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Ljubljana, 
november 2017

Katalog daril je omogočil: 
Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana

Lektoriranje: Neva Physicos 
(Cene Štupar - CILJ)

Oblikovanje: Aleksandra Janežič Lipar 
(Cene Štupar - CILJ) 

Tisk: 

Foto: arhiv Cene Štupar - CILJ in arhiv fotografij podjetnikov

Naklada: 500 izvodov
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Direktor Cene Štupar - CILJ 
Mag. Bojan Hajdinjak

Pred vami je Katalog daril, izdelkov in storitev z družbenim učinkom. Nastal je iz potrebe, da širšemu okolju 
predstavimo podjetnike, ki so bili v Javnem zavodu Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana vključeni 
v programe podjetniške podpore.

Leta 2014 smo prvič pilotno izvedli Program spodbujanja podjetništva z družbenim učinkom Ferfl in do danes 
je zaživel že v štirih izvedbah. Na uspešno poslovno pot smo pospremili kar nekaj odličnih idej. Zahvala gre 
Mestni občini Ljubljana in javnim podjetjem, ki podpirajo naše delovanje. 

Že tri leta pa Ferfl nadgrajuje DPlac - Stičišče podjetniških idej z družbenim učinkom, kjer z organizacijo 
različnih programov in dogodkov ter z mreženjem celovito podpiramo podjetnike, ki s svojimi izdelki ali 
storitvami ustvarjajo dodano vrednost za celotno družbo, v kateri živimo.

Predstavljamo vam artikle naših udeležencev, ki so v preteklih letih z nami tlakovali pot DPlaca in Ferfla. 
Ponosni smo nanje, saj kljub okoliščinam pogumno stopajo po podjetniški poti in uresničujejo svoje zamisli. 
Povezujejo jih ljubezen do dela, pogum, entuziazem in delavnost. Čas je, da jih spoznate!

Bliža se prednovoletni čas, čas obdarovanj. Tudi med letom lahko poslovnim partnerjem podarite slovenske 
izdelke, večinoma izdelane ročno. Z nakupom darila podjetnikov boste utrdili družbeno odgovornost svojega 
podjetja. 

Hvala vam, ker podpirate male ideje z družbenim učinkom!
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POSEBNA ZAHVALA

Magistru Robertu 
Martinčiču,  
direktorju družbe 
ŽALE Javno podjetje, d.o.o.

Gospe Mateji Duhovnik,  
direktorici družbe Javno podjetje 
Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.

Gospodu Petru Horvatu,
direktorju družbe JAVNO PODJETJE 
LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, 
d.o.o.

Mestni občini Ljubljana  

Gospodu Krištofu Mlakarju,  
direktorju družbe JAVNO PODJETJE 
VODOVOD - KANALIZACIJA, d.o.o 

Gospodu Samu Lozeju,  
direktorju družbe JAVNO PODJETJE 

ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o. 
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DARILNI BON
enomesečni tečaj 

joge za otroke
Cena: 30,00 EUR

NAROČILA IN PONUDBE:
www.joga-maliganesa.com

maliganesa@gmail.com, 040 215 552 
FB: Joga Mali Ganeša

joga za otroke 

MALI 
GANEŠA

Najbolj igriva in zabavna joga za otroke. 

Mali Ganeša, slončkova gibalnica, ki otroke popelje 
v čudoviti svet joge skozi pravljice.

Jogo vodi Maja Podpečan, certificirana 
učiteljica hatha joge z diplomo Pravljične 

joge za otroke in hkrati diplomirana 
vzgojiteljica predšolskih otrok z 

desetimi leti izkušenj v 
vrtcu.

Otroci se preko 
pravljičnih živali in 
junakov zbližajo s 
svojim telesom, spoznajo 
jogijske položaje, tehnike 
dihanja in sproščanja. 

Izvajanje joge v otroštvu ima veliko pozitivnih 
koristi na otroka: izboljšuje koncentracijo, povečuje 
moč in prožnost, gradi samozavest, izboljšuje 
koordinacijo in držo ter umiri in sprošča.
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naravna kozmetika

GAIA NATURELLE 
naravno, slovensko, unikatno

Kozmetični izdelki kožo negujejo 
in jo vračajo v njeno prvotno 

stanje, lična embalaža pa 
izdelku in uporabniku doda 

posebno vrednost. 

V ponudbi je deset kozmetičnih 
izdelkov in prehransko dopolnilo 

za mladosten videz, čvrste nohte in 
sijoče lase Kolagen shot.

Po izgubi službe po tretjem 
porodniškem dopustu je iz hobija 

izdelovanja naravne kozmetike 
nastalo podjetje. 

Gaia naturelle je ročno izdelana 
kozmetika iz naravnih sestavin, ki 

je zapakirana v unikatno, prav tako 
ročno izdelano, leseno embalažo. 

Linija izdelkov 
naravne kozmetike 
Gaia naturelle in 
prehranskih dopolnil za kožo Hungry skin 
je nastala v glavi Anje Bordon in s pomočjo 
Ferflove podjetniške šole ter zmage na 
Kikštarter StartUp vikendu v Kamniku zaživela 
tudi v realnem svetu. 
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Pakete daril lahko oblikujete tudi po svojih željah 
ali podarite darilni bon. Pri nakupu večjih količin 
je mogoč dodatni popust.

NAROČILA IN PONUDBE:
www.hungryskin.si
www.gaianaturelle.com
anja@hungryskin.si, 040 812 133
FB:  Hungry skin

PAKET UNI
Orange Lip Balm, Baby Soap 

25€

Nežno naravno milo z ognjičem, 
kamilico, kozjim mlekom in ovsenimi 

kosmiči za vsakodnevno umivanje 
telesa in osvežujoč balzam za nego izsušenih ustnic 

- darilo, uporabno za vsako žensko ali sodobnega 
moškega.

PAKET ZANJ
Beard shaving soap, Shaving 
brush 
35€ 

Naravno milo za mokro britje z osvežilnim vonjem 
po limonski travi iz popolnoma naravnih sestavin. Z 
lesenim čopičem iz trpežnih ščetin iz mila ustvarite 
tanek sloj bogate pene in poskrbite za prijeten 
občutek na koži med britjem in po njem. 

PAKET ZANJO
Kolagen shot, Hyaluron Face Mask 

39€

Prehransko dopolnilo s kolagenom, MSMjem, 
vitamini in cinkom ter glinena maska 

za obraz, obogatena s hialuronsko 
kislino je darilo za ohranjanje 

mladostnega videza od znotraj in 
od zunaj.



8

Mojster Sime je v resnici 
prej izumitelj kot mojster. 
V svoji delavnici se igra z 

idejami in rešitvami za nove 
rekvizite za team buildinge in 
escape roome, igrala in učne 

pripomočke. 

Zanj so problemi izziv, napake priložnosti in učenje 
igra.

igralnica - svedralnica

SIME, SVEDRI & MALI 
FEDRI

Svedralnica je prostor, kjer otroci med 5. in 12. 
letom ustvarjajo s pravim orodjem in pravimi 

materiali, pri tem krepijo svoje možgančke, pilijo 
kreativnost, se učijo sodelovanja in se predvsem 
naučijo, da ZMOREJO in da so napake samo del 

učnega procesa. 

Delavnica, v nasprotju s šolo in drugimi 
strukturiranimi dejavnostmi, poteka v ritmu, ki ga 
otroci narekujejo sami – skozi igro in gibanje in 
delo z rokami spoznavajo, česa vsega so zmožni ter 
dajejo obliko in uporabno vrednost svojim idejam, 
ki včasih presegajo cele meje odrasle domišljije.
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Verjame v otroke. In otroci mu zaupanje vračajo. 
Res si želi prispevati svoj košček k svetu, kjer se 
radovedni svedrčki učijo na naraven, igriv način in 
rastejo v samostojne strastne posameznike, ki se 
ne bojijo velikih idej in še večjih projektov. 

V svedralnici je na voljo več 
različnih programov: dopoldanski, tedenski, 

počitniški, redne sobotne delavnice, praznovanje 
rojstnih dni in še in še. Ponudbo si oglejte na 

spletni strani.

Vsi radovedneži vabljeni na brezplačno 
prvo svedranje.

Mojster Sime verjame v otroke. In otroci mu 
zaupanje vračajo. Res si želi prispevati svoj košček 
k svetu, kjer se radovedni svedrčki učijo na 
naraven, igriv način in rastejo v samostojne strastne 
posameznike, ki se ne bojijo velikih idej in še večjih 
projektov. 

NAROČILA IN 
PONUDBE:
www.mojstersime.si
sime@mojstersime.si, 031 312 852 
FB: Sime, Svedri & Mali Fedri
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čili omake

URBANA ZELIŠČA

Cena posamezne omake:
10,00 EUR

NAROČILA IN PONUDBE:
www.urbana-zelisca.si

info@urbana-zelisca.si, 041 313 654
FB: Urbana zelišča

Ime in ideja o Urbanih zeliščih sta nastala 
med delom na zeliščnem vrtu sredi 
Ljubljane. Ker Patricija nadvse ceni 

naravo in njena bogastva, ki jih imamo 
na dosegu roke, se je že pred leti 

odločila pridobiti naziv zeliščar 
(NPK). Njena največja strast so čiliji 
v najrazličnejših oblikah in barvah, ki 

jih goji in občuduje na svojem urbanem 
vrtu. Ljubezen do čilijev je kmalu rodila 

tudi ideje in recepte za različne omake, ki so 
z raznovrstnimi pekočimi okusi naravnost 

čudovit dodatek k jedem.

Čili omake je 
popestrila s suhimi slivami in cimetom, 
borovnicami in cimetom, črnim sezamom 
in suhim paradižnikom. Ustvarila pa je tudi 
omako iz več vrst čilijev, ki obogati tako 
mesne kot zelenjavne jedi.

Osnova vseh omak so paradižnik, paprika, česen, 
čebula in seveda pekoči feferoni oziroma čiliji. 
Dobro se podajo tudi k sadju, slaščicam in drugim 
kulinaričnim užitkom.
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Rožma cvetlični prigrizki so pakirani 
v prozornih vrečkah in opremljeni z 

botanično ilustracijo Mete Wraber. Na 
voljo so poljubni okusi: rožmarin, zlata 

rozga, dobra misel ali kopriva. 

Cena: 5,90 EUR

zeliščni izdelki

ROŽMA

Rožma je slovenska znamka, ki v svoje izdelke 
vključuje samonikla lokalna zelišča, nabrana v 
čistem, neokrnjenem okolju. V ponudbi imajo 
sveže cvetlice, ki jih cenijo vrhunski kuharji in 

najboljše restavracije. Z dodatkom zelišč so 
vsakdanje jedi bogatejše z lokalnimi okusi 
in aromami, ki smo jih v rastlinah skorajda 

pozabili. Iz izbranih rastlin in drugih sestavin 
ekološke pridelave – pirine moke, masla in 

sončničnih semen – ročno izdelujejo piškote v 
pekarni Kralj, ki ima 50-letno tradicijo priprave 

pekovskih izdelkov brez aditivov.

NAROČILA IN PONUDBE:
www.rozma.si, 
info@rozma.si, 031 816 793
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biološko razgradljivi seti 
BOKRI GREEN

Vsak od nas porabi do 140 kg plastike 
na leto.

Ste vedeli, da velika večina te plastike 
še vedno pristane na odlagališčih, kjer 

razpada tudi do 500 let? Kaj pravite na 
našo rešitev? 

Biološko razgradljivi seti, izdelani v Radljah ob 
Dravi, so idealni za spodbujanje zdravega načina 

življenja Vaših poslovnih partnerjev.

Eva Štraser je interna presojevalka ISO 9001-2008, 
prokuristka družinskega podjetja BOKRI d.o.o., 

idejna vodja eko linije BOKRI GREEN, mentorica 
Ustvarjalnika, udeleženka inkubatorja Cene 

Štupar 2016, zmagovalka Akademije z družbenim 
učinkom 2015 v Kozini in Murski Soboti 
ter nagrajenka Foruma socialnih inovacij 

2015.

Zakaj so se odločili za razvoj 
biorazgradljivih produktov?

Zavedajo se, da z okolju prijaznim 
vrtnarjem ne poskrbimo le zase, ampak 
trajnostno prispevamo k ohranjanju okolja za 
prihajajoče generacije. 

In prav ta del podjetniške ideje je tisti, ki ustvarja 
dolgoročni družbeni učinek in ga je treba podpreti.
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Ponujajo nam personaliziran dizajn, preverjen 
produkt in priložnost za razmislek o tem, kako 
malo je potrebno, da si sami vzgojimo čajno 
mešanico ali pa osnovo za pripravo smutija doma 
ali na delovnem mestu. 

NAROČILA IN PONUDBE:
www.bokri.si/eko

eva@bokri.si, 031 668 209
FB: Bokri 

Ponudba za podjetja / 
poslovne partnerje:

Naročilo - kos        cena
10 - 50                    4,02 EUR/kos
51 - 99                    3,65 EUR/kos
100 - in več             3,35 EUR/kos

Poštnina na relaciji ponudnik-kupec ni vključena v 
ceno. Cene v katalogu ne vključujejo DDV.

Meseca julija so bili EKO seti prepoznani kot naj 
podjetniška ideja revije Finance. Zato podprimo 

slovensko, okolju prijazno zgodbo! 
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družinska škatla

DŠKATLA

Igra »Midva se igrava« je namenjena 
partnerjema. Prikupna in zabavna igra bo 
popestrila skupni čas. Na igralni površini 

so zapisane kratke aktivnosti, ki jih opravljata 
skupaj in se pri tem zabavata ter preživljata 

dragocene skupne trenutke. Za bolj poglobljeno 
samostojno delo para pa je priložena strokovna 

knjižica “Od para do družine”. Paket vsebuje igralno 
površino iz blaga, pralni flomaster ter kocko in 

igralno figuro. Par lahko v igro vnese svoje zamisli, ki 
jih zapiše na blago in po končani igri spere.

Dškatla je blagovna znamka izdelkov, namenjenih 
mladim družinam za kakovostno preživljanje časa.

Ob ustvarjalni igri in drugih dejavnostih se krepijo 
družinski odnosi in povezujejo družinski člani. 

Ideje s priloženim materialom olajšajo staršem 
planiranje, hkrati pa omogočajo poučne in zabavne 

družinske urice.

NAROČILA IN PONUDBE:
www.dskatla.si
info@dskatla.si,  031 523 315
FB: Dškatla
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Mini gledališče je izdelek, ki spodbuja k igranju 
družinskega gledališča. Družina skupaj pripravi malo 
gledališče iz priloženega material in celotne embalaže 
(vse se uporabi). 
Škatla z vsemi sestavinami se prelevi v prikupno 
družinsko gledališče. Priložena je slovenska ljudska 
pripovedka, ki jo starši berejo, otroci pa odigrajo igro iz 
pripravljenih lutk. Da je stik s pravim gledališčem še 
bolj popoln, smo priložili gledališki list in vstopnice 
za igro pravega družinskega 
gledališča. 

Družinska škatla je namenjena mladim družinam z 
otroki od približno 3. do 10. leta. Vsebuje 7 aktivnosti 

za kvalitetno preživljanje družinskega časa. Z zabavnimi 
in poučnimi idejami spodbuja in krepi odnose znotraj 

družine. Vse aktivnosti so natančno zabeležene na 
slikovnih navodilih, zraven pa je priložen ves potreben 

material. Paket vedno vsebuje 7 raznovrstnih aktivnosti, 
malih paketkov presenečenja: od igranja družabne igre, 

ustvarjanja in vrtnarjenja, pa vse do kuhanja, družinskega 
izleta, branja in aktivnosti za krepitev partnerskega 

odnosa. Družinska škatla spodbuja druženje družine in 
krepitev njihovih odnosov na zabaven in poučen način. 

Bistvo Družinske škatle je torej povezovanje vseh članov.

Izdelki Dškatla so primerno 
darilo za vso družino. Podarimo 
jim preživljanje skupnega časa 
in hkrati sporočilo, kako pomembni so njihovi 
odnosi.

CENE PAKETOV:
Midva se igrava 24,90 EUR
Mini gledališče 15,00 EUR
Družinska škatla 29,90 EUR

Spodbujamo slovensko ljudsko dediščino in skupno 
zabavno druženje družine. Mini gledališče je 

pripravljeno na podlagi slikanice Slovenske ljudske 
o vilah in škratih (Studio Hieroglif) avtorice Dušice 

Kunaver in ilustratorke Irene Gubanc.
Na voljo so 4 različice: Gorski škrat 

na Jelovici, Škrat v Logarski dolini, 
Dobra vila v dolini Soče, Vila 

svetuje zimsko setev.
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zeliščni produkti

DEŽELA ZELIŠČ

 

Izdelke je mogoče dobiti izključno v 
trgovinah z lokalnimi naravnimi izdelki ter 

festivalih in sejmih z zdravo prehrano. 

Na predavanjih poudarjajo pomen lokalno 
pridelane hrane ter ozaveščajo ljudi o uporabi 

zdravilnih rastlin, ki rastejo v našem okolju. 

Nedaleč od prestolnice, v mirni in čisti dolini, med 
zelenim Polhograjskim  hribovjem se nahaja zeliščni 
vrt Dežele zelišč. S trdim delom v podjetju gradijo 

veselje in zaupanje v samooskrbo in uporabo 
avtohtone in lokalno pridelane hrane.

Vsa zelišča so pridelana ročno, z ljubeznijo 
in odgovornostjo do narave in ljudi. Pri 
pridelavi uporabljajo izključno naravne 

materiale.  Zelišča so ročno nabrana 
ter naravno sušena, kar je razvidno iz 

kvalitetnih izdelkov.

V podjetju pomagajo ljudem, 
ki jim veliko pomeni zdravje 
njih samih in njihovih najbližjih.

Razvijajo izdelke iz lokalno 
pridelanih zelišč in medu za ohranjanje in 
vzdrževanje zdravja.

Vsaka receptura ponuja izvirnost,  kvaliteto in 
izkušnje. 
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Ponudba vsebuje čaje, posamezna zelišča, 
zeliščne sirupe, aromaterapijske zeliščne 
blazinice, zeliščni med,  šalotko in česen v 
marinadi. 

Blagovna znamka Blagajev zeliščni čaj, Blagajev 
zeliščni med, Blagajeva aromaterapijska 
blazinica ter keramični podstavek z 
odtisnjeno čipko blagajane je ena od 
prepoznavnih blagovnih znamk Dobrote 
Blagajeve dežele in Dežele zelišč.

3. paket vsebuje: 
čaj iz ameriškega slamnika in tinkturo 

ameriškega slamnika. 
Cena paketa je 20,00 EUR

4. paket vsebuje: 
zeliščni med - ameriški slamnik, meta, timijan, žajbelj, 

smrekovi vršički ali pehtran - pakiran v darilno 
škatlico. 

Cena je 8,00 EUR 

NAROČILA IN 
PONUDBE:
041 788 175, margitav@gmail.com   
FB: dežela zelišč

1. paket vsebuje: 
trojček izdelkov - zeliščni sirup iz žajblja, 

med z žajbljem in žajbljev čaj. Enaki 
izdelki so na voljo še iz timijana ali mete. 

Cena paketa je 20,00 EUR

2. paket vsebuje: 
najbolj uporabljane začimbe: rožmarin, 

majaron in šetraj. 
Cena paketa je 13,00 EUR
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Igra je odlična tudi kot “Team Building” ali za prav 
(p)osebna praznovanja “rojstnega dneva”, tudi zunaj 

rednega delovnega časa. 

Za podjetja oziroma “Team Building” lahko 
pripravimo več izzivov, tako da lahko ekipe med 

seboj tudi tekmujejo!

Ne oklevajte! Zberite ekipo od 2 do 5 prijateljev in 
pobegnite na svež zrak!

soba pobega na prostem

UNLOCK LJUBLJANA

Na trgu se je pojavil čisto nov – zabavno 
izobraževalni produkt, »pobeg iz sobe« (»outdoor 

Escape room«) z imenom »Unlock Ljubljana«. 

Med igro z elementi koncepta pobega iz sobe vas na 
pustolovskem popotovanju skozi staro mestno jedro 

čaka sedem zabavnih preizkušenj, odklepali boste 
skrivnosti Ljubljane, spoznavali neznano, se pustili 

prijetno presenetiti, navdušeno vzklikali »hevreka« 
ter se v odlični družbi nadihali svežega zraka in 

predvsem izvrstno zabavali!

NAROČILA IN PONUDBE:
www.unlock-ljubljana.si  
031 524 523
FB: Unlock Ljubljana
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Z nakupom izdelkov izpod rok ljudi 
s posebnimi potrebami izboljšujemo 

stanje, življenje in zaposljivost v varstveno 
delovnih centrih (VDC). Ti centri namenjajo 

sredstva od prodanih izdelkov za mesečne nagrade, 
interesne in nadstandardne aktivnosti za uporabnike 

in stanovalce, kot so letovanje, zimovanje, izleti, 
izobraževalne, športne, kulturne, družabne in ostale 

aktivnosti. Trenutno sodelujejo s kar sedmimi VDC-ji. 
Hkrati pa je Deveta dežela dodaten prodajni kanal 
slovenskih proizvajalcev in rokodelcev, ki ustvarjajo 

visoko kvalitetne, slovenske izdelke za otroke.

spletna trgovina

DEVETA 
DEŽELA

Deveta dežela je spletna trgovina, kjer najdete 
pravljične izdelke za otroke. Izdelki prihajajo izpod 

rok pravljičnih ljudi – slovenskih ustvarjalcev in ljudi 
s posebnimi potrebami. Ponuja izdelke, ki so zelo 
primerni za darilo ob rojstvu otroka ali katerikoli 

drug praznik otroka. Navdušene mamice bodo zlahka 
izbrale kaj za svojega otroka. Spletna trgovina tesno 

sodeluje z varstveno delovnimi centri (VDC). Z 
njihovimi izdelki, ki so ročne izdelave, je 
njihov prodajni program pestrejši in ima 

močno družbeno odgovorno noto.

Izdelki so namenjeni zabavi, čustvenemu, 
motoričnemu in umskemu razvoju otroka. Vsi 
so iz naravnih materialov – prevladujeta les in 
100% ekološki bombaž. Vsi izdelki so del zgodbe 
različnih projektov zaposlovanja rizičnih skupin, s čimer 
delujejo družbeno odgovorno in v tem duhu vzgajajo 
in izobražujejo tudi svoje stranke. Izdelki so ustvarjalno 
delo skupine slovenskih ustvarjalk, katerih izdelke so 
prepoznali kot velik potencial.

NAROČILA IN PONUDBE:
www.deveta-dezela.si
info@deveta-dezela.si, 068 670 548
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naravni izdelki

AGORA NATURA

NAROČILA IN PONUDBE: 
www.agoranatura.si

 agoranatura.si@gmail.com, 040 710 834
FB: Agora Natura

Agora Natura je družbeno odgovorno podjetje 
(2013), ki se ukvarja z ročno izdelavo naravnih 

pralnih praškov in naravnih mil, blazin … 

Beseda agora izvira iz grščine in pomeni odprt 
prostor. Podjetje je ekološko naravnano in si 
prizadeva, da bi čimveč ljudi imelo dostop do 

naravnih izdelkov in tako skrbelo za zdravje 
in naravo.

Z delavnicami ozaveščajo ljudi 
in jih skušajo naučiti, kako si lahko 
sami izdelajo pralni prašek, milo, 
kremo itd. 

Njihova vizija je, da bi vsi otroci v prihodnosti 
lahko pili čisto vodo!
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Darilni paket 1

Darilni paket vsebuje dve naravni sivkini mili. Mili 
sta ročno izdelani in prijazni do kože,  primerni 
tudi za umivanje obraza.

Cena: 10,00 EUR 

Darilni paket 3
Darilni paket vsebuje naravni pralni prašek za 

pisano perilo, naravni pralni prašek za belo 
perilo, dozirno posodico in naravni prašek 
za strojno pomivanje posode. Pri uporabi 

pralnega praška - gela, ki je koncentrat - je 
pomembno, da postavite dozirno posodo s 

praškom v boben k perilu. 
Pri strojnem pomivanju posode pa je pomembno, 

da praška ne predozirate.

Cena: 20,00 EUR 

Darilni paket 2

Darilni paket vsebuje dve, ročno izdelani mili z 
limonsko travo, prijazni do kože.

Cena: 10,00 EUR 
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kdo smo?
CENE ŠTUPAR - CILJ

VEČ INFORMACIJ
www.cene-stupar.si

 info@cene-stupar.si
01 23 44 402 ali 080 10 09

FB: Cene Štupar - CILJ

Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje 
Ljubljana je ena izmed večjih organizacij na 
področju izobraževanja odraslih v Sloveniji. 

Javni zavod je že več kot 50 let v ožjem in 
širšem okolju prepoznaven po 

pestri ponudbi formalnih in 
neformalnih programov za vse 

generacije.

V zadnjih desetih letih je zavod dosegel 
velik razvoj na področju srednješolskega 
izobraževanja za odrasle, pridobiva licence za 
potrjevanje in preverjanje nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij, razširja in prenavlja ponudbo na 
področju izobraževanja tujih jezikov in slovenščine 
za tujce. Okolju ponuja bogato paleto neformalnih 
programov in splošnih javno veljavnih programov 
– usposabljanja za življenjsko uspešnost. Vsem 
odraslim in mladostnikom omogoča brezplačno 
dokončanje osnovne šole.
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več o... 
FERFL in DPLAC

DPlac – Stičišče podjetniških idej z družbenim 
učinkom je podporno podjetniško okolje za 

posameznike ali ekipe s podjetniško idejo, ki ima 
družbeni učinek.

 Poslanstvo DPlaca je nuditi vsestransko podporno 
podjetniško okolje podjetnim posameznikom in 
ekipam, ki imajo podjetniško idejo z družbenim 

učinkom oziroma z realizacijo poslovne ideje že 
ustvarjajo produkte ali ki so svoje poslovne ideje 
že realizirali in ustvarjajo izdelke z visoko dodano 
vrednostjo za družbo. Program je namenjen tudi 

promociji podjetništva z družbenim učinkom.

VEČ INFORMACIJ
www.cene-stupar.si
podjetnistvo@dplac.si
030 640 262
FB: Cene Štupar podjetni - DPlac & Ferfl

Ferfl ni navaden feferonček! Gre za celovit program 
spodbujanja podjetniških idej z družbenim učinkom. 

Različne generacije v njem razmišljajo o boljši  
prihodnosti, vplivu na družbo in skrbi za okolje, v 

katerem živimo. 

Program sestavljajo štirje večji sklopi, in sicer:
1. Natečaj za podjetniške ideje z družbenim učinkom
2. Startup vikend podjetništva z družbenim učinkom

3. Šola podjetništva z družbenim učinkom
4. Socialno podjetniški inkubator



Cene Štupar – CILJ 
Linhartova 13, Ljubljana 

www.cene-stupar.si 

info@cene-stupar.si
030 640 262


