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Pozdravljeni! 

Hvala, ker ste si vzeli čas, da prelistate naš katalog poslovnih 
daril. Nanj smo namreč izredno ponosni, saj je rezultat dolgo-
ročnega sodelovanja s srčnimi ljudmi in istočasno rezultat novih 
poznanstev, s katerimi upamo, da bomo sodelovali še dolga leta. 

Odločili smo se, da bo naš katalog osnovan na zgodbah, ki nas 
povezujejo – ljudeh, ki so svoje podjetje zgradili od začetka, in 
so le s svojim trdim delom prišli do točke, kjer so danes. Doka-
zati želimo, da so takšna darila še bolj posebna, saj boste z nji-
hovim nakupom promovirali lokalne posameznike, ki se trudijo 
obstati v svetu vse hujše konkurence. Podroben opis vseh, s 
katerimi smo pri ustvarjanju tega kataloga sodelovali, se nahaja 
na zadnjih straneh – toplo vam priporočamo, da si tiste vrstice 
preberete, saj boste tako spoznali, zakaj so naši darilni paketi 
res nekaj posebnega. 

Prav tako se bodo naši darilni paketi lahko pohvalili s škatla-
mi iz naravnih, biorazgradljivih materialov, ki se lahko preprosto 
vržejo na kompost1. Iz biorazgradljivih materialov pa bodo nare-
jene tudi pasice na škatlah, celo njihov tisk – barva gravure je 
namreč narejena iz lupin citrusov. Za korak s čim manj plastike 
smo se odločili, ker ne želimo, da bi se vaši poslovni partnerji 
obremenjevali s tem, kam z odpadno embalažo – želimo, da 
imajo z darilnim paketom, ki ga bodo prejeli od vas, čim manj 
skrbi in le pozitivne izkušnje.  

Preden pa se podate v iskanje vaših favoritov vam povemo le 
še, da bodo v prilogi na zadnjih straneh zapisane vse možne 
variacije, med katerimi boste lahko pri določenih paketih izbirali. 
Paketi, kjer bodo te variacije mogoče, bodo v naslovu označeni 
z zvezdico *.

Želimo vam prijetno listanje in upamo, da se odločite za nas in 
za zgodbe, ki nas povezujejo. Naj se tudi vaše in naše zgodbe 
začnejo prepletati! 

Krajčkova ekipa

1 Razen embalaže že obstoječih paketov naših ponudnikov.



1. Darilni paket “Gorenjski post”*

 • Ocvirkov namaz z bučnim oljem in bučnimi semeni 150 g – Oljarna Kocbek
 • Suha klobasa cca 250 g – Mesarija Snedic
 • Lesena deska za rezanje – Center Korak

Poslovno darilo za vse gurmane in sladokusce. Paket 
vsebuje namaz oljarne Kocbek, ki se ponaša s svojimi 
vrhunskimi hladno stiskanimi olji najvišje kakovosti. Da 
pa bo gurmanska pojedina kar najbolj popolna, bo v 
paket poleg namaza vključena tudi odlična suha klobasa 
mesarije Snedic, ki jo boste gostom lahko ponosno 
ponudili na prekrasni unikatni deski za rezanje, ki jo bodo 
za vas ustvarile osebe s pridobljenimi možganskimi 
poškodbami. Center Korak želi svojim članom omogočiti 
nadaljevanje rehabilitacije v domačem okolju, kjer 
ohranjajo najvišjo stopnjo samostojnosti in odgovornosti 
za svoje življenje. V Krajčku tovrstne projekte z veseljem 
podpremo tako, da njihove izdelke karseda pogosto 
vključujemo v poslovna darila. 

CENA: 22.48€ + DDV

2. Darilni paket “Ko študent na rajžo gre”*

 • Ocvirkov namaz z bučnim oljem in bučnimi semeni 150 g – Oljarna Kocbek
 • Suha klobasa cca 250 g – Mesarija Snedic
 • Metliška črnina 750 ml – Kmetijska zadruga Metlika

Poslovno darilo za vse gurmane in sladokusce, ki želijo iti še 
korak dlje. Paket vsebuje odličen namaz oljarne Kocbek, ki 
se ponaša s svojimi vrhunskimi hladno stiskanimi olji najvišje 
kakovosti. Njihova olja in bučna semena lahko tako okušamo v 
mnogoterih gurmanskih kulinaričnih presežkih, med katerimi je 
tudi omenjeni ocvirkov namaz z bučnim oljem in bučnimi semeni. 
Da bo gurmanska izkušnja kar najbolj popolna, smo zraven dodali 
še odlično suho klobaso mesarije Snedic, ki bo potešila tudi 
najbolj zahtevne želodčke. Ker se za vsako odlično pojedino 
spodobi, da poleg popijemo še kakšen deci okusnega 
vina, ki bo iz namaza in klobase privabil same najboljše 
okuse, je v to poslovno darilo vključeno še priljubljeno 
slovensko vino Metliška črnina.

CENA: 16.10€ + DDV

Cena darilnega paketa se lahko spremeni glede na količino naročila.

Cena darilnega paketa se lahko spremeni glede na količino naročila.



3. Darilni paket “Štajerska bučna evforija”
 • Štajersko bučno olje 250 ml – Prleck
 • Pražena bučna semena 90 g – Prleck

Poslovno darilo, ki bo navdušilo tiste, ki naravnost obožujejo 
bučno olje. Paket vsebuje nerafinirano 100% štajersko bučno 
olje oljarne Prleck, proizvedeno po tradicionalnih receptih, kar 
olju daje svojevrsten mamljiv vonj in bogat okus. Nanj prisegajo 
vodilne restavracije po Sloveniji, kot tudi gurmani v domačih 
kuhinjah. Uporabite ga lahko marsikje – v solatah, namazih, mi 
pa ga najraje malce polijemo čez vaniljev sladoled – verjemite, 
res se splača! Zraven pa v paketu dobite še odlična pražena 
bučna semena s himalajsko soljo, ki lahko služijo kot okusen 
prigrizek doma ali v službi, seveda pa jih lahko uporabimo tudi 
kot dodatek k raznim jedem – ja, tudi na sladoledu se odlično 
obnesejo! ;)

CENA: 22.35€ + DDV

4. Darilni paket “Štajerska bučna harmonija”
 • Oljčno olje 100 ml – Prleck
 • Bučno olje 100 ml – Prleck
 • Jabolčni kis 100 ml – Prleck

Ljubezen gre skozi želodec. In najboljši posli se 
sklepajo ob dobri hrani. Tako pravijo v Oljarni Prleck in 
mi jim verjamemo. Zato v tem darilnem paketu lahko 
pričakujete nepogrešljiv trio vsake kuhinje – bučno olje, 
oljčno olje in jabolčni balzamični kis. Vsi trije izdelki se 
ponašajo z vrhunsko kakovostjo in s tem zagotavljajo 
odlično popestritev vam najljubših jedi. V priročnih 
pakiranjih po 100 ml bodo vaš zvesti spremljevalec 
lahko tudi na službenih potovanjih ali na dopustu.  

CENA: 22.35€ + DDV

Cena darilnega paketa se lahko spremeni glede na količino naročila.

Cena darilnega paketa se lahko spremeni glede na količino naročila.



5. Darilni paket “Zerowaste”
 • Žvilca – Dantesmile
 • 2 kovinski slamici – Dantesmile
 • Krtačka za čiščenje slamic – Dantesmile
 • 2 bombažni vrečki za sadje/zelenjavo – Dantesmile

Vse manjša poraba izdelkov za enkratno uporabo ter 
zavedanje o pomanu trajnosti za človeški razvoj 
sta vse bolj v ospredju. S tem darilnim paketom 
nedvomno zmanjšujete svoj ekološki odtis. V 
paketu boste tako našli dve bombažni vrečki za 
nakup sadja in zelenjave, dve kovinski slamici, ki 

jih imate lahko ves čas s sabo in tako v kavarnah in 
restavracijah lahko vljudno zavrnete njune plastične 

kolegice (mala ščetka pa vam bo omogočala, da 
boste slamici po uporabi doma lahko temeljito očistili), 

ter prikupno leseno inovacijo »žvilico«, ki je na eni strani 
vilica, na drugi pa žlica – tako boste v slovo lahko pomahali 

plastičnemu priboru za enkratno uporabo in pozdravili 
priročno in kompaktno žvilico.

CENA: 12.77€ + DDV

6. Darilni paket “Sladek kot med”
 • Kostanjev med 450 g – Boris Borko
 • Akacijev med 450 g – Boris Borko

Med je odlična hrana za vse, v vseh življenjskih 
obdobjih in vseh letnih časih. Uporabimo ga lahko 
z namenom, da si okrepimo telo ali pa kot sladilo in 
dodatek jedem. Že od nekdaj pooseblja nesmrtnost 
in ponovno rojstvo, ljudje pa ga uporabljamo že od 
starega veka dalje. Jed s tako bogato zgodovino 
in kulturo je prav zaradi svoje starodavne narave 
lahko odlično poslovno darilo, saj ponazarja 
močne vezi med poslovnimi partnerji. 

CENA: 13.14€ + DDV

Cena darilnega paketa se lahko spremeni glede na količino naročila.

Cena darilnega paketa se lahko spremeni glede na količino naročila.



7. Darilni paket “Slovensko blagostanje”*

 • Lesena deska za rezanje – Center Korak
 • Suha klobasa cca 250 g – Mesarija Snedic
 • Refošk Rex Fuscus 750 ml – Vrhunska rdeča vina Koper
 • Whiskey Trufflle 95 g – Lucifer Chocolate

Darilni paket, pri katerem znana fraza »manj je več« 
preprosto ne drži. Vključili smo lično unikatno desko za 

rezanje, ustvarjeno izpod marljivih rok posameznikov 
s pridobljenimi možganskimi poškodbami iz Centra 

Korak. Ta želi svojim članom omogočiti nadaljevanje 
rehabilitacije v domačem okolju, kjer razvijajo in ohranjajo 

najvišjo stopnjo samostojnosti in odgovornosti za svoje 
življenje, hkrati pa postanejo dragocen del družbe. Desko 

za rezanje bo dopolnjevala okusna suha klobasa mesarije 
Snedic in greha vredni pralineji z okusom viskija, ustvarjeni v 

čokoladnici Lucifer. Kot pika na i pa v tem paketu nastopa še 
prav poseben refošk, polnjen v lični steklenici.   

CENA: 28.58€ + DDV

8. Darilni paket “Kave mi dajte”
 • Glinena šalčka – Daša's Pottery
 • Kava Brazilian Carnival 180 g ALI Colombian Lady 180 g  
ALI Ethiopian Script 180 g ALI Indian Dance 180 g – Trgovina Krajček

Vsi poznamo tisti zoprn občutek, ki se običajno ob 
ponedeljekovih jutrih prikrade v naše misli – nejevoljni smo, 
ker se je vikend (spet) prehitro končal, nejevoljni ker moramo 
vstati tako zgodaj in nejevoljni, ker se spet začenja nov 
delovni teden. Upamo, da bo darilni paket »Kave mi dajte« 
to rutinsko turobnost vsaj malce izboljšal. Tako boste v njem 
lahko našli čudovito unikatno skodelico izjemne kiparke 
Daše Kogoj, ki sama pravi, da se »v glini skrivajo sreča, mir 
in svoboda.« Krasno šalčko pa boste lahko napolnili z eno 
izmed naših mamljivih kav – v ponudbi boste tako lahko 
izbirali med brazilsko, etiopsko, kolumbijsko (te tri so vse 
100 % arabica) in indijsko (ta je 100 % robusta). Dovolite si, 
da v vaš vsakdan vstopi malce eksotike. 

CENA: 23.75€ + DDV
Cena darilnega paketa se lahko spremeni glede na količino naročila.

Cena darilnega paketa se lahko spremeni glede na količino naročila.



9. Darilni paket “Nikoli lačen”
 • Keramična skleda – Om Nom
 • Mešano suho sadje (hruške, jabolka, slive) 200 g – Kmetija Matijovc

Prisrčna skleda v obliki našega želodčka je ena tistih 
stvari, ki jih preprosto morate imeti, pa čeprav za to sploh 
vedeli niste. Uporabite jo lahko kot vaš najpomembnejši 
krožnik, ki vam bo prebrisano odmerjal obroke, in tako 
nikoli ne boste pojedli preveč. Vedno boste vedeli, 

koliko hrane si lahko naložite, da boste zagotovo siti, vaš 
želodec pa bo ostal še zmeraj v okviru "zdravih dimenzij". 

Seveda jo lahko uporabite tudi v vse druge namene, kot bi 
uporabili skledo standardnih oblik. Vanjo lahko na primer 
natresete okusno in sočno mešano sadje kmetije Matijovc 

in si tako privoščite zdrav prigrizek. 

CENA: 29.83€ + DDV

10. Darilni paket “Zimska pravljica”

Najboljše stvari so domače in ta darilni paket to le 
dokazuje! Vključili smo 100 % domač naravni sok, stisnjen 
neposredno iz sadežev, ki jih na kmetiji Princ pridelujejo 
sami. Z jabolčno osnovo dobijo sokove odlične kakovosti, 
brez dodanega sladkorja ali drugih dodatkov. To je sok 
s 100  % sadnim deležem. Ob osvežilnem kozarcu soka se 
odlično priležejo domači piškoti ekološke kmetije Potočnik 
Poprask, ki vas bodo s svojim polnim okusom razvajali tako 
dobro, kot so v naših otroštvih znali le piškoti naših babic. 
Če pa zunanje temperature ne bodo klicale po osvežilnem 
soku, bo zeliščni čaj zeliščne kmetije Grilc z veseljem 
poskrbel za toploto v hladnih zimskih dneh  

CENA: 13.17€ + DDV

 • Domači sok jabolko 1 l – Kmetija Princ 
 • Domači piškoti z brusnicami in belo čokolado 175 g ALI domači pirini masleni piškoti 200 g 
ALI domači pirini piškoti z ovsenimi kosmiči in rozinami 200 g – Ekološka kmetija  
Potočnik Poprask

 • Zeliščni čaj »Slovenski čaj« Aelita 30 g – Zeliščna kmetija Grilc

Cena darilnega paketa se lahko spremeni glede na količino naročila.

Cena darilnega paketa se lahko spremeni glede na količino naročila.



11. Darilni paket “Vedno zdrav”
 • Prisrčnica Aelita: set treh čajev 45 g – Zeliščna kmetija Grilc
 • Zeliščno mazilo Šentjanž Aelita 60 ml ALI zeliščno mazilo ognjič Aelita 60 ml 
ALI zeliščno mazilo materina dušica Aelita 60 ml – Zeliščna kmetija Grilc

Veliko ljudi se pozimi prehladi in zato je dobro, da 
se na tovrstne morebitne nevšečnosti pripravimo. 

Na pomoč bo v tem darilnem paketu priskočila 
zeliščna kmetija Grilc s svojim izborom treh zeliščnih 

čajev in čudovitimi naravnimi zeliščnimi mazili. Vemo, 
da bo izbira mazil lahko težka, saj so vsa tri tako zelo 

uporabna! Mazilo šentjanž uporabljamo pri vseh vrstah 
opeklin, po sončenju, pri podplutbah, pri bolečinah v hrbtu 

ter pri bolečih sklepih. Ognjičevo mazilo lahko uporabljamo 
pri hemeroidnih obolenjih, raznih ranah, odrgninah, pri krčnih 

žilah, aknah, pri trdi, suhi in razpokani koži, po pikih žuželk, 
razbarvani koži in lišajih, udarcih ipd., mazilo materine dušice 

pa uporabljamo pri kašlju, pri zasluzenosti, bolečem grlu, vnetju 
sinusov in pri glivičnih obolenjih.

CENA: 23.20€ + DDV

12. Darilni paket “Zima v šalčki, poletje v zraku”
 • Sivkina krogla 20 g – Polja sivke
 • Zeliščni čaj »Prijatelj za lahko noč« Aelita 30 g – Zeliščna kmetija Grilc
 • Kostanjev med 450 g – Boris Borko

Zima že neutrudno trka na vrata, pa čeprav bi si marsikdo želel, da bi se poletje 
pri nas ustalilo za vedno. Ta darilni paket je namenjen vsem, ki zimske dni radi 
preživljajo ob dobri knjigi in še boljšem vročem čaju (z medom, kakopak!), 
istočasno pa jih razvaja nežen vonj poletne sivke. Za čaj bo poskrbela zeliščna 
kmetija Grilc, na kateri zelišča ročno nabirajo, slastni kostanjev med bo priskrbel 
g. Borko in njegove pridne čebelice, vonj po sivki pa bo ujet v prisrčni sivkini 
kroglici. Tudi sivko so za nas ročno obrale pridne roke iz podjetja Polja sivke. 
Kombinacija vseh treh artiklov je naravnost popolna, da vas počasi zaziba v 
miren in prijeten spanec. 

15.50€ + DDV
Cena darilnega paketa se lahko spremeni glede na količino naročila.

Cena darilnega paketa se lahko spremeni glede na količino naročila.



13. Darilni paket “Za nož obliznit”
 • Kikirikijev namaz 300 g – Rok's
 • Lesen nož – Center Korak
 • Namaz iz ajde 180 g ALI namaz iz čičerike 180 g – Vege&Dobro

Kikirikijev namaz Roka Stariča je tako nesramno 
dober, da bi ga lahko jedli kar iz kozarca, da o namazih 
podjetja Vege&Dobro sploh ne govorimo! Da bodo vaše 

kulinarične eskapade malce bolj sofisticirane, vam v tem 
darilnem paketu poleg omenjenih dveh namazov dodamo 
še prečudovit lesen nož, ki ga bodo za vas ustvarile osebe 
s pridobljenimi možganskimi poškodbami. Center Korak 
želi svojim članom omogočiti nadaljevanje rehabilitacije v 

domačem okolju, kjer razvijajo in ohranjajo najvišjo stopnjo 
samostojnosti in odgovornosti za svoje življenje, hkrati pa 

postanejo dragocen del družbe. V Krajčku tovrstne projekte 
z veseljem podpremo tako, da njihove izdelke karseda pogosto 

vključujemo v poslovna darila.

CENA: 17.80€ + DDV

14. Darilni paket “Italija na krožniku”

Svet brez testenin? Mi na to niti pomisliti ne upamo, saj so testenine 
Šili tako okusne, da bi si jih lahko privoščili vsak dan! Da te dobrote 
ne zadržimo le zase, smo jih ponudili tudi v naših darilnih paketih. 
Izbirate lahko med širokimi rezanci z okusom čilija, navadnimi jajčnimi 
rezanci ali pa čokoladnimi tagliatellami. Pekoča omaka »Sweet 
Kiss« bo vaše brbončice razvajala s prijetnim pikantnim okusom, 
bučna semena pa bodo poskrbela za zdrav prigrizek med delom. 
Skratka, kombinacija sestavin, ki jih lahko uporabimo ločeno, ali 
pa iz njih pripravimo čudovito »odbito« kosilo. ;)

1.) 17.73€ + DDV (čili rezanci)
2.) 17.57€ + DDV (navadni jajčni rezanci)
3.) 18.62€ + DDV (čokoladne tagliatelle)

 • Široki rezanci čili 400 g ALI široki rezanci navadni jajčni 400 g  
ALI tagliatelle čokoladne 400 g – Testenine Šili

 • Pekoča omaka »Sweet Kiss« 100 ml – Chili Garden
 • Premium bučna semena 200 g – Prleck

Cena darilnega paketa se lahko spremeni glede na količino naročila.

Cena darilnega paketa se lahko spremeni glede na količino naročila.



15. Darilni paket “Italija na krožniku, Slovenija v kozarcu”*

Ta darilni paket je po svoji strukturi skoraj identičen 
prejšnjemu, dodali smo mu še prav poseben refošk, 
polnjen v prav posebni lični steklenici. Njegova intenzivno 
rubinasto rdeča barva s svežimi odtenki zrelih višenj vas 

bo popeljala v fuzijo okusov in bo tako popoln spremljevalec 
bogatih mesnih jedi.  

1.) 20.40€ + DDV (čili rezanci)
2.) 20.22€ + DDV (navadni jajčni rezanci)

3.) 21.30€ + DDV (čokoladne tagliatelle)

Naslednji darilni paket je nam v Krajčku nedvomno najljubši. Ponujamo 
vam prečudovito keramično skledico in leseno žlico, ki ju bodo za vas 
ustvarile osebe s pridobljenimi možganskimi poškodbami. Center Korak 
želi svojim članom omogočiti nadaljevanje rehabilitacije v domačem 
okolju, kjer razvijajo in ohranjajo najvišjo stopnjo samostojnosti in 
odgovornosti za svoje življenje, hkrati pa postanejo dragocen del 
družbe. V Krajčku tovrstne projekte z veseljem podpremo tako, da 
njihove izdelke karseda pogosto vključujemo v poslovna darila. Da 
skledica ne bo prazna, boste v paketu našli še domače instant 
juhe podjetja Žup'ca. Naj tudi vaš dom zadiši po naravnih juhah, 
ki ne vsebujejo glutena, laktoze in so primerne za vegane.

CENA: 22.30€ + DDV

 • Široki rezanci čili 400 g ALI široki rezanci navadni jajčni 400 g  
ALI tagliatelle čokoladne 400 g – Testenine Šili

 • Pekoča omaka »Sweet Kiss« 100 ml – Chili Garden
 • Refošk Rex Fuscus 750 ml – Vina Koper

 • Domača instant kostanjeva juha z žajbljem 90 g 
ALI domača instant čemaževa juha 90 g 
ALI domača instant gobova juha z ajdovo kašo 90 g

 • Keramična skledica – Center Korak
 • Lesena žlica – Center Korak

16. Darilni paket “Juha, ki se poje tako vroča, kot se skuha”

TRENUTNO NI NA ZALOGI.

Cena darilnega paketa se lahko spremeni glede na količino naročila.

Cena darilnega paketa se lahko spremeni glede na količino naročila.



Cena darilnega paketa se lahko spremeni glede na količino naročila.

Najboljše pavze so tiste, ki vključujejo dobro sladkarijo in še boljšo 
kavo. Zato smo se v Krajčku odločili, da vam kot darilni paket ponudimo 
našo osebno zmagovalno kombinacijo. Vključili smo nadvse božanske 
lešnike, oblite s karamelo in soljo čokoladnice Lucifer. Vsi izdelki 
Lucifer Chocolate so ročno izdelani, oblikovani s spretnostjo 
in z občutkom, kar lešnike naredi še bolj slastne. Med kavami 
pa boste lahko izbirali med pestro ponudbo vrst, ki smo jih v 
Krajčku pripravili prav z namenom, da ljudem na obraze narišemo 
nasmehe. V ponudbi boste tako lahko izbirali med brazilsko, 
etiopsko, kolumbijsko (te tri so vse 100% arabica) in indijsko (ta je 
100 % robusta). 

CENA: 13.11€ + DDV

18. Darilni paket  “Najlepši par”*

Da gredo testenino in vino dobro skupaj, dokazujejo 
naše domače Šili testenine in odlično peneče vino refošk 
Capris. Šili testenine lahko izberete med navadnimi jajčnimi 
širokimi rezanci, čili rezanci in čokoladnimi tagliatellami. 

1.) 12.65€ + DDV (čili rezanci)
2.) 12.50€ + DDV (navadni jajčni rezanci)
3.) 13.55€ + DDV (čokoladne tagliatelle)

 • Široki rezanci čili 400 g ALI široki rezanci navadni jajčni 400 g  
ALI tagliatelle čokoladne 400 g – Testenine Šili

 • Capris refošk peneče vino 750 ml – Vina Koper

17. Darilni paket “Hudičevo dobra pavza za kofe”
 • Obliti lešniki  v karamelni čokoladi s soljo 125 g – Lucifer Chocolate
 • Kava Brazilian Carnival 180 g ALI Colombian Lady 180 g ALI 
Ethiopian Script 180 g ALI Indian Dance 180 g – Trgovina Krajček

Cena darilnega paketa se lahko spremeni glede na količino naročila.



17. Darilni paket “Hudičevo dobra pavza za kofe” 19. Darilni paket “Čokoladna romantika”*

 • Ročno izdelana čokolada 100 g – Martisan
 • Malvazija 750 ml – Colja

Skorajda klasični darilni paket z vinom in čokolado, 
ki pa s svojo vsebino vseeno pritegne marsikoga. V 

darilnem paketu vas bo najprej navdušilo belo vino 
Malvazija, poleg tega pa boste dobili še zares dih 

jemajočo ročno izdelano čokolado Martisan, s katero 
boste uresničili vse vaše čokoladne sanje – nežna 

čokolada, oplemenitena z oreški, sadjem in tudi soljo 
se vam bo nežno stopila v ustih in prav težko se boste 

brzdali, da čokolade ne bi pojedli kar vse naenkrat. 

CENA: 16.90€ + DDV

20. Darilni paket  “Lešnikova romantika”*

 • Obliti lešniki v karamelni čokoladi s soljo 125 g – Lucifer Chocolate
 • Capris Bela peneče vino 750 ml – Vina Koper

Še en od preprostejših darilnih paketov, kateremu 
vseeno ne manjka šarma. Zanimiva kombinacija 
lešnikov, oblitih s karamelo in soljo, čokoladnice Lucifer 
ter okusno peneče vino Capris Bela. Pomembno je 
omeniti, da so vsi izdelki Lucifer Chocolate ročno 
izdelani, oblikovani s spretnostjo in z občutkom, kar se 
izraža v originalnosti oblik in okusov.

CENA: 12.80€ + DDV
Cena darilnega paketa se lahko spremeni glede na količino naročila.

Cena darilnega paketa se lahko spremeni glede na količino naročila.



TRENUTNO NI NA ZALOGI.

21. Darilni paket “Taprava mal'ca”*

 • Ekstra deviško oljčno olje Cuveé 500 ml – Lisjak 
 • Suha klobasa cca 250 g – Mesarija Snedic
 • Lesena deska za rezanje – Center Korak
 • Refošk Rex Fuscus 750 ml – Vina Koper

Dobra roba se sama hvali, pravijo, in ta darilni paket je res 
poln dobrot. Vsebuje ekstra deviško oljčno olje Cuveé 
podjetja Lisjak. Olje se bo odlično podalo k suhi klobasi 
mesarije Snedic, ki bo kraljevala na prekrasni unikatni 
deski za rezanje, ki jo bodo za vas ustvarile osebe s 
pridobljenimi možganskimi poškodbami. Center Korak 
želi svojim članom omogočiti nadaljevanje rehabilitacije 
v domačem okolju, kjer razvijajo in ohranjajo najvišjo 
stopnjo samostojnosti in odgovornosti za svoje življenje, 
hkrati pa postanejo dragocen del družbe. V Krajčku 
tovrstne projekte z veseljem podpremo tako, da njihove 
izdelke karseda pogosto vključujemo v poslovna darila. 
Darilni paket bo zaokrožil prav poseben refošk, polnjen 
v lični steklenici. 

CENA: 34.10€ + DDV

22. Darilni paket “Slovenski zajtrk”

S tem darilnim paketom smo vam želeli vzbuditi nostalgijo 
in vas spomniti, zakaj smo kot otroci to vsi tako radi jedli. 
Paket vsebuje cvetlični med Borisa Borka, keramično posodo 
za maslo in lesen nož, ki ju bodo za vas ustvarile osebe s 
pridobljenimi možganskimi poškodbami. Center Korak želi 
svojim članom omogočiti nadaljevanje rehabilitacije v 
domačem okolju, kjer razvijajo in ohranjajo najvišjo stopnjo 
samostojnosti in odgovornosti za svoje življenje, hkrati 
pa postanejo dragocen del družbe. V Krajčku tovrstne 
projekte z veseljem podpremo tako, da njihove izdelke 
karseda pogosto vključujemo v poslovna darila. Menimo, 
da so tovrstni izdelki tista »češnjica na vrhu torte,« ki bo 
ta darilni paket naredila res nekaj posebnega. 

CENA: 33.70€ + DDV

 • Keramična posoda za maslo – Center Korak
 • Leseni nož – Center Korak
 • Kostanjev med 450 g – Boris Borko

Cena darilnega paketa se lahko spremeni glede na količino naročila.

Cena darilnega paketa se lahko spremeni glede na količino naročila.



23. Darilni paket “Berryshka”
 • Praline borovnica 140 g – Berryshka
 • Liker borovnica 500 ml – Berryshka

Prefinjeno poslovno darilo, ki ustvari edinstveno avanturo 
pravega čokoladnega trenutka s čokoladnimi pralinami in ga 
popestri z dih jemajočim Berryshka likerjem. Ročno izdelani 
pralineji iz najboljšega kakava s plantaž Dominikanske 
republike in likerji mednarodno priznane kakovosti, izdelani po 
najvišjih standardih, nizke vsebnosti sladkorjev, brez dodanih 
umetnih barvil in aditivov.

CENA: 27.00€ + DDV

24. Darilni paket “Kocbek”

Darilni paket, ki ima svoje korenine na 
Štajerskem. S svojo vsebino se lahko le 
pohvali, saj vsebuje vrhunsko štajersko 
prekmursko bučno olje, slasten zeleni 
namaz z bučnim oljem ter pražena in  
slana bučna semena.

CENA: 36.47€ + DDV

 • Kocbek bučno olje 250 ml – Oljarna Kocbek
 • Zeleni namaz z bučnim oljem 106 ml – Oljarna Kocbek
 • Bučna semena v kozarčku 145 g – Oljarna Kocbek

Cena darilnega paketa se lahko spremeni glede na količino naročila.

Cena darilnega paketa se lahko spremeni glede na količino naročila.



25. Darilni paket “Poet Romantic”
 • Aromatizirano sladko vino Poet Romantic 500 ml – Kmetijska zadruga Metlika
 • Čokoladni kozarčki 120 g – Kmetijska zadruga Metlika 

Poet je sladko aromatizirano vino iz modre frankinje, ki 
je pripravljeno na osnovi hišnega recepta, z dodanimi 
naravnimi sadnimi aromami in slajeno z grozdnim 
moštom. Barva je rubinasto rdeča, vonj pa spominja na 
zrelo rdeče sadje. Bogat okus Poeta nas očara s svojo 
mehkobo in prijetno sadnostjo. Ponudimo ga k raznim 
sladicam iz gozdnih sadežev, sliv in jagod. Poleg dobite 
še čokoladne kozarčke, s katerimi to odlično vino lahko 
postrežete. 

CENA: 19.83€ + DDV

26. Darilni paket “Omerzu”

Izbrana kombinacija vina in orehov. Nov, odličen okus, ki 
bo prevzel tudi najzahtevnejše gurmane. Podarite sebi in 
svojim bližnjim nekaj novega, drugačnega in vrhunskega. 
Vino se pije samo, ne mešamo in ne redčimo ga z 
ničemer. Ponudi se lahko tudi kot aperitiv. Poleg 
pa postrezite še orehova jedrca, ki krepijo srce 
in bistrijo um. Vsebujejo najvišje koncentracije 
omega 3 maščobnih kislin med vsemi oreščki. 
Znižujejo holesterol v krvi, zavirajo nastanek 
srčno-žilnih obolenj in delujejo protivnetno.

CENA: 20.19 + DDV

 • Orehovo vino 200 ml – Kmetija Omerzu
 • Orehova jedrca 100 g – Kmetija Omerzu

Cena darilnega paketa se lahko spremeni glede na količino naročila.

Cena darilnega paketa se lahko spremeni glede na količino naročila.



27. Darilni paket “Chocolat Impérial”*

 • Rdeče vino s temno čokolado Chocolat Impérial 375 ml – Kunej
 • Ročno izdelana čokolada 100 g – Martisan

Chocolat Impérial je nova pijača na osnovi temno 
rdečega vina iz unikatnega sortnega izbora, ki se 
s svojim nežnim okusom odlično združuje s temno 

čokolado. Gre za harmonično fuzijo, ki nas popelje v 
svet čutnih užitkov in ugodja. V darilnem paketu boste 
poleg vina dobili še zares dih jemajočo ročno izdelano 
čokolado Martisan, s katero boste uresničili vse vaše 
čokoladne sanje – nežna čokolada, oplemenitena z oreški, 
sadjem in tudi soljo se vam bo nežno stopila v ustih. Težko 

se boste brzdali, da čokolade ne bi vse naenkrat pojedli. 

CENA: 14.90€ + DDV

28. Darilni paket “Začimbna sol mediteran”
 • Solni cvet 70 g – Piranske soline
 • Začimba sol 75 g – Piranske soline
 • Lesena žlička – Piranske soline

Drobni piramidasti kristali bele do roza barve so 
najdragocenejši pridelek Piranskih solin. Na gladini 
slanice nastajajo le ob brezvetrju, saj jih zmoti že 
najmanjši val. Solni cvet oplemeniti vse solate, 
karpače, morske specialitete in druge kuharske 
mojstrovine, ki se jih soli šele na krožniku. Le tako 
namreč jed pridobi okus in rahlo aromo teh krhkih 
kristalov. Na mizi je v ospredju – tako kot najboljše 
ekstra deviško oljčno olje ali balzamični kis.

CENA: 13.85€ + DDV
Cena darilnega paketa se lahko spremeni glede na količino naročila.

Cena darilnega paketa se lahko spremeni glede na količino naročila.



29. Darilni paket “Knjižni molj”
 • Knjižno kazalo – Hudwood

Ni lepšega kot v nedeljo zvečer sedeti v udobnem 
naslanjaču z odlično knjigo v roki. Knjige imajo res čudovito 
moč, s katero nas lahko popeljejo v čudežni svet domišljije. 
Poznate občutek, ko je knjiga tako dobra, da je sploh ne 

morete odložiti iz rok, in jo v enem dihu celo preberete? 
Mi tudi. Če pa se že zgodi, da morate knjigo zaradi 

takih in drugačnih obveznosti za nekaj časa 
odložiti, vam prečudovito leseno knjižno kazalo 
dveh bratov iz podjetja Hudwood zagotavlja, da 
boste ob naslednjem branju točno vedeli, kje ste 

nazadnje prenehali. Oblikujete ga lahko čisto po 
vaših željah – Hudwood brata poskrbita za vse! Na 

voljo v treh vrstah lesa: mahagonij, oreh in jesen.

 CENA: 3.22€ + DDV

30. Darilni paket “Knjižni molj - set treh”

Set treh knjižnih kazal dveh bratov iz podjetja 
Hudwood – da boste vsi v družini vedeli, kje 
nadaljevati z branjem! Ni lepšega občutka, kot v 
nedeljo zvečer, ko sedimo v udobnem naslanjaču 
z odlično knjigo v roki. Knjige imajo res čudovito 
moč, s katero nas lahko popeljejo v čudežni svet 
domišljije. Poznate občutek, ko je knjiga tako 
dobra, da je sploh ne morete odložiti iz rok, in 
jo v enem dihu celo preberete? Mi tudi. Če pa 
se že zgodi, da morate knjigo zaradi takih in 
drugačnih obveznosti za nekaj časa odložiti, 
vam prečudovito leseno knjižno kazalo dveh 
bratov iz podjetja Hudwood zagotavlja, da 
boste ob naslednjem branju točno vedeli, 
kje ste nazadnje prenehali. Najboljše pa je, 
da ga lahko oblikujete čisto po vaših željah 
– Hudwood brata poskrbita za vse! Na voljo v 
treh vrstah lesa: mahagonij, oreh in jesen.

CENA: 5.74€ + DDV

 • 3x knjižno kazalo – Hudwood

Cena darilnega paketa se lahko spremeni glede na količino naročila.

Cena darilnega paketa se lahko spremeni glede na količino naročila.



31. Darilni paket “Organizacija na višku”
 • Namizni organizator »Desk Dog« – Hudwood

Namizni organizator »Desk Dog« bo vaš 
najboljši namizni prijatelj. Za vas bo držal 

telefon ter istočasno ojačal zvok glasbe ali 
zvonenja. Poleg tega pa bo nudil prostor tudi 
za vašo denarnico, kovance, sponke, listke, 
pisala in ključe. Adijo neurejena delovna 
površina! Adijo mrzlično iskanje telefona, 
ključev in denarnice! Marljiva brata iz 
podjetja Hudwood bosta na vašo željo na 

vsak organizator »Desk Dog« vgravirala vaš 
logotip podjetja. Tudi med vrstami lesa lahko 

izbirate – odločite se lahko za palisander ali 
oreh.

CENA: 28.50€ + DDV

32. Darilni paket “Končno vem, kje so moji ključi”
 • Lesen karabin – Hudwood

Lahki in močni karabini unikatnega izgleda vam 
lahko pomagajo, da imate ključe trdno pripete 
na svojem mestu in jih hitro dosežete. Zaradi po 
naročilu izdelane vezane plošče so posebnega 
izgleda in lahko zdržijo do 10 kg teže! Tudi 
tukaj Hudwood brata ponujata gravuro vašega 
logotipa. Na voljo v treh vrstah lesa: palisander, 
oreh in zebrano.

CENA: 20.80€ + DDV
Cena darilnega paketa se lahko spremeni glede na količino naročila.

Cena darilnega paketa se lahko spremeni glede na količino naročila.



33.  Darilni paket “Ker'ga smo danes?”
 • Neskončni namizni koledar – Hudwood

Zanimiv neskončni dnevni koledar, ki bo vedno v koraku s 
časom. Nič več mrzličnega kupovanja koledarja vsako leto, 
saj bo ta lepotec lahko vaš zvesti spremljevalec dolga leta! 
Ob pogledu nanj bodo v vaše misli privrele vse naravne 
lepote naše državice – joj, naj bo že hitro vikend, gore 
kličejo! To čudovito inovacijo vam Hudwood brata 
ponujata z možnostjo graviranja vašega logotipa in v 
treh vrstah lesa: palisander, oliva in oreh.

CENA: 18.00€ + DDV

34. Darilni paket “Vsak meter šteje”

Še prevečkrat se zgodi, da nujno potrebujemo ravnilo ali meter, pa ju preprosto 
nimamo pri roki. Ta lahek, majhen in natančen hobi meter, ki je hkrati tudi 
obesek za ključe, bo te težave odpravil. Mala napravica je tudi zelo natančna 
– natančnost na en meter je 1-3 mm! Na žepni meter vam Hudwood brata z 
veseljem vgravirata logotip vašega podjetja. 

CENA: 5.32€ + DDV

 • Obesek za ključe: žepni meter – Hudwood

Cena darilnega paketa se lahko spremeni glede na količino naročila.

Cena darilnega paketa se lahko spremeni glede na količino naročila.



35. Darilni paket “Pametni si zapisujemo”
 • Beležnica – Hudwood

Ljudje smo vedno polni idej, vendar jih tudi zelo hitro pozabimo. 
Beležnice so krasen način, kako se tej težavi izogniti, sploh 
kadar imamo opravka s tako čudovito beležnico, kot jo za vas 
lahko izdelata brata iz podjetja Hudwood. Čudovite lesene 
platnice, kamor z veseljem vgravirata vaš logotip, bodo kar 
klicale po novih inspiracijah in idejah, vi pa jih boste z največjim 
zadovoljstvom zapisali. Vaš logotip se lahko znajde tudi na 
čisto vsakem listu, ki bo kraljeval vaši zakladnici idej.  

CENA: 28.00€ + DDV

36.  Darilni paket “Zatočišče zlatnikov”
 • Denarnica Xavier – Hudwood

Lična in zelo uporabna Hudwood denarnica je nekaj zares 
posebnega – vanjo lahko pospravimo kartice, bankovce, 
kovance lahko pa se prelevi tudi v stojalo za telefon! Xavier 
denarnico sta Hudwood brata izdelala iz odpadkov 
iz lesne industrije ter reciklirane plastike. Privoščite 
oddih materi naravi, sebi pa priročno in inovativno 
denarnico, ki vas ne bo razočarala! Tudi denarnico 
je možno personalizirati z gravuro na les ali s 
potiskom na elastiko.

CENA: 9.00€ + DDV
Cena darilnega paketa se lahko spremeni glede na količino naročila.

Cena darilnega paketa se lahko spremeni glede na količino naročila.



37.  Darilni paket “Vedno pri roki”
 • Namizni lonček za svinčnike + šparovček – Hudwood

Najboljše stvari so tiste, ki so uporabne na več področjih – in to 
nalogo dobro opravlja namizni lonček za svinčnike Hudwood. 
Ta bo na varnem hranil vse vaše delujoče svinčnike, ki tako 
radi »dobijo noge« in izginejo neznano kam, poleg tega pa bo 
za vas hranil ves drobiž, ki ga ne želite nositi v denarnici. Z 
lončkom boste imeli vaše kemične svinčnike vedno na očeh, 
drobiž za popoldansko kavo pa bo ostal skrit pred zvedavimi 
očmi vaših sodelavcev. Brata Hudwood vam ga lahko še 
personalizirata s potiskom vašega logotipa.

CENA: 12.00€ + DDV

38. Darilni paket “Sekira v med”

Vsi poznamo slovensko frazo "Sekira 
mu je padla v med". Ste vedeli, da fraza 
izvira iz gozdarstva, ko je gozdar sredi 
napornega sekanja dreves nenadejano 
našel čebelji panj, poln sladkega medu? 
Z našim darilnim paketom lahko na 
zabaven način uresničite najbolj skrito 
željo vsakega posameznika – pa še 
posladkali se bodo lahko!

CENA: 10.50€ + DDV

 • Gozdni med 128 g v leseni škatlici – Hudwood

Cena darilnega paketa se lahko spremeni glede na količino naročila.

Cena darilnega paketa se lahko spremeni glede na količino naročila.



39. Darilni paket “Strastni zapisovalec”
 • Clipboard tablice A4 – Hudwood

Včasih pač moramo nekaj nujno zapisati, tudi 
če naokoli ni nobene trde površine, ki bi nam to 
nalogo olajšala. Clipboard tablice so primerno 
darilo za vse, ki so vedno v akciji, vedno na poti 
in vedno pripravljeni! Hudwood brata vam jih 
lahko izdelata iz bukve, breze ali bora, nanje 
pa vgravirata logotip vašega podjetja. 

CENA: 13.00€ + DDV

40. Darilni paket “Da me boste vsi spoznali”
 • Etui za vizitke – Hudwood

Vizitke so pomembni člen poslovnega sveta, 
saj preko njih prejemamo informacije podjetij, 
kot tudi posredujemo svoje informacije 
potencialnim poslovnim partnerjem. Da se 
vizitke ne bodo ležerno sprehajale po vaših 
aktovkah, sta Hudwood brata za vas ustvarila 
odličen lesen etui za vizitke, ki lahko hrani do 
30 vizitk! Nanj bosta za piko na i vgravirala 
še logotip vašega podjetja, tako da se boste 
v poslovni svet lahko podali s stilom. Na voljo 
iz štirih vrst lesa: palisander, oliva, zebrano 
in oreh.

CENA: 30.00€ + DDV
Cena darilnega paketa se lahko spremeni glede na količino naročila.

Cena darilnega paketa se lahko spremeni glede na količino naročila.





PRILOGA 1: Variacije darilnih paketov
Tu so zbrane vse možnosti, med katerimi lahko izbirate pri darilnih paketih, označenih z 
zvezdico *.
Naj omenimo, da se cena poslovnega darila tako lahko tudi malce spremeni – odvisno je 
torej od vaše izbire.

VINSKA KARTA: Pri vseh darilnih paketih, ki vsebujejo vino, lahko vrsto vina po vaših 
željah spremenite. Izbirate lahko med: 

 • Capris Bela peneče vino 750 ml – Vina Koper
 • Capris refošk peneče vino 750 ml – Vina Koper
 • Malvazija 750 ml – Colja
 • Metliška črnina 750 ml – KZ Metlika
 • Refošk Rex Fuscus 750 ml – Vrhunska rdeča vina Koper
 • Rdeče vino s temno čokolado Chocolat Impérial 375 ml – Kunej

 
MESNINE SNEDIC: Pri vseh darilnih paketih, ki vsebujejo suho klobaso mesarije 
Snedic, lahko le-to po vaših željah spremenite. Mesnine so po dogovoru lahko tudi brez 
svinjine – v tem primeru je rok za naročilo minimalno 4 tedne pred predvideno dostavo 
darilnih paketov. Izbirate lahko med:

 • Goveja in svinjska klobasa s slanino (ta je originalno v darilnih paketih)
 • Goveja klobasa brez svinjine
 • Divjačinska klobasa z govedino brez svinjine

DDV je odvisen od vsebine posameznih paketov (9.5 % ali 22 %)





PRILOGA 2: Kdo so naši dobavitelji? 
Kot obljubljeno, vam tu še na kratko predstavljamo vse naše dobavitelje – tako boste lahko 
spoznali, zakaj smo se pri sestavljanju darilnih paketov odločili prav zanje.

BERRYSHKA
Prava družinska stvaritev sega že 20 let v preteklost, ko je oče Jože v dolenjski destilarni 
iz prejšnjega stoletja, v kraju Obrh, pričel z izdelavo naravnih eteričnih olj. Medsebojno 
sodelovanje, dolgoletne izkušnje, prave spretnosti in predvsem neizmerna strast in ljubezen, 
so izoblikovali edinstveno paleto izdelkov blagovne znamke Berryshka. V svojih izdelkih 
uporabljajo le najkakovostnejše naravne sestavine in z obnovljivimi viri energije odgovorno 
skrbijo za naravo in okolje. Sledijo najnovejšim trendom na področju žganih pijač, likerjev in 
čokolad in vedno odkrivajo nove okuse.

BORIS BORKO
Boris Borko je strastni čebelar, ki za svoje pridne čebelice skrbi z nežnostjo in veseljem – od 
tod tudi tako dobri medeni izdelki. 

CENTER KORAK
V centru Korak imajo prav posebno poslanstvo in vizijo. Osebam po pridobljeni možganski 
poškodbi želijo omogočiti čim boljšo kakovost življenja. Trudijo se, da se s pomočjo 
njihovega rehabilitacijskega programa vrnejo v življenje, ki so ga poznali pred poškodbo. 
Ob upoštevanju visokih strokovnih in etičnih standardov želijo njihovim članom omogočiti 
nadaljevanje rehabilitacije v domačem okolju in hkrati biti v oporo in pomoč svojcem. Doseči 
želijo, da člani centra razvijejo in ohranijo najvišjo stopnjo samostojnosti in odgovornosti za 
svoje življenje, ter postanejo dragocen del družbe.

CHILI GARDEN
Če ste ljubitelji začinjene hrane in iščete dobre pekoče omake v Sloveniji, lahko z iskanjem 
prenehate. Po domačem receptu iz doma pridelanih čilijev Chili Garden pripravlja resnično 
dobre pekoče omake. So mlado podjetje ki prisega na znanje, posluh za želje strank, 
kakovostne sestavine in ljubezen do pripravljanja in uživanja pekočih omak. 

ČOKOLADNICA LUCIFER
Začetki blagovne znamke Lucifer Chocolate segajo v leto 2007. Ideja o čokoladi je zrasla iz 
kuharskih spretnosti ter igranja s čokolado in sladicami, ki jih je doma za družino izdeloval 
idejni vodja in lastnik podjetja Lučo. Odličnost in originalnost izdelkov sta se hitro razširili 
med ljudmi, saj je čokolada postala priljubljeno darilo - tako osebno kot poslovno. Zanimanje 
je hitro raslo, z njim pa tudi potreba po večji in zmogljivejši proizvodnji, zato se je leta 2009 
Lucifer preselil v večje prostore, kjer se je poleg čokoladnice odprla tudi kavarnica s prodajo 
izdelkov.

DANTESMILE
Dantesmile je majhno družinsko podjetje z velikimi cilji – je prva linija naravnih izdelkov za 
dom brez odpadkov v Sloveniji. Pri izboru lastnih izdelkov. so raziskali, katere vrste plastičnih 
izdelkov in izdelkov za enkratno uporabo morje največkrat naplavlja na naše obale, ter kateri 
najbolj množično plavajo v naših oceanih. Izbrali so izdelke, ki lahko resnično vplivajo na 
lepši jutri. Ljudi želijo prebuditi in seznanjati z alternativami za plastične izdelke za enkratno 
uporabo.



DAŠA'S POTTERY
Predstavitev Dašinega projekta bomo prepustili kar njej, saj nas je njen zapis o glini prav 
presunil – dekle svoj posel res opravlja s strastjo. »Vse se začne s kupčkom zgnetene 
gline. Zelo pomembno je, da je glina pravilno in dovolj zgnetena, saj je od tega odvisno ali 
bom imela na vretenu »probleme« ali ne. Zrak v glini je namreč največji sovražnik vsakega 
lončarja. Ko namestim kepico na kolovrat, jo začnem z obema rokama obdelovati. Počasi. 
Rajši grem večkrat »v obliko«, kot pa da bi prehitro silila glino v nekaj, kar ne želi. Veste, glina 
ima zelo zelo zelo dober spomin! Ko dosežem želeno obliko, jo iz kolovrata dam na deščico 
in nato počivati za kak dan, da se posuši do te mere, da bom lahko začela s struženjem. V 
tej fazi izdelek dobi svoj končni izgled. Nato sledita prva in druga peka, ki poskrbita, da je 
izdelek primeren za uporabo.« 

EKOLOŠKA KMETIJA POTOČNIK-POPRASK
V ekološki kmetiji Potočnik-Poprask se zavedajo, da je za vas in za vaš denar najpomembnejša 
kakovost materialov in kakovostno izpeljana storitev. Prav to vam ponujajo in z gotovostjo 
trdijo, da sta to zgolj dva pomembna razloga, zakaj se mnogi brez pomislekov odločijo prav 
za njih.

HUDWOOD
Hudwood je bil prvič predstavljen leta 2016 na Kickstarterju, kjer sta brata Dominik in Rok 
našla prve podpornike svoje nove blagovne znamke. Lesene denarnice in karabini so bili 
njuni prvi izdelki, s katerimi sta prebila led za začetek ustvarjanja izdelkov iz lesa. Unikatno 
oblikovana denarnica in leseni karabini so izdelki, ki jih nikoli prej nista nikjer zasledila. 
Ravno zaradi tega sta jih ustvarila – da oživita nekaj originalnega. Ta strast pa ju žene k 
razvijanju še več inovativnih izdelkov.

KMETIJA MATIJOVC
V Podbrezjah na Matijevčevi kmetiji sedaj gospodari že deseti rod Jegličevih. Priimek Jeglič 
je v družinski kroniki zapisan že leta 1630, ko se je rodil Andrej Jeglič. Od leta 1657 se je 
vsem naslednjim gospodarjem ime začelo s črko J (Jurij, Jakob, Jernej,…). Upamo, da se bo 
tradicija JJ nadaljevala tudi v enajstem rodu. V zadnjih letih so celotno kmetijo preusmerili 
v integrirano pridelavo: že leta 1991 so pričeli z integrirano pridelavo sadja, leta 2001 so 
nadaljevali z integrirano pridelavo zelenjave, v letu 2004 pa še z integriranim poljedelstvom. 
Leta 2018 so s sadjem in pridelavo sadja vstopili v shemo “Izbrana kakovost Slovenije”.

KMETIJA OMERZU
Začetek zgodbe sega v leto 1996, ko je družina Omerzu kupila in so pričeli z njenim urejanjem. 
Dve leti kasneje so zasadili prvi nasad orehov, leta 2005 prvi tradicionalni visokodebelni 
sadovnjak, leto kasneje drugi, leta 2013 so razširili nasad orehov in nasadili sivko, prav tako 
so leto kasneje širili nasad orehov in nasad sivke. Trenutno znaša velikost kmetije skupaj z 
gozdom 7 ha. Od leta 2015 so vključeni v kontrolo za ekološko pridelavo in predelavo.

KMETIJA PRINC
Tam, kjer se zemlje zvečer dotaknejo še zadnji sončni žarki, nad Kovorjem in ob vznožju 
Dobrče, leži kmetija PRINC (domače ime pr'PRINC). To je družinska kmetija, kjer se je 
skozi rodove ohranjala tradicija pridelave sadja, naravnih sokov in veščina skrivnostnega 
ustvarjanja plemenite kapljice. S spoštljivim odnosom do narave, z veliko volje do dela ter z 
novimi znanji in sodobno tehnologijo ustvarjajo zgodbo okusnega sadja, naravnih sokov in 
odličnega domačega žganja.



KMETIJSKA ZADRUGA METLIKA
S svojo zgodovino poslovanja, kakovostjo ponudbe in obsegom prodaje je KZ Metlika z.o.o. 
danes največja zadruga v Sloveniji. Kmetijska zadruga po razvrstitvi sodi med velika podjetja 
z 240 zaposlenimi. Prav tako pa se trudijo biti veliki tudi pri kakovosti svojih proizvodov, 
storitvah, pri oskrbi strank s celotno ponudbo ter sodelovanju s poslovnimi partnerji.

KUNEJ
Sončni lev, zaščitni znak družine Kunej, pooseblja ponos in tradicijo dragocenih izkušenj 
pridelovanja vinske trte in vina. V njem se skriva vse, kar predstavlja Hiša trt, vina in čokolade 
KUNEJ. Najdemo trto, vitice, grozdne jagode, korenine vinske trte, list vinske trte, kelih, v 
sredini pa veličastnega leva, ki se navdihuje po rajhenburških trapistih. Le-ti so bili pred 
stotimi leti motor razvoja v Brestanici, predvsem so pa bili tudi mojstri izdelave čokolade, 
vina in likerjev. Kakovost trapistovskih izdelkov je tedaj segala do samega avstro-ogrskega 
cesarja Franza Jožefa, ki je trapistovski čokoladi dodelil titulo kakovosti IMPERIAL. Takrat 
se je rodila tudi slavna blagovna znamka čokolade - Chocolat Impérial.

MARTISAN
Uresničite svoje čokoladne sanje. Martisan čokolada je blagovna znamka čokoladnih tablic, 
piškotov in pralinejev, ki jih ročno izdeluje Marta Gašperin. Najbolj so priljubljeni izdelki iz 
temne čokolade, lani pa je ponudbo razširila tudi s čokoladami z geografskim poreklom tako 
imenovane Origin čokolade, ki vsebujejo vsaj 50 odstotkov kakava določene države, ki jo 
predstavljajo. 

MESARIJA SNEDIC
Mesarija Snedic je zelo dobro znana vsem Kranjčanom, saj slovijo po svojih kakovostnih in 
svežih domačih izdelkih.

OLJARNA KOCBEK
Zgodba Oljarne Kocbek se je začela že davnega leta 1929, ko se je Alojz Kocbek s svojo 
ženo Antonijo odločil za proizvodnjo najkakovostnejših olj. Znanje in izkušnje sta Alojz in 
Antonija prenašala na sina Antona, ta pa na svojega sina Gorazda, ki tako danes predstavlja 
že tretjo generacijo v družini KOCBEK. Gorazd želi nadaljevati tradicijo svojega deda in 
očeta ter tako ohraniti dobro ime in vrhunsko kakovost. Od leta 1994 se kot edini ukvarjajo 
s hladnim stiskanjem, kjer se semena ne obdelujejo (meljejo, pražijo in stiskajo), temveč se 
s posebno stiskalnico olje iztisne neposredno iz semen.

OLJARNA LISJAK
Oljarna Lisjak se poslužuje domače oljke slovenske Istre, predelane po najvišjih standardih, 
z dodatkom dolgoletnih izkušenj in z veliko željo po popolnosti, s čimer omogočijo edinstven 
izdelek.

OM NOM
Nina Malovrh je magistrica oblikovanja, ki je med študijem razvila skledo Om Nom. Skleda 
je velika ravno toliko kot poln, a ne raztegnjen želodec. Rešitev za vse, ki ne verjamemo v 
diete, ne znamo šteti kalorij in imamo radi dobro hrano. Oblikovalska rešitev za težave, ki jih 
sicer rešujejo zdravniki, prehranski svetovalci in osebni trenerji. Dobro oblikovane rešitve so 
namreč preproste, elegantne in vsaj malo tudi zabavne.



PELAR
V podjetju Pelar se ukvarjajo z izdelavo in oblikovanjem embalaže. Združujejo izkušnje 
ustanovitelja in jih prepletajo s svežimi pristopi. Ustanovitelj podjetja je Branko Bandelj, 
ki ima za seboj celotno delovno dobo v papirni industriji. Njegova pot je povezana tudi z 
umetniškim udejstvovanjem. Po stečaju podjetja, kjer je delal več kot 25 let, se je odločil za 
samostojno podjetniško pot. Ustanovil je družinsko podjetje za proizvodnjo embalaže. Na 
številnih sejmih doma in v tujini je za svoje kreativne izdelke dobil priznanja in potrditev, da 
tudi za drugačne embalažne izdelke obstaja zanimanje. Današnja ekipa podjetja Pelar so 
člani družine. Ustvarjajo vsak na svojevrsten način, vsak povezan s svojo stroko in skupno 
vizijo – biti zadovoljni, kadar so zadovoljni njihovi naročniki.

PIRANSKE SOLINE
PIRANSKE SOLINE so avtohtona slovenska blagovna znamka, ki temelji na več kot 700 let 
stari tradiciji pridobivanja naravne morske soli. Zaobjema kakovostne prehrambene izdelke, 
ki temeljijo na morski soli, in številne dodatke, namenjene uporabi v kuhinji. Piranska sol z 
zaščiteno označbo porekla in solni cvet sta nosilna produkta v liniji Piranskih solin.

POLJA SIVKE
Tudi zapis Diane Sedmak nas je tako prevzel, da bi bil greh, če ga ne bi delili z vami. 
»Začelo se je leta 2001 z urejanjem domačega vrta, ko mi je Milan, pri katerem sem kupovala 
različne sadike, predlagal, naj posadim dva grmička sivke. Sivka? Sivka in naše mrzle zime? 
Prepričal me je, dva grmička gor ali dol. Naslednjo pomlad sem kupila še 35 grmičkov in 
čez leto še 45 in ker sem svojo sivko vedno pustila, da odcveti, saj je bila lepa tudi s suhimi 
cvetovi, so njena semena, ki jih je nosila burja, zrasla v grmičke tudi v najbolj nemogočih 
kotičkih mojega vrta. Prijateljstvo je dajanje in sprejemanje. Dišeče butarice iz sivke, vrečice, 
blazinice in šopki, ki sem jih ustvarjala in podarjala meni dragim ljudem, ta darila so sprožila 
povpraševanje.«

PRLECK
100 % štajersko bučno olje je narejeno z ljubeznijo. Prleck ustvarja kakovostne izdelke za 
vse gurmane, ki jim ni vseeno za kakovost in okus. To je njihova filozofija, saj bodo samo tako 
lahko njihovi izdelki prepričali brbončice ljudi in delili odličnost okusov naprej. To so olja, ki 
so narejena s strastjo – njihovo vodilo je namreč kakovost in okus. Olja so proizvedena po 
tradicionalnih receptih. 

ROK'S
Tako pa je svoje podjetje predstavil Rok Starič: »Smo, kar jemo. Zakaj torej ne bi jedli dobro, 
da bi se tako tudi počutili - to je moja motivacija, moj "zakaj". Enostavno povedano, obožujem 
oreščke in oni obožujejo mene. Če temu dodam še mojo strast do novih izzivov, je trenutni 
rezultat neizbežen. Ko sem iskal zase najboljše arašidovo maslo, sem naletel na zelo malo 
izbire, zato sem se odločil, da stvar vzamem v svoje roke. Dobesedno. In tako se je vse 
skupaj začelo. Danes sem ponosen lastnik 100 % “nut” znamke, katero sem poimenoval po 
sebi, ker verjamem v njo in njene produkte. Ponosen sem na vse produkte, a z dnem, ko sta 
se nam pridružila še 100% mandljevo maslo in sladoled s 100 % arašidovim maslom, sem 
doumel, da za nas ni meja. Rastemo skupaj.«



TESTENINE ŠILI
To je zgodba o družinskem podjetju in sega nekaj let nazaj. »Vsi v družini imamo radi 
testenine, vendar smo jih kot marsikdo med nami jemali zgolj kot hitro pripravljen obrok. 
Nato smo se nekega dne družinsko potepali po Italiji. Ko nas je premagala lakota, smo zavili 
v prvo restavracijo in seveda naročili testenine. Bile so drugačne, kot smo jih bili vajeni jesti 
doma. Drugačna omaka, čisto poseben okus, drugačna videz in dekoracija na krožniku. 
Prava italijanska pasta. Takoj so nam v oči padle testenine različnih barv in oblik, z različnimi 
okusi. Takrat nam je prvič prišlo na misel, da bi se tudi sami naučili izdelovati prave domače 
testenine. Zgodbo o testeninah smo se odločili napisati doma v Sloveniji. Začeli smo brez 
znanja, strojev, literature. Imeli pa smo zelo veliko veselja in zanosa. Kupili smo prvi strojček 
za izdelovanje testenin. Vse ostalo je zgodovina.«

VEGE&DOBRO
Veganska, gurmanska hrana, ki tekne. Zagotavljajo, da so njihovi produkti okusni, kakovostni 
in vredni zaupanja. Njihov motiv je namreč pridelovati in predelovati hrano, ki ščiti naravo, 
živali, vode, ter je okusna in zdrava za ljudi. Njihova dolgoročna vizija je pridelovati hrano, 
ki bo omogočila življenje nam, našim otrokom in naslednjim generacijam. Da pa to lahko 
uresničijo, so potrebni ljudje, ki to vizijo nosijo tudi v svojih srcih. 

VINA COLJA
Vina Colja, vina emocij. Vinogradništvo je tradicija. Že njihovi predniki so iz trte pridelali le 
najboljše. O delavnosti, vztrajnosti in uspehih pričajo številna priznanja. Prepletajo bogato 
tradicijo in ohranjajo kakovost. To je njihova odgovornost do vas, dragi ljubitelji dobrega 
vina. To je njihova ljubezen.

VINA KOPER
Plemenitost in žlahtnost njihovih vin sta dediščini tisočletne tradicije vinarstva in 
vinogradništva Slovenske Istre kot sad izjemnih naravnih danosti ter pridnih istrskih rok. V 
podjetju Vina Koper z ljubeznijo in spoštovanjem že od leta 1947 pridelujejo njihova vrhunska 
vina. Na različnih trgih sveta aktivno promovirajo Slovenijo in njene kulinarične bisere, poleg 
tega pa spodbujajo tudi trajnostno vinogradništvo na slovensko-italijanskem čezmejnem 
območju.

ZELIŠČNA KMETIJA GRILC
Srce in duša kmetije je zeliščarka Mirjam Grilc, ki se s svojo košaro za zelišča rada potepa 
daleč proč od naselji visoko v hribih. Poleti se njen delavnik večkrat začne že ob petih zjutraj 
in traja do devetih zvečer, pozimi pa si vzame čas za pisanje. Ker za resno proizvodnjo 
potrebuje več, kot lahko nabere po travnikih, je uredila svoj bogat zeliščni vrt in zeliščno 
kmetijo.

ŽUP'CA
Blagovno znamko Žup'ca predstavljajo naravne juhe, ki ne vsebujejo glutena, laktoze in so 
primerne za vegane. So odličnega okusa in enostavne za pripravo. V prihodnje želijo za vas 
pripraviti veliko novih okusov, ki vas bodo zagotovo navdušili.
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