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Agroservis
Vode d.o.o.
Ponujamo najmodernejšo tehnologijo na
področju zelene tehnike ter stroje in
pripomočke različnih domačih in tujih
blagovnih znamk najvišje kakovosti za
urejanje okolice, vrtov, parkov, zelenic,
športnih igrišč in obdelovanje kmetijskih
površin. 
Prodajni program: traktorji, motokultivatorji s
priključki, kosilnice, mulčarji, snežni plugi, 
 rolbe, riderji, agregati, sesalci in pihalci listja,
vodne črpalke, laksarice, motorne škarje za
živo mejo, motorne žage, nadomestni motorji,
vsi rezervni deli.

Delovni čas: 

Osredke 44, 1262 Dol pri Ljubljani  

Od ponedeljka do petka 
od 08:00  do 17:00

Sobote od 08:00 do 12:00

Naše storitve: 

Prodaja in servis strojev za
kmetijstvo, vrtnarstvo in komunalo
Prodaja in servis elektroagregatov
in vodnih črpalk
Svetovanje, prodaja, montaža,
servis, rezervni deli

01 / 563 93 20, 041 704 090 

info@agroservis-vode.si

www.agroservis-vode.si

7

mailto:info@agroservis-vode.si
http://www.agroservis-vode.si/


ALVISS Solar
d.o.o.
V ekipi mladih posameznikov z vizijo zelene
prihodnosti, ki sloni na obnovljivih virih
energije, smo strokovnjaki za postavitve
sončnih elektrarn na ključ - večinoma
samooskrb. Postavili smo jih že več kot 150.
Uporabljamo le izdelke svetovno priznanih
proizvajalcev, ki zagotavljajo visoko kakovost
in dolgo življenjsko dobo z garancijo 25 let.
Smo certificirani inštalaterji in serviserji za
vrhunske SolarEdge produkte. Odlikujejo nas
odzivnost, kratki izvedbeni roki in strokovnost.

Delovni čas: 

Vinje 97, 1262 Dol pri Ljubljani  

Od ponedeljka do sobote 
od 08:00  do 16:00

Naše storitve: 

Postavitev sončnih elektrarn

031 363 735

info@alviss.si 

www.alviss.si
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AMORTIZER
d.o.o.
Že 35 let servisiramo, obnavljamo in
izdelujemo amortizerje vseh vrst: za osebna
vozila, motocikle, tovorni in železniški promet
ter industrijo. Servisiramo zračno vzmetenje in
kompresorje za osebna vozila. Vgrajujemo
dodatno zračno vzmetenje na dostavna
vozila. Sodelujemo z najnaprednejšimi
evropskimi proizvajalci na področju
vzmetenja.

Delovni čas: 

Videm 21b, 1262 Dol pri Ljubljani   

Od ponedeljka do petka
od 07:00  do 15:30

Naše storitve: 

Servis in prodaja amortizerjev ter
zračnega vzmetenja vozil

01 / 564 77 82, 031 308 226

info@amortizer.si

www.amortizer.si 
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Avtocona
d.o.o.
Podjetje Avtocona d.o.o. se ukvarja z prodajo
nadomestnih rezervnih delov za motorna
vozila, servisiranjem oziroma vzdrževanjem
motornih vozil ter vgradnjo avtoplina v
motorna vozila.

Delovni čas: 

Podgora pri Dolskem 9, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do petka 
od 08:00  do 16:00

Naše storitve: 

Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in opremo za motorna vozila
Vzdrževanje in popravila motornih
vozil

041 875 322

info@avtocona.si

www.avtocona.si
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Avtoservis
Košir, Barbara
Košir, s.p.
Opravljamo avtomehanične storitve za vse
vrste osebnih vozil in kombije. Avtomobile
pripravimo za tehnični pregled in jih tja tudi
odpeljemo. Storitve opravljamo hitro in
kakovostno. Na področju servisiranja vozil
imamo že več kot 30-letno tradicijo.

Delovni čas: 

Videm 30, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do petka
od 08:00  do 17:00

Naše storitve: 

Vzdrževanje in popravila motornih
vozil

01 / 564 76 64, 041 541 121

avtoservis.kosir@siol.net
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b-23, zastopstvo
športne opreme,
Marko Obid s.p.
Slovenski zastopnik za nekatere države bivše
Jugoslavije za vrhunska kolesa Yeti cycle, 
 zavorne sisteme Braking, MX in sončna očala
EtheN, kolesarske komponente Funn in
Granite Design in visoko zmogljiva električna
kolesa, namenjena izključno ekstremni vožnji
SEM Motobike. V kolesarskem servisu
pripravljajo kolesa za tekmovanja. Pomagali
so pri 4 svetovnih in 4 EU ter preko 20
državnih prvakih v gorskem kolesarstvu.
Nudijo tudi promocijo preko fotografije in
organizirajo “out of the box” kolesarske
dogodke. Testirajo in vrednotijo kolesarsko
opremo in kolesarska doživetja.

Delovni čas: 

Brinje 23, 1262 Dol pri Ljubljani

Po dogovoru

Naše storitve: 

Zastopstvo športne opreme -
kolesarstvo
Kolesarski servis, organizacija
kolesarskih prireditev,
fotografiranje, testiranje in
vrednotenje kolesarske opreme

041 334 321

info@b-23.si
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Cvetje Orehek
d.o.o.
V cvetličarni nudimo rezano in žalno cvetje
ter lončnice, izdelujemo šopke za različne
priložnosti, aranžiramo darila, izdelujemo
poročne dekoracije, na voljo imamo tudi
darilni program.

Delovni čas: 

Dolsko 115, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do petka
od 08:30  do 18:00

Sobota od 08:30 do 12:00

Naše storitve: 

Cvetličarna

01 563 90 68, 031 519 077

cvetje.or@gmail.com
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Cvetličarna
Jože Gričar s.p.
V naših dveh cvetličarnah v Dolu pri Ljubljani
(Videm) in v centru Ljubljane ponujamo
sveže rezano cvetje, sobne in zunanje
lončnice ter okrasne lonce. Izdelujemo šopke
in aranžmaje za različne priložnosti, žalno in
poročno floristiko, aranžiramo darila in
ocvetličimo tudi poslovne prostore. Vsako
leto se strokovno izpopolnjujemo in uspešno
nadgrajujemo naše delo. 

Delovni čas: 

Videm 53, 1262 Dol pri Ljubljani   

Od ponedeljka do petka 
od 08:00  do 19:00

Sobota od 08:00 do 13:00

Naše storitve: 

Cvetličarna, trgovina

01 564 74 59, 031 587 850

cvetlicarna.gricar@gmail.com

www.cvetlicarnagricar.si
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Čiščenje
zaraščenih
površin, Boštjan
Štebljaj s.p.
Čistimo zaraščene površine po celotni
Sloveniji, po dogovoru tudi v tujini. Mulčimo
travo, praprot, grmičevje, robidovje, podrast,
pašnike tudi v strmih terenih (do 60 stopinj
naklona), do debeline 4 cm. Zmleti material
ostane na terenu in služi kot zastirka in zeleno
gnojilo. Dela opravljamo z daljinsko vodenim
traktorjem Green Climber MDB, ki mulči v širini
125cm. Ponudbo smo razširili tudi z montažo
in servisom malih in industrijskih garažnih
vrat.

Delovni čas: 

Dol pri Ljubljani 23a, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do sobote
po dogovoru

Naše storitve: 

Urejanje in vzdrževanje zelenih
površin - mulčenje
Montaža in servis garažnih vrat

031 268 509

mulcenje@gmail.com

www.ciscenje-zarascenih-povrsin-
bostjan-stebljaj-sp.business.site/
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Damjan Pančur -
samozaposlen v
kulturi -
instrumentalist
Pop akademija je moderna in butična
glasbena šola s srce, kjer vaš talent zasije.
Poučujemo klavir, bobne, solo petje, kitaro in
bas kitaro, glasbeno produkcijo in inštrukcije
glasbenih skupin. Nudimo brezplačno
parkirišče. Pancho, glasbena produkcijska
hiša, ki deluje že od leta 2000, je sodelovala z
glasbeniki kot so Jan Plestenjak, Nina Pušlar,
Helena Blagne idr. Hitro in kakovostno vam
izdelamo lastno skladbo ali glasbeno
podlago za promocijo vašega podjetja.

Delovni čas: 

Osredke 41, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do sobote 
od 08:00  do 19:00

Naše storitve: 

Pancho, glasbena produkcija
Pop akademija – moderna
glasbena šola s srcem

051 739 474

pancur.damjan@gmail.com 

www.moderna-glasbena-sola.si,
www.wondercake.si 
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DOMES predelava
mesa d.o.o.
Prodajamo kakovostno goveje in svinjsko
meso ter izdelujemo različne mesne izdelke:
raznovrstne salame in klobase, tudi krvavice
in pečenice, slanino, različno prekajeno meso
(šunke, rebra, …), hrenovke, tlačenko, meso za
žar, čevapčiče.

Delovni čas: 

Zajelše 28, 1262 Dol pri Ljubljani

Od torka do petka
od 08:00  do 19:00

Sobota od 07:00 do 17:00

Nedelja od 07:00 do 11:00

Naše storitve: 

Prodaja svežega mesa in mesnih
izdelkov lastne izdelave

040 295 218 , 040 583 228

domes.bajt@gmail.com

www.domes.si
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DOPOS, prevozi in
storitve, d.o.o.
Družinsko podjetjez 20 zaposlenimi, ki
uspešno deluje že od leta 2013, nudi storitve
prevozništva (Slovenija, Avstrija, Hrvaška,
Italija, Nemčija), prekladanja, skladiščenja,
logistike in posredovanja. Razpolagamo z 19
vozili in vsako leto poslovno rastemo, stalen
razvoj pa je naša ključna filozofija. Naši načrti
za prihodnost so usmerjeni v
visokokakovostno in zanesljivo poslovanje z
zdravimi in uspešnimi podjetji. Smo
prejemniki Bonitete odličnosti za leto 2019 in
Zlate odličnosti za leto 2020.

Delovni čas: 

Beričevo 41b, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do petka 
od 07:00  do 15:00

Naše storitve: 

Domači in mednarodni transport

031 823 744

info@dopos.si

www.dopos.si
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Duhovnost.eu,
zavod za osebno
in duhovno rast
V spletni trgovini, ki deluje že 12 let, ponujamo
izdelke za osebno in duhovno rast ter zdrav
način življenja: knjige, kristale, energijski nakit,
preroške karte idr.

Delovni čas: 

Dolsko 32, Dol pri Ljubljani

24 ur na dan

Naše storitve: 

Spletna trgovina duhovnost.si 
Spletni portal duhovnost.eu –
preko 10.000 člankov in drugih
vsebin za osebno in duhovno rast

051 787 637

info@duhovnost.eu

www.duhovnost.si
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Elektro Majer
d.o.o.
Mlada in izkušena ekipa podjetja Elektro
Majer izvaja vse vrste elektroinštalacij,
vključno z video nadzornimi in alarmnimi
sistemi ter nudi celovite telekomunikacijske
storitve.

Delovni čas: 

Vinje  37b, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do petka 
od 06:00 do 16:00

Naše storitve: 

Elektroinštalacije
Video nadzorni sistemi
Alarmni sistemi

059 977 921, 031 805 707

info@elektromajer.si

www.elektromajer.si
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Elektroakustika
d.o.o.
Podjetje se primarno ukvarja z zvokom,
občasno tudi z video projekti. Ekskluzivno
zastopa nekaj tujih podjetij s področja
urejanja akustike prostorov, induktivnih zank
in audio opreme. Izvaja projekte urejanja
akustike dvoran, pisarn, radijskih in snemalnih
studiev, bivalnih prostorov itd. Projektiramo in
izvajamo induktivne zanke za slabo slišeče
ljudi, ki uporabljajo slušne aparate ter
ozvočenja šol, dvoran, cerkva, lokalov,
pokopališč itd. V podjetju je vso potrebno
opremo za ozvočenje in ureditev akustike
prostorov možno tudi kupiti. 

Delovni čas: 

Kamnica 36, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do petka 
od 08:00 do 16:00

Naše storitve: 

Ureditev akustike v prostoru
Ozvočenja prostorov in namestitev
induktivnih zank za slabo slušeče
osebe, ki uporabljajo slušne
aparate
Prodaja audio opreme in
akustičnih elementov

059 022 542, 041 697 655

info@elektroakustika.si

www.elektroakustika.si
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Elektroinštalacije
Janez Svenšek s.p 

Naše delo temelji na znanju in izkušnjah. Smo
odzivni, prilagodljivi in cenovno dostopni.
Naše delo opravljamo natančno v
dogovorjenih rokih in s kvalitetnimi
elektroinštalaterskimi materijali. Izvajamo vse
vrste elektroinštalacij: pametne inštalacije,
elektro omarice ter video nadzor v javnih in
zasebnih objektih. Poskrbimo za nove
napeljave ali adaptacijo obstoječih.

Delovni čas: 

Zagorica pri Dolskem 4, 1262 Dol pri Ljubljani

Po dogovoru

Naše storitve: 

Elektroinštalacija

051 203 082

j.svensek@gmail.com 
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Elteh d.o.o
Družinsko podjetje, ki deluje že več kot 30 let,
je preko več razvojnih korakov izšlo iz
proizvodnje do specializacije v industrijo in
avtomatizacijo. Spletna trgovina z veliko
izbiro elektro materiala obratuje 24/7. Možen
je tudi oseben prevzem izdelkov med
delovnim časom. Podjetje ponuja izdelke za
gradnjo in opremo hiše: cevi, kable, doze,
elektro omarice, avtomatske varovalke, doze,
stikala in vtičnice. Določene izdelke kot npr:
izolirni trakovi, vezice, termoskrčljive cevi in
ostalo, se uporablja tudi v drugih panogah in
hobijih.

Delovni čas: 

Dol pri Ljubljani 35, 1262 Dol pri Ljubljani

Ponedeljek, torek in četrtek 
od 07:00 do 15:00

Sreda od 07:00 do 16:00

Petek od 07:00 do 14:00

Naše storitve: 

Prodaja elektromateriala

01 562 82 40

info@elteh.eu

www.elteh.eu , www.elteh.si
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Entuziazem,
poslovne
storitve, d.o.o.
Podjetje ponuja prodajo različnih domačih
izdelkov iz brinovega olja. Hkrati so tudi
specialisti pri svetovanju na področju
kadrovanja in organizacije dela in imajo
dolgoletne izkušnje pri organizaciji in prodaji
v zdravstvu. 

Delovni čas: 

Beričevo 60, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do petka 
od 08:00 do 16:00

Naše storitve: 

Spletna prodaja 
Organizacija v zobozdravstvu
Svetovanje

041 586 955

monika@entuziazem.si

www.brinjevo-olje.com
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eTronika, Matevž
Bokalič s.p.

Izdelujemo križanke, sestavljene in oblikovane
za tisk po želji naročnika.

Delovni čas: 

Senožeti 1c, 1262 Dol pri Ljubljani

Po dogovoru

Naše storitve: 

Proizvodnja električne energije
Sestavljanje in oblikovanje križank

040 840 750

matevz@bokalic.com

25

mailto:matevz@bokalic.com


Fericor d.o.o.
Fericor je prodajni in tehnični zastopnik
kitajskega podjetja DMEGC, enega največjih
svetovnih proizvajalcev feritnih jeder in eden
vodilnih pri razvoju novih oblik feritnih jeder in
feritnih materialov. Nudimo vse vrste trdih in
mehko magnetnih materialov ter tehnično
pomoč pri razvoju in vgradnji. 

Delovni čas: 

Vinje 45c, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do petka 
od 07:00 do 15:00

Tehnično svetovanje in prodaja
magnetnih materialov

08 205 69 35, 070 727 727

info@fericor.com

www.fericor.com

Naše storitve: 
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Finali Ocepek in
Ocepek d.o.o.
Podjetje s 30 letnimi izkušnjami posluje že od
leta 1992 in se ukvarja predvsem s
slikopleskarstvom, suhomontažno gradnjo,
fasaderstvom in zaključnimi deli v
gradbeništvu. Zagotavljajo visoko kakovost
storitev po zmernih cenah.

Delovni čas: 

Kleče 9, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do petka
od 08:00 do 17:00

Slikopleskarstvo, suha montaža
Fasaderstvo

01 56 47 487, 041 644 459

finali.ocepek@siol.net

Naše storitve: 
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Finmaster d.o.o.
Podjetje je avtor programa FinMaster za
vodenje računovodstva malih podjetij.
Stranke ob naši podpori uporabljajo program
za vodenje poslovnih procesov, mi pa jim pri
tem pomagamo, da imajo sproti ažurno
urejeno računovodstvo. Poslovanje je v celoti
brez papirno. Podjetje je tudi avtor aplikacije
za vodenje delovnega časa delavcev na
terenu Moj Delovnik. Z njo lahko zaposleni
preprosto beležijo delovni čas z lastnimi
pametnimi telefoni, administratorji pa urejajo
in pregledujejo vnose na spletnem portalu.

Delovni čas: 

Videm 38a, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do petka 
od 08:00 do 16:00

Program za vodenje
računovodstva in aplikacija za
beleženje delovnega časa
Računovodstvo

01 561 00 00, 041 397 200

info@finmaster.si

www.finmaster.si, www.mojdelovnik.si

Naše storitve: 
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Fizio EMTERES,
Špela Grilj s.p.
Fizio EMTERES je zasebna fizioterapija, ki z
izvajanjem raznolikih storitev s področij
fizioterapije, v prepletanju z drugimi
tehnikami, pripomore k izboljšanju zdravja,
počutja in povrnitvi funkcionalne
samostojnosti, na način, ko nam »vzeti si
dovolj časa« omogoča individualen pristop in
celostno obravnavo. V okviru svoje dejavnosti
izvajamo: fizioterapijo na domu, fizioterapijo,
manualno in Emmett terapijo. Storitev ne
izvajamo v okviru javno zdravstvene službe.

Delovni čas: 

Križevska vas 12, 1262 Dol pri Ljubljani 

Po dogovoru

Fizioterapija in fizioterapija na
domu 
Manualna terapija
Emmett terapija

031 491 816

fizioemteres@gmail.com

Naše storitve: 
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Fotografske in
vizualne storitve,
Luka Svetic s.p.
Nudimo fotografiranja najvišje kakovosti, od
komercialnega fotografiranja, kar zajema
izdelavo fotografij za digitalno ali tiskano
oglaševanje podjetij, do modnega
fotografiranja, ki se uporablja za namene
oglaševanja ali za objavo v revijah in
portretnega fotografiranja za uporabo na
socialnih omrežjih in spletnih straneh (tudi za
zaposlene v podjetjih). Reference: Telekom
Slovenije, Nivea, Coca- Cola Slovenija,
Hisense Europe, Lisca, Triglav zdravje, Google,
G-Shock, Kras, Makita, Natureta, Renault,
Adidas, Cosmopolitan, Nama idr.

Delovni čas: 

Vinje 47m, 1262 Dol pri Ljubljani

Po dogovoru

Komercialno, portretno in modno
fotografiranje
Studijsko fotografiranje –
produktno in portretno

041 512 325

info@lukasvetic.com

Naše storitve: 

www.lukasvetic.com
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Frizerski salon
FREE STILE, Špela
Dolinar s.p.
Podjetje ponuja raznovrstne frizerske storitve
s predhodnim posvetovanjem ter prodaja
različne frizerske izdelke. Njihova prednost je
bogato znanje, ki ga pridobivajo s stalnim
izobraževanjem na frizerskih seminarjih ter
sejmih. 

Delovni čas: 

Brinje 25, 1262 Dol pri Ljubljani

Po dogovoru

Frizerska dejavnost

01 562 67 72, 041 874 811

Naše storitve: 
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frizerski salon
viki
Podjetje nudi žensko in moško striženje,
oblikovanje pričesk (fen, likanje, spenjanje,
trajna ondulacija) ter barvanje. 
V ponudbi imajo tudi animacijo Klovn Žare za
večje in manjše skupine ter otroke. 

Delovni čas: 

Senožeti 109, Dol pri Ljubljani

Ponedeljek in sreda 
od 14:00 do 20:00

Torek, četrtek in sobota od 07:00 do 13:00

Petek od 07:00 do 12:00 in 
od 15:00 do 20:00

Standardna frizerska dejavnost
Animacija klovn Žare

031 627 225

Naše storitve: 
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GM ZAJC, ANDREJ
ZAJC S.P. 
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2004. Naše
delo opravljamo natančno, hitro in zanesljivo,
kar potrjuje tudi zadovoljstvo naši naročnikov.
Tudi naše cene so korektne. Izvajamo
predvsem specializirana strojna gradbena
dela, rušenje objektov, izkope, planiranje,
priprave za asfalt, zidarska dela, izdelava
kanalizacij, urejanje dvorišč in okolice ter
prodaja sejane zemlje. 

Delovni čas: 

Zaboršt pri Dolu 48, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do petka
od 07:00 do 15:00

Strojna gradbena dela ter prevozi
Izkopi, planiranje
Rušenje objektov, urejanje dvorišč
in okolice

041 761 576

Naše storitve: 

gmandrejzajc@gmail.com
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GR-INOX D.O.O.
Oddajamo apartma neposredno ob
smučišču Canin v smučarskem letovišču
Sella Nevea. Apartma je v velikosti cca 70m2,
z dvema spalnicama in pogradom ter dvema
terasama. Ob apartmaju se nahaja
brezplačno parkiranje, prav tako je možno
parkiranje v garaži. 

Delovni čas: 

Senožeti 102, Dol pri Ljubljani

Po dogovoru

Oddajanje apartmaja v Sella
Nevei, Italija

031 229 276

erika.frantar@gmail.com

Naše storitve: 
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Gupi Genom
d.o.o.
Podjetje se ukvarja s prenovo kopalnic in
stanovanj na ključ. V podjetju vam nudijo tudi
svetovanje in internetno prodajo kopalniške
ter ostale stanovanjske opreme.

Delovni čas: 

Videm 29, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do sobote
od 08:00 do 16:00

Prenova kopalnic in stanovanj 
Prodaja kopalniške opreme
Prodaja vse ostale stanovanjske
opreme

041 612 157

gupigenom@gmail.com

Naše storitve: 

www.kopalnice.eu
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HappySmile4You,
organizacija
dogodkov, Aleš
Poplatnik s.p.
V podjetju nudijo animacijo in varstvo otrok
preko usposobljenih animatorjev ter različnih
maskot. Storitve izvajajo na rojstnih dnevih,
porokah in drugih dogodkih, ki jih popestrijo
tudi s kostumi različnih junakov. Prav slednje
jih razlikuje od drugih ponudnikov tovrstnih
storitev.

Delovni čas: 

Dolsko  51a, 1262 Dol pri Ljubljani

Po dogovoru

Animacija otrok, poroke, rojstni
dnevi
Varstvo otrok
Hitre čestitke

041 905 768, 031 429 002

happysmile4you.si@gmail.com

Naše storitve: 
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HM storitve d.o.o.

V partnerstvu s podjetjem Prah d.o.o., AREMA,
izvajajo srednje šolsko izobraževanje ter višje
in visoko šolsko izobraževanje v logistiki. 

Delovni čas: 

Dolsko 23, 1262 Dol pri Ljubljani

Ponedeljek od 10:00 do 14:00

Petek od 12:00 do 18:00

Sobota in nedelja od 07:00 do 15:00

Izobraževanje - usposabljanje
Temeljna poklicna kvalifikacija –
KODA 95 in svetovanje v logističnih
sistemih

041 698 168

hm.storitve@siol.net

Naše storitve: 

www.hmstoritve.com
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Hobotnica, Jana
Blažič s.p.
Narava + umetnost = moje ustvarjanje.
Ukvarjam se z unikatnim slikanjem na kamne,
izdelujem tematske dekoracije,
personalizirana darilca, magnetke, lesene
obešanke in razne story stones variacije. 

Delovni čas: 

Zaboršt 57, 1262 Dol pri Ljubljani

Po dogovoru

Slikanje na kamne

041 554 927

sustar.natalija@gmail.com

Naše storitve: 
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HT inštalacije
d.o.o.
Podjetje ponuja različne vrste strojnih
inštalacij, in sicer: vodovod, kanalizacija, talno
in radiatorsko ogrevanje, toplotne črpalke,
rekuperacija – prezračevanje, adaptacije
kopalnic na ključ in druge raznovrstne
adaptacije, sanacije in zamenjave inštalacij.

Delovni čas: 

Brinje 1, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do petka
od 07:00 do 17:00

Sobota od 08:00 do 13:00

Strojne inštalacije
Adaptacija vseh inštalacij in
kopalnic na ključ
Adaptacija stanovanj in hiš na
ključ

041 759 041

tomaz.hrastnik@gmail.com

Naše storitve: 
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Jančar strojne
instalacije,
Gašper Jančar s.p.
Mlado podjetje, ustanovljeno leta 2022, se
ukvarja s storitvami strojnega inštalaterstva,
ki obsegajo od vodovoda, ogrevanja,
adaptacije kopalnic, do odmaševanja
odtokov in namakalnih sistemov.

Delovni čas: 

Dol 23, 1262 Dol pri Ljubljani

Po dogovoru

Vodovod, ogrevanje
Odmaševanje odtokov
Pregled odtokov s kamero

040 828 751

info@jancar-instalacije.si

Naše storitve: 

www.jancar-instalacije.si
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JON instalacije
d.o.o.
Podjetje ponuja različne vrste strojnih
inštalacij, in sicer: vodovod, kanalizacija, talno
in radiatorsko ogrevanje, toplotne črpalke,
rekuperacija – prezračevanje, adaptacije
kopalnic na ključ in druge raznovrstne
adaptacije, sanacije in zamenjave inštalacij.

Delovni čas: 

Videm 40h, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do petka
od 07:00 do 20:00

Sobota in nedelja po dogovoru

Strojne inštalacije
Adaptacija vseh inštalacij in
kopalnic na ključ
Adaptacija stanovanj in hiš na
ključ

041 648 456

info@joninstalacije.si

Naše storitve: 
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JUB d.o.o.
Večina dejavnosti mednarodnega podjetja JUB je
povezana z lastno proizvodnjo izdelkov s področja
zaključnih del v gradbeništvu, tako na področju
dekorativne obdelave notranjih zidnih površin kot
na področju fasadnih sistemov, izolacije in drugih
profesionalnih programov. JUB proizvaja široko
paleto izdelkov, ki nudijo rešitve za obdelavo in
barvanje notranjih zidnih površin. Proizvaja pa tudi
izdelke za zaščito lesa in kovin, pri katerih ravno
tako upošteva najstrožje standarde in zahteve za
varovanje okolja. Na področju toplotnoizolacijskih
sistemov je JUB s svojo blagovno znamkoJUBIZOL
že več kot 50 let prisoten na slovenskem in
evropskem trgu. Poleg proizvodnje ima podjetje
tudi JUB Design Studio, okviru katerega delujeta
prodajalna in razstavni salon, v katerem strankam
nudijo strokovno pomoč ter svetovanje arhitektov.

Delovni čas: 

Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do petka
od 07:00 do 17:00

Proizvodnja zidnih barv
Proizvodnja in trženje pasivnih,
samozadostnih in plus energijskih
družinskih hiš na ključ 
Proizvodnja plastične embalaže za
industrijske izdelke
Proizvodnja zidnih barv in premazov za les,
kovino in beton
Razvoj in proizvodnja izdelkov za
gradbeništvo in hidroizolacijo.

080 15 56

info@jub.eu

Naše storitve: 

www.jub.si
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KB Višček d.o.o.
Računovodski servis izvaja dejavnost
zunanjega računovodstva za gospodarske
družbe, samostojne podjetnike, društva in
ostale osebe, ki opravljajo dejavnost.
Strankam zagotavljajo ugodno in strokovno
storitev, primerno njihovi dejavnosti, načinu in
obsegu poslovanja po konkurenčno ugodnih
cenah. Niso velik računovodski servis, vas pa
zato obravnavajo strokovno in celovito.

Delovni čas: 

Dolsko 80a, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do petka
od 08:00 do 15:00

Računovodstvo, knjigovodstvo

040 505 891

katja@kbviscek.si

Naše storitve: 

www.kbviscek.si
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Ključavničarstvo,
Tomaž Gričar s.p.

V podjetju izdelujejo praktično vso inox
opremo, od cevovodov, pokrovov, lestev,
ograj, vrat, do FF kosov idr.

Delovni čas: 

Senožeti 102, 1262 Dol pri Ljubljani

Po dogovoru

Izdelava inox opreme za čistilne
naprave
Izdelava inox opreme črpališč
Izdelava inox opreme vodohramov

041 348 236

info@gr-inox.si

Naše storitve: 

www.grinox.si
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Kmetijski pridelki,
Žle Mateja s.p.

Prodaja kmetijskih pridelkov, pridelanih na
kmetiji Žle Roka ter sadja, pridelanega na
kmetiji Krošelj. Prodajamo tudi domača jajca
kmetije Globočnik, različne začimbe in buče, v
zimskem času pa tudi zelenjavo iz drugih
držav. 

Delovni čas: 

Beričevo 45, 1262 Dol pri Ljubljana

Od pondeljka do sobote 
od 07:00 do 18:00

Prodaja zelenjave in sadja na
ljubljanski tržnici Koseze 
Prodaja kmetijskih pridelkov 
Prodaja kislega zelja, kisle repe in
kislih zeljnih glav

040 797 410

matejazle70@gmail.com

Naše storitve: 
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Knjigoveštvo
Darma d.o.o.
V podjetju ponujajo ekspres vezavo
diplomskih nalog, kakovostno ročno vezavo
(različni formati knjig, zapisniki, letniki revij,
jedilni listi), popravilo starih knjig ter različne
unikatne izdelke (poročni albumi, darilne
škatle, spominske knjige, knjige za obletnice,
mape različnih velikosti in materialov).

Delovni čas: 

Kleče pri Dolu 25, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do petka 
od 08:00 do 16:00

Sobota po dogovoru

Vezava knjig
Vezava diplomskih nalog
Popravilo starih knjig

01 564 76 69, 041 552 353

darma97@siol.net

Naše storitve: 

www.knjigovestvo-darma.si
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Kraker, d.o.o.
Izdelujemo strojne ročaje, vijake in matice s
plastičnim ročajem ter različne rokodelske
izdelke, med katerimi keramični izdelki nosijo
certifikat najvišje kakovosti »Srce Slovenije«. 

Delovni čas: 

Videm 11 č, 1262 Dol pri Ljubljani

Po dogovoru

Izdelava strojnih ročajev
Izdelava lončarskih in
keramičarskih izdelkov

041 688 929

tomo.kraker@siol.net

Naše storitve: 

47

mailto:tomo.kraker@siol.net


KRM storitve
d.o.o.
Podjetje KRM storitve d.o.o. je družinsko
podjetje, ki deluje na trgu že od leta 2004. V
podjetju skozi vsa ta leta opravljajo dejavnost
računovodstva in poslovnega svetovanja,
zadnja leta pa so se tržno usmerili tudi v
preprodajo rabljenih vozil iz Evropske unije.

Delovni čas: 

Beričevo 36a, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do četrka
od 08:00 do 16:00

Petek od 08:00 do 15:00

Računovodske in knjigovodske
storitve
Uvoz osebnih in tovornih vozil iz EU

041 900 106

info@krm.si

Naše storitve: 

www.krm.si
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LB&T Vegov
hram d.o.o.
Gostilna Vegov hram nudi izbrane hišne
specialitete v okviru tradicionalne slovenske
kuhinje. Sprejemajo skupine za različne
priložnosti. Pokličite za rezervacijo!

Delovni čas: 

Dolsko 57, 1262 Dol pri Ljubljani

Ponedeljek zaprto

Od torka do sobote
od 08:00 do 22:00

Nedelja od 08:00 do 22:00

Gostilna s slovensko kuhinjo ter
ponudbo pijač

01 5647 140

info@vegovhram.si

Naše storitve: 

www.vegovhram.si
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Leon Keder -
detektiv
Preiskovanje kršitev konkurenčne klavzule in
prepovedi, zlorabe bolniških odsotnosti in
potnih stroškov, alkoholiziranosti in drog na
delovnem mestu, kaznivih dejanj, ki se
preganjajo na zasebno tožbo, vročanje
pisemskih pošiljk, zbiranje informacij o
dolžnikih in premoženju, analiza varnostnih
tveganj, preiskovanje (ne)premoženjske
škode, testni nakupi, preverjanje uspešnosti
bodočih poslovnih subjektov, protiprislušni
pregledi, poligraf, ugotavljanje nezvestobe.
Zanesljivo, diskretno in učinkovito z več kot
30-letnimi izkušnjami. 

Delovni čas: 

Beričevo 52a, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do nedelje
od 07:00 do 22:00

Preiskovalna dejavnost
Svetovanje fizičnim in pravnim
osebam na področju
preprečevanja kaznivih ravnanj
Načrtovanje in izvedba zaščite
poslovnih skrivnosti, informacijskih
sistemov, ekonomskih in osebnih
podatkov in informacij.

051 644 505

info@detektiv-keder.si

Naše storitve: 

www.detektiv-keder.si
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LIBRUM, Barbara
Cerar s.p.
Samozaposlena prevajalka in tolmačka iz
španskega in angleškega jezika. Moje stranke
so večinoma tuja podjetja in inštitucije ter
slovenska ministrstva. Prevajam EU besedila,
marketinška, družbeno-socialna in tehnična
besedila. Tolmačim konsekutivno in
simultano, predvsem na poslovnih sestankih
in konferencah. Dodatno izvajam tudi storitve
varstvo pred požarom, ki obsegajo izdelavo
požarnih redov in načrtov, evakuacijskih
načrtov, izobraževanj iz varstva pred
požarom za podjetja idr. 

Delovni čas: 

Senožeti 49, 1262 Dol pri Ljubljani

Po dogovoru

Prevajanje in tolmačenje
Varstvo pred požarom

031 882 515

barbi.cerar@gmail.com

Naše storitve: 
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Loginoks d.o.o.
V podjetju izdelujemo vse vrste inox izdelkov
po naročilu, opravljamo tudi storitve krivljenja
in varjenja.

Delovni čas: 

Senožeti 18, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do petka 
od 06:30 do 14:30

Izdelava inox izdelkov po naročilu
Krivljenje
Varjenje

01 56 40 615

info@loginoks.si

Naše storitve: 

52

mailto:info@loginoks.si


MALEC, zunanje
čiščenje, Jani
Malec s.p
Jani Malec s.p. je novo nastalo podjetje s
popoldansko dejavnostjo, ki je nastalo v letu
2022 v mesecu juliju z željo po dodatnem
zaslužku, ter, da se morebiti sčasoma razvije
v nekaj več. Podjetje izvaja storitev čiščenja
tlakovcev, čiščenje fasad in druga čiščenja
okolice pod tlakom ( čiščenje ograj, vseh
zunanjih površin, čiščenje betonskih ograj in
betonskih površin ) in drugo.

Delovni čas: 

Beričevo 23 a, 1262 Dol pri Ljubljani

Po dogovoru

Čiščenje tlakovcev, fasad in vseh
cestnih površin, ter drugo čiščenje
Čiščenje ograj,okolice hiš
Čiščenje fasad, polaganje
tlakovcev in ostalo

 040 677 582
jmvisokotlacnociscenje@gmail.com,
janimalec88@gmail.com

Naše storitve: 
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MARH projektiranje,
drugo projektiranje
in tehnično
svetovanje, d.o.o.

Mlado podjetje, ustanovljeno leta 2022, se
ukvarja s storitvami strojnega inštalaterstva,
ki obsegajo od vodovoda, ogrevanja,
adaptacije kopalnic, do odmaševanja
odtokov in namakalnih sistemov.

Delovni čas: 

Zaboršt pri Dolu 11d, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do petka
od 08:00 do 16:00

Projektiranje in konstruiranje
Projektiranje strojnih inštalacij
Nadzor nad izvedbo strojnih
inštalacij

041 802 694

matevz@marh-projektiranje.eu

Naše storitve: 

www.marh-projektiranje.eu
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MATING, gradbeni
inženiring in
zaključna dela v
gradbeništvu, d.o.o.

Organizacija gradbenih projektov ter sama
izvedba prenov in sanacij je glavna dejavnost
podjetja že od leta 2007. Podjetje se ukvarja s
celotnimi storitvami prenov, adaptacij in
renovacij ter z izgradnjo novih stanovanjskih
in nestanovanjskih objektov. Zaradi velike
fleksibilnosti in dobre koordinacije del
prevzemamo projekte različnega obsega, od
adaptacije najmanjših niš do prenove
obsežnih poslovnih prostorov oz.
novogradnje. Naši kupci cenijo kakovost
naših storitev, hitre izvedbene roke, ugodne
cene ter prijazen poslovni odnos.

Delovni čas: 

Podgora pri Dolskem 12b, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do petka
od 08:00 do 14:00

Organizacija izvedbe stavbnih
projektov
Gradnja in sanacije stanovanjskih
in ne stanovanjskih stavb 
Upravljanje nepremičnin

041 332 213

mating@siol.net

Naše storitve: 
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Mizarstvo Ales,
Aleš Pirš, s.p.
Izdelujemo vse vrste pohištva po meri.
Odlikuje nas visoka kakovost in visoka
prilagodljivost željam strank.

Delovni čas: 

Videm 26c, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do petka
od 08:00 do 16:00

Izdelava pohištva po meri

01 564 71 97, 041 791 572

pirs.ales@gmail.com

Naše storitve: 
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Mizarstvo
Andrej Nemec s.p.
V podjetju Mizarstvo Nemec smo se
osredotočili na izdelavo notranjega pohištva,
predvsem kuhinj po meri. Poleg kuhinj lahko
pri nas dobite tudi vso ostalo pohištvo, od
kopalnic do spalnic. Opremljamo celotne hiše
ter vam s pomočjo naših zunanjih
svetovalcev svetujemo tudi glede celotne
prenove doma. Vse pohištvo je narejeno po
meri, kakovostno ter trajnostno. 

Delovni čas: 

Vinje 108, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do petka 
od 08:00 do 18:00

Kuhinje po meri
Vse pohištvo po meri: dnevne
sobe, spalnice, kopalnice,
predsobe, otroške sobe

040 828 849

info@kuhinje-nemec.com

Naše storitve: 

www.kuhinje-nemec.com
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Montaža elektro
inštalacij, Marko
Nolimal s.p.
Izdelujemo elektro inštalacije na
stanovanjskih stavbah, večstanovanjskih
objektih in poslovnih prostorih ter
gospodarskih objektih.

Delovni čas: 

Laze pri Dolskem 2a, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do petka
od 07:00 do 15:00

Inštalacije električnih napeljav in
naprav 
Druge inštalacije pri gradnjah

041 746 969

marko.nolimal@gmail.com

Naše storitve: 
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Nabos d.o.o
Studio lepote in zdravja SAMANA sestavlja
dinamična, pozitivna in strokovno podkovana
ekipa, ki z veseljem in srcem skrbi za boljše
počutje, zdravje in lepšo podobo svojih
strank. V kozmetičnem salonu opravljajo vse
kozmetičnih storitev: manikira, padikura,
medicinska pedikura, nege obraza, depilacije,
oblikovanje telesa, masaže idr.

Delovni čas: 

Videm 18f, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do petka
od 08:00 do 20:00

Kozmetična dejavnost
Pedikura
Nega telesa in obraza

031 495 599

narocanje@samanastudio.si

Naše storitve: 

www.samanastudio.si
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NC2G solutions,
računalniško
programiranje,
Blaž Celarc s.p
Z eksponentnim tehnološkim napredkom se
podjetja srečujejo s težavami na področju
informacijskih tehnologij in informacijske varnosti.
V NC2G ponujamo vse od enostavnih
programskih rešitev, do kompleksnih sistemov
vodenja in podatkovnih baz. Stremimo, da
strankam omogočimo konkurenčno prednost
skozi tehnološko razvitost ter jim svetujemo oz.
vodimo razvoj informacijskih tehnologij. Posebno
pozornost posvečamo informacijski varnosti in
uporabi najsodobnejših razvojnih tehnologij ter
pristopov.

Delovni čas: 

Senožeti 74i, 1262 Dol pri Ljubljani

Po dogovoru

Računalniško programiranje 
Svetovanje o računalniških
napravah in programih
Svetovanje in vzpostavitev
informacijskih sistemov ter
avtomatizacija poslovnih procesov

040 121 506

blaz@nc2g.eu

Naše storitve: 

www.nc2g.eu
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NL, storitve,
d.o.o.
Družinsko podjetje, ki je specializirano za
izdelavo fasad, kot d.o.o. deluje že od leta
2016, pred tem pa kot s.p. Imajo več kot 200
zaključenih projektov in bogate izkušnje, ki
zagotavljajo izdelavo fasad vrhunske
kakovosti. Svojim strankam se povsem
posvetijo in uporabljajo izključno certificirane
in preizkušene materiale priznanih
proizvajalcev.

Delovni čas: 

Laze pri Dolskem 28a, 1262 Dol pri Ljubljani

Po dogovoru

Izdelava fasad na večjih in manjših
objektih

070 647 002

nl.storitve1@gmail.com

Naše storitve: 

www.fasada-nl.com
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Odrez Šuštar &
drugi d.n.o.
S proizvodnjo struženih delov smo začeli v
letu 2003. Vse od takrat naše poslovne
partnerje oskrbujemo z različnimi preciznimi
struženimi izdelki iz kovine in plastike.
Izdelujemo jih na CNC stružnih strojih z
gnanimi orodji. Specializirani smo za
proizvodnjo visoko kvalitetnih izdelkov do fi 30
mm. Izdelujemo najrazličnejše distančnike,
matice, vijake, gredi, čepe, osi za naročnike s
področja kovinsko predelovalne industrije,
elektronike, kemije. Smo fleksibilen, izkušen in
zanesljiv partner.

Delovni čas: 

Zaboršt pri Dolu 24, 1262 Dol pri Ljubljani

Od pondeljka do petka 
od 07:00 do 15:00

Struženje izdelkov po naročilu iz
kovine in plastike

041 360 647

info@odrez.com

Naše storitve: 

www.odrez.com
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PANČO, Glasbena
produkcija Neža
Pančur s.p
Pop akademija je moderna in butična
glasbena šola s srcem, kjer vaš talent zasije.
Poučujemo klavir, bobne, solo petje, kitaro in
bas kitaro, glasbeno produkcijo in inštrukcije
glasbenih skupin. V glasbeni produkcijski hiši,
ki deluje že od leta 2000, pa hitro in
kakovostno izdelamo lastno skladbo ali
glasbeno podlago za promocijo vašega
podjetja. Sodelovali smo z glasbeniki kot so
Jan Plestenjak, Nina Pušlar, Helena Blagne
idr.. V okviru Wonder cake kreiramo lastne
recepte, stiliramo in fotografiramo hrano. 

Delovni čas: 

Osredke 41, 1262 Dol pri Ljubljani

Po dogovoru

Pop akademija – moderna
glasbena šola s srcem
Wonder cake - fotografiranje in
stiliranje hrane

041 287 253

neza.pancur86@gmail.com

Naše storitve: 

www.moderna-glasbena-sola.si,
www.wondercake.si
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Patrinus, d.o.o.
Smo zanesljivi in zaupanja vredni ponudniki
prevozov tovora po odličnih cenah. Nudimo
dostavo iz trgovin Ikea (Ljubljana, Villesse,
Zagreb in Celovec), kjer izdelke kupimo,
dostavimo in zmontiramo. Smo profesionalni
in izkušeni selitveni servis po vsej Sloveniji,
izvajamo pa tudi mednarodne selitve po
Evropi, ki jih organiziramo v celoti. Poskrbimo
za nemoteno selitev vaših stvari v tujino, kjer
sta odgovornost in strokovnost na prvem
mestu, v vmesnem času pa nudimo tudi
skladiščenje vaših stvari. 

Delovni čas: 

Videm 7j, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do petka
od 08:00 do 16:00

Sobota po dogovoru

Prevozi – po Sloveniji in
mednarodni
Selitve
Montaže

040 558 091 

info@kombidostava.com

Naše storitve: 

www.kombidostava.com
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Pekarna RŽ d.o.o.
Nudimo brezplačno dostavo svežega kruha,
pekovskega peciva, domačih keksov in
testenin, slaščic ter tudi vseh ostalih živil na
dom. Vsi izdelki vsebujejo najkakovostnejše
sestavine, izdelani so ročno po tradicionalnih
slovenskih recepturah, kar omogoča, da
izdelki dosegajo daljšo svežino od večine
konkurenčnih pekovskih izdelkov. Nudimo tudi
izdelavo in dostavo tort po naročilu, pri čemer
se maksimalno prilagodimo željam kupca
(različne oblike, prelivi, dekoracije, nadevi in
posvetila). 

Delovni čas: 

Zajelše 34, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do sobote
od 06:00 do 16:00

Prodaja pekovskih izdelkov in
ostalih živil po terenu (od vrat do
vrat)
Proizvodnja kruha in pekovskega
peciva
Proizvodnja slaščic

01 563 80 24, 041 392 104

pekarna.rz@siol.net

Naše storitve: 

www.pekarna-rz.si
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PLUT d.o.o.
Izdelujemo panelne ograje, nadstreške,
nudimo CNC obdelavo in struženje, tudi za
fizične osebe. Pripravljamo 2D in 3D izrise ter
načrte, storitve varjenja (TIG, MIG-MAG) ter
različne kovinske izdelke. Smo imetniki
certifikatov ISO 9001, ISO 14001, TÜV in ES, naša
velika prednost je tudi stalna zaloga
materiala.

Delovni čas: 

Senožeti 91a, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do petka
od 06:30 do 18:00

Laserski izrez, oblikovanje kovin,
otroške igrače
3D kontruiranje
Zunanji eksterier – certificirana
otroška igrala, pergole, smetarniki,
tople grede

01 235 57 23, 041 356 713

info@plt.si

Naše storitve: 

www.plt.si
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PoSLOVNO
svetovanje,
Darja Peterka s.p.

Z več kot 20 - letnimi izkušnjami na področju
HACCP sistema v živilski industriji in več kot 15
- letnimi izkušnjami na področju standarda
IFS in ISO 9001 vam strokovno svetujemo pri
vsakem izzivu na področju zagotavljanja
varnosti živil. Na pomoč vam priskočimo tudi
ob zapletih v primeru inšpekcijskih pregledov
in pri uvajanju nove zakonodaje. Nudimo tudi
pripravo ustreznih označb /deklaracij za
predpakirane in nepakirane živilske
proizvode. Mi poskrbimo za vas, vi poskrbite
za svoje stranke. 

Delovni čas: 

Senožeti 7a, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do petka
od 08:00 do 18:00

Svetovanje pri uvajanju HACCP
sistema
Priprava in verifikacija HACCP
sistema
HACCP izobraževanje 
Svetovanje in vpeljava IFS
standarda v živilskih podjetjih

041 605 505

p7.darja@gmail.com

Naše storitve: 

67

mailto:p7.darja@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/darjapeterka/


Poslovno
svetovanje JERNEJ
ŠMALC s.p.

Na področju marketinga, turizma in hotelske
ter avtomobilske industrije podjetje opravlja
personalizacijo jezika vaših vsebin, tj.
prevajanje PLUS prilagajanje vsebine
mentaliteti in kulturi vaše ciljne skupine.

Delovni čas: 

Zaboršt 14A, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do petka
od 05:00 do 23:00

Prevajanje/lokalizacija EN<->SI,
DE<->SI,  FR<->SI, NL<->SI
Poslovno svetovanje za nizozemski
trg
Poslovno svetovanje za belgijski trg

051 608 914

jsmalc@cross-european.eu

Naše storitve: 

www.cross-european.eu
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PSK, Klemen
Kralj, s. p.
Izdelujemo naslednje poslovne rešitve:
avtomatizacija poslovnih procesov (analiza,
vizualizacija in avtomatizacija), digitalizacija
poslovnih procesov z vpeljavo programskih
rešitev, vodenje projektov implementacije
programskih rešitev (ERP, CRM…) ter
svetovanje pri izbiri programskih rešitev za
digitalizacijo poslovnih procesov. Izvajamo
tudi športne dejavnosti s tečaji in skupinskimi
vadbami teka na smučeh.

Delovni čas: 

Videm 7g, 1262 Dol pri Ljubljani

Po dogovoru

Avtomatizacija in digitalizacija
poslovnih procesov
Tečaji teka na smučeh
Implementacija programskih
rešitev (ERP, CRM…)

040 791 170

poslovno.svetovanje.kralj@gmail.com

Naše storitve: 
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Poučevanje tujih
jezikov in
umetnost, Maya
Choghari s.p.
Maya je prof. pedagogike in andragogike,
mag. hispanistike in naravna govorka, med
drugim nizozemskega in španskega jezika. Za
seboj ima 11 let izkušenj s poučevanjem, a kar
jo razlikuje, je njena neskončna ljubezen do
jezikov in veselje do dela z ljudmi. Leta 2021 se
je odločila za samostojno pot in tako izboljšati
poučevanje tujih jezikov ter uporabiti vso
svojo kreativnost pri delu. Ure so popolnoma
prikrojene željam in potrebam
posameznika/skupine.

Delovni čas: 

Klopce 11, 1262 Dol pri Ljubljani 

Po dogovoru

Poučevanje tujih jezikov
(španščina, nizozemščina)
Kreativne delavnice za odrasle in
otroke
Prevajanje

051 268 072

Maya_choghari@hotmail.com

Naše storitve: 

www.mayachoghari.com
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Prevozništvo
Rafko Kokalj s.p.
Izvajamo domače in mednarodne blagovne
cestne prevoze.

Delovni čas: 

Podgora pri Dolskem 22, 1262 Dol pri Ljubljani    

Od ponedeljka do petka
od 08:00 do 16:00

Prevozništvo

01 563 80 67,  041 754 984

kraftdoo@gmail.com

Naše storitve: 
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Remi d.o.o.
Družinsko podjetje, ki je leta 1989 začelo s
proizvodnjo testenin, je kasneje svojemu
prodajnemu programu dodalo še kekse, torte
in kruh. Leta 2006 so začeli z razvojem Bio
programa, ki so ga leto kasneje že pripravili
za trg. Danes kupcem ponujajo prodajni
program Bio testenin, bio keksov in bio
kruhov. Visoka kakovost, ki je plod bogatega
znanja in izkušenj, je prodajni program Bio
izdelkov izpopolnila in razširila v zadovoljstvo
kupcev, ki želijo široko ter zdravo izbiro.

Delovni čas: 

Beričevo 47, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do petka
od 06:00 do 12:00 oz. po dogovoru

Proizvodnja bio keksov
Bio testenine 
Bio kruh in pekovsko pecivo

01 530 56 90, 041 662 383

info@remi.si

Naše storitve: 

www.remi.si
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ROSALHEMP, PONUDNIK
CERTIFICIRANIH CBD IN
KONOPLJINIH IZDELKOV ZA LJUDI IN
ŽIVALI, RUŽDIJA AJDARPAŠIĆ S.P.

V podjetju, ki prodaja certificirane CBD in
konopljine izdelke blagovne znamke
Hanafsan, stremijo k najvišji kakovosti. V
spletni trgovini Rosalhemp nudijo skrbno
izbran sortiment certificiranih izdelkov za ljudi
in živali, narejenih iz 100% biološko
pridelanega naravnega kanabidiola.
Ponašajo se s certifikatom HACCP. Vsi izdelki
so proizvedeni v podjetju Dr. Feurstein
Medical Hemp GmbH in pod strogom
nadzorom zunanjih neodvisnih laboratorijev.
Izdelki blagovne znamke Hanafsan so že
prepričale avstrijski, nemški in švicarski trg,
primerni so za športnike, vegane in
zdravstveno ozaveščene ljudi.

Delovni čas: 

Videm 33a, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do petka
od 08:00 do 16:00

Prodaja certificiranih CBD in
konopljinih izdelkov za ljudi in živali

040 165 493

info@rosalhemp.si

Naše storitve: 

www.rosalhemp.si
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Rotoprint d.o.o.
Podjetje se ukvarja s proizvodnjo
visokokakovostne, tankostenske plastične
embalaže (z varovalno zaporko) z IML
tehnologijo (embalaža z etiketo) ali brez.
Glavni proizvod je tankostenska embalaža za
uporabo v prehranski in kemični industriji.
Embalažo odlikuje moderen dizajn,
enostavno rokovanje, vodotesnost,
zrakotesnost in primernost za vse vrste
pakiranja, tako ročnega kot avtomatskega. Z
embalažo pokrivajo 80% slovenskega trga,
izvažajo tudi na avstrijski in hrvaški trg.

Delovni čas: 

Dol pri Ljubljani 28b, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do petka
od 07:00 do 15:00 

Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas

01 563 92 00

gaber@rotoprint.si

Naše storitve: 

www.rotoprint.si
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Rovšek
transport d.o.o.
Transportno podjetje, ki je bilo ustanovljeno
leta 1992, ima v lasti sodobne vlačilce, ki
ustrezajo normam EURO 6 in polpriklopnike z
volumnom 105 m3 ter notranjo višino do 3 m.
Vsa vozila lahko prevažajo tovor do 25 ton in
so opremljena s paletarnimi koši. Tako lahko
menjajo do 34 euro palet za potrebe svojih
strank. Specializirani so za prevoze naj jug
Italije, predvsem Reggio Calabria in otok
Sicilija.

Delovni čas: 

Videm 6l, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do petka 24/7

Sobota od 08:00 - 13:00

Izvajanje mednarodnega
transporta

041 640 919

info@rovsek.si

Naše storitve: 

www.rovsek.si
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Senica d.o.o.  
Izvajamo popravila motornih in drugih
računalnikov za tovorna vozila znamk
Mercedes-Benz, Man in Scania ter
optimizacijo računalnikov za tovorna, osebna
in tekmovalna vozila. Prav tako izvajamo
diagnostiko vozil in ugotavljamo napake s
pomočjo naprednih diagnostičnih orodij.

Delovni čas: 

Beričevo 17, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do četrtka
od 07:00 do 12:00 ter od 13:00 do 16:30

Petek od 07:00 do 13:00

Diagnoza in popravilo motornih
računalnikov za tovorna vozila
Optimiziranje motornih
računalnikov
Diagnostika vozil

01 562 72 70

senica@siol.net

Naše storitve: 

www.senicamotorsport.si
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Sleek, Digitalna
agencija, Maša
Tomažič, s.p.

V podjetju se ukvarjajo z digitalnim
marketingom ter izdelavo spletnih strani in
trgovin. Strankam tako ponujajo individualne
in celostne rešitve, od izdelave spletnega
mesta, njegove optimizacije, oglaševanja v
Google brskalniku, na socialnih omrežjih, do
vodenja socialnih omrežij. K iskanju rešitev
pristopajo celostno in skrbijo, da je vsaka
rešitev unikatna in narejena po meri stranke. 

Delovni čas: 

Videm 18                m, 1262 Dol pri Ljubljani 

Po dogovoru

Dejavnost oglaševalskih agencij in
digitalni marketing
Izdelava spletnih strani in spletnih
trgovin
Vodenje socialnih omrežij

040 500 205

info@sleek.si

Naše storitve: 

www.sleek.si
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Sobodajalstvo,
Mojca Kocmur s.p.
V Podgori pri Dolskem oddajamo prostoren
Apartma Tati v turistične namene. Apartma
je velik 70 m2, ima dve spalnici, v vsaki je
zakonska postelja. Ima polno opremljeno
kuhinjo, v dnevni sobi pa je raztegljiv kavč,
tako da je apartma primeren za spanje petih
ljudi. Apartma ima tudi veliko sončno teraso.
Nahaja se v prvem nadstropju družinske hiše
in ima zagotovljena parkirna mesta pred
hišo, wi-fi povezavo, pomivalni in pralni stroj.

Delovni čas: 

Podgora pri Dolskem 3, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do petka
od 08:00 do 20:00

Sobota in nedelja, do 14:00 do 20:00

Oddaja apartmaja v turistične
namene

031 318 677

mojca.kocmur@gmail.com

Naše storitve: 
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Spasojević, d.o.o. 
Podjetje izvaja mednarodni in domači
transport blaga na območju EU. Ponuja
različne vrste transporta in logističnih storitev.
Posedujejo lastni vozni park z 10 vlačilci.

Delovni čas: 

Videm 5, 1262 Dol pri Ljubljani

Po dogovoru

Logistika in transport v
mednarodnem in domačem
transportu

070 371 025

doospasojevic@gmail.com 

Naše storitve: 
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Topdom d.o.o.
TOPDOM skupina se ukvarja z veleprodajo in
maloprodajo kakovostnih izdelkov za gradnjo
in obnovo doma. Širok prodajni program,
razvejana prodajna mreža s 36
poslovalnicami po Sloveniji, strokovno osebje
in dobro sodelovanje z izvajalci so razlog, da
smo vodilni trgovec na področju gradbenega
materiala, fasadnih sistemov, barv in
premazov, izolacijskega materiala, urejanja
okolice ter keramike.

Delovni čas: 

Dol pri Ljubljani 28b, 1262 Dol pri Ljubljani

V Dolu pri Ljubljani ni poslovne 
enote

Vse za gradnjo in obnovo doma 

01 58 90 700

info@topdom.si

Naše storitve: 

www.topdom.si
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Toplotne izolacije
Matic Biček s.p.

V podjetju znajo s svojimi dolgoletnimi
izkušnjami kakovostno poskrbeti, da so vsi
sestavni deli sistema ogrevanja in priprave
tople vode kakovostno, hitro in cenovno
ugodno izolirani. S pomočjo dobre in
kakovostne izolacije v vsakem domu ali
poslovnem prostoru poskrbijo za čim manjšo
porabo energije, za učinkovito in dolgoročno
zmanjšanje neposrednih stroškov, povezanih
z ogrevanjem doma ter za zmanjšanje
oddajanja toplogrednih plinov.

Delovni čas: 

Senožeti 51a, 1262 Dol pri Ljubljani

Po dogovoru

Toplotna izolacija cevi ogrevalnih
in hladilnih sistemov
Toplotna izolacija cevi kurilnic,
toplotnih črpalk, centralnih
napeljav in zalogovnikov
Zaščita same toplotne izolacije z
aluminijasto pločevino

040 895 688

bicek@izoliram.si

Naše storitve: 

www.izoliram.si
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Tortična, Vesna
Kozamurnik
Panić s.p.
TORTIČNA je psevdonim za unikatno in vsaki
stranki prilagojeno izdelavo tort in slaščic,
tako pri izbranem okusu kot izgledu. Izbirate
lahko med tortami za posebne priložnosti
(rojstni dnevi, obletnice, zakramenti,
poroka…), oblikovanimi tortami (3D torte) in
med klasičnimi tortami. Po naročilu izdela
tudi slaščice kot so cakepops, cupcakes,
sladice v kozarčkih, makroni, piškoti idr.
Jedilno dekorira tudi vaše torte (iz čokolade,
sladkorne mase, marcipana, sladkorja) in
izdelke po dogovoru tudi dostavi. 

Delovni čas: 

Vinje 75, 1262 Dol pri Ljubljani

Po dogovoru

Izdelava tort po naročilu 
Izdelava slaščic po naročilu
Izdelava jedilne dekoracije (figur)
po naročilu

031 347 734

torticna.vesna@gmail.com

Naše storitve: 
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Ubeauty Urša
Kokalj s.p.

V kozmetičnem salonu izvajajo podaljševanje
trepalnic, gelish umetne nohte, nego obraza,
manikure in pedikure.

Delovni čas: 

Vinje 37b, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do petka
od 07:00 do 17:00

Kozmetične storitve
Podaljševanje trepalnic
Umetni gelish nohti

040 533 554

ursa.beauty@gmail.com

Naše storitve: 
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Verdes, Inštitut za
diseminacijo, promocijo
in informacijsko
podporo d.o.o. 

Podjetje se ukvarja s svetovanjem, prenovo in
izdelavo spletnih strani in trgovin. Stranki se
individualno posvetijo in zanjo poiščejo najbolj
optimalno rešitev, pri čemer poskrbijo tudi za
izdelavo logotipov in objave socialnih omrežjih.
Imajo več kot 12 let izkušenj s sodelovanjem pri
prijavah na EU projekte, kjer skrbijo tako za prijave
kot tudi za projektno vodenje ter skrb za
diseminacijo in promocijo rezultatov projekta.
Izvajajo še seminarje, delavnice, sestanke in
konference ter druge dogodke in uporabljajo
orodja za pridobivanje povratnih informacij s
strani obiskovalcev (Mentimeter, Slido). 

Delovni čas: 

Podgora pri Dolskem 12d, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do petka
od 08:00 do 16:00

Sobota in nedelja po potrebi

Izdelava in prenova spletnih strani
Projektno vodenje EU projektov,
diseminacija in komunikacija
Skrb za socialne medije, izdelava
logotipov, sloganov

041 690 972

info@verdes.si

Naše storitve: 

www.verdes.si
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Veronika Valjavec
Anžič s.p.
Poslujemo vestno in odgovorno. Odlikuje pa
nas tudi hitra odzivnost pri popravilih.
Sodelujemo z večjimi in manjšimi podjetji ter
osnovnimi šolami po celi Sloveniji.

Delovni čas: 

Zaboršt pri Dolu 8 a, 1262 Dol pri Ljubljani

Po dogovoru

Ponudba tiskalnikov za najem
Vzdrževanje tiskalnikov
Popravila računalnikov in perifernih
enot

041 806 009, 040 596 689

popravilavaljavec.anzic@gmail.com

Naše storitve: 
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Vesna
Lipoglavšek s.p.
Dnevni bar Ivi Senožeti ponuja dobro Illy kavo
z rogljičkom, prodajo ribiških kart ZZRS za
ribolov na reki Savi (ciprinidi, Ribče bajer in
sulec), izvajajo pa tudi avtoličarske in
avtokleparske storitve. V baru Ivi ali na
domžalski tržnici je možno kupiti tudi odlične
krofe, flancate, potice in rogljičke lastne
domače izdelave.

Delovni čas: 

Senožeti 4b, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do petka od 
05:00  do 19:00

Sobota od 05:00 do 13:00

Nedelja od 06:00 do 19:00

Naše storitve: 

Dnevni bar Ivi
Avtoličarstvo
Ivankine dobrote (krofi, flancati,
potice, rogljički)

041 592 066

v.lipoglavsek@gmail.com
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Vrt zdravilnih
rastlin d.o.o.
Sabina Grošelj, profesorica jezikov in
geografije, po srcu pa zdravilka, na svojih
vrtovih v Osredkah in Samostanu Mekinje ter
v terapevtskem kotičku na Vidmu skrbi za
dobrobit telesa, uma in duše ljudi, ki imajo
težave z zdravjem ali slabim počutjem. Uči
raznolikih tehnik samopomoči,
prepoznavanja zelišč in kristalov preko
predavanj in delavnic. Lahko vas tudi le
popelje po vrtovih z obširno razlago o
uporabnost zdravilnih zeli. Izdelke je mogoče
naročiti po pošti, kupiti na seminarjih ali
posvetih. 

Delovni čas: 

Videm 24b, Dol pri Ljubljani

Po dogovoru

Izobraževanje o zeliščarstvu, prehrani
in duhovni rasti
Izvajanje energijskih metod in
posvetov iz ortomolekularne medicine
za pomoč pri odpravljanju
zdravstvenih tegob
Zeliščarstvo – proizvodnja raznolikih
zeliščarskih izdelkov in čarobnih olj ter
sprejev

031 251 608

vrtzdravilnihrastlin@gmail.com

Naše storitve: 
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Vrtko Uršič
d.o.o.
Družinsko podjetje, ki se z vrtnarsko storitveno
dejavnostjo profesionalno ukvarja od leta
1996. Imajo lastno vzgojo okrasnih rastlin, s
poudarkom na vzgoji medovitih rastlin,
utrjenih na naše klimatske pogoje ter izdajajo
potne liste za rastline, saj izvajajo tudi ukrepe
iz varstva rastlin. Pri njihovi vzgoji ne
uporabljajo FFS. Z znanjem, izkušnjami in
profesionalno opremo, delo opravijo hitro in
kakovostno. 

Delovni čas: 

Laze pri Dolskem 17a, 1262 Dol pri Ljubljani

Po dogovoru

Urejanje in vzdrževanje zelenih
površin in okolice ter izdelava
vodnih motivov
Proizvodnja, vzgoja, prodaja
okrasnih in vodnih rastlin

041 686 427, 031 605 558

vrtko.ursic@amis.net

Naše storitve: 

www.vrtko-ursic.si
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Vrtnarija
Kocjančič, Rok
Kocjančič s.p.
Ukvarjajo se z lastno pridelavo okrasnih
rastlin in sadik zelenjave. Spomladi strankam
nudijo široko izbiro balkonskega cvetja,
enoletnic, dišavnic, trajnic in sadik zelenjave.
Jeseni pa nudijo pestro izbiro drobnocvetnih
in velikocvetnih mačeh, krizantem in drugih
jesenskih lepotic.

Delovni čas: 

Senožeti, 1262 Dol pri Ljubljani

Ponedeljki v aprilu, maju, 
juniju in oktobru

Vzgoja in prodaja okrasnih rastlin
in sadik zelenjave

040 194 463

rok.koci@gmail.com

Naše storitve: 
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Vrtnarstvo
Prosenc, Sandi
Prosenc s.p.
Podjetje od marca do avgusta ponuja sadike
balkonskega cvetja, sadike cvetja za gredice
in grobove ter sadike zelenjave vseh vrst,
septembra in oktobra ponujajo lončnice in
rezane krizanteme ter mačehe, decembra
božične zvezde, januarja in februarja pa
primule. V ponudbi imajo tudi različne vrste
zemlje ter svetujejo o vzgoji rastlin in
zelenjave. Ponašajo se z več kot 40-letno
tradicijo. 

Delovni čas: 

Beričevo 52, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do petka
od 08:00 do 19:00

Sobota od 08:00 do 17:00

Nedelja od 08:00 do 12:00

Vrtnarstvo, pridelava sadik cvetja
in zelenjave

070 505 061, 041 505 061

vrtnarstvo.prosenc@siol.net

Naše storitve: 

www.vrtnarstvoprosenc.si
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Zadravec d.o.o.
Računovodski servis z dolgoletnimi
izkušnjami na področju računovodstva in
davkov, ki uspešno vodi poslovne knjige
številnim slovenskim podjetjem že od leta
1997. Pri svojem delu uporabljajo
računovodski program »OpPis« ter
elektronsko obdelavo dokumentov v  sistemu
»Moj arhiv«. Zaposlenih imajo 7 strokovnjakinj,
od tega 3 davčne svetovalke z licenco. So
člani Gospodarske zbornice Slovenije,
Zbornice računovodskih servisov in Davčno
izobraževalnega inštituta.

Delovni čas: 

Kamnica 50, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do petka
od 08:00 do 16:00

Računovodstvo in davčno
svetovanje

01 563 95 70, 041 713 478

tatjana@zadravec.net

Naše storitve: 

www.zadravec.net
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Zasebna
zobozdravstvena
ambulanta Vesna Fužir
Urbančič, dr.dent.med.

V zobni ambulanti skrbijo za preventivno in
kurativno oskrbo zob otrok in odraslih.

Delovni čas: 

Videm 17c, 1262 Dol pri Ljubljani

Ponedeljek in torek
od 13:00 do 19:00

Od srede do petka, od 07:00 do 13:00

Zobozdravstvo otrok, mladine in
odraslih

01 563 97 15, 031 651 777

fuzir.urbancic@gmail.com

Naše storitve: 

www.zdravniki.zobozdravniki.net
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Zavod
Modrivoznik.si
Že 7 let Modrivoznik.si posameznikom
omogoča kakovostno in varno šolo vožnje za
pridobitev vozniškega izpita. Smo ena izmed
uspešnejših šol vožnje s skrbno izbranimi
učitelji in trenerji varne vožnje, ki niso le
izjemno strokovni in prijazni temveč tudi del
družine Modrivoznik.si – med mnogimi
varovanci in učitelji se namreč stkejo
dolgoročne, prijateljske vezi. Vaša varnost,
udobje, znanje in karakterna rast so naše
vodilo. 

Delovni čas: 

Videm 10 s, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do petka
od 09:00 do 17:00

Šola vožnje - izobraževanje

041 272 704, 041 628 608

info@modrivoznik.si

Naše storitve: 

www.modrivoznik.si
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ZI INVESTICIJE
d.o.o.
V našem podjetju smo strokovnjaki za
gradnjo. Že od leta 2006 svojim naročnikom
pomagamo, da zaživijo v domu, o katerem so
vedno sanjali. Ukvarjamo se z gradnjo za trg
– od nepremičninskih projektov, gradbenega
inženiringa, gradnje za končne stranke pa vse
do hiše na ključ. Gradimo klasične – zidane
hiše, poseben poudarek pa posvečamo
izvedbi pasivnih hiš.
Kot plod dolgoletnih izkušenj pri gradnji smo
zasnovali naše lastne tipske klasično grajene
hiše pod blagovno znamko ZI HIŠKA.

Delovni čas: 

Videm 35b,1262 Dol pri Ljubljani

Po dogovoru

Gradbeno podjetje – organizacija
in izvedba stavbnih projektov
Dobava in vgradnja kaminov in
kaminskih peči

041 625 224

info@zi-investicije.si

Naše storitve: 

www.zi-investicije.si, www.zi-hiska.si
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ZKV, poslovno
svetovanje
Tanja Škarja s.p.
Nudimo pomoč pri vzpostavitvi varnosti živil
in higiene. Izdelamo prilagojen HACCP načrt s
katerim boste zagotovili enostaven in
praktičen notranji nadzor.
Nudim vam tudi: Usposabljanje zaposlenih, ki
pri svojem delu prihajajo v stik živili; pomoč
pri uvedbi nove zakonodaje; verifikacijo-
pregled nad vzpostavitvijo HACCP sistema;
strokovno pomoč v primeru zapletov ob
obisku inšpekcijskih služb ter ob eventualnih
intoksikacijah ter odvzem vzorcev in brisov za
laboratorijsko diagnostiko. 

Delovni čas: 

Senožeti 37d, 1262 Dol pri Ljubljani

Od ponedeljka do petka
od 08:00 do 16:00

Sobota po dogovoru

Svetovanje na področju varnosti živil
za gostinstvo, trgovine, uvoz/izvoz živil,
proizvodnja in predelava živil
Postavitev, verifikacija HACCP sistemov
in izobraževanje zaposlenih na
področju varnosti živil
Izdelava načrtov za preprečevanje
legioneloz

051 681 325

info@zkv.si

Naše storitve: 

www.zkv.si
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3 ZAN d.o.o.
Računovodski servis ima dolgoletne izkušnje
pri opravljanju storitev za stranke, ki delajo na
različnih področjih, na domačem trgu in v
tujini. Smo manjši družinskiračunovodski
servis, zato lahko način poslovanja in
sodelovanja prilagodimo posamezni stranki
in smo tudi bolj odzivni, kar je poleg
strokovnosti in ugodne ponudbe, tudi po
mnenju naših strank, ena od naših prednosti.
Za stranke izvajamo vse storitve na področju
računovodstva, jim svetujemo in seznanjamo
z novostmi, ki jih prinašajo spremembe
zakonodaje.

Delovni čas: 

Vinje 3, 1262 Dol pri Ljubljani

Po dogovoru

Računovodsko knjigovodske
storitve in svetovanje

031 853 060

info@3zan.si

Naše storitve: 

www.3zan.si
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