ajda@pleskids.si
041 767 342

DARJA KOS
darja.kos@difotograf.si
041 959 220

Za lep dom in vrt – pl
oblikovanje
pl oblikovanje je mlad studio svežih idej
in prostorskih rešitev, ki za vas hišo ali
stanovanje spremeni v dom, vrt, teraso
ali balkon pa v podaljšek dnevne sobe na
prostem. Za vas oblikujemo dom in vrt, ki
bo odražal vaš življenjski slog in zadovoljil
vse vaše bivalne potrebe.
Nimate hiše, imate pa poslovni prostor? Ni
problema!

PETRA LEŠEK
info@pl-oblikovanje.si
041 616 196
www.pl-oblikovanje.si

NZK pravno svetovanje
Strokovno, kvalitetno in celovito pravno
svetovanje, ki temelji na osebnem pristopu
do strank – prijaznost, odzivnost in
predanost strankam ter njihovim težavam.
Urejanje zemljiškoknjižnih stanj, priprava
vseh vrst pogodb, svetovanje pri
ustanavljanju gospodarskih družb in drugo
pravno svetovanje.

NEVA ZUPANC KRANJC
pisarna@nzk.si
031 602 371
www.nzk.si

Razvoj in trženje sodobnih
ekoživil
Želite izboljšati prodajo na vaši ekološki
kmetiji? Razvoj sodobnih ekoloških
proizvodov po meri ciljnega kupca in
vzpostavitev inovativnih prodajnih kanalov
bosta dodala vrednost vašim proizvodom.
Združimo naše znanje in vašo kakovost za
boljše prodajne rezultate.

MARKO KRAJNC
krajnc.mare@gmail.com
040 899 409

EkoHram, ekološko-turistično
podjetje
Ekološka pridelava zelenjave, sadja in žit
in predelava domačih pridelkov že od leta
2000. Vizija podjetja je razširiti ponudbo
še na turistično dejavnost in v okolju
Kozjanskega parka ponuditi prostor za
piknike s športnimi in otroškim igrišči
ter predstavitvijo kulturne dediščine
kmečkega okolja z etnološko zbirko Od
semena do kruha.

GREGOR ANDERLIČ
gregor.anderlik@gmail.com
041 550 476

Globoka sprostitev z zvokom
Ali veste, da je ena ura poslušanja zvokov
gonga, tibetanskih in kristalnih pojočih
posod, glasbenih vilic in drugih energetskih
instrumentov enakovredna osmim uram
globokega spanja?
Zvočni spa nudi doživetje individualnih in
skupinskih zvočnih in masažnih sprostitev.
sproščanje ob posebnih koncertih,
izobraževalne delavnice za otroke in
odrasle.

TJAŠA CEPUŠ
tjasa.cepus@gmail.com
031 568 711
http://tjasacepus.jimdo.com
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SPODNJEPOSAVSKA REGIJA
Galerija arhitekture in
umetnosti

14

Poklic arhitekta je zanimiv, igriv, poseben,
ustvarjalen, nikoli dolgočasen, inženirski,
umetniški in hkrati zelo odgovoren.
Arhitekturni biro v starem mestnem jedru
bom nadgradila z galerijsko dejavnostjo.
V galeriji arhitekture in umetnosti se
bodo poleg arhitekturnega svetovanja,
projektiranja in razstav odvijali tudi drugi
kulturni dogodki in srečanja.

VESNA LAPUH
info@jaci.si
041 860 650
www.jaci.si

Kmetija Grozina
Pridelavo mleka, s katero se ukvarjamo na
naši kmetiji, sem nadgradila s ponudbo
domačih, svežih, popolnoma naravnih
mlečnih izdelkov, ki ne vsebujejo nobenih
konzervansov in aditivov. Jogurt, skuta,
mladi sir, sirotka, albuminska skuta za vse,
ki se zavedajo vrednosti domače hrane.

MARTINA GROZINA
tgrozina@gmail.com
031 843 313

Stavbno pohištvo in senčila

Mobilno tajništvo

Potrebujete nova vrata ali okna, žaluzije ali
rolete? Smo hitri in učinkoviti: opravimo
potrebne meritve, pripravimo ponudbo in
izvedemo vsa dela,
da vaš dom zadiha s
sodobnimi oblikami
stavbnega pohištva.
Nudimo tudi
analizo energetske
učinkovitosti
in brezplačno
svetovanje.

Mobilno tajništvo je kvalitetna, ažurna
in stroškovno učinkovita podpora
podjetnikom. Nudim storitve širokega
obsega, prilagojene vsakemu podjetniku
posebej, osnovna dejavnost pa je priprava
dokumentacije za računovodstvo, davčno
upravo, državne ter finančne institucije
ter ažuriranje spletnih strani in profilov
socialnih omrežij.
Razbremenite se pri administrativnem delu
ter najemite storitve le za določen čas in
namen.

MATIJA KOLARIČ
matija.kolaric@misteral.si
040 641 206
www.misteral.si

ALEKSANDRA ŽUPEVC

Vintoč Dornik
Zidanice so unikaten turistični proizvod,
namenjene vsem, ki iščejo avtentičnost,
pristno ponudbo, mir in sprostitev na
podeželju. Zidanica leži v okolici Gadove
Peči, zibelke cvička. Gostom zato nudimo
degustacijo vina in ogled kleti, lahko se tudi
okrepčate z domačimi dobrotami. Okolica
ponuja veliko možnosti za kolesarjenje,
ribolov, pohodništvo.

Spletni por tal Fashionlife
Nakupi preko spleta hitro naraščajo, zato
ustvarjamo spletno mesto, ki bo združevalo
več modnih trgovin na enem mestu. Pri nas
boste lahko izbirali med izdelki različnih
trgovin, si ustvarili svoj
stil s kombiniranjem
različnih oblek, modnih
dodatkov, čevljev in
kozmetike. Seveda
boste lahko za nasvet
povprašali tudi naše
strokovnjake.

DOLORES CARL
dolores.osek@gmail.com
040 683 033

Mediacija in pravno-poslovno
svetovanje
Vsestransko pravno in poslovno svetovanje
podjetjem in fizičnim osebam. Sestavljanje
pogodb, poslovno svetovanje ter izvajanje
alternativnega reševanja sporov, predvsem
mediacije.

aleksandra.zupevc@gmail.com
041 950 825

Vse naravno
Naravna ročno izdelana mila in naravna
zeliščna mazila za razvajanje vaše kože,
naravni pralni praški za nego vaših oblačil.
Vsi izdelki so narejeni brez sintetičnih
konzervansov, emulgatorjev, penil …
V ponudbi tudi čaji, zelišča, začimbnice in
naravna sredstva za zaščito rastlin.

JANJA BAKŠIČ DORNIK
janja.b.dornik@gmail.com
031 818 664

LUKA JEJČIČ

Konnichiwa!
Pomagati želim pri vzpostavitvi ter
krepitvi stikov med Japonsko in Slovenijo.
Slovenskim podjetjem, ki že sodelujejo
ali pa si sodelovanja z Japonsko želijo,
ponujam prevajalske storitve in svetovanje,
kako najučinkovitejše komunicirati z
Japonci.
Pripravljam turistične izlete in oglede
za vaše poslovne partnerje na obisku v
Sloveniji. Za vse žejne znanja pa tečaji
japonskega jezika in spoznavanje japonske
kulture.

lukajejcic@gmail.com
041 497 499

Krajinsko arhitekturno
urejanje
Okolica hiše in podoba naselja, kjer živimo,
pomembno vplivata na naše počutje.
Domač vrt ali bližnji park postajata zaradi
hitrega ritma sodobnega življenja z vse
manj prostega časa vedno pomembnejši
del bivalnega prostora.
Ponujamo kvalitetno krajinsko arhitekturno
načrtovanje, svetovanje ter urejanje vrtov
in parkov in izboljšujemo kvaliteto bivanja.

ŠPELA FEKONJA
MARKO BREGAR
marko.bregar87@gmail.com

fekonja.spela@gmail.com
41 547 602

PETRA EREŠ MALUS
petra.eres@gmail.com
031 810 997

ZASAVSKA REGIJA
CO N F I R M O, p ra v n o i n p o s l ov n o
svetovanje

CO N F I R M O, p ra v n o i n p o s l ov n o
svetovanje

Zaupanje, diskretnost, profesionalnost …
do pravih rešitev brez stresa.
Pravno svetovanje in pisna izdelava
pogodb, aktov, pravilnikov, pritožb,
vpisov ter mnenj na področjih delovnega,
gospodarskega, korporacijskega in
davčnega prava. Za mala in srednja
podjetja in fizične osebe.

Zaupanje, diskretnost, profesionalnost …
do pravih rešitev brez stresa.
Pravno svetovanje in pisna izdelava
pogodb, aktov, pravilnikov, pritožb,
vpisov ter mnenj na področjih delovnega,
gospodarskega, korporacijskega in
davčnega prava. Za mala in srednja
podjetja in fizične osebe.

TANJA DELIČ

TANJA DELIČ

tanja.delic@gmail.com
040 959 343

tanja.delic@gmail.com
040 959 343

ReCotka – preprosto znova
uporabno
Rabljenim otroškim oblačilom dodamo
nov design in izgled z zanimivo, igrivo,
unikatno predelavo. Naj rabljena oblačila
ne pristanejo na smetišču: mi jim dodamo
novo vrednost. Preprosto znova uporabno.
Delujmo trajnostno ter družbeno
odgovorno!

NINA OJSTERŠEK
nina.ojstersek@gmail.com
040 430 336

Skupaj z naravo – Zabojček
zdravja
Zabojček zdravja nudi prvovrstno ekološko
zelenjavo. Širimo nabor vrtnin, pri čemer
prisluhnemo tudi uporabnikom.
Obiščite našo kmetijo in se sami
prepričajte, da so naše povrtnine pridelane
na naraven način. Kadarkoli si lahko svoj
zabojček zdravja naberete kar sami.

RENATA TRAJČEVA
renatatrajceva1@gmail.com
041 402 392

Pomoč na domu
Potrebujete pomoč na vašem domu?
Namesto vas opravim vsa gospodinjska
opravila in poskrbim za varstvo vaših otrok.
Starejše ljudi z veseljem pospremim po
nakupih ali na sprehod v naravo, poleg
tega lahko v domačem okolju pokramljamo
ob kavici ali čaju. Pomoč je namenjena
starejšim in mladim družinam.

NATAŠA ZIMŠEK
natasa.zimsek@gmail.com
040 204 610

LESOREZ – Fine rezbarije za
vse kupčije
Čas je, da naglas povemo, da je vrednost
in kakovost slovenskega lesa visoka. LesO-Rez je ambasador slovenskega lesa, saj
skrbi za njegovo promocijo, proizvaja in
prodaja unikatne lesene izdelke, kot so
poslovna darila, pručke, gajbice, šatulje,
klubske mizice iz palet in še marsikaj.

Inovacija v gradbeništvu
Iniciatorji INB 06 pvc je strokovno ime za
cevi, ki omogočajo gradnjo neomejeno
velikih betonskih talnih plošč brez
dilatacijskih sredstev. Inovativni izdelek
rešuje gradbincem
znano težavo in
omogoča prihranke
denarja, časa in dela.
Nudimo tudi gradbeni
inženiring, izvedbo
in nadzor pri gradnji
manjših individualnih
stanovanjskih objektov.

BLAŽ ŠKRBEC
blaz.skrbec@gmail.com
040 720 850

Programska podpora špor tnim
prireditvam
Inovativna programska rešitev
organizatorjem športnih turnirjev in
prireditev omogoča cenejšo, lažjo, hitrejšo
ter boljšo organizacijo. Sistem ponuja
celovito rešitev in podporo pri organizaciji
turnirjev, hkrati pa naredi vaša tekmovanja
zanimivejša in bolj atraktivna.

PRIMOŽ FRAJLE

ŽIGA ŠANTEJ

primoz.drdr@gmail.com
040 569 036

ziga.santej@gmail.com
031 564 452

Izvensodna izvršba
Uspešno ste sklenili pogodbo z novo
stranko, v roku in kvalitetno opravili
dogovorjeno storitev. Nato se je zataknilo
in za opravljeno delo niste prejeli
dogovorjenega plačila. Vam zveni znano?
Izvensodna izterjava
je zaradi hitrosti in
enostavnosti časovno
in finančno ugodnejša
v primerjavi s sodnimi
postopki.

S projekti na pot razvoja
Imate idejo za nov projekt, a vam
primanjkuje sredstev za izvedbo? Nimate
časa in znanja za izpolnjevanje prijave na
razpis?
Vaše ideje preoblikujemo v kvalitetne
projekte, ki bodo uspešno kandidirali na
razpisih in vaši organizaciji omogočili
hitrejšo rast in razvoj. Mi poiščemo
ustrezen razpis, svetujemo pri pripravi
projekta in razpisne dokumentacije ter vam
omogočimo pridobitev sredstev.

DUNJA KODRMAN

MIRELA ĆEHIĆ

dunja.kodrman@gmail.com
041 265 081

mirela.cehic@gmail.com
031 632 176
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Podjetno v svet
podjetništva 2013
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.

