
                                
 

 

 

Inkubator in coworking center LOKOMOTIVA, 

Vas vljudno vabi na  srečanje coworking centrov 
Gorenjske: 

 

 

 

Kje? Coworking center LOKOMOTIVA (Mestni trg 38, Šk ofja Loka) 

Kdaj? Četrtek, 7. 12. 2017 ob 18:00 uri 

 

Tokrat se nam bodo predstavili podjetniki in uporabniki Coworking centrov na 
Gorenjskem. Predstavili nam bodo svoja področja delovanja in svoje zgodbe zagona 
poslovanja. Povedali nam bodo kako uspevajo v podjetniških zgodbah tudi na trgih v 
tujini. 

Predstavili se bodo: 

18:00 – 18:15 Plavž Coworking, Jesenice , http://coworkingplavz.si/  

Grega Škufca  – kreativna agencija za družbena omrežja – Woodz Social  
Tanja Antoni č – pravne rešitve - Sincera  

 
18:15 – 18:30 Coworking Kova čnica, Kranj , http://kovacnica.si/  

Nina Malovrh  – oblikovalske storitve - Šubidu  
 
18:30 – 18:45 Kreativni center Mizarnica, Žiri  http://mizarnica.com/  

Matej Kalan  - arhitekt in industrijski oblikovalec - Biro Kalan 
 
18:45 – 19:00 Lokomotiva, inkubator in coworking center, Škofja L oka  

  https://sl-si.facebook.com/lokomotiva.skofjaloka/  
Tine Škrbec  – producent in video produkcija – Karata Film 

 
19:00 – 19:30 Diskusija in druženje  
 
Prijave:  

e-mail:  lokomotiva.skofjaloka@gmail.com, 

ali na tel. številko: +386-(0)4-50 60 224 (Darja Barič) 



                                
 

 
Plavž Coworking, Jesenice:  http://coworkingplavz.si/  
 
Grega Škufca  - Woodz Social 
V spletne medije smo zakorakali s projektom Woodz - spletna skupnost. Prvo leto nismo sledili 
tempu. Po nekaj uspešnih marketinških sodelovanjih, smo se zadeve lotili resno. Zlezlo nam je 
pod kožo do te mere, da je nastal Woodz Social - kreativna agencija za družbena omrežja in 
spletne medije. Fokus ostaja - for the love of wood, craft and nature. 
 
Tanja Antoni č - Sincera 
Pravne rešitve niso le del našega imena, zavzeto jih s kreativnim povezovanjem različnih znanj 
iščemo vsak dan, tako pri manjših, kot tudi večjih izzivih naših strank. Družba Sincera d.o.o. sledi 
viziji kjer je volja je tudi pot, kjer je pot je tudi rešitev. Velik poudarek dajemo mediatorstvu, ki je 
tudi izziv za nadaljnji razvoj. 
 

Coworking Kova čnica, Kranj:  http://kovacnica.si/  
 
Nina Malovrh  je industrijska oblikovalka poleg tega, pa tudi najemnica poslovnega prostora v 
Kovačnici. Na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje je doštudirala industrijsko 
oblikovanje, v Angliji pa pridobila magisterij (MA Graphic Communication, University for the 
Creative Arts). Veliko koristnih izkušenj je pridelala v oglaševalskih agencijah, se kalila ob 
samostojnih projektih na področju oblikovanja embalaže za naročnike v kozmetični, farmacevtski, 
in živilski industriji. Lani jeseni je prejela tudi priznanje Društva oblikovalcev Slovenije za 
oblikovalski presežek leta. 
 
Kreativni center Mizarnica:  http://mizarnica.com/  
 
Matej Kalan  je arhitekt in industrijski oblikovalec z izkušnjami iz dela v tujini. Trenutno vodi svoj 
projektantski Biro v prostorih Kreativnega centra Mizarnica. 
Matej je bil tudi pobudnik in ustanovitelj coworking prostora in Kreativnega centra Mizarnica v 
Žireh, kateri uspešno deluje že leto in pol. V Mizarnici pravkar pripravljajo projekt "coworking 
izven okvirjev," ki je namenjen razvoju mladih podjetnikov za kreiranje novih delovnih mest. 
Projekt je bil uspešen pri pridobivanju evropskih sredstev in ga pripravljajo v sodelovanju z 
Škofjeloškim coworking centrom Lokomotiva. 
 
Lokomotiva, inkubator in coworking center, Škofja L oka: 
 https://sl-si.facebook.com/lokomotiva.skofjaloka/ 
 
Tine Škrbec , v sodelovanju s produkcijsko hišo Karata film ustvarja promocijske filme in video 
reklame za uspešna domača in tuja podjetja. (Ford, Gorenje, Cockta,…) Ukvarja se z produkcijo 
glasbenih video spotov. Aktivno vodi produkcijsko skupino CW centra Lokomotiva, ki povezuje 
mlade podjetnike iz lokalnega okolja za izvedbo skupnih projektov. V letošnjem letu so pripravili 
uradni promocijski video o Škofji Loki. 
 
 


