
 

 

CENIK STORITEV 

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost. 

COACHING  

RAZVOJNI COACHING ZA FIZIČNE OSEBE 

Uvodno srečanje (analiza + 1x coaching)  90 minut 75€ 

Informativni pogovor  (telefon, Zoom) 30 minut gratis 

Nadaljevalna srečanja 60 minut 60€ 

Paket 6 (5% popust) 6 srečanj po 60 minut 342€ 

Paket 10 (10% popust) 10 srečanj po 60 minut  540€ 

Coaching intervencija 60 – 90 minut 75€ 

POSLOVNI COACHING Po ponudbi 100€ – 150€/uro 

       

Minimalni začetni obseg coachinga: 1x uvodno srečanja + 3x nadaljevalno coaching srečanje. 

HIPNOZA (terapije, intervencije, wellness programi) 

OSNOVNA PONUDBA 

Uvodno srečanje (analiza + 1x hipnoza) 90 minut 75€ 

Informativni pogovor (telefon, Zoom) 30 minut gratis 

Enkratna ura hipnoze / hipnoterapije 60 – 90 minut 75€ 

Utrditveno / nadaljevalno srečanje  45 - 60 minut 60€ 

HIPNOZA Paket 4 (4% popust) 4 nadaljevalna 
srečanja po 60 minut 

230,40€ 

HIPNOZA Paket 8 (10% popust) 8 nadaljevalnih srečanj 
po 60 minut 

432€ 

Izdelava osebnega programa terapij in  
sugestij* 

 50€ 

Standardni programi hipnotične intervencije  + 
predhodni pogovor (telefonsko, Zoom) 

90 minut 

( + razgovor) 

75€ 

(gratis) 

Posnetek izvedbe hipnoze za osebno rabo Gratis pri paketu min 4 srečanj. 

REŠITVE ZATE:  hipnoterapija ali hipno-coaching  Programi za razreševanje pogostih izzivov. 

 

  



 

 

 

INDIVUDUALNO PRILAGOJENI PROGRAMI  

Za vaš izziv pripravim samo vam prilagojene hipnotične intervencije (hipnoterapije) ter program 
sugestij. Del srečanja lahko posnamete za utrjevanje med srečanji in po zaključenem osnovnem 

paketu. 

- Minimalni začetni obseg: 2 srečanji (1x uvodno srečanja + 1 utrditvena hipnoza) 

- *pri zakupu paketov Hipnoza 4 / Hipnoza 8 vam izdelam program terapij GRATIS. 

 

Wellness program: HIPNOZA ZA DOBRO POČUTJE 

Hipnotične razvojno-terapevtske meditacije iz 
ponudbe 

45 - 60 minut 

(individualne) 

45 € 

Hipnotične razvojno-terapevtske meditacije iz 
ponudbe  

45 – 60 minut 

(skupinske) 

10 - 15€ 

(glej razpis) 

Hipnotični wellness (skupinski) 

6-mesečni program mentalne prenove 

3 srečanja / mesečno 

40 – 60 minut 

 

210€ / program 

Obročno plačilo: 
35€/mesečno  

Osebna delavnica samohipnoze  

- 2 srečanji 
- Oblikovanje liste sugestij 
- Navodila za izvedbo  

2 srečanji 

 60 - 80 minut 

150€ 

Priprava individualnega avdio posnetka za 
samohipnozo 

30  minut 100€ 

 

REŠITVE ZATE: ®HIPNO-COACHING 

Izvirna kombinacija coachinga in hipnoze  za ustvarjanje celostnih transformacij. 

Rešitve ZATE! 

Uvodni razgovor (analiza + 
intervencija) 

90 minut 75€ 

Utrditveno / nadaljevalno srečanje    60€ 

 

Minimalni obseg hipno-coachinga: 2 srečanji 

 

  



 

 

Že izdelane REŠITVE (hipnoza, coaching, hipnocoahing) 

HUJŠANJE  S HIPNOZO 

Začetni paket (5,5 h) 

- Informativni razgovor - gratis 
- 1x uvodno srečanje 90 min 
- 1x Izdelava programa sugestij 
- 1x coaching 60 min 
- 3x hipnoza 60 - 70 min 
- Posnetek izvedbe hipnoze za osebno 

rabo  - gratis 

5 srečanj 

 

365€ 

Nadgradnje in utrditev (po potrebi)* 45 - 60 minut 60€ 

ODLOČEN »NE!« CIGARETOM 

Začetni paket (5,5 h) 

- Informativni razgovor - gratis 

- 1x uvodno srečanje 90 min 
- 1x Izdelava programa sugestij 
- 1x coaching 60 min 
- 3x hipnoza 60 - 70 min 
- Posnetek izvedbe hipnoze za osebno 

rabo  - gratis 

5 srečanj 

 

365€ 

Nadgradnje in utrditev (po potrebi)* 45 - 60 minut 60€ 

IZPRAZNI BOLEČINE (izguba in žalovanje) 

Začetni paket (2,5h):  

- Informativni razgovor - gratis 

- 1x uvodno srečanje 90 min 

- 1x izdelava programa razrešitve (-50%) 

- 1x izvedbeno srečanje 60 - 70 min 

2 srečanji 160€ 

Nadgradnje in utrditev (po potrebi)* 60 minut 60€ 

PREKINJANJE VEZI S PRETEKLOSTJO (različni nameni) 

Začetni paket  (3,5h) 

- Informativni razgovor - gratis 

- 1x uvodno srečanje 90 min 
- 1x izdelava programa sugestij (-20%) 

- 2x izvedbeno srečanje 60 - 70 min 

3 srečanja 

 

235€ 

Nadgradnje in utrditev (po potrebi)* 45 - 60 minut 60€ 

  



 

 

OKREPI SVOJ LIBIDO s hipnozo (samo za ženske) 

Začetni paket  (4,5h) 

- Informativni razgovor - gratis 

- 1x uvodno srečanje 90 min 
- 1x Izdelava programa sugestij 
- 3x izvedbeno srečanje 60 - 70 min 
- Posnetek izvedbe hipnoze za osebno 

rabo - gratis 

4 srečanja 

 

305€ 

Nadgradnje in utrditev (po potrebi)* 45 - 60 minut 60€ 

Okrepi SAMOZAVEST in SAMOPODOBO 

Začetni paket (2,5h):  

- Informativni razgovor - gratis 

- 1x uvodno srečanje 90 minut 

- 1x Izdelava programa sugestij (-50%) 

- 1x izvedbeno srečanje 60 - 70 minut 

2 srečanji 

 

160€ 

Nadgradnje in utrditev (po potrebi)* 60 minut 60€ 

Sprosti STRES in okrepi svojo ODPORNOSTI 

Začetni paket (2,5h):  

- Informativni razgovor - gratis 

- 1x uvodno srečanje 90 minut 

- 1x Izdelava programa sugestij (-50%) 

- 1x izvedbeno srečanje 60 - 70 minut 

2 srečanji 

 

160€ 

Nadgradnje in utrditev (po potrebi)* 60 minut 60€ 

PODPORA ZANOSITVI 

Začetni paket  (4,5h) 

- Informativni razgovor - gratis 

- 1x uvodno srečanje 90 minut 
- 1x Izdelava programa sugestij 
- 3x izvedbeno srečanje 60 - 70 minut 
- Posnetek izvedbe za osebno rabo - 

gratis 

4 srečanja 

 

305€ 

Nadgradnje in utrditev (po potrebi)* 60 minut 60€ 

*Cena velja za utrjevanje istega programa. Ob spremeni programa veljajo cene iz cenika. 

  



 

 

INDIVUDUALNO PRILAGOJENI PROGRAMI 

Glede  na vaš izziv kombinirava coaching razvojne pogovore, ki jih podpreva s  samo vam 
prilagojenimi hipnotičnimi intervencijami ter programom  sugestij. Ta del srečanj (hipnoza) 

lahko posnamete za utrjevanje med srečanji in po zaključenem osnovnem paketu.  

Cena: Ponudbo pripravim po 30-minutnem uvodnem razgovoru.  

REGRESIJE IN DELO S ČASOVNO KOMPONENTO 

regresija in odpravljanje čustvenih blokad ali ukoreninjenih vedenjskih vzorcev 

Začetni paket (3,5h)  
- 1x uvodno srečanje 90 min  
- 2x izvedbeno srečanje 60 - 70 min  

3 srečanja 

 

195€ 

Nadgradnje in utrditev (po potrebi) 60 minut 60€ 

TIMELINE THERAPY  
(odpravljanje negativnih čustvenih vzorcev in blokad po TL 

protokolu)  

jeza, žalost, strah, krivda, 
prizadetost, bolečina  

 

Začetni paket (5,5h):  
- 1x uvodno srečanje + prva intervencija 
(90 min)  
- 4x izvedbeno srečanje 60 - 70 min  

5 srečanj 

 

315€ 

Nadgradnje in utrditev (po potrebi) 60 minut 60€ 

 

Paketi izdelanih programov so oblikovane glede na običajno prakso in predstavljajo minimalen obseg 

dela, ki že prinaša rezultate. Glede na individualne potrebe in težave, je lahko potrebno kakšno utrditveno 

srečanje več.   

IZOBRAŽEVANJA 

• Cene NLP treningov in razpisanih izobraževalnih delavnic so objavljene v opisu delavnice. Pri vsaki 

prijavi na delavnico se strinjate s Splošnimi pogoji prijave. 

• Cena poslovnih delavnic, izobraževanj ali individualnih usposabljanj se določi ob analizi potreb s 

ponudbo. 

• Individualna usposabljanja za ciljne veščine: 120€/pedagoško uro.  

 

cenik velja od 19.3.2021 

Doplačila: izvedba storitev v angleškem jeziku: +20% 

 

https://www.helenazajec.si/splosni-pogoji-prijave

