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Inštitut Zavedno Maribor 

INŠTITUT ZAVEDNO, inštitut za specialistično zunajbolnišnično 

zdravstveno dejavnost, psihoterapijo, izobraževanje, svetovanje in 

druge storitve, Maribor, d.o.o.  

Dupleška cesta  40 Maribor,  SLO   

T: +386 (2) 471 29 29   M: +386 41 797 299          E: office@zavedno.com          W: www. zavedno.com  

 

Zadeva: CENIK za SPOK (Svetovalno Podjetniško Organizacijsko Komunikacijo)-

1.3.2022 

Spoštovani, 

s tem dopisom vas obveščamo o novem ceniku, ki začne veljati za storitve, opravljene od 1. 

marca 2022, in sicer: 

Storitve zajemajo:  

• Sistemsko psihodinamko organizacijski konzalting 

• Psihološko svetovanje, antistresni program 

• Koučing 

• Družbeno sanjanje (social dreaming) 

INDIVIDUALNO  

• Individualno – nižji management         70 Eur/uro 

• Individualno – srednji management      80 Eur/uro 

• Individualno – vrhnji (top) management     100 Eur/uro 

MESEČNI PAVŠAL   

(MAKSIMALNO 10 UR – VSAKA NADALJNJA URA SE PLAČA PO 

CENIKU) URE SE NE PRENAŠAJO V DRUGI MESEC  

• Individualno nižji management           550 Eur/mesec 

• Individalno srednji management           650 Eur/mesec 

• Individualno vrhnji (top) management                     850 Eur/mesec 

Cene veljajo za svetovanje na sedežu izvajalca. Za svetovanje na sedežu naročnika so cene 

višje za 10 %.  

Za individualno svetovanje, ki traja več kot 10 ur/ mesec se ponudba oblikuje 

individualno. 

SKUPINSKO – ponudba na osnovi povpraševanja (odvisno od vrste SPOK-a in udeležencev) 
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VODENJE POSLOVNE RAZVOJNO ANALITIČNE SKUPINE  

Skupina poteka enkrat tedensko 90 minut v permanentno dogovorjenem terminu. Število 

članov skupine je omejeno, in sicer: v mali skupini od 3 do 8 članov, v srednji skupini od 9 do 

25 članov, v veliki skupini od 26 do 200 članov. 

Cena za posameznega člana 

• Mala skupina                                       70 Eur/na seanso 

• Srednja skupina                   60 Eur/na seanso 

• Velika skupina                                                           50 Eurov/na seaso 

DRUŽBENO SANJANJE (SOCIAL DREAMING) 

Skupina poteka enkrat tedensko 60 minut v permanentno dogovorjenem terminu. Število 

članov v skupini je omejeno, kot pri poslovno razvojno analitični skupini. 

• Mala skupina                                                               50 Eur/na seanso 

• Srednja skupina                                                           40 Eur/na seanso 

• Velika skupina                                                             35 Eur/na seanso 

Cene veljajo za storitev na sedežu izvajalca. Za storitev na sedežu naročnika so cene višje 

za 10 %. 

PAKET »KAPITAL USPEHA« 

Kombinacija: Sistemsko psihodinamsko organizacijsko svetovanje,  psihološko svetovanje, 

antistresni program, koučing, poslovno razvojno analitične skupine, družbeno sanjanje (social 

dreaming) 

Vse navedene cene so brez DDV. 

Pogoji plačevanja so abonmajski, kar pomeni, da se plačajo vnaprej dogovorjeni termini v 

mesecu. Odsotnost je potrebno sporočiti najmanj tri dni pred terminom. V tem primeru je 

možno termin nadomestiti, če se lahko uskladimo glede novega termina. 

Direktorica 

       Marjana Arzenšek, mag. posl. ved 

       Psihoterapevtka,  

Sistemsko psihodinamska organizacijska  

konzultantka, l.r. 
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Maribor, 24. januar 2022 
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