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POLETJE / JESEN 2014
Podjetno v svet podjetništva 2014 je
operacija, ki mladim brezposelnim
izobraženim osebam pomaga oblikovati
lastne podjetniške kariere. Vanjo je bilo
letos vključenih že 240 mladih iz vse
Slovenije, z zadnjo skupino pa bo njihovo
število naraslo 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.

02

OECD spoznal PVSP

03

Zmaga PVSP

04

Gorenjska regija

05

Goriška regija

06

Jugovzhodna Slovenija

07

Koroška regija

08

Notranjsko-kraška regija

09

Obalno-kraška regija

10

Osrednjeslovenska regija

11

Podravska regija

12

Pomurska regija

13

Posavska regija

14

Savinjska regija

15

Zasavska regija
REGIONALNI CENTER
ZA RAZVOJ

02

OECD spoznal PVSP
Organizacija za gospodarsko sodelovanje
in razvoj (OECD) in Generalni direktorat
za zaposlovanje, socialne zadeve in
vključevanje Evropske komisije sta 22. in
23. septembra v Bruslju pripravila seminar
Spodbujanje podjetništva med mladimi. Na
njuno povabilo smo na dogodku predstavili
projekt Podjetno v svet podjetništva (PVSP)
kot primer dobre prakse na področju
usposabljanja, mentorstva in svetovanja za
podjetništvo.
Seminar je bila namenjena odločevalcem
v državah članicah, njegov cilj pa, da na
osnovi uspešnih primerov identificiramo
najučinkovitejše instrumente spodbujanja
podjetništva med mladimi. Evropska
komisija je z njim želela pridobiti informacije
o vrstah podpore, ki so je mladi deležni v

STAŠA BALOH PLAHUTNIK
je vodja programa Podjetno v svet
podjetništva 2014

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

različnih članicah, in oblikovati smernice
delovanja, kako s kombinacijo različnih
skladov evropske unije spodbuditi
podjetništvo med mladimi in odpiranje
novih delovnih mesta zanje.
Predstavljeni so bili štirje primeri s
področja mentorstva, usposabljanja in
svetovanja – med njimi tudi PVSP, dobre
prakse na področju finančnih spodbud
oziroma primeri finančnih shem za
mlade podjetnike (sklad za globalizacijo,
mikrokrediti, garancijske sheme
za mlade podjetnike) in spodbude
na področju mreženja (primeri
podjetništva v nevladnih organizacijah,
socialnih podjetjih in mreženje med
predstavniškimi organizacijami mladih v
različnih državah).
PVSP ima leto po zaključku prve skupine
udeležencev nadpovprečne rezultate, saj
je že doslej več kot 60 odstotkov izhodov,
natančneje, da je dobra polovica že
uspešnih udeležencev ustanovila
podjetje in se v njem zaposlila, druga
polovica pa se je zaposlila drugje. Takšni
rezultati so posledica več dejavnikov.
Struktura programa ima sicer predpisane
nekatere obvezne teme, a je hkrati dovolj
fleksibilna, da lahko mentorji vsebino in
intenzivnost posameznih tem in oblik
usposabljanja prilagodijo potrebam
skupine. Naslednji dejavnik so visoko
usposobljeni notranji in izkušeni zunanji
mentorji, ki udeležence spodbujajo pri
intenzivnem razvoju njihovih idej in
jim s svojimi izkušnjami omogočajo,
da se izognejo pastem, ki jih čakajo na
odprtem trgu. Nadalje so regionalne
razvojne agencije, kjer se program izvaja,
močno vpete v poslovne, družbene in
socialne mreže, s čimer udeležencem
omogočijo hitrejše in učinkovitejše

dostopanje do potrebnih informacij in
stikov.
Pomemben ključ do uspešnosti je, da
se kljub fleksibilnosti program v vseh
regijah izvaja po enotnem načrtu. Skupne
osnove delovanja so bile vzpostavljene v
okolju stalnega usposabljanja mentorjev
in skrbnikov ter s prenosom izkušenj
med partnerji. Vsi udeleženci pri razvoju
svojih idej uporabljajo poslovni model
(največkrat Canvas), se spoznavajo z
najsodobnejšimi pristopi (na primer
organizacijsko načelo Lean) in že zelo
zgodaj začno svojo idejo preverjati na trgu.
K edinstvenosti programa prispevajo še
vgrajeni elementi mreženja: udeleženci se
srečajo na skupni konferenci, razvite ideje,
projekte, produkte in storitve predstavijo
na tržnici idej, povezujejo se na skupnem
facebook profilu in projektni spletni strani.
Element uspešnosti pa je seveda tudi
odzivnost in vsakršna podpora Ministrstva
za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti ter posledično ključno
sofinanciranje s sredstvi Evropskega
socialnega sklada.
Naj se na koncu vrnem k bruseljskemu
seminarju dobrih praks spodbujanja
podjetništva med mladimi. Številne države
članice imajo razvite posebne finančne
sheme, kot so mikrokrediti, garancijske
sheme, semenski kapital in podobno za
sofinanciranje in spodbujanje podjetništva
med mladimi. Njihova in naša izkušnja
je namreč, da imajo mladi, ki se odločajo
za podjetništvo, slabši dostop do virov
financiranja. Ker je bil na seminarju
prisoten tudi predstavnik SPIRIT-a, lahko
upamo, da bodo dobre izkušnje drugih
držav in njihova priporočila kmalu obrodila
tudi v Sloveniji.

Zmaga PVSP
Na Kongresnem trgu v Ljubljani je bila
2. oktobra 2014 odprta razstava Kaj pa
je bilo z evropskim denarjem narejeno
zate, za tvoj kraj? Razstavo sta pripravila
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko in Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da bi
z njo povečala vedenje o tem, kaj je bilo
v zadnjem programskem obdobju, torej

od 2007 do 2013, uresničeno s pomočjo
evropskih sredstev.
Na razstavi je bilo predstavljenih 26
projektov od skupno 95.300, kolikor
jih je bilo v teh sedmih letih izvedenih
s pomočjo evropskih skladov. Med
predstavljenimi je bil tudi Podjetno v
svet podjetništva (PVSP), ki ga je razvil
Regionalni center za razvoj in se zdaj
izvaja po vsej Sloveniji.
Organizatorja sta se odločila, da

promocijski dogodek nadgradita z
glasovanjem za najboljši projekt, ki se
ga je na spletni strani www.eu-skladi.si
lahko udeležil vsakdo, pri čemer je bilo
iz istega naslova mogoče oddati glas
le enkrat dnevno. Glasovanje je trajalo
do 23. oktobra 2014, ko se je nabralo
okrog 2500 glasov. Največ, kar blizu 40
odstotkov, jih je prejel naš PVSP, ki je po
mnenju občinstva tako z naskokom postal
najboljši projekt preteklega sedemletja.

Ljubljana,
podjetniško mesto
V septembru je pred Mestno hišo v
Ljubljani potekal dogodek Ljubljana,
podjetniško mesto, na katerem so
bili predstavljeni različni programi
za spodbujanje podjetniške kulture
in podjetništva med mladimi. Med
predstavljenimi je bil tudi Podjetno v svet
podjetništva (PVSP).
Na podjetniški tržnici se je predstavilo
več kot petnajst udeležencev projekta
Podjetno v svet podjetništva iz
Ljubljanske urbane regije, ki so
obiskovalce navduševali z različnimi
idejami in inovacijami. Ob posameznikih
iz prejšnjih skupin so se predstavili tudi
vsi aktualni udeleženci ljubljanskega
PVSP: komunikacija dediščine z uporabo
digitalnih tehnologij, lesena kolesa
Woodster Bikes, elektronski merilec
gibljivosti sklepov, Calesita, plesna šola
argentinskega tanga, psihoterapevtska
pomoč posameznikom, parom in
družinam, visoko učinkoviti sistemi za
čiščenje pitne vode, pravno svetovanje za
oživljanje podjetniških idej, Neon rabbit,
Swingy, pripomoček za trening ravnotežja
ter zasebno varstvo predšolskih otrok.
Med povratniki, nekateri med njimi so že
precej uspešni na svoji podjetniški poti,
pa so bili Bilko, gojenje kalčkov in zelenja,
vzgoja dekorativne zelenjave in cvetja,
3D tiskalnik – Pel3o, LENILAB, moda in
pripomočki za pse, celovito urejanje
bivalnih površin, Margant, izdelki iz lesa,
Zavod Vizo, filmska vzgoja za otroke in
mlade ter Polžereja PomaVita.
Udeleženci so podjetniško tržnico
uspešno izkoristili za svoje predstavitve
in promocijo, saj je bila dobro obiskana
s strani širše javnosti in medijev, s svojo
ekipo pa se ga je udeležil tudi župan
Zoran Janković.

LJUBLJANA PODJETNIŠKO MESTO

Študentska arena
Na 15. študentski areni, največji
izobraževalno-sejemski prireditvi za
mlade v Sloveniji, ki se je dogajala med
21. in 23. oktobrom na ljubljanskem
Gospodarskem razstavišču, so se
uspešno predstavili tudi udeleženci
operacije Podjetno v svet podjetništva.
Poleg zaposlovanja mladih, kamor se
operacija PVSP vsebinsko umešča, so bile
teme še izobraževanje, štipendiranje,
mednarodno sodelovanje, študentske in
dijaške organizacije ter podobno, kar naj
bi areni pomagalo uresničiti njeno vizijo:

Foto: Nejc Pajk

postati dogodek, ki bo mladim na enem
mestu ponudil vse aktualne informacije.
Ob predstavitvi samega projekta –
pri čemer smo se povezali z drugimi
razstavljavci, med drugimi z univerzama
v Ljubljani in Mariboru – so udeleženci
razkazali svoje podjetniške ideje, se
medsebojno spoznali in iskali možnosti za
različne oblike poslovnega sodelovanja
v prihodnosti. Uspešna praktična lekcija,
kako preko neformalnega druženja
pridobiti koristne informacije in povezave.

ŠTUDENTSKA ARENA
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GORENJSKA REGIJA
Mentor vašega jezikovnega
potenciala
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Naučite se
angleškega jezika
na sproščen in
zabaven način.
Na vašem
delovnem mestu,
pri vas doma,
na sprehodu v naravi. Preko vsebin, ki so
vam zanimive, poskrbim za rast vašega
znanja angleščine in okrepim samozavest
govornega nastopa. S povezovanjem vaših
zanimanj s tujim jezikom vam motivacije za
učenje nikoli ne bo zmanjkalo.

ANA KOZAMERNIK

Nova znanja, novi začetki

Krepim spomin

Programi vključujejo treninge
komunikacijskih in socialnih veščin,
sprostitvene treninge, učno pomoč za
otroke in mladostnike ter predavanja za
starše. Z interdisciplinarnim pristopom in
različnimi didaktičnimi metodami krepimo
šibka ter razvijamo močna področja
posameznika.
Programi se
izvajajo v
skupinski ali
individualizirani
obliki.

Tudi spomin peša, če
ga ne urimo. Izvajam
delavnice za krepitev
možganov, predavanja
ter delovno terapijo po
domovih na območju
Gorenjske. Z ljubeznijo,
strokovnostjo, nasveti, prilagoditvami in
posluhom vam v življenje vračam kakovost
in samostojnost.

IRIS ŠOBER
iris.sober@gmail.com

ana.kozamernik@gmail.com

Zgodbe, ki poganjajo iz
spomina

Povezovanje znanosti z
vsakodnevno prehrano

Ustvarjam nostalgične kolaže in ilustracije.
V starih revijah in časopisih iščem navdih,
ki ga transformiram v novo zgodbo z
aktualno preobleko. Zbiram spomine
in skrbim, da ne potonejo. Pod mojim
imenom najdete unikatne kolaže in
ilustracije, majice s potiskom, dežnike ter
razglednice – vse
skupaj pa začinim
z dobršno mero
humorja.

Ali ste vedeli, da je banana eno najbolj
nezdravih živil za zajtrk? Na mojih
predavanjih boste izvedeli ne samo kaj
uživati, ampak tudi zakaj in kdaj izbrati
določeno hrano ter se izogniti drugi.
Znanstvene informacije o učinkih hrane
na delovanje telesa vam pojasnim na
strokoven in razumljiv način. Zdravi smo
enkratni!

stibelj.marusa@gmail.com
dr. ŠPELA MAGISTER, univ. dipl. biokem.

... delimo z vami. Z individualnim pristopom
organiziramo in izvajamo interaktivna
vodenja, doživetja in dogodke na ključ za
podjetja in posameznike. Ponujamo tudi
odstranljiv modelarni sistem, ki vaš avto
spremeni v
mali avtodom,
ter najem
apartmajev
v središču
slovenskega
bisera Bleda:
www.apartmazvegelj.com.

NINA ŽVEGELJ
vejan.nina@gmail.com
041 664 892

info@krepim-spomin.eu
www.krepim-spomin.eu

Kreativne rešitve pri razvijanju
blagovne znamke
Dizajn razumem kot pogon za
posredovanje vsebine. Ukvarjam se s
strateškim vsebinskim marketingom in
vizualnim komuniciranjem na področju
»lifestyle« (moda, ambient, turizem,
kulinarika, tehnologija) in za vas
pripravljam digitalne vsebine (spletne
strani), tiskane vsebine, socialne vsebine
(urejanje družabnih omrežij), vsebine z
identiteto, produktne vsebine (embalaže).

ALENKA KÜRNER
alenka.kurner@gmail.com

Po v s o d j e l e p o, a
doma je najlepše

MARUŠA ŠTIBELJ

Svojo strast do raziskovanja in
kreiranja...

PETRA ČELIK

spela.magister@gmail.com
www.spelamagister.wix.com

Zato vam svetujem in vodim
postopke prodaje, nakupa, gradnje ali
obnove nepremičnin. Sodelujem z bankami
in zavarovalnicami, pomagam pri izbiri
in v postopkih pridobivanja ali nalaganja
finančnih sredstev za vašo nepremičnino.
Namesto vas urejam in pridobivam
dokumentacijo. Pomagam vam prihraniti
čas in denar.

BARBARA BAKOVNIK VEHOVEC

Glina res je fina
Trgovina z ročno izdelanimi izdelki iz gline
za vas, vaše najbližje ali poslovne partnerje.
Izdelki nastajajo pod spretnimi rokami
slovenskih umetnikov. Za vse tiste, ki ste
željni spoznati in
začutiti moč gline,
ste kreativni in
želite kakovostno
preživeti prosti
čas, pa ponujamo
ustvarjalne
delavnice. Tudi za
najmlajše.

SAŠA RAZINGAR
sasa.razingar@gmail.com

barbarabve@gmail.com

Pisanje unikatnih besedil –
pika na i vašim zamislim
Učinkovita, prodorna in kakovostna
besedila za boljšo prepoznavnost in
pozitivno javno podobo vašega podjetja. S
pisanjem unikatnih besedil, tako poslovnih
kot marketinških, ter stilskim urejanjem
in lektoriranjem
dodam piko na i
vašim zamislim.

KATJA BUČAN
katja.bucan@gmail.com
051 362 383

GORIŠKA REGIJA
Benjamin Koren, arhitekt
Oblikovanje je več kot izdelava produkta. Je
pot, ki zahteva široko paleto znanja
in truda. S svojo ponudbo celostnega
oblikovanja na področju razvoja produktov,
industrijskega in grafičnega oblikovanja
želim posameznim strankam in podjetjem
ponuditi celovito rešitev na enem mestu.

Domača zelenjava na vsako
mizo

Slovensko hrano naj oprašujejo
slovenski čmrlji

Pridelava in prodaja domače zelenjave.
Zakaj kupovati lokalno pridelano zelenjavo:
- ker je bolj zrela, sveža in polnejšega
okusa,
- ker ima višjo biološko in hranilno
vrednost,
- ker je pridelana v vaši neposredni bližini
in zato ne potrebuje konzervansov.

Vzgoja avtohtonih slovenskih čmrljev, ki
ne predstavljajo tveganja za divje vrste
čmrljev, zadovoljijo pa potrebe vrtnarjev,
sadjarjev in vrtičkarjev tako v rastlinjakih
kot na prostem. Primerni so tudi za tiste,
ki si želijo domače živali, za katere ni
potrebno skrbeti in kot učni model za šole
pri pouku biologije in naravoslovja. Celotna
ponudba je zaokrožena s svetovanji ter
predavanji in delavnicami, namenjenimi
tako širši javnosti kot stalnim strankam.

BENJAMIN KOREN
contact@benjaminkoren.ga
041 906 100

ANJA KOŠUTA
anja.kosuta@gmail.com

Mini Poliglotini
Zgodnje učenje jezikov ima številne
pozitivne vplive na razvoj otroka.
Večjezične knjige za otroke smo razvili, da
bi na zabaven in kreativen način spodbudili
učenje tujih jezikov pri naših najdražjih.
Zgodbe temeljijo na pravljici, v kateri
nastopajo živali in so primerne za otroke od
3. leta starosti naprej. Oblikovane so tako,
da so posebej primerne za učenje branja
slovenskega in tujih jezikov.
Knjige vsebujejo: pravljico, ilustracije,
slikovni trojezični slovar in didaktične
materiale.

A.MIGO
S ponudbo konkurenčnih storitev na
področju računalništva in IT rešitev,
spletnih storitev, oblikovanja in marketinga,
želimo strankam ponuditi čimbolj obsežno
ponudbo na enem mestu.
Kakovost, hitrost in profesionalnost so naše
vrline.

MATJAŽ PRIJATELJ
matjaz.prijatelj@a.migo.si
040 241 551

MIHAELA LEVPUŠČEK
mihaela.levpuscek@gmail.com

Vse za ADR vozila
Prevoznikom ADR blaga nudimo
celovito storitev svetovanja, nakupa in
poprodajnih aktivnostih za ADR vozila.
Poleg zaloge lastnih rabljenih ADR vozil,
lahko prevoznikom priskrbimo tudi nova
ali rabljena ADR vozila vseh cenovnih
razredov. Specializirani smo za ADR vozila
od razreda 2 do 9.

Luka kotiček

dr. MOJCA STUBELJ ARS
mojca.stubelj.ars@gmail.com
031 338 669

Akupunktura za živali
Akupunktura je metoda zdravljenja
tradicionalne kitajske medicine. Kot
veterinarka, specializirana
za veterinarsko akupunkturo, nudim
terapije akupunkture za pse, mačke in
konje. Akupunktura pomaga pri številnih
boleznih, nekaterih vedenjskih težavah
psov ter pri izboljšanju kondicije in počutja
starejših živali.

Ponujamo vam kakovostno in hitro
sestavljivo modularno pohištvo za opremo
doma, trgovine, razstavnega prostora ... V
svoji ponudbi imamo tudi hitro sestavljiva
modularna
otroška igrala.
Želimo si, da z
nami rastete in
ustvarjate kotiček
po svoji meri.

LUKA BOLTAR
luka.boltar@gmail.com
041 318 938

Mikropivovarstvo
Vodo, kvas, slad in hmelj
smo združili v
celoto ter ustvarili
»božanski napitek«,
kot so pivo
poimenovali v preteklosti. Naše poslanstvo
je navdušiti z drugačnimi okusi. Pestrosti
smo dodali pridih domačnosti. Ustvarjamo
pivo za užitkarje, ko vsak požirek pomeni
emocijo okusov.

AJDA KONJEDIC

ANJA HORVAT

ajdakonjedic@ gmail.com

nemec.anja@gmail.com
031 338 740

ROK BIRSA
030 222 666

Grafično oblikovanje in razvoj
spletnih strani
Oblikujem in razvijam vse vrste spletnih
strani: statične, dinamične in spletne
trgovine.
Poleg tega po vaših željah oblikujem
logotipe, celostne grafične podobe, oglase
in vse vrste tiskovin.
Funkcionalnost in oblika, ki tvorita
edinstvene spletne izkušnje.

PETER GRILJ
peter@grilj.graphics
031 841 058
peter.grilj.graphics
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JUGOVZHODNA SLOVENIJA
S spletnim portalom do
popolnega zdravja.
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Samo s specifičnimi hranili si lahko
povrnete lepoto in zdravje. Inovativni
spletni informacijski portal ponuja rešitev
za vaše osebne zdravstvene tegobe:
diabetes, debelost, depresija, pomanjkanje
energije in mnoge druge telesne ter
duševne težave. Informacije, ki odprejo
obzorja popolnega zdravja in privlačnosti,
temeljijo na
strokovnih
študijah,
podprtimi
s številnimi
dokazi.

JASNA RAJER
jasna.rajer@gmail.com
040 647 776

B i ke d ’A l p s
Si gorski kolesar, ki si želi odkrivanja novih
gorsko kolesarskih izletov, nepoznanih
lokacij in neraziskanih poti doma in v tujini,
pa ti življenjski slog ne dopušča časa za
iskanje informacij? Pojdi z nami nekam, kjer
še nisi bil, ter nam zaupaj celotno podporo,
organizacijo in varnost. V kolikor si pristaš
lastne organizacije, si pomagaj z eno izmed
številnih gpx sledi, ki jih najdeš na naši
spletni strani Bike d’Alps.

P O L Ž E R E J A S LO S N A I L

Spregovorite rusko

Polži so ekološka hrana z zdravilnim
učinkom. So okusni, hranljivi, bogati z
vitamini in minerali,
vsebujejo zelo malo
maščob in imajo visoko
biološko valenco
beljakovin. Proizvodi iz
polžev so vse bolj priznani
v lepotni in zdravstveni
industriji. Za zdrav,
ekološko osveščen in
modern način življenja!

Poskusite nov pristop k poučevanju ruščine
s šolo na daljavo, ki vas bo vpeljala v rusko
okolje preko spleta (pri vas doma v hišnih
copatih s slušalkami na glavi, v prostem
času, ki ga imate). Tečaj omogoča določeno
število individualnih ur z native speakerjem ruskega jezika, v živo ali preko spleta.

GREGOR ŠMALCELJ
gregor.smalcel@gmail.com
040 748 569

Tra k to r za o t ro ke
Razvijamo traktor za
otroke od 5 do 10 let s
funkcijami, kot jih ima
pravi traktor, z možnostjo
dodatkov, kot so prikolica, prva
nakladalna žlica, plug za odriv snega in še
veliko več. Z njim boste otroka razveselili,
ko vam bo pomagal pri zunanjih opravilih,
hkrati pa se bo že v zgodnjih letih seznanil s
tehničnim razmišljanjem.

MITJA JAKŠE
jaksecorp@gmail.com

Domači mlečni izdelki Pavček

ALJAŽ ŠTERK
bikedalps@gmail.com
031 381 120

Trg o v i n a C A R N I O L A : P ra vo
darilo je osebno in izročeno z
ljubeznijo!
Ste se v poplavi cenenih izdelkov že
naveličali iskati tisto pravo darilo za
ljubljeno osebo? V trgovini CARNIOLA ga
boste med širokim izborom unikatnih in
ročno narejenih izdelkov zagotovo našli.
Torbica za prijateljico, nakit za mamo, vaza
za babico, vino za očeta, skodelica za brata
ali copatki za
novorojenčka.
Ker pravo darilo je
uresničena misel, s
katero pokažeš, da
poznaš tistega, ki
ga obdaruješ.

LIDIJA GORNIK
lidijagornik@gmail.com
040 688 697
www.carniola.com

Domačija Pavček se že več kot 40 let
ukvarja s pridelavo mleka. Sedaj bomo
naredili korak naprej in vsem, ki imate radi
lokalno domačo hrano, ponudili sveže
domače mlečne izdelke. Uporabljamo
naravne
sestavine in
sladkamo
izključno z
naravnimi
sladili.

VANJA UHAN
uvanja@gmail.com
041 859 017

Animacija otrok

ARTEM LESNIKOV
artemlesnikov@gmail.com
030 383 638

E-knjiga – prilagodimo branje
tehnologiji
Resda brez listov in platnic, ima pa črke,
in kar je pomembneje - črke oblikujejo
enkratno in unikatno vsebino. Ne
potrebuje papirja in črnila, ne zahteva
fizičnega prostora na knjižni polici.
Zaradi digitalnega teksta lahko besedilo
brez težav prevajaš, prilagajaš velikost
črk, iščeš določene besede, zaznamuješ
strani in pišeš
opombe. Ponujam
oblikovanje
e-knjig, knjig in
ostalo grafično
oblikovanje.

KATJA OKORN
okorn.katja@gmail.com
041 216 521

Oblikovanje pohištva in
notranjih prostorov
Naj vam poslovni ali življenjski prostor
oblikuje oseba, ki posluša in razume vaše
želje. Skladno z njimi vam funkcionalno
in estetsko oblikujem vaš prostor. Izbirate
med petimi ključnimi oblikovnimi stili in
njihovimi kombinacijami ter Vastu filozofijo
opremljanja prostorov.

Se boste poročili in povabili
goste z majhnimi otroki?
To je le ena od situacij, kjer
boste z našo pomočjo lahko
brezskrbno uživali. Otroke bomo animirali
s telovadbo, igrami, plesom, petjem, nekaj
ur ali ves dan.
Organiziramo tudi animacijo na rojstnih
dnevih. Vedno pa se prilagodimo željam in
potrebam otrok in staršev.

TADEJA BAJUK
tadeja.bajuk@gmail.com
041 275 529

DAŠA BAJT
DESIGN

dasa.sign@gmail.com
040 560 007

KOROŠKA REGIJA
FINGERBEAR
FINGERBOARDS

Polžja farma MAANGA

Fingerbear fingerboards
je prva slovenska znamka
miniaturnih unikatnih
lesenih rolk. Z njimi
izvajamo manevre kot pri
običajnem rolkanju, le da namesto nog
uporabljamo prste ene roke. Sodelujemo
na različnih dogodkih. Mlade in mlade po
srcu spodbujamo k druženju, kreativnem
razmišljanju ter skrbimo za razvoj tega
novega in zanimivega športa v Sloveniji.

Na ekološki način bomo gojili avtohtono
vrsto polžev Hellix Aspersa Muller.
Gurmanom želimo ponuditi vrhunsko
delikateso, ki je ne le okusna, temveč tudi
zelo zdrava. Polžje meso je zdrav vir kalcija,
železa in magnezija ter ima ugoden vpliv
na krepitev imunskega sistema.

Vstopi v ekološki krog rešitev
z biološkimi
odpadki
Ponujamo rešitve za
biološke odpadke
v gospodinjstvih.
Prihranimo čas in denar
s pomočjo rešitev
zbiranja odpadkov,
ki jih lahko sami enostavno predelamo.
Ponujamo biološke koše za smeti,
kompostnike ter male biološke čistilne
naprave.

ROBERT VIHER

TADEJ SKRBIŠ
tadej.tedi.skrbis@gmail.com
040 637 120
www.facebook.com/Fingerbearfingerboards

Tr že n j e, o g l a š e va n j e te r
promocijske skupine
Katere medije izbrati za trženje in
oglaševanje vaših storitev in izdelkov, da
boste dosegli največji učinek? Nudimo vam
trženjske in oglaševalske storitve v medijih
(radio, tisk in TV). Pomagali vam bomo
pri odločitvah, kateri medij izbrati za vaš
oglas, da bo dobro slišan in viden,
za promocijske aktivnosti pa
bo poskrbela skupina hostes
Propetke.si.

anna.cuah@gmail.com
031 708 354

GLEDALIŠČE DELA
Gledališče DELA povezuje zgodbe
dediščine z gledališkimi in glasbenimi
elementi. Glasbeno-lutkovne predstave za
mladino in odrasle so inovativen pristop
k ustvarjanju v gledališki dejavnosti. Za
prostor uprizoritve ne uporablja klasičnega
odra, ampak javne zapuščene stavbe
(tovarniške hale, rudnik), ki predstavi dajejo
poseben brezčasen pečat.

JASMINA OVNIČ

franja.pavse@gmail.com
031 201 505

Naslovno ime pomeni telovadko, nam
pa prostor, kjer s pomočjo terapije,
individualnih in skupinskih vadb ter masaž
vzpostavljamo kulturo zdravega telesa.
Združujemo rehabilitacijo in preventivo v
smislu vzpostavljanja
zdravega odnosa do
svojega telesa.
Delamo, kar imamo
radi, in imamo radi to,
kar delamo.

terapije@fizkulturnica.si
031 796 311

Sprostitveno terapevtski salon

FRANJA PAVŠE

F I Z K U LT U R N I C A

AJDA HRASTNIK

jasmina.ovnic@gmail.com
041 873 373

Nudimo vam protibolečinske in
sprostitvene terapije ter masaže, ki
posamezno ali v kombinaciji spodbujajo
prirojeno zdravilno inteligenco telesa.
Imamo ta privilegij, da mu z ustreznimi
tehnikami priskočimo na pomoč. Človeka
obravnavamo celostno, torej upoštevamo
tudi njegov
psihološki, duhovni
in energetski sistem.

robert@egrad.si
041 277 757

ANA KUGOVNIK

TEA KOVŠE
tea.kovse@gmail.com 051 689 343

POSODOBI.SE
Nudimo različna računalniška izobraževanja
in podporo, s čimer želimo prispevati k
učinkovitejši uporabi računalniških orodij.
Storitev je namenjena podjetjem, starejšim
uporabnikom in vsem, ki želijo posodobiti
svoja znanja ter se samostojno predstavljati
s pomočjo računalnika.

Z morskim zrakom nad težave z
dihali in kožo
V SOLNI SOBI na Ravnah na Koroškem
nudimo terapije z blagodejnimi vplivi
solnih kristalov na dihala, kožo ter dvig
imunske odpornosti. Otroci se bodo lahko
udeležili tudi pravljičnega krožka, kjer bodo
med terapijo s pomočjo pravljice spoznali
čarobno moč soli za naše zdravje.

EKO avtopralnica
BEKÖL
Eko avtopralnica z okolju
prijaznim pranjem avtomobilov.
Pralnica je namenjena
okoljsko ozaveščenim uporabnikom in
vsem, ki želite imeti po konkurenčni ceni
kakovostno oprano vozilo.
Za vas čistimo avto in okolje!

BORIS LAZAREVIĆ
boris.lazarevic88@gmail.com
040 834 416

TADEJA MITIĆ
tadeja@solnapravljica.si
040 894 858
www.solnapravljica.si

ANJA FRIŠKOVEC
info@posodobi.se
040 186 320
www.posodobi.se
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NOTRANJSKO-KRAŠKA REGIJA
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Dobra javna
podoba – ključ
do uspeha

G A I A L AT E S , v s p r o š č u j o č e m
objemu svojih bližnjih in
narave

Osredotočite se na
vsebino svojega
dela - oblikovanje
javne podobe vašega
podjetja, društva ali ustanove pa prepustite
meni.
Oblikujem sporočila za javnost, urejam
glasila, skrbim za učinkovito tržno
komuniciranje, svetujem pri odnosih z
javnostmi in brezhibno organiziram vaše
dogodke.

Pilates je moj način življenja, narava
je moj dom. Svojo strast do gibanja in
preživljanja časa v naravi z veseljem delim
z drugimi, ki potrebujejo regenerativni
odklop od vsakdanjika. V krajih Notranjske
organiziram vadbo pilatesa za ženske, v
prihodnje se bom posvetila še pilatesu za
nosečnice, mamice z malčkom in pilatesu
za pare, kjer se na zabaven, aktiven
ter sproščujoč način družimo s svojim
partnerjem. V poletnem času pa vadba na
prostem in aktivne wellness počitnice za
obiskovalce Notranjske.
Le sam si lahko podariš čas zase in za svoje
bližnje.

Izboljšanje javne podobe, Sergeja Širca, s. p.
SERGEJA ŠIRCA
sergeja.sirca@gmail.com
041 280 201

HELENA BAVEC

gaialates@gmail.com
031 287 276

Zdravo novinarstvo

Lisina štacuna

Ustvarjam za medije, društva, institucije
in ponudnike, ki skrbijo za obveščanje o
zdravju in načinu življenja, ki ga pomaga
povrniti ali ohraniti. Sem novinarka,
specializirana za področje zdravja in
naravnana na podajanje pozitivnih
novinarskih vsebin in promocijo koristnih
idej.

V Lisini štacuni spodbujamo lokalno
pridelavo, zato vsa ponudba izhaja iz
lokalnega območja in širše iz Slovenije. Vsi
so pridelani na naravi in človeku prijazen
način, nekateri nosijo EKO certifikat. Na
spletni strani www.stacuna.net si lahko
naše izdelke ogledate in jih naročite,
nudimo pa tudi brezplačno dostavo na
območju Pivke, Postojne in Cerknice.
Najbolj smo prepoznavni po sveži zelenjavi
in sadju, po mokah in mlečnih izdelkih in
po naravni kozmetiki ter izvirnih darilcih.
Vabljeni v center Spar Pivka!

URŠA BLEJC

ursa.blejc@gmail.com

Guštarna, za
vaš užitek

ŽIGA IVANETIČ

Guštarna je mesto,
kje vam pomagamo
odkriti ljubezen
do uživanja kakovostne hrane in pijače.
Kakovostna slovenska vina, pridelana z
ljubeznijo do narave in vinogradov, tudi
odlična olja, odlični siri, mesni in drugi
izdelki za razvajanje. Guštarna - kadar želite
nekaj dobrega...

DAVID LESKOVEC
leskovecd0@gmail.com
031 339 211

ziga.ivanetic@gmail.com
(05) 620 18 98

Organizacija in logistična
podpora špor tnih dogodkov
Druženje in športna aktivnost sta temeljni
dejavnosti za učinkovito sprostitev od
vsakdanje delovne rutine. Organiziramo
športne dogodke drugačnih dimenzij!
Namenjeni so radovednim športnim
navdušencem in tistim, ki si želijo novih
izzivov.

JERNEJA ZADEL

jerneja.zadel@gmail.com
040 864 970

Osebno trenerstvo in
prehransko svetovanje
Zdrav način življenja dosežemo z gibanjem
in zdravo uravnoteženo prehrano. Z
individualnim pristopom in dolgoletnimi
izkušnjami vam pomagam do zdravega
načina življenja. Nudim pomoč pri hujšanju,
telesni preobrazbi, izboljšanju kvalitete
življenja, pridobivanju kondicije in še
mnogo več.

FRANKO DOLGAN

franko.dolgan@gmail.com
040 757 694

Č I P K O L I TA , u n i k a t n i
papirnati izdelki
Ustvarjam unikatne, izvirne
in uporabne, z ljubeznijo
izdelane papirnate izdelke za
vse, ki živite nekaj posebnega.
Shranite najlepše spomine v
unikatnem albumu. Otroku podarite knjigo
za prve risbice. Zapišite svoje iskrene želje
na izvirno voščilnico. Podarite kuharsko
knjigo, ki jo bo obdarovanec napolnil s
svojimi najljubšimi recepti.

MOJCA BREZAVŠČEK
cipkolita@gmail.com
031 275 019
https://sl-si.facebook.com/Cipkolita

Tra n s p o r t n a te h n i ka Ca s co o
Skupaj premikamo svet. Delujemo povsod,
kjer se naklada, proizvaja, skladišči, prodaja,
kjer potekajo logistični procesi. Naši glavni
programi so transportna kolesa, transportni
in industrijski vozički ter
skladiščni regali.

KLAVDIJ STANTIČ
klavdijstantic@gmail.com
031 358 329
www.cascoo.eu

Razvoj mobilnih aplikacij
Pametni telefon postaja ključni
informacijski pripomoček naše dobe, v
samo nekaj letih je povsem preobrazil
marsikateri gospodarski, komunikacijski
in izobraževalni proces. Mobilne aplikacije
poenostavljajo življenje in rešujejo resnične
težave v podatkovno usmerjenem svetu.

EDI HAJDARPAŠIĆ
edi.luv@gmail.com
040 816 617

OBALNO-KRAŠKA REGIJA
Kmetija Degin

Prihaja NovaEra!

Ustvarjamo nove svetove!

Slovenska Istra ponuja številna kulinarična,
pohodniška in druga doživetja. Kmetija
Degin nudi svežo in predelano zelenjavo
mediteranskih receptur, sprehode po
tematskih poteh za organizirane skupine,
delovno prakso in usposabljanja za
študente in šolarje ter obrtniške izdelke iz
tradicionalnih znanj (košare iz bek). Vabljeni
na obisk.

NovaEra joga je sinonim za nekaj novega
in drugačnega. Je upanje za boljši jutri,
zato se trenutno posveča otrokom. Otroška
joga je vodena vadba z elementi joge, kjer
pripovedujemo žive pravljice, se igramo,
pojemo in plešemo. Otroci na zabaven
način ozaveščajo telo, razvijajo boljšo
koordinacijo in fleksibilnost. Ker na urah
joge ne ocenjujemo in ne tekmujemo,
se otroci lažje sprostijo in pridobivajo na
samozavesti. Poudarjamo pozitivnost in
se učimo spoštljivega odnosa do sveta,
drugih ljudi in samega sebe. NovaEra joga
v prihodnosti pripravlja še več jogijskih
doživetij - TUDI ZA ODRASLE!

Studio DOUBLEBLACK.NOSUGAR združuje
talente s področja Balkana v skupno
enoto, ki nudi visoko kvalitetne 2D in 3D
koncepte za zabavno industrijo (filmi,
video igre, stripi, igrače itd.). Pokrivamo
predprodukcijo, postprodukcijo in
marketing.

IVANKA VERGAN
kmetijadegin@gmail.com
031 377 517
www.facebook.com/kmetija.degin

SANDRA MILINKOVIĆ
sandra@novaera.si
070 901 992

Skozi igro do znanja
Ste ostali brez varstva za svojega sončka?
Vpišite ga med naše kreativčke. Licencirani
varuhinji izvajava dnevno varstvo za otroke
od enega do treh let. Skupinica šteje do
šest otrok, ki se jim v prijetnem okolju
individualno posvečamo,
saj nam je dobro počutje
vaših otrok zelo pomembno.
V okviru varstva ponujamo
različne kreativne delavnice,
ekološko prehrano in veliko
gibanja na svežem zraku.

MOJCA BOLKA
mbolka@gmail.com
030 613 390

»Love of beauty is taste. The
creation of beauty is ar t«
»MarushaVal« vam pomaga odkriti v vas
skrito lepoto, z odstiranjem pogleda na
samega sebe vam dvigne samozavest in
postavi nove temelje za vaš celoten videz.
Z mano se lahko sproščeno odpravite po
nakupih ali pa to za vas opravim kar sama,
pomagam pri organizaciji vaše garderobe,
vas uredim za posebne dogodke ali pa
skupaj ustvarimo zmagovit poslovni
videz. Nudim profesionalno ličenje za vse
priložnosti in osebne delavnice, ki vam
bodo pomagale uresničiti popolni videz in
zaživeti v vsej vaši ženskosti in lepoti.

MARUŠA VALENTIČ
val.marusa@gmail.com
031 450 677
www.facebook.com/marushaval

Zaigrani turistični ogledi v
rimah
Mladi, stari, pa tudi vi od srednjih let,
pri nas ni omejitve, kakšno starost je treba
imet.
V stare čase vas bomo popeljali,
vse glavne mestne znamenitosti boste
spoznali,
polno znanja boste pobrali,
čas pa vam bo minil tako hitro, da tega niti
ne boste zaznali.
Spoznajte Koper, Izolo in Piran,
tako da vidite, kako je nekoč potekal
vsakdan.
Kontaktirate nas lahko vse dni,
pri nas ste dobrodošli čisto vsi.

MATEJ BENKO
matejbenko89@gmail.com
041 713 916

Zeliščna čajnica
Naša skrb je na naraven način ohraniti
posameznikovo zdravje z okusnimi
zeliščnimi čaji, ljudem s hitrim tempom
življenja. Rastline obiramo, sušimo in
pakiramo. Čaje
lahko spijete v
udobju doma, v
prijetni družbi v
našem kotičku
ali jih odnesete s
seboj kot TEA TO
GO.

NATAŠA FANTINIĆ
fantinic.natasa@gmail.com
041 210 655

DARJAN JURINČIČ
doubleblack.nosugar@gmail.com
041 970 689

ZAČUTI U3P:
Odpiramo
poti za VSE
ljudi!
Izkusiti, doživeti,
upati si biti
unikaten – to so naša glavna vodila. Naš
cilj je omogočiti brezskrbno preživljanje
prostega časa vsem, ki si želijo doživeti
nekaj novega. Pripravljamo prilagojene
turistične pakete za osebe s posebnimi
potrebami, seniorje in družine.

DEBORA BURIĆ
debora.slovenia@gmail.com
040 505 716
www.facebook.com/zaziviU3P
twitter.com/zacutiU3P

ALICE, arhitektura in design
Zaprite oči. Zamislite si svojo idealno hišo,
pisarno, trgovino, svoje mesto ... Zamislite
si idealno podobo za vaše društvo, najboljši
logotip ... Zamislite si ilustracijo za vašo
novo idejo ... Drznite si sanjati in dovolite,
da te sanje uresniči mlada, a izkušena
arhitektka in oblikovalka Martina. S svojim
kreativnim pristopom vas bo pripeljala
do sodobnih, funkcionalnih in zanimivih
rešitev, ki vam bodo pisane na kožo.

MARTINA GRIŽANČIČ
alicemartina.sp@gmail.com
041 99 33 06

Po meri izdelani kovčki za
glasbila
V kovčku iz kompozitnih materialov bo
vaše glasbilo odlično zaščiteno pred
udarci, vlago in nihanjem temperature.
Hkrati so lahki, praktični in nezahtevni za
vzdrževanje.
Projektiramo in izdelujemo tudi druge
izdelke iz kompozitnih materialov.

GREGOR PIŽENT
pizent@gmail.com
040 503 204
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OSREDNJESLOVENSKA REGIJA
Komunikacija dediščine z
digitalnimi tehnologijami
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Podpora muzejem, galerijam,
knjižnicam, arhivom, arheološkim
parkom, interpretacijskim in turističnoinformacijskim centrom, naravnim parkom,
lokalnim skupnostim in drugim lastnikom
dediščine pri vključevanju 3D in drugih
digitalnih tehnologij v komunikacijo
dediščine. Celostno
načrtovanje
interpretacije
dediščine. Vodenje in
koordinacija projektov,
svetovanje, razvoj in
raziskave.

Lesena kolesa Woodster
V Woodsterju sta združena kvaliteten
slovenski les in tipična “cruiser” oblika
koles, zaradi česar je občutek vožnje skoraj
takšen, kot da bi sedeli doma na kavču in
gledali vašo najljubšo telenovelo. Kolesa
izdelujemo iz dveh vrst slovenskega lesa,
bukove vezane plošče in jesena. Ker so
ročno dodelana, je vsako kolo unikat.
Idealna izbira za
vse, ki živijo v
mestu in uživajo
v udobni vožnji
z elegantnim
kolesom.

IUSANA, pravno svetovanje za
podjetja in podjetne
Učinkovito povezujem pravno znanje z
znanjem podjetništva in komunikacije.
S pozitivnim odnosom do sveta in do
podjetniških zgodb delujem v povezavi
s slovenskim start-up ekosistemom. Za
vsak problem obstaja več rešitev, moj cilj
pa je, da za stranko
poiščem najprimernejšo.
Verjamem v moč
sodelovanja in
soustvarjanja!

ANA KOLENC
akolenc.info@gmail.com
040 743 447

Neon Rabbit – za mlade ter
mlade po duši
Blagovna znamka Neon Rabbit ponuja
inovativne, ročno izdelane »longboarde«,
ter sodobna, modna in športna oblačila.
Vožnja z »longboardom« je več kot
rekreacija, je prevozno sredstvo, ki vas
lahkotno popelje po mestu
ali pa navzdol po klančini s
hitrostjo 100 km/h. Karkoli
boste izbrali, zagotavljamo
vam veliko mero uživanja,
individualnosti, drugačnosti,
zabave in sproščenosti.

info@woodsterbikes.com
031 507 499
www.woodsterbikes.com

RehabMeter™
RehabMeter™ je inovativna in patentirana
naprava nove generacije za merjenje ter
spremljanje gibljivosti sklepov. Omogoča
odlično zanesljivost merskega postopka,
samostojno uporabo, avtomatsko obdelavo
podatkov in pripomore k učinkovitejši
rehabilitaciji. Izdelek je tehnično in
estetsko dovršen goniometer, namenjen
profesionalni uporabi v
fizioterapiji in športu.

URŠA POPOVIĆ
ursa.popovic@gmail.com
041 838 618

Psihoterapevtska pomoč
posameznikom, parom in
družinam
Bi radi v življenju nekaj spremenili, pa
ne veste kako? Psihoterapija pomaga
odpraviti težave in motnje, ki vas ovirajo,
da bi zaživeli kvalitetno na vseh področjih.
Pomaga vam, da se notranje umirite, bolje
izkoristite svoje potenciale in izboljšate
medosebne odnose.

MARIJA REMŠKAR
info@psihoterapija-mr.si
041 364 427
www.psihoterapija-mr.si

GREGOR OMEJEC
gregor.omejec@gmail.com
031 226 546

Visoko učinkoviti sistemi za
čiščenje pitne vode
V raziskovalni skupini Lapanjev laboratorij
smo razvili inovativno tehnologijo, ki
je osnova učinkovitih in ekonomičnih
sistemov za čiščenje vode. Tehnologija
poleg kontroliranih metabolnih procesov
omogoča ločevanje, tarčno dostavljanje in
nadzorovano sproščanje snovi. Koristila bo
vsem, zato jo uvajamo v živilski, kemijski in
biotehnološki industriji ter v zdravstvu in
farmaciji.

Va r s t v o o t ro k Vr h o v c i
Zasebno varstvo predšolskih otrok, ki
posebno pozornost namenja spodbujanju
razvoja socialnih veščin. Vzgojni program je
prilagojen individualnim potrebam otroka
in njegove družine ter zagotavlja optimalno
velikost skupine, ki še omogoča izvajanje
kvalitetnega pedagoškega dela. Zaupanja
vredno. Strokovno. Odgovorno.

MAŠA STERNAD
varstvo.vrhovci@gmail.com
040 496 339
www.varstvovrhovci.com

C A L E S I TA
• Plesna šola argentinskega tanga CALESITA
• Tečaji pristnega argentinskega tanga za
vse generacije.
• Spletna trgovina plesnih čevljev in ostala
plesna ponudba v Sloveniji.
• Izdajanje revije »Kje se pleše«.

DANA POPOVIĆ

IRINA MILIJIĆ
info@neonrabbit.eu
031 511 519

Swingy je pripomoček za trening
ravnotežja za otroke od štirih do desetih
let. Opremljen je s senzorji, ki omogočajo
igranje digitalnih iger na pametnem
telefonu ali tablici. S Swingy-jem so otroci
med zabavo in igranjem telesno aktivni,
izboljšujejo občutek
za ravnotežje in
krepijo mišice, ki so
pomembne za pravilno
držo.

IZTOK MOHORIČ

dr. KAJA ANTLEJ
contact@kaja-antlej.com
031 855 929
kaja-antlej.com

SWINGY – koristna zabava za
vašega otroka

dr. JAN ZRIMEC
janzrimec@gmail.com
041 925 729
www.lapanjelab.org

dana@calesitatango.si
www.calesitatango.si
www.kjeseplese.si
www.mytangostore.com

PODRAVSKA REGIJA
ART3TR
Si tudi vi želite skodelico, krožnik, majčko
… po vaših željah? Art3tr je namenjen
vsem, ki želijo svoj dom obarvati z zabavno
noto personalizirane unikatnosti. Namen
naših izdelkov je polepšati enoličen
vsakdan in ljudem podariti nasmeh na
obrazu.
Naj bo umetnost uporabna.

microOPEN – Odpr tokodna
programska oprema in podpora

Studio Divizija – drugačen
pristop k marketingu

Vedno sem verjel, da so lahko tudi dobre
stvari brezplačne. Glavni cilj podjetja je
vsem Slovencem ter mikro in majhnim
podjetjem ponuditi dostop do prostega
operacijskega sistema in odprtokodne
programske opreme za celovito vodenje
podjetja in poslovanja. microOPEN nudi
podporo na terenu, preko oddaljenega
namizja in telefona vsem uporabnikom
odprtokodnih in licenčnih programov ter
operacijskih sistemov na računalnikih,
telefonih, tablicah ter drugih pametnih
elektronskih napravah.

Studio Divizija povezuje za marketinške
naloge usposobljeno ekipo strokovnjakov,
ki pri pripravi konkurenčnih storitev
združuje izkušnje z mladostjo. Studio
polnega servisa vsako črko in črto na
papirju pripelje od ideje do oblikovanja in
izvedbe. S povezovanjem ljudi od idej do
vizij!

SEBASTIJAN BANDUR
TADEJA RATEK
info@skodelice.si
040 525 880
www.skodelice.si
www.facebook.com/art3tr

Celostna
apiterapija
Ohranite
svoje zdravje
na naraven
način. Izberite
individualen in celostni pristop k svojemu
zdravju. Nahranite svoje telo in duha,
vzdržujte ravnovesje organizma s pomočjo
čebeljih pridelkov. Svetovanje, individualna
priprava apiterapijskih mešanic, prodaja
čebeljih pridelkov in medeni tretmaji za
telo. Raznolikost apiterapijskih pristopov na
enem mestu.

seba.bandur@gmail.com
051 872 613

KEFIRKO – doma pripravljen
probiotični napitek
Tradicionalna proizvodnja kefirja zahteva
specifično pripravo. Kefirko je prilagojena
posoda za lažjo pripravo domačega kefirja.
Kefirjeva zrna pustimo v tekočini, kjer se v
naslednjih 24 urah pripravek fermentira,
nakar je potrebno le še ločiti zrna od
nastalega kefirja. Posoda omogoča idealne
pogoje za fermentacijo in hkrati bistveno
poenostavi postopek ločevanja zrn od
kefirja. Preko portala kefirhood.com se
lahko ljudje povezujejo v skupnosti in si
delijo višek zrn.

MARKO BORKO
borkoy@gmail.com

SIMONA GAP

simona.gap@gmail.com
041 327 081

Razgibanica – rekreacija za
osebe s posebnimi potrebami
Naše društvo bo izvajalo rekreacijo z
osnovami atletike za osebe s posebnimi
potrebami. Zavzemamo se za boljše in
kvalitetnejše življenje vsakogar, ne glede na
njegov hendikep. Rekreacija bo potekala
skozi igro, v skupini ali individualno, njen
namen ni le gibalni rezultat, temveč tudi
druženje, izboljšanje
socialne mreže, dvig
samozavesti in izboljšano
psihofizično stanje
udeleženca. Vsekakor
dovolj dobrih razlogov,
da skupaj postanemo
razgibanci!

B o ra k P i vo,
p i vo, k i ra z s ve t l i č u te
Borak Pivo je edinstvena pivovarna, ki
se ukvarja z ekskluzivno
pridelavo naravnih piv v
Prlekiji. Vsa piva so nefiltrirana
in nepasterizirana, zato imajo
boljšo aromo in okus. Zaradi
prisotnosti kvasovk imajo
večjo hranilno vrednost in
naraven CO2, ki nastane
zaradi delovanja kvasovk med
zorenjem v steklenicah.
Vabim vas na pokušino Borak
piva.

IZTOK BORAK
iztok.borak@gmail.com
041 849 356

VLADO KRAŠOVEC
vlado@studio-divizija.si
040 366 826

Mini digitalna spletna
agencija
Izgradnja blagovnih znamk in identitet
podjetij skozi celovito digitalno vizualno
podobo in spletno komunikacijo s pomočjo
družbenih omrežij in moderno oblikovanih,
mobilnikom in tablicam prilagojenih
spletnih strani, s katerimi ciljnemu
občinstvu ponudimo ustrezno spletno
doživetje, dvignemo
percepcijo blagovne
znamke – jo zapišemo
v glavi ter zasidramo
v srcu.

ALEŠ PIPAN
ales.pipan@gmail.com

Center za grafično oblikovanje
in tisk
Na enem mestu do odličnih vizualnih
komunikacij za vas ali vaše podjetje. Od
vizitk, letakov, plakatov, transparentov,
nalepk, avtografik, označevalnih sistemov
in stenskih dekoracij.
Vse v skladu z vašo
celostno grafično
podobo. Hitro,
kakovostno in
ugodno.

JERNEJ LASBAHER
jernej.lasbaher@yahoo.com
051 809 500

Doživi Slovenijo
Ne veste kam na popoldanski izlet,
podaljšan vikend, počitnice? Radi
raziskujete? Organiziramo vam družinski
potep, kulinarično doživetje, aktiven
oddih, druženje s prijatelji. Prilagojeno
vašim željam in času, enkratno, nepozabno
in blizu doma. Odkrivajte z nami in
soustvarjajte vaš popoln dan!

NIKA GERDOVIČ

MIHA RENKO

nika.atletika@gmail.com
040 433 062

renkomiha@gmail.com
040 454 940
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POMURSKA REGIJA
Košarica domačih dobrot
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Vohaš sveže pečen kruh iz krušne peči
in domačo jagodno marmelado, ki jo
namažeš na kos kruha ... spomniš se na
babičino kuhinjo in vse slastne jedi, ki ti jih
je pripravljala. Ne morem nadomestiti tvoje
babice, lahko pa ti priskrbim sestavine za
kosilo kot izpod babičinih rok. Ponujam
v košarice zapakirano domače goveje
meso, kruh iz krušne peči in izdelke iz sadja
in zelenjave – vse pridelano na domači
kmetiji.

SANDRA ŠNEPF

kosarica.dobrot@gmail.com
040 546 547

Fsellness ... fse za dušo in srce
Sredi prekmurske pokrajine se skriva
čudovit kotiček, ki ga »google street view«
še ni našel. In prav tam, sredi dišečega
travnika, te čaka nepozabno doživetje, ob
katerem boš pozabil na vsakdanji stres, se
sprostil ob zvokih ptičjega petja.
Fsellness je »wellness« sprostitev v naravi,
ki povezuje naravo, domačo prekmursko
kulinariko, holistične in wellness elemente,
pogovor, sprostitev, športne aktivnosti in
oseben pristop.

Polona Zalig dizajn
– ilustracije ter
oblikovanje tekstilij
in oblačil
V hladilniku imam jagode,
rdeče, sladke in sočne. Ko
ugriznem, kapne na papir.
Nastanejo majhne packe,
ki se počasi vpijejo v papir.
Vzamem čopič, povlečem enkrat, dvakrat,
trikrat in že je tukaj nova ilustracija, ki se v
mislih preseli še na tvojo majčko, torbo in
druge tekstilne izdelke.

Nemščina za vsakogar!
Stojim pred tistimi vrati in vem, da mi
bo uspelo. Nemščina tokrat ni ovira.
Pripravljen sem na razgovor. Potem zaslišim
petke, tako kot prvo uro tečaja, ko je
vkorakala naša predavateljica. Pomirim se,
saj mi je zvok po dobrih dveh mesecih že
tako domač, da v meni vzbudi le željo po še
več znanja. In res, po razgovoru napolnjen
s pozitivno energijo odkorakam domov,
zadovoljen, da mi je uspelo.
Če si želiš takšnega tečaja nemščine, ki ti da
ne samo znanje, temveč še nekaj več, me
pokliči.

POLONA ŽALIG

DANIELA ŽIBRAT

polonazaligdesign@gmail.com
031 646 543

via.germanica@gmail.com
031 664 067

Unika nakit – ročno izdelan
unikatni nakit iz polimerne
gline
Nakit, ki je plod spretnih prstov in
neomejene domišljije, vas bo očaral s
posebnimi oblikami, dovršenimi detajli,
čudovitimi barvami … Unika je pika na i
vsake garderobe.
Ne sledi običajnemu in ne ponavljal za
drugimi. Niti ne dovoli, da drugi ponavljajo
za tabo …sem unikat, pa ti?

GT- eroplan
Poletite svobodno nad domačim krajem in
si poglejte svet iz ptičje perspektive. Nudim
vam panoramske polete nad Slovenijo
in sosednjimi državami, opravljanje
poslovnih letalskih prevozov ali pa le lep
družinski polet za konec tedna. Če pa si
želite samostojno poleteti, vas lahko kot
letalski inštruktor naučim, da boste varno in
zanesljivo upravljali z letalom.
Letenje – prava svoboda nad ponorelim
svetom, varno in neprecenljivo doživetje!

MOJCA HORVAT
nakit.unika@gmail.com
FB: NakitUnika

KATJA ŠLIHTHUBER
katja.slihthuber1804@gmail.com
040 622 707

Odkrij fotografa v sebi
Ob pravem času na pravem mestu. Ujamem
prve korake svojega otroka, tisti čaroben
trenutek na poroki, čudovit nasmeh prvega
vnuka ali nepozabno zabavo s prijatelji.
Ponosno pokažem in obesim fotografijo...
Kratko in sladko: skozi prakso na foto tečaju
pri Deki-Foto dobim vse to… Sem kreator
svojih spominov!

NASON namaka s soncem
Zagotovite vašim poljščinam dovolj
vode v vročih poletnih dnevih, da
pridelki naslednjih letin ne bodo uničeni
zaradi sušnih obdobij. Kaplje izpod
mobilnega namakalnega sistema z
uporabo fotovoltaičnih sončnih panelov
bodo poskrbele za to. Najsodobnejše
komponente so namaščene na mobilni
konstrukciji, ki se enostavno in hitro
premika od njive do njive in omogoča
okolju prijazno in napredno namakanje,
neodvisno od konvencionalnih virov
energije.

GORAN TRAJBARIČ
gt.eroplan@gmail.com
051 366 369

SMINČJEANS
Ponovna uporaba, recikliranje in narava.
Jeans vas spremlja na sprehodu v park,
kot torba čez ramo, vam pride prav kot
predpasnik pri peki najljubše slaščice ali pa
kot vzglavnik ob večernem branju knjige.
Izdelki iz jeansa so dobrodošli tudi takrat,
kadar želite popestriti svoje poslovne ali
osebne prostore, jim dati živahnejši in
mladostnejši videz.

JASMINA LEBAR
ANDREJ ZVER IN RAJKO PALATIN
DEJAN KOCON
dejan.kocon@gmail.com
031 437 996

nason.irrigation@gmail.com
040 594 614
031 444 172

smincjeans@gmail.com
www.smincjeans.blogspot.com

POSAVSKA REGIJA
[ MSTUDIO ]
Želite na trgu nastopiti profesionalno in
si ustvariti ime, ki si ga bodo zapomnili?
Se želite predstaviti z unikatnimi
fotografijami? V Mstudiu vam hitro in
ugodno oblikujemo ter izdelamo celostno
grafično podobo, plakate, brošure, zloženke
in druge predstavitvene materiale.
Nudimo tudi fotografske storitve in
kvalitetne fotografije, ki omogočajo
unikatno predstavitev vaših izdelkov in
obeležitev pomembnih dogodkov.

Rastlinski napitki –
alternativa mleku
Proizvajamo ovsene in lešnikove napitke,
ki so odlična alternativa mleku živalskega
izvora. Izdelki ne vsebujejo hormonov in
mlečne laktoze, ne povzročajo sluzi in so
primerni za alergike. Pridobivamo jih iz
slovenskih surovin ekološkega izvora. Iz
ovsenega napitka delamo tudi čokoladne
in vaniljeve deserte. Možnosti širitve
ponudbe so neskončne.
Poskusite, odlično je!

Obrtna pivovarna
Vrhunsko pivo je plemenita pijača, ki v
ničemer ne zaostaja za vrhunskim vinom.
Naša piva so varjena po naravnih postopkih
in v procesu ne izgubljajo arom in hranilnih
snovi, ne vsebujejo konzervansov in drugih
kemičnih dodatkov. Ker posebno pozornost
posvečamo izbiri visokokakovostnih
sestavin, imajo naša piva polnejši okus.

KATJA KOSTREVC

MAJA BREGAR
maja.s.bregar@gmail.com
031 254 943

你好！
Podjetjem, ki želijo vstopiti na kitajski trg,
pomagam pri komunikaciji s poslovnimi
partnerji v kitajskem jeziku. Ponujam
strokovno posredništvo, organiziram
srečanja s poslovnimi partnerji, pravno
svetovanje ter pomoč pri organizaciji
poslovanja.
Pripravljam tudi tečaje kitajskega jezika
(mandarinščine), ki so namenjeni šolarjem,
poslovnežem ali turistom, ki potujejo na
Kitajsko. Poleg jezika boste na zanimiv
način spoznavali tudi kulturno ozadje in
posebnosti Kitajske.

BARBARA ČEŠNJEVAR
barbara_cesnjevar@yahoo.com
041 348 466

GeoNep – Geodetske storitve in
nepremičninsko posredovanje
Podjetje GeoNep bo ponujalo
posredovanje v prometu z nepremičninami,
ukvarjalo se bo s pridobivanjem soglasij za
gradnjo stavb.
Svojim strankam bo nudilo brezplačno
geodetsko svetovanje o zakonodaji s
področja zemljiškega katastra (ureditev
meje, parcelacija, komasacija, geodetski
načrt) in katastra stavb (vpis stavbe in delov
stavbe v kataster stavb).

katja.kostrevc@gmail.com
031 713 260

SANJAM – Lesu vdihnem novo
življenje!
Staro in neuporabno pohištvo ter
druge lesene izdelke predelam v nove
funkcionalne in dekorativne predmete, ki
vas bodo še dolgo razveseljevali. Če imate
kos pohištva ali drug leseni predmet, ki
ga ne uporabljate več ali pa bi ga želeli
posodobili, sem pravi naslov.
Kreativnost, uporabnost in unikatnost!

SANJA MIHAJLOVIĆ
sanjam.mihajlovic@gmail.com
031 828 036

Priskočim na pomoč, ko jezik
zaskoč’!
Vas zanimajo različne priložnosti v tujini,
vendar se vaša komunikacija s Francozi ali
Čehi ustavi pri salut in ahoj?
Naj vas to ne ustavi. Ponujam celostne
jezikovne storitve na enem mestu:
jezikovne tečaje v prijetnem in sproščenem
vzdušju, prilagojene posamezniku ali
skupini, inštrukcije, jezikovno-ustvarjalne
delavnice in prevajalske storitve.
Naj bosta češčina in francoščina vaša
priložnost!

SABINA PLANINC

sabina.planinc@gmail.com
040 549 721

Prenova Blagovnice Brežice v
Kino Brežice
Prenova Blagovnice Brežice in spremenjena
namembnost – odprtje Kina Brežice –
bi zopet oživila mesto. Predstavljala bi
urbanost, multikulturnost in tehnološko
naprednost, z arhitektonskimi rešitvami bi
postala prijazno prizorišče tudi za gibalno
in senzorno ovirane osebe.
Kino Brežice – pester kulturni program,
zabava in nove dogodivščine.

VESNA JUSTINEK

JANJA POVH

vesna.justinek@gmail.com
041 995 379

janjacerjak0@gmail.com
040 728 602

ANA PREGLAV
anjapreglav@gmail.com
040 436 226

Medeni studenec
Sredi slovenskih gričev in dolin v objemu
neokrnjene narave izvirajo živahni in igrivi
sladki studenci medu, matičnega mlečka,
cvetnega prahu in propolisa. Zbirajo se v
potočku, kjer nastajajo posebni medeni
izdelki s harmonijo naravnih, sladkih
okusov. Medeni studenec vam ponuja
matični mleček, med, kulinarične dobrote
in naravno medeno kozmetiko.

SARA STOPAR
stopar.sara@gmail.com
040 217 993

Z n a n o s t v p l o č e v i n k i – To P
ŠpriceR
V našem vinorodnem okolišu imamo zelo
veliko vrhunskih pridelovalcev vina. Ker
imajo nekateri vinogradniki težave pri
prodaji, želimo njihova kvalitetna vina
ponuditi v novi obliki.
ToP ŠpriceR je mešanica belega ali rdečega
vina ter mineralne vode v PLOČEVINKI.
Kvaliteten produkt bo novost na
slovenskem trgu in prinaša nov način pitja
špricerja.

DAVID VOGLAR

davidvoglar@gmail.com
031 612 951
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SAVINJSKA REGIJA
APSI – svetovanje in
organizacija v gostinstvu
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V gostinskih lokalih izvajamo analizo in
optimizacijo delovnih procesov. Gostincem
svetujemo in jim pomagamo pri vodenju
in organizaciji dela v njihovih lokalih, kar
jim omogoča doseganje boljših poslovnih
rezultatov.

DAMJANA PREVOLŠEK
info@apsi.si
031 311 484
www.apsi.si

Arhitekturno projektiranje iz
slovenskega gorskega lesa in
arhitekturne makete
Vas zanima hišica na drevesu, brunarica v
gozdu, lesena fasada ali pa mogoče lepa
lesena ograja iz slovenskega gorskega lesa?
Potrebujete arhitekturno projektiranje oz.
svetovanje, arhitekturno maketo in 3D
prostorski prikaz
vašega novega
objekta?
Vse to vam ponuja
podjetje ArhPlus –
celostne rešitve od
ideje do izvedbe.

VANJA MILOSAVLJEVIĆ
info@vanjamilosavljevic.si
031 606 992
www.vanjamilosavljevic.si

Izdelki in storitve za promocijo
in (špor tne) prireditve
Uresničujemo želje na področju
promocijskih in darilnih izdelkov ter
športnih nagrad. Nudimo pokale, medalje,
kipce, spominke, promocijski material, tisk
na majice, vezenje, graviranje, dodatno pa
še storitev prevajanja.

MATJAŽ ŠKETA
matjaz.sketa@gmail.com
031 335 389
www.pokali-koving.si

Ustvarjamo zgodbe...
Organizacija zanimivih dogodkov, priprava
kakovostnih vsebin in vodenje učinkovitih
odnosov z javnostmi zahtevajo veliko
časa in truda. Podjetje MAJ univers bo
za vas poskrbelo za
dogodke – doživetja,
skozi katera se boste
izklopili iz kaotičnega
vsakdana, pripravilo
bo kreativna besedila,
ki nikogar ne bodo
pustila ravnodušnega, in
poskrbelo za dober PR.

MAJA HORVAT
maj.univers@gmail.com
041 430 248

Imate težave s cvetnim prahom, vas srbijo
oči? Kondenziran zrak, ki ga vdihujemo
neposredno iz čebeljega panja, je
alternativna naravna rešitev za ljudi,
alergične na cvetni prah. Telo ustvari
protitelesa, s katerimi se lahko brani pred
alergijami.
Alternativno zdravljenje dihal in
raziskovanje na področju novih tehnologij
in agronomije. Izdelujemo tudi panje in
komore za Api terapije.

ŽIGA PREPADNIK

A r h i t e k t k a Va n j a M i l o s a v l j e v i ć
Sem mlada arhitektka z opravljenim
strokovnim izpitom pri Zbornici za
arhitekturo in prostor. Ukvarjam se s
projekti arhitekture, urbane opreme,
notranje opreme prostorov in svetovanjem.
Ustvarjam sama ali v navezi z drugimi
arhitekti ter strokovnjaki z različnih
področij.

Konec težav s cvetnim prahom

ziga@arhplus.si
040 418 518
www.arhplus.si

MARKO VERBNJAK
info@apikultura.si
041 298 287

Eleganca v kozarcu, tradicija v
srcu!
Ko se želite razvajati ob kozarcu
vrhunskega vina, se z njim spoznati in
ga imeti v svoji kleti, se z izbrano manjšo
družbo sprostiti ob okušanju in degustaciji
… potem se moramo spoznati.
Vinska zgodba se odvija v Ločah. Poznavalci
pravijo, da gredo kreacije Sanctuma
ob bok prefinjeni svetovno znani
Burgundiji, kar se odraža v vinih, še
posebej Chardonnayu prestige in
Modremu pinotu prestige, ki se
uvrščata med najboljša slovenska
vina.

POLONA BRUMEC

Srčni ročni izdelki, ki bar vajo
dan
JaYa ročno ustvarja kvačkane in šivane
izdelke, ki so drugačni, ki sijejo. Narejeni
so z ljubeznijo in s pozitivno energijo, ki se
prelivata vanje.
JaYa ustvarja za vse, ki v sebi nosite
igrivost, si želite na svojstven način izstopiti
iz množice. Ker je vsak človek unikat,
prisluhne tvoji zgodbi, tvojemu navdihu in
naredi izdelek po tvoji meri.
JaYa je kraj za ljudi, ki iščejo dodatno
dimenzijo. Naj zasije ljubezen!

apolonija@outlook.com
031 776 877

Ko se
frizerstvo in
nega združita
V salonu izvajam
žensko, moško in otroško frizerstvo ter
britje. Posebna ponudba je friziranje na
vašem domu, ki je namenjena starejšim
ljudem, invalidom in drugim, ki ne morejo
priti v frizerski salon – imam namreč tudi
dodatna znanja socialne oskrbovalke na
domu. Prenosni umivalnik omogoča pranje
las in urejanje pričeske tudi v invalidskem
stolu.

NATALIJA DOBOVIČNIK

natalydobovicnik@gmail.com
051 606 112

JASNA SIMONČIČ
jasna@jayagoodies.si
041 680 504

S t u d i o PA , p o s t a v i t e s e b e n a
prvo mesto
Ste danes že storili kaj zase? Vsak dan
vlagamo svoj čas in denar v bolj ali manj
nepomembne stvari. Postavite skrb za
zdravje in lastno dobro počutje na prvo
mesto.

ALJAŽ PLAVSTEINER
info@studiopa.si
031 574 310

ZASAVSKA REGIJA
Psihološko svetovanje

Svet povezav

Le kako zgleda obisk pri psihologinji? V
varnem, spoštljivem in zaupnem okolju se
lahko pogovorimo o vaših stiskah. Skupaj
osvetlimo situacijo, v kateri ste se znašli,
in iščemo možne izhode, pri čemer vam
nudim podporo, sočutje in strokovno
pomoč.

Ali ste vedeli, da gre večina ljudi po prvo
informacijo o podjetju na splet? Če vas ni
na spletu, za marsikoga ne obstajate.
Zagotavljamo celovite spletne rešitve, s
katerimi lahko maksimalno izkoristite splet
za pridobivanje novih strank, sklepanje
novih poslov in večanje prepoznavnosti.
Oblikovanje in zasnova spletne strani,
izdelava, optimizacija in vzdrževanje.
Dovolite, da vas povežemo z vašimi kupci.

JASMINA KRAJNC

jasmina.krajnc@gmail.com
040 595 004

Prometni park
Osnovna ideja Prometnega parka –
avtošole za otroke je izgradnja parka
v obliki cestišča, kjer si bodo otroci
izposojali vozila. Učenje o prometu v
zabavnem vzgojnem programu za otroke
bo prispevalo k zmanjšanju števila žrtev
prometnih nesreč.

Spletno komuniciranje
od A do Ž
Vam že sama misel na spletno oglaševanje,
trženje in prodajo povzroča sive lase? Niste
povsem prepričani, kako »zapakirati« vašo
ponudbo in »aktivirati« čustva strank?
V digitalni agenciji Spletna sestavljanka
vam nudimo celostne storitve spletnega
komuniciranja – od priprave strategije
trženja na družbenih omrežjih
in prodornih prodajnih objav do
svetovanja, učinkovitega vodenja spletne
komunikacije, grajenja spletnih skupnosti
ter pozicioniranja vaše blagovne znamke in
vaših storitev na spletu.

NADJA OSTROŽNIK
info@svetpovezav.com
031 653 237
www.svetpovezav.com

E R I N A – J e j zd ra vo, ž i v i z
naravo
TAJA METLIČAR
taja.metlicar@gmail.com
040 164 987

Prva mobilna
pedikura v
Zasavju
Imate utrujene
noge, neurejene
nohte, mogoče
kurja očesa? V Mezinčku poskrbimo za vse
vrste nog: športe, elegantne, pohodniške,
za diabetično stopalo. Nudimo tudi
refleksno masažo stopal. Vse za nego nog
na enem mestu, pridemo pa tudi na dom.
Za zdrave in urejene nohte smo tukaj MI, da
lepih nog odidete VI!

Šolsko znanje sem pregnetla z lastnimi
izkušnjami, zato nisem omejena s
prehranskimi okviri modnega nareka.
Nudim splošna predavanja o zdravem
prehranjevanju, delavnice in predavanja
za vrtce, šole, športna društva in druge
skupine. Nutricionistično svetovanje za
restavracije in hotele ter individualno
svetovanje z izdelavo nutricionističnega
načrta. S superživili pa pomagam tudi
vašim štirinožnim družinskim
članom do boljše kondicije,
manj težav s kolki, lepšo dlako
in splošno boljše počutje.

JASMINA ŠKRABAR

Fish Garden
Lepo, naravno in uporabno. Tri besede, ki
opisujejo naš produkt. Akvarij z naravnim
rastlinskim filtrom, ki ohranja vodo čisto, in
preprečuje neprijetne vonjave. Rastlinski
filter je obenem vrt v malem, kamor lahko
posadimo začimbe ali rože. Lep okras za
vsako mizo ali polico in še sveže začimbe,
kadarkoli jih potrebujete.

ŽIGA URBANIJA
urbanija.ziga@gmail.com
040 604 134

nejc@spletnasestavljanka.si
031 776 008
www.spletnasestavljanka.si

Prava čistilna naprava
Uredimo vse, kar potrebujete, da bodo
odpadne vode zapustile vaš dom čiste, kot
zahteva črka zakona. Ponujamo vse glavne
tipe tehnologij čiščenja: pasivne, električne
in rastlinske čistilne naprave. Nudimo tudi
tehnično svetovanje, inženiring ter pomoč
pri izbiri in vzdrževanju čistilne naprave.
Naj bo okolica vašega doma čista in zdrava.

jasmina.skrabar@gmail.com
041 356 695

PAO M – P u t A l l O n M e

KRISTINA TEKAVC
tinatekavc@gmail.com
040 237 908
www.mezincek.si

NEJC PAJK

TADEJ KOKALJ
ta.kokalj@gmail.com
040 383 229

Ustvarjamo večnamensko spletno izkušnjo,
kjer boste modne navdušenke lahko delile
svoj stil,
brskale po ostalih idejah in seveda
nakupovale.
Kaj počnemo? Prodajamo in gradimo
lastno blagovno znamko, primerno za
gospe in gospodične, ter stilsko svetovanje
za tiste, ki jim je pri kombiniranju in izbiri
oblačil potrebna pomoč.
Postati želimo številka 1 spletnega
nakupovanja v Sloveniji. Obiščite nas!

NATAŠA STOJANOVIĆ
info@paom.si
040 595 504
www.paom.si

P R O – E V R O, p ro f e s i o n a l n o
spremljanje projektov
Ukvarjamo se s pridobivanjem evropskih
in drugih nepovratnih finančnih sredstev.
Zagotavljamo vam stoodstotno pomoč
pri umestitvi ideje v ustrezen razpis,
razvoju ideje, prijavi, administrativnem
spremljanju in uresničevanju projekta ter
pri pripravljanju vmesnih poročil. Naj bodo
nepovratna sredstva dodana vrednost
vaše organizacije. Skupaj lahko napišemo
zgodbo o uspehu!

LUCIJA ŠTAUT
lucija.staut@gmail.com
040 524 577
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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
Obiščite
nasnas
na na
facebooku:
facebooku:

ker zaslužite najboljšo
priložnost

www.facebook.com/klub.pvsp
Klub Podjetno

In v
naSvet
spletni strani:

www.pvsp.si
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.

