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Končno na sejem!
Končno doma! je pred dvema letoma v radijskem oglasu sejma v
glasbenih ritmih bosse nove olajšano zavzdihnila Mojca Mavec.
Tako je – pisalo se je leto 2019 in še sanjalo se nam ni, da bomo le
nekaj mesecev kasneje pod taktirko neobvladljivega, skrivnostnega, a strahovito osvajalskega virusa obtičali v mehurčku – nikjer
drugje kot doma. Mehurček se sicer slej ko prej razpoči in ne tako
kot štiri stene omejujoče zakodira našega bivanja.
Virus nas je zakodiral in celovito spremenil naša življenja. Navzven
in navznoter. Zamajal je gospodarske tokove, med drugim ustavil
tudi dejavnosti, povezane z javnim življenjem in neposrednimi stiki, kot je naša – sejemska. Leta 2020 je »preživel« le še graditeljski
sejem Dom, a še ta za dan krajši zaradi prvih ukrepov, povezanih
s covidom-19.
Ostali smo doma. Velika večina. In morda šele tedaj opazili obledelo zofo, osivele stene, preživele ploščice, počen umivalnik, staro
preprogo ipd. In obljubili smo si, da ga polepšamo, poskrbimo, da
bo bivanje v njem prijetnejše, bolj funkcionalno, energetsko varčno. Številke zgovorno potrjujejo, da je veliko ljudi te namere tudi
uresničilo, saj so posli v graditeljstvu in pohištveni industriji dobesedno zacveteli.
Prenova naših domov pa je tudi sicer vedno pred vrati. Vztrajno
kaplja na našo zavest, dokler se ne odločimo in ne gremo s tem
namenom v akcijo. Zgolj po osvežitev, v bolj radikalno prenovo ali
celo v selitev, v nove prostore. Seveda, dokler si kaj od tega lahko
še privoščimo in nas ne udari inflacija ...
A najprej, končno na sejem!
Prva in še toliko bolj v teh časih dragocena značilnost sejemske
dejavnosti je svetovanje. Živ stik. Zadovoljiv odgovor na vprašanje pred zadnjo odločitvijo, tj. nakupom. Brezplačno svetujemo
na sejmu Ambient Ljubljana s projektom Top arhitekt, na sejmu
Dom Plus pa so vam na voljo neodvisni strokovnjaki Mreže ENSVET – Eko sklada in Gradbenega inštituta ZRMK, da jih vprašate
za nasvet glede gradnje ali prenove hiše ali stanovanja, obnovljivih
virov energije ter pridobivanja nepovratnih sredstev.

Predvsem na sejmu Dom Plus vgrajujemo. Vgrajujemo okna, vrata, ta ali oni energetsko varčni ogrevalni in/ali hladilni sistem. V
dvorani Kupola lahko primerjate ponudbo, zadnje trende in od
samih proizvajalcev izveste, v čem so prednosti njihovih izdelkov
in sistemskih rešitev.
Pohištvo in notranja oprema pa sta vsebini sejma Ambient Ljubljana. Letos smo še posebej izpostavili razstavo in borzo Top ideje,
na kateri se predstavljajo – nekateri celo prvič v javnosti – mladi,
perspektivni ustvarjalci, kot so arhitekti, oblikovalci, rokodelci idr.
Raznolikost 30 kreativcev se kaže v izbiri materialov, interpretaciji ambientov, skupinskem ali individualnem pristopu, vsem pa je
skupna sveža, inovativna genialnost, ki jo Gospodarsko razstavišče
podpira že več kot desetletje z namenom, da izvrstno idejo, prototip prepozna tudi industrija. Opremljamo, soustvarjamo (vaše)
ambiente pa tudi z razstavami, ki nas navdihujejo s čarom lesa,
trajnostnimi pristopi k oknom prihodnosti ter z idejami prostorov,
ki so jih prispevale vse tri visokošolske ustanove s tega področja.
Izjemne oblikovalske dosežke pa tudi nagrajujemo. Tudi v tem je
nepogrešljivost sejma. Da razstavimo, javno izpostavimo najboljše.
Verjamemo, da se povrnejo časi, ko bomo obrnili ključavnico
svojega doma in olajšano stopili vanj. Ko ne bo več »od doma« in
»spet doma« pogojeval virus in z njim povezani ukrepi. Ko bosta
tam le še dobro počutje in prijeten ambient. Vsi in vse tisto, kar
nam je blizu in imamo radi. Nobenega zaprtja, le lahkotna zasebnost našega bivanja.
V teh negotovih časih se še posebej najlepše zahvaljujemo vsem
razstavljavcem, strokovnemu zaledju in obiskovalcem, da vztrajate z nami in verjamete, da sejmi so in ostajajo nepogrešljivo zrcalo
gospodarskega utripa. Na enem mestu, v živo, z nami vsemi.
Stane Kavčič, vodja sejmov Ambient Ljubljana in Dom Plus

Opremljamo.

2

AM B I E N T L J U B L J AN A | DOM+ 2021

Svetujemo.

Vgrajujemo.

Nagrajujemo.
AMBIENT L J UBL J ANA | D O M+ 2019

3

31. A M B I E N T L J U B L J A N A

Nagrade 31. Ambienta Ljubljana
Gospodarsko razstavišče
❚ Top ideje – brazstava in borza oblikovanja – štiri priznanja za najbolj drzne in sveže ideje na borzi in razstavi
domiselnih, inovativnih in kreativnih oblikovalskih rešitev mladih, perspektivnih arhitektov in oblikovalcev.

Komisija TOP IDEJE:

1

2

1. Janez Mesarič, u.d.i.o.
2. Dejan Kos, industrijski oblikovalec,
ustanovitelj studia Desnahemisfera
3. Kaja Strle, m.i.a.

3

DOS - Društvo oblikovalcev Slovenije
❚ Nagrada »Pohištvo leta« za dosežke na področju oblikovanja – Društvo oblikovalcev Slovenije z Gospodarskim razstaviščem Ljubljana, s sejmom pohištva Ambient Ljubljana, sodeluje že več kot 30 let. Vsako leto društvo
s svojo strokovno komisijo ovrednoti razstavljene izdelke in na svečanem odprtju podeli nagrado Pohištvo leta.
Tradicionalna nagrada je podeljena najboljšemu izdelku slovenskega porekla, je priznanje uspešnemu sodelovanju med oblikovalci in izdelovalci, je popotnica, ki izdelku olajša pot do kupca. Nagrajuje izdelek, ki bistveno
izstopa na sejemski postavitvi in predstavlja korak naprej v razvoju produkta za slovenskega proizvajalca ali/in
za slovenskega oblikovalca. Kot edina nagrada te vrste se podeli vsako leto le ena, ki predstavlja najvišje priznanje pohištvenemu oblikovanju v naši državi. Pohištvo leta je nagrada, ki razstavljavcem predstavlja pomemben
izziv za dvigovanje ravni svojih izdelkov in spodbudo za razvoj.

Komisijo DOS sestavljajo:

1

2

3

1. Mateja Panter, u.d.i.a., predsednica
komisije
2. Jožica Curk, u.d.i.a.
3. Julijan Krapež, oblikovalec in arhitekt

Media24 - Zlata plaketa revije Naš dom
❚ Zlata plaketa revije Naš dom - uredništvo revije nagrajuje funkcionalne rešitve, prejme pa jo lahko izključno
slovenski proizvajalec za predstavljeni program, s katerim je mogoče delno ali v celoti najbolj funkcionalno
opremiti stanovanje.
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O … oblikovanje
Društvo oblikovalcev Slovenije (DOS) z atraktivno postavitvijo razstavnega prostora predstavlja mnenja svojih
članov kot izjave, ki odražajo naš čas in zaznamujejo prihodnost. Namesto izdelkov razgaljajo svoj nazor, ki
opazovalcu omogoča vpogled v stanje oblikovanja v slovenskem prostoru. Misli in zgodbe, ki jih kot posamezniki
ali kot stroka doživljajo v današnjem času, so vtkane v preproge, ki nosijo sporočila tukaj in zdaj, a tudi v
prihodnost. Naša prihodnost bo drugačna, kakršno poznamo danes, eno njenih glavnih vodil bo tudi oblikovanje.

Člani Društva oblikovalcev Slovenije venomer odpirajo polje
razprav in premisleke o prihodnjih možnih modelih in vlogi
oblikovanja v našem prostoru – v industrijskem okolju, ki išče
svojo nadaljnjo pot, in v domačih okoljih, kjer se dobro slovensko
oblikovanje postopoma umika ceneni brezosebni iternacionalizaciji prostorov.
Razstavljene unikatne preproge velikosti kar 3 x 3 metre so
segment bienalne selekcionirane razstave, ki je bila pripravljena v
Cankarjevem domu v Ljubljani.
Društvo oblikovalcev Slovenije, ustanovljeno leta 1951, je do
danes edino stanovsko združenje v Sloveniji, ki združuje vse
oblikovalske profile. Med pobudniki o ustanovitvi društva in prvi
častni predsednik je bil arhitekt Jože Plečnik, aktivno delujoči
člani pa njegovi študenti. Društvo je že polnih sedem desetletij
edina nacionalna, hkrati pa tudi državna strokovna organizacija
za vsa področja oblikovalskih praks, ki so neločljivo povezane z
ustvarjanjem dodane vrednosti v gospodarstvu, družbi in kulturi.
Ima odgovorno vlogo enega izmed nosilcev prihodnjega razvoja
Slovenije.
Jurij Dobrila, samostojni oblikovalec
Društvo oblikovalcev Slovenije

www.dos-design.si
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TOP ARHITEKT

Top arhitekt – arhitekturna svetovalnica
Dvorana Kocka – A2
Gospodarsko razstavišče od leta 2015 obiskovalcem sejma Ambient Ljubljana ponuja brezplačno
arhitekturno svetovanje. Arhitekti na sejmu vse dni nudijo strokovno pomoč in nasvete, kako ustvariti
bivalni prostor po njihovi meri. Za učinkovitejši dialog prosijo, da prinesete s seboj načrte in fotografije
prostora, ki ga želite prenoviti. Vabljeni, da se na spletnih straneh sejma v naprej prijavite na 30-minutni
termin. Arhitekturno svetovanje se zagotovo obrestuje na dolgi rok, ker domišljeno in strokovno oblikuje
ambiente, če hočete, tudi za zmeraj.
Na 31. Ambientu Ljubljana svetujejo:

Al Peljhan in Jan Šimnovec

Peljhan & Šimnovec
Sva študenta arhitekture, usmerjava se v arhitekturne prenove in
tu želiva deliti do zdaj nabrano znanje. Samozavestno svetujeva
pri notranjem organiziranju prostora, zunanjih terenskih oblikovanjih in pri manjših težjih posegih. Do zdaj sva bila prisotna pri številnih prenovah stanovanj in zasnovala sva nekaj idejnih projek-
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tov novogradenj, tudi poslovnih prostorov. Zadnje leto sodelujeva
tudi s pasarji pri oblikovanju pohištva visoke ravni za domač in tuji
trg. Veseliva se prihajajočih projektov, pripravljena sva jih kreativno rešiti. Svojo prisotnost bova namenila upodabljanju vaših želja.

Jona Rak Koceli in Matic Čerin

+ STUDIO
+ STUDIO predstavljava mlada arhitekta, Matic Čerin in Jona Rak
Koceli, ki pod skupnim imenom začenjava svojo kreativno pot.
V proces projektiranja vključujeva različne prakse ter pristope
snovanja in oblikovanja prostora. Pri svojem delu pa se ne omejujeva le na arhitekturno področje, temveč skušava zajeti celoten
spekter kreativnega ustvarjanja – od grafičnega, marketinškega
do industrijskega ter navsezadnje projektnega dela.
Oba sva magistrirala na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani in že
med študijem nabirala izkušnje v različnih arhitekturnih birojih po
Evropi. Z delom v Berlinu, Münchnu, Pamploni in Amsterdamu sva
pridobila vrsto novih znanj in poznanstev, ki so nama pomagala
razumeti kompleksnost stroke.
Danes sodelujeva z biroji in drugimi kreativnimi podjetji na področju arhitekturnega projektiranja, grafičnega oblikovanja in oblikovanja strategij. Soočava se z zasnovami tako večjih projektov, kot
so prenove hotelov in zasnove stanovanjskih sosesk, kot tudi z
manjšimi zasnovami enodružinskih hiš, komercialnih ali zasebnih
interjerjev, s 3D modeliranjem in izdelovanjem vizualizacij ter z
oblikovanjem grafičnih elementov.

V procesu snovanja ideje ali produkta namenjava posebno pozornost naročnikom. Verjameva, da sta posluh in dobra komunikacija
ključna elementa vsakega kreativnega procesa. Pri projektiranju
uporabljava najsodobnejši BIM pristop, s čimer lahko že v fazi načrtovanja naročnikom učinkovito predstaviva vse dimenzije projekta.
Po težkem obdobju pandemije se vse bolj zavedamo, da je funkcionalna zasnova prostorov, v katerih prebivamo, ključna za naše
počutje in zdravje. S svojim delom skušava ljudem pokazati, da je
dobro načrtovan in premišljen prostor pomemben element kvalitete življenja.
Jona Rak Koceli in Matič Čerin, arhitektura in oblikovanje
www.plus-studio.eu
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TOP IDEJE

Top ideje 2021 – nov veter ustvarjalnosti
Dvorana Kocka – A2
Oranžno vetrnico Gospodarskega razstavišča že vrsto let simbolično poganja veter ustvarjalnosti.
V ta pogon lahko štejemo tudi oblikovalski dogodek Top ideje, ki v ospredje postavlja zavedanje
ustvarjalnega kapitala mladih. Ob tem ne gre zgolj za iskanje izdelkov ali medijsko izpostavljenost
posameznikov, temveč za širše multidisciplinarno sodelovanje različnih deležnikov, ki skupaj iščejo
rešitve za prihodnost. Te so po dveletnem molku verjetno na največji preizkušnji do sedaj. Po drugi
strani pa je potrebno trenutne krize vseh vrst vendarle prepoznati kot nove ustvarjalne izzive.
Nenazadnje je tudi naš dogodek Top ideje nastal kot odgovor na razmere gospodarske krize leta 2008.
Čas je torej za nov začetek, morda za novo desetletje in zato vsem letošnjim ustvarjalcem Top idej za
njihove prispevke že v uvodniku čestitamo.
Ustvarjalnost najprej potrebuje ustrezne pogoje. Gospodarsko
razstavišče je zato letos vsem razstavljavcem omogočil brezplačen
razstavni prostor v predpisanih izmerah. V celoti smo poskrbeli še
za razporeditev razstavnih prostorov, umestitev talnih oblog in
primerno osvetlitev. Pripravljene razstavne prostore pa si je nato
vsak razstavljavec poljubno lahko uredil sam.
Ker ustvarjalnost nikoli ne izključuje, je bila prijava za sodelovanje
na dogodku tudi tokrat odprta za širok spekter udeležencev. Vabljeni so bili vsi oblikovalci, arhitekti ali oblikovalski navdušenci,
ki potrebujejo začetni zagon in prepoznavnost. Pozornost je bila
usmerjena tudi k diplomantom posameznih oblikovalskih šol, za
katere so prvi koraki najtežji. Z vsemi pa bodo svoje oblikovalske
izkušnje z veseljem delili člani studia Tak kolektiv, ki so letošnji Posebni gost Top idej.

Jan Mihelič

V okviru Top idej ustvarjalnost torej ni vezana zgolj na izdelek ali
uspešnost njegove integracije v proizvodnjo. Je mnogo več, saj
omogoča izmenjavo različnih mnenj in vzpostavitev realnega stika z obiskovalci oziroma uporabniki. Razstavljavci tako najbolje
pridobijo povratne informacije o vrednosti njihove ideje. S tem pa
naš ustvarjalni prostor postaja tudi prostor učenja iz napak.

Jo Zornik

Prispele oblikovalske rešitve 2021 zopet izkazujejo odsev časa.
Prvi skupni imenovalec je moč iskati v želji, vztrajnosti in pogumu, ki vedno znova žene mlado ustvarjalnost. Tudi škrata, ki stalno
menja pojem ustvarjalnosti s prekarnostjo se nikakor ne moremo
znebiti. Kot nekakšen genetski odziv pa na koncu logično prevlada zelena miselnost, izdelki v lesu in drugih materialih. Celo izdelek, ki ujame sanje, je letos z nami. Sanje vsakega ustvarjalca pa so,
da bo živel od svojega dela.
Ernest Nograšek u.d.i.o.
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11. Top ideje – razstava in borza mladih inovativnih ustvarjalcev
Pred dvema letoma smo na zadnjem sejmu obeležili10 let razstave in borze kreacij mladih in obetavnih
kreativcev Top ideje. Izbrani mladi razstavljavci se predstavljajo z različnimi izdelki in pristopi. Nekateri
stavijo na moderne tehnologije, drugi na recikliranje ali ročno izdelavo izdelkov. Predstavljajo se kot
posamezniki ali v skupini. Na Gospodarskem razstavišču smo ponosni na to, da je projekt, ki marsikateremu
mlademu oblikovalcu, arhitektu, rokodelcu ipd. omogoči prvo javno predstavitev, tudi priložnost za nove
podvige v poslovni svet oblikovalske industrije.
Na 11. Top idejah se predstavlja 30 mladih inovativnih ustvarjalcev.

1. ŽIGA TOMC
E-pošta: ziga@tztiles.si

Ročno izdelana notranja oprema iz
keramike

Sem Žiga Tomc in ročno izdelujem funkcionalno keramiko za opremo doma. Sem
spadajo ploščice manjših formatov raznih
barv in oblik, dekorativne uokvirjeni stenski mozaiki in svetila iz prosevajočega porcelana. Vsi izdelki so moj dizajn in izdelava.

2. PETER RENER
E-pošta: peter@guitar-god.com

Nosilec kitare z
ambientalno lučjo

Nosilec kitare iz masivnega lesa
hrasta oz. javorja z ambientalno
lučjo, ki se preprosto sestavi in
razstavi. Nosilec zaradi zasnove
in izdelave prenese tudi težje
obremenitve oz. je primeren
tudi za težje električne in bas
kitare. Material: oljen oz. lužen
hrast ter javor v različnih barvnih odtenkih z zaščito trupa
kitare s stoodstotno naravnimi
materiali.

3. DAMJAN VONČINA
E-pošta: damijanvoncina@gmail.com

Lesene kljuke za notranja vrata in okna (KOPC)

Lesene kljuke (KOPC) za notranja vrata in okna so pretežno
ročno izdelana iz domačih vrst lesa, kot so hrast, jesen, oreh,
češnja. Lakirane so s kvalitetnim lakom ali oljena. Njihova
preizkušena trpežnost je primerljiva s kljukami, izdelanimi
iz drugih materialov. Uporabnika preseneti njihova toplina.

AMBIENT L J UBL J ANA | D O M+ 2021
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TOP IDEJE

7. JO ZORNIK
E-pošta: jo.zornik@gmail.com

Trajnostno svetilo Abella

4. JAN MIHELIČ_IronxWood
E-pošta: jan@ironwood.design

Moč kovine, toplina lesa

Projekt jedilne mize in barskega vozička obravnava trajnostno težnjo po obdelovanju lesa. Pri izdelavi smo uporabili
stare kmečke tramove in jim z veliko mero domišljije ter
spretnosti vdahnili novo življenje.

5, 6. ADDiD PLUS
E-pošta: addidplus@gmail.com

HASHTAG

Salonski stol HASTAG v ospredje postavlja les z
njegovimi strukturnimi lastnostmi. Kljub svoji monolitnosti nam ponuja načine za udobno
sedenje s prikritimi raznolikimi pozicijami, ki jih
lahko odkrivamo med sedenjem.

STEP

Čajna mizica STEP je stranski produkt proizvodnega procesa stola Hashtag. Step združuje
funkcije čajne mizice in pručke. Mizo lahko prilagodimo z električnim podaljškom in jo tako
spremenimo v mikro delovno enoto za delo s 15”
prenosnim računalnikom ali tablico.

10
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Si predstavljate, da bi lahko doma natisnili svoje svetilo? Trajnostno svetilo Abella je svetilo zgibanja. V prototipu sem uporabila
trajnostni material Tyvek, vendar pa tehnični del svetila ponuja
možnost prepogibanja iz papirja, saj okvir omogoča odmik za
senčnik. V izdelavi in načrtu svetila sem uporabila kvalitete trajnostnega oblikovanja, tako da sem v prvi vrsti uporabila načela biomimikrije. Zasnovana je po obliki čebel, po njih ima tudi ime Abella (abeille v francoščini pomeni čebela). V proizvodni fazi svetila se
izkoristi 100 % yveka/papirja. Odpadek predstavljajo samo manjši
deli nitk, ko se elementi šivajo, in pa manjši delci medenine pri
izdelavi tehničnega dela svetila. Ker je sistem svetila narejen tako,
da se sestavlja in odpira kot harmonika, je luč pakirana v manjšo
in lažjo embalažo, kar zmanjša ogljični odtis v naravi in omogoča
preprosto prenašanje izdelka za uporabnika.

8. ROBERT GOMILŠČEK
E-pošta: robert@linea-r.si

Ypsichair.com

V preteklih dveh letih sem družino unikatnih inovativnih lesenih izdelkov Ypsichair nadgradil z Ypsi stolom in Ypsi mizico.
Ypsi stol in mizica prikazujeta domiselno reševanje konstrukcijskih izzivov, na prvem mestu pa je pri celotni Ypsichair zgodbi estetski moment. Oba nova izdelka odlikuje oblikovni slog,
ki sem ga uporabil že pri sedalniku Ypsi mini in ležalniku Ypsi
maxi. Posebnost Ypsi stola je inovativen način njegove preklopnosti, saj se preklopita sedež in hrbet, potem pa še zgornji
del stola med noge. To mu omogoča, da spravljen sodi med
najmanjše preklopne stole. Oblikovna posebnost tako Ypsi
stola kot tudi Ypsi mizice je, da obe ploskvi, sedež in mizna
plošča, konzolno štrlita v prostor. Oba nova izdelka zložena
potrebujeta minimalni prostor in sta zato še posebej primerna
za uporabo tam, kjer je to zelo pomembno, kot so avtodomi,
jadrnice, majhne bivalne enote. Ypsi stol in Ypsi mizica sta med
drugim del interiera jadrnice Elan GT-6, kjer sta med plovbo
spravljena v omari.

9., 10. JERNEJ JAROSLAV KROPEJ
E-pošta: jernej.kropej@gmail.com

Kolekcija izdelkov iz topolove vezane
plošče

Otroški poganjalček: primeren za notranje
prostore oz. gladke površine. Nastavljiva sedež in krmilo. Zaščitni odbijač okoli podvozja
in na ročkah. Primerno za otroke od enega
leta naprej in teže do 30 kg.
Gugalnik: v podobi morskega psa, z dvema
ročajema je primeren za enega ali dva otroka. Primerno za otroke od drugega leta dalje.
Poleg razvijanja motoričnih sposobnosti pospremi gugalnik otroke tudi v »svet morskih
doživetij«.

11. BERNIX
E-pošta: info@bernix.si

Marmorne kavne mize

Bernix furniture design je mlada slovenska pohištvena blagovna znamka. Specializirani smo v oblikovanju ekskluzivnega, ročno izdelanega
pohištva vrhunske kakovosti v kombinaciji naravnih materialov in elegantnih oblik. Naša želja je prinesti lepoto naravnega kamna v oblikovanje notranjega pohištva. Specializirani smo v oblikovanju in izdelavi
ekskluzivnih ročno izdelanih kavnih mizic vrhunske kakovosti, ki združujejo edinstven naravni marmor in sodoben dizajn. Nudimo visoko kakovostne izdelke z najboljšo izbiro različnih vrst čudovitega naravnega
marmorja, zaradi česar je vsak izdelek unikaten. Vsi izdelki so ročno izdelani v Sloveniji. Izdelujejo jih obrtniki, ki uporabljajo visoko obrtniško
znanje, preneseno iz generacije v generacijo, v kombinaciji z najsodobnejšimi tehnikami. Nudimo možnost posebnega zaščitnega premaza
marmorja pred agresivnimi tekočinami in poškodbami.
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12. BENJAMINA ŽVIPELJ
E-pošta: beni.zvipelj@gmail.com

Aluminijasti izdelki za kulturo omizja – pladenj, držalo
za prtičke, svečniki

Gre za popolnoma aluminijaste izdelke, narejene z uporabo enostavnih postopkov površinske obdelave: laserski razrez pločevine, prepogibanje, brušenje oz. poliranje in eloksacija v 3 različne
barve, ki so zlata, črna in temno modra barva. Njihova rdeča nit je
spokojnost in harmonija, ki ju je lepo občutiti ob omizju. Njihova
največja prednost izhaja prav iz materiala, iz katerega so izdelani:
pri vseh je v celoti možna reciklaža in predelava v nove izdelke, so
relativno lahki za kovinske izdelke, kar je morda najbolj opazno
pri rokovanju s pladnjem iz te kolekcije, kjer relativno majhna teža
pladnja pripomore k manjši skupni teži obloženega pladnja, s katerim delamo doma, v restavraciji oz. kavarni ipd. Zaradi njihove
namembnosti so lahko tudi elegantno poslovno darilo podjetja, ki
izdelkom (markantno) doda svoj znak. Čiste linije in minimalističen
dizajn na izdelkov bodo znaku omogočile dovolj prostora, da bo
le-ta opazen. Cena izdelkov je zaradi preprostih postopkov izdelave nizka. Možna je eloksacija v različne barve. Svečniki se priročno
zlagajo eden na drugega, kar pomeni prihranek pri shranjevanju
teh izdelkov v prostoru. Ročaja pladnja sta oblikovana ergonomično tako, da se prilegata obliki dlani, ki nosijo pladenj. Spodnja
ploskev pladnja je preko diletacije odmaknjena od površine, na
kateri leži, kar ustvarja iluzijo lebdenja pladnja v zraku, predvsem
pa preprečuje »lepljenje« mokre podlage (na primer kuhinjskega
pulta) in pladnja in s tem izboljšuje uporabniško izkušnjo.

14. JAN PANGERC
E-pošta: jan.pangerc@gmail.com

Namizna svetilka

Moje ime je Jan in izdelujem lesene izdelke.
Predstavljam se z namizno svetilko, kjer je njen
izgled kot kos lesa, ki sveti. Želel sem narediti
moderno ter elegantno svetilko. Naredil sem
tudi posebno stojalo za vino, ki je v popolnem
ravnovesju, steklenica ne pade na tla.
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13. JASNA LUKANC
E-pošta: jasna.lukanc@gmail.com

Alles Klar

Reciklirano okensko steklo – oblikovanje odpadnega stekla v
novo uporabno formo – luč/luster v tehniki taljenje stekla. Za
osnovo uporabljam ravne kose odpadnega stekla v kombinaciji z oksidnimi barvami, kovinskimi odpadnimi elementi, naravnimi materiali. Ker me navdihujejo organske oblike, model
ročno oblikujem iz peska. Nanj položim ročno oblikovan kos
stekla. V talilni peči se steklo segreje, topi in prevzame obliko
modela. S temperaturo lovim ritem med idejo, poslušnostjo
materiala in fizikalnimi lastnostmi. Rezultat je unikaten, uporaben, okolju prijazen, recikliran in reciklažen.

16. BOŠTJAN PEČNIK
E-pošta: bostjan.pecnik@gmail.com

Trinožna miza Leaf

Trinožna miza je nastala kot inspiracija pravega lista. Postavitev
furnirja z glavno žilo posnema pravi dresni list. Vitke hrastove nogice nosijo črno proflirano ploskev na kateri je prilepljen furnir.

15. ANEJ JURJEVIČ
E-pošta: anej.jurjevcic@gmail.com

Sedi

Stol je lahko narejen iz vseh vrst masivnega lesa, trdih listavcev ali
vezane plošče. Izpeljanke stola so primerne za jedilnico, sprejemne prostore, počivalnike, gugalnike ipd.

17. SIMON ŠTAMPAR
E-pošta: anja@varius-design.com

Lesena podlaga z blazino za udobno delo iz kavča

Gre za večfunkcionalno podlago, ki jo lahko uporabljamo na več
različnih načinov: kot podlago za prenosni računalnik; kot učinkovito blazino oz. vzglavnik; kot pladenj za odlaganje stvari. Večfunkcionalna podlaga je sestavljena iz lesene plošče hrastovega
lesa. Na leseni del je pritrjena blazina, ki je snemljiva tako, da lahko
izdelek uporabljamo za različne namene. Večnamenska podlaga
z blazino je namenjena ljudem, ki radi uporabljajo svoj prenosni
računalnik v postelji ali na kavču. Spodnja blazina, ki je pritrjena
na zgornjo leseno desko, se prijetno prilega našim nogam in nam
tako omogoča udobno delo s prenosnim računalnikom. Če se nas
po nekem času dela loti utrujenost, ločimo zgornjo leseno podlago od spodnje blazine in jo uporabimo kot vzglavnik. Skrbno
izbrano naravno polnilo oblovine lesa cemprina (obstajajo znanstvene študije, da je naš spanec ob prisotnosti cemprina mirnejši
in bolj sproščen), ki oddaja prijeten svež vonj, bo poskrbel za kvaliteten »power nap«.
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18. LUČKA BERLOT
E-pošta: luckaberlot@gmail.com

MOSEANIC Home

Z idejo o materialu Moseanic smo se na Top Idejah že predstavili, prvotno idejo pa smo še nadgradili. Družino Moseanic izdelkov sedaj sestavlja več produktov: MOSEANIC Tide,
MOSEANIC Dine in MOSEANIC Time, v pripravi pa je še nekaj
drugih izdelkov za dom. Skupni imenovalec vseh je uporaba
naplavljene makro plastike iz področja Mediterana. Barvitim
koščkom zavržene plastike dajemo novo življenje, s premišljenim oblikovanjem različnih produktov pa ustvarjamo
kvalitetne kose pohištva in dodatke za dom, ki so izdelani
trajnostno ter prinašajo v dom vibrantno novo estetiko.

20. JAN TRČEK
E-pošta: jan.trcek97@gmail.com

Pladenj, počivalnik

Gre za kombinacijo pladnja iz orehovega lesa in servirne deske iz javorjevega lesa. Servirna deska je razdeljena na 2 dela; polovica za rezanje
in serviranje kruha, ki v spodnjem
nivoju zadrži drobtine kruha. Druga
polovica pa ima prav tako dva nivoja;
v spodnjem nivoju se tako lahko odložimo npr. serviete.
Počivalnik, ki je hkrati tudi športni
rekvizit. Njegovo obliko lahko spreminjamo ter s tem dobimo športni
pripomoček za raztezanje in krepitev
mišic trebuha in hrbtenice.
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19. JAN PETRIČ
E-pošta: info@lleess.eu

Yo-Yo coffee table

Yo-Yo je čajna mizica čistih, minimalističnih oblik. Zgornji, večji
stožčasti volumen iz lesa sloni na spodnjemu, manjšemu iz betona
oziroma kamna. Kljub enostavnemu videzu predstavlja zahteven
rokodelski izdelek.

21. MIHA ITANIMON KOROŠEC/
Dream Creator
E-pošta: mihakorosec01@gmail.com

Dream Creator

Najina blagovna znamka Dream Creator ponuja svete predmete, predvsem v ospredje postavljava lovilce
sanj s kristali. Ti vplivajo na vsa področja našega življenja, če pa pogledamo iz materialnega vidika, predstavljajo čudovit kos notranje opreme, ki poživi prostor
in mu pripiše višji namen. Ljudje se v prostorih z lovilci
sanj počutimo bolj povezane s samim seboj, dobivamo
navdih, ideje in rešitve. In kar je najpomembneje – lovilci sanj nas popeljejo na pot uresničevanja naših sanj
in vizij. Srčno upava, da v najinih izdelkih prepoznate
navdih in rešitve, ki jih ljudje prav zdaj potrebujemo.

22. ONLY PLANTA

23. DAVID DROLC

E-pošta: jeratratar@gmail.com

E-pošta: drolc.david@gmail.com

Modularna živa zelena stena

Klubska mizica s pripadajočo dekorativno
svetilko

Naravna človeška potreba po povezovanju z naravo se je v zadnjih
letih prelevila v pravo 'obsesijo', ki je sprožila potrebo po učinkovitem in estetskem hranjenju rastlin. V odgovor na izziv smo oblikovali modularni sistem zelenih živih slik, ki prihrani prostor in
ustvarja optimalno lokalno okolje za uspešno rast tropskih rastlin.
Izdelek je namenjen vsakemu ljubitelju zelenja, saj so moduli iz
filca cenovno dostopni in montaža enostavna.

Tematika klubskih mizic in dekorativnih svetil se nanaša na
najrazličnejše možne variante, ki se med seboj razlikujejo
tako v uporabljenih materialih kot tudi v oblikah. Večina
današnjih izdelkov, ki so na trgu, so oblikovani za trenutni,
aktualni čas, žal se prav zato običajno kmalu zavržejo. Med
študijo obstoječih produktov oziroma podobnih izdelkov,
ki so na trgu, sem ugotovil, da stremljenje k unifikaciji izdelka ponuja različne vrzeli oziroma nove izzive ter priložnosti
v oblikovanju. V težnji po trajnostno oblikovanem izdelku
sem se odločil, da oblikujem in izdelam unikatna izdelka, in
sicer mizo s pripadajočo dekorativno svetilko v DIY okolju.
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27. JERNEJ MARKIČ

E-pošta: jernejxmarkic@gmail.com

Otroško igralo Plezalko

Otroško igralo Plezalko je preprost
preplet lesenih količkov in viseče
mreže. Vendar pa v brezmejni domišljiji otrok lahko nastane gora za
plezanje, s preprostim pokrivalom
se spremeni v grad, na mreži pa se
lahko zazibajo na morskih valovih.
Inspiracija za oblikovanje je nastala
na podlagi skic za most Leonarda
da Vincija. Z le nekaj zarezami v 120
cm dolgih lesenih palicah nastane
zanimiva konstrukcija, ki je samonosna in zato ne potrebuje močnih spojnih elementov. Za večjo
varnost je povezana le z nevidnimi
lesnimi vijaki.

25., 26. ŠC LJUBLJANA, SREDNJA LESARSKA ŠOLA
E-pošta: gabi.dolensek@gmail.com

Only Wood

Izziv projekta je bil izdelati lesen stol brez naslona z razstavljivimi vezmi in brez kovinskih delov. Pregled in raziskave japonskih vezi masivnega lesa so privedle do nastanka končnega izdelka, ki smo ga poimenovali »Only Wood«. Stol bo predstavljen
v razstavljeni in sestavljeni obliki.

Ostržek

Stol Ostržek je ročno izdelan iz ostankov javorjevine. Oblikovno in konstrukcijsko
se zgleduje po starih kmečkih stolih in predstavlja svež pogled na našo dediščino.
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28. MARTINA SIMONIČ
E-pošta: tsimonic@gmail.com

Doors to Imaginarium

24. MARKO PAJNIK

E-pošta: marko@goriskahiska.si

Goriška hiška – DNA

Foto: Peter Skrlep

Vadba doma je v novih razmerah postala del našega vsakdana. Prav zato smo v Goriški hiški oblikovali
set vadbenih pripomočkov, ki bodo našim aktivnim
uporabnikom omogočili več vrst športne vadbe na
domu. Osnovni element predstavlja letvenik (ribstol), ki smo ga izdelali iz lesa hrasta, mu vdahnili
elegantne zaobljene linije in ga postavili v center sodobnega doma kot glasnika nove dobe. Dodali smo
še manjše vadbene elemente za popestritev vadbe
in vse skupaj združili v elegantno celoto.

Ob kreaciji vrat sem raziskovala možnost, kako narediti umetnost uporabno na vsakem koraku. Vrata so element, ki ga
ima vsak dom. Zakaj ne bi njihovi uporabnosti dodali še pridih drugačnosti, igrivosti. Vrata so prav tako simbolni prehod
v druge dimenzije razmišljanja, učenja, življenja. Prehod v
nepričakovan svet naše domišljije, v drugačno verzijo sebe.
Poslikava oziroma dekor je vedno unikaten. V večini primerov
je poslikava narejena v mešani tehniki ali ročni poslikavi. Razstavna vrata: 2 x lesena vrata (1 x v funkciji vrat, 1 x z dodatkom stekla in podnožja, se spremenijo v mizo).

29./30. TAK KOLEKTIV – Posebni gost Top idej
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»Produkti definirajo posameznika«
Pogovor s Posebnim gostom Top idej – TAK Kolektivom

Kdo ste Tak kolektiv?
Smo oblikovalski studio, katerega začetki segajo nazaj še v naša
leta na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Že od samega začetka je bila ideja osnovana na multidisciplinarnosti ekipe.
Prepričani smo bili, da lahko le tako pravilno rešujemo kompleksnejše celostne projekte.
Na akademiji sva se Jernejem spoznala na magistrskem študiju
industrijskega oblikovanja, jaz sem prej zaključil strojni faks, Jernej pa dodiplomski študij industrijskega oblikovanja in magisterij
notranjega oblikovanja v Italiji. Skupaj s Saro Mlakar, grafično oblikovalko, smo se že tekom študija lotevali zelo različnih projektov.
Po odhodu Sare v tujino se je kot tretji partner studiu pridružil Janžej Marinč, prav tako grafični oblikovalec, in mi trije smo osnovna
ekipa studia še danes. Glede na potrebe pa k sodelovanju na projektih povabimo še koga. Zadnje leto delamo v studiu na Rimski
cesti, kjer bomo ostali, dokler ne bo premajhen. Si pa želimo ostati
majhni in s tem bolj prilagodljivi, z več možnostmi pri izbiri projektov, ki so nam zanimivi.
Kako vidite svoje sodelovanje na dogodku Top ideje?
Na Top idejah smo sodelovali večkrat. Prvič leta 2015 z leseno
omarico Kredenco za katero smo dobili tudi nagrado. To je bil projekt, ki sva ga z Nejcem začela delati v sklopu delavnice na Fakulteti za arhitekturo, kasneje pa sama dokončala in realizirala v seriji
prototipov prav z željo po promociji novoustanovljenega studia.
Z omenjenimi izdelki smo nato v sklopu različnih razstav po številnih evropskih državah, vključno z razstavo Top ideje, pritegnili
precej pozornosti. Še bolj pomembno kot to pa je, da smo spoznali
veliko ljudi. Z mnogimi od njih sodelujemo še danes. Kredence,
razen ene, ki jo je vzel prijatelj, nismo prodali nobene. Smo pa s
tem projektom dobili res veliko izkušenj, poznanstev in tudi samozavesti. Verjetno danes ne bi obstajali, če tega projekta ne bi bilo.

TAK ekipa: Janžej Marinč
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TAK HIBEAR
Kako pristopate k oblikovalskim izzivom?
Multidisciplinarno. Ne glede na to za kakšen tip projekta gre, smo
vanj vključeni vsi. To pomeni, da na problem naročnika gledamo z
različnih perspektiv in vedno preverjamo, ali naročnik zares ve, kaj
je njegov problem. Največkrat ve, včasih pa se izkaže tudi nasprotno. Skoraj vedno pa se pokažejo vsaj priložnosti, kako bolje definirati projektna izhodišča. Ne glede na tip projekta sledimo oblikovalskemu procesu, ki se vedno začne s fazo raziskovanja. Procesa
se z vsakim novim projektom še vedno učimo in ga neprestano
prilagajamo, nadgrajujemo, iščemo nova orodja in predstavitvene
tehnike. Zelo jasno ga poskušamo predstaviti tudi naročnikom. Le
če naročnik proces razume, mu lahko zaupa, mi pa ga nato lahko
vodimo iz faze v fazo čez vsako ugotovitev in odločitev. Tako najbolj gotovo vsi enako razumemo problem in imamo enaka pričakovanja. Na koncu mora biti vsem jasno, zakaj je rešitev takšna, kot
je, pravilna, najboljša.

Matic Lenaršič

Foto: Andrej Lamut

Tak kolektiv je skupina mladih oblikovalcev, ki svojo prepoznavnost začne graditi prav na prostorih
Top idej leta 2015. Lahko rečemo, da so že s svojim prvim izdelkom navdušili našo strokovno
komisijo predvsem z zrelim oblikovalskim pristopom. Zdi se, da slednji ostaja njihova bistvena
značilnost, ki se prične z empatijo in nato stopnjuje vse do oblikovanja boljšega vsakdana.
Trenutno Kolektiv uspešno deluje v različnih segmentih oblikovanja in je med drugim dobitnik
nekaterih prestižnih oblikovalskih nagrad. V okviru dogodka Top ideje pa nas zanima njihova
prehojena pot in, seveda, kako vidijo oblikovalske odgovore na kompleksnost časa.

Foto: Blaž Pelc

Foto: Tadej Abram

Za vami je sedem letna oblikovalska pot. Bi kakšen projekt še
posebej izpostavili?
Nam najljubši projekti so tisti, na katerih lahko celotna ekipa dela
v raziskovalni, idejni in tudi izvedbeni fazi. To so najpogosteje
projekti oblikovanja produktov, ki se zelo pogosto razširijo v polje grafičnega oblikovanja, bodisi že v sami študiji oblikovalskega
jezika in form, ali pa ko je grafika potrebna na sekundarni ravni
pri barvnih študijah, označevanju produkta, embalaži, elementih
komunikacije …
Skoraj vsak produkt, ki smo ga oblikovali, pa je za nas pomemben.
Zadnji in naš najpomembnejši dosežek je večnamenska flaška, ki
smo jo oblikovali za ameriško blagovno znamko Hibear in zanjo
v preteklih dveh letih prejeli nagradi IF in Red Dot Design Award,
kar nas je postavilo na mednarodni trg. Trenutno pa sodelujemo z
mlado hrvaško znamko Nunc, ki je bila s svojim pohištvom Poseben gost tudi na sejmu Ambient Ljubljana 2019.
Poleg produktov se veliko ukvarjamo z oblikovanjem razstav, ki
običajno prav tako potrebujejo vse oblikovalske aspekte. Tudi postavitev razstave najprej zahteva oblikovanje širše celote, nato pa
razvoj detajlov, tudi tehničnih. Hkrati pa celoto dopolni grafična
podoba ter, seveda, izkušnja, ki jo doživlja obiskovalec. Z muzeji
redno sodelujemo in trenutno delujemo na projektu novega Interpretacijskega centra za občino Ig, oblikujemo novo stalno postavitev v Slovenskem etnografskem muzeju ter skupaj z Muzejem
novejše zgodovine Slovenija razvijamo zunanjo postavitev, ki bo
prihodnje leto obiskala 7 evropskih držav.

TAK razstava

Sta industrijski napredek in doba digitalizacije po vašem
mnenju spremenila oz. vplivala na oblikovalsko stroko?
Da …V pozitivnem in negativnem smislu. S sodobnimi tehnologijami so sedaj mogoče stvari, ki prej niso bile. Z zanimanjem spremljamo tehnološki napredek in verjamemo, da ga s svojim delom
tudi odgovorno soustvarjamo.
Opažamo pa tudi negativne posledice, ki jih napredek prinaša
stroki. Nove tehnologije nam omogočajo vse hitrejše delo, kar je
včasih krivo tudi za prehitre rešitve, dosežene s premalo razmisleka. To je še posebej nevarno, če naročniki od nas zahtevajo rešitve
v prekratkih rokih. Novosti željni potrošniki pa ta pritisk le še stopnjujejo.
Zadnje čase zato spet vse več skiciramo na roke in tako v začetku
tudi komuniciramo z naročniki. Na podlagi ročne skice ljudje lažje
razumejo, da gre zgolj za idejo, razmišljanje in da forma, prostor, v
tej točki še niso eksaktno definirani.
Sočasno govorimo o celi množici kriz. Kako lahko oblikovalska
stroka po vašem mnenju odgovori na kompleksnost časa?
Oblikovalsko delo od nas zahteva vse večjo odgovornost, ker z
njim neposredno vplivamo na kvaliteto življenja uporabnikov,
njihovo razmišljanje in vrednote. Ljudje se s produkti tudi vedno
bolj poistovetijo, če se tega zavedajo ali ne. Produkti pravzaprav
definirajo posameznika.
Z našim delovanjem pomembno vplivamo tudi na okolje. Uporabniki se kljub aktualnemu trendu okoljske ozaveščenosti še vedno
odločajo predvsem na podlagi cene in udobnosti izbire. Oblikovalci torej moramo stremeti k temu, da je najenostavnejša izbira za
potrošnika hkrati dobra izbira za okolje. Naša naloga je, da slednje
prevedemo v priložnosti za naročnike.
Morda še kakšen nasvet bodočim ustvarjalcem Top idej?
Predvsem to, naj se ne bojijo novih izzivov in se ne sekirajo, če kaj
ne uspe prav po načrtih. Prav iz takšnih situacij se običajno naučimo največ. Z jasno vizijo in pozitivnim pristopom se na koncu
vedno premaga ovire.

TAK kredenca

Pogovarjala sta se Ernest Nograšek in Matic Lenaršič za TAK
Kolektiv.
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POSEBNI GOST

Podjetje Cattelan Italia – tradicija, humanizacija
tehnologije in visoka kakovost
Dvorana Kocka – A2

Podjetje Cattelan Italia je bilo ustanovljeno 1979. leta iz
inovativnega duha Giorgia Cattelana in njegove soproge
Silvije, ki sta se predala strasti do umetnosti in kreativnosti
ter začela ustvarjati pohištvo. Giorgio v srcu nosi vonj lesa, ki
ga navdihuje že vse od otroštva, ki ga je preživljal v delavnici
svojega očeta. Medtem ko Silvija, učena in rafinirana,
organizira ideje. Začetek je ena velika avantura tako s človeške
kot s poslovne plati. Podjetje ima danes sedež v industrijskem
delu Vicenze.
Na začetku novega tisočletja ponese Cattelan Italia svoj slog v največja mesta sveta. Gre za obdobje globalnega razvoja, ki ga odlikuje delo prave ekipe, ki je sposobna investirati v raziskave, kvaliteto, raznolikost tržišč in udobje. Odprejo vrsto »showroomov« in
»corner in location«, ki predstavljajo glavni fokus mednarodnega
poslovanja, medtem ko se izvoz razširi na več kot 140 držav. Ne le
oprema, temveč ambienti, ki zahvaljujoč naravnim in funkcionalnim geometrijam govorijo univerzalen jezik. »Tujini je všeč profesionalnost naših storitev, ne zgolj naše pohištvo,« se rad spominja
Paolo Cattelan, ki je od 2014. leta za krmilom družinskega podjetja. Izostri se kot proizvajalec idej, predvsem pa je človek svojega
časa, ki je od deških nog hodil z očetom po tovarni. Misija se sintetizira v ohranjanju tradicije, humanizaciji tehnologije in omogoča-
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nju storitev na visoki kvalitetni ravni. Izdelek in blagovna znamka
sta zaveza, ki potrjuje pot, kjer nič ni prepuščeno naključju.
Eden izmed ključnih dejavnikov izdelkov podjetja Cattelan Italia
je neprestano inovativno raziskovanje materialov in oblik. Za njihove izdelke so značilni lahkotnost, odpornost, moč, 100 % Made
in Italy in kvaliteta. Ključni materiali njihov izdelkov so usnje, les,
kovina, marmor, keramika.
www.cattelanitalia.com
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Okna prihodnosti
Dvorana Kocka – A2
Raziskovalni projekt v sodelovanju s podjetjem M Sora.
Sveže in inovativne rešitve za tehnične in uporabniške probleme.

Dea Beatovikj

Izbrana dela študentov magistrskega študija
industrijskega oblikovanja ALUO, Univerza v
Ljubljani
Študij industrijskega oblikovanja na Akademiji za likovno
umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (UL ALUO) temelji
na tesnih povezavah z gospodarstvom. Redno sodelujemo s
podjetji, kot so Gorenje, Talum, Intra Lighting, BSH, Pipistrel,
Elan, Sava Tires, in drugimi relevantnimi strokovnimi
ustanovami – Red Dot, IDEM, RRA LUR, Ministrstvo za kulturo
RS, Mesec oblikovanja, Muzej za arhitekturo in oblikovanje idr.
Bistvena prednost študija industrijskega oblikovanja je načrtna
prilagodljivost posameznikom, skupinam in drugim oblikam
interdisciplinarnega sodelovanja.
Med takšne raziskovalne projekte sodi tudi najnovejše sodelovanje s podjetem M Sora. Glavna izziva projekta sta bila: razvoj detajlov z namenom poenostavljanja ponovne uporabe (sestavljanja
in razstavljanja) lesenih oken ter načrtovanje lesenih oken, ki temelji na konceptu ponovne uporabe. S poudarkom na ustvarjanju
inovativnih, trajnostnih izdelkov in storitev smo v sodelovanju z
zunanjim partnerjem oblikovali rešitve, ki se z jasnim poznavanjem različnosti situacij umeščajo v širši kontekst uporabe (vse od
razumevanja končnega uporabnika, naročnika pa vse do potreb
okolja);
• so trajnostne, saj oblikovanim izdelkom načrtno
		 podaljšujejo življenjsko dobo in vključujejo možnost
		popravil;
• nadgrajujejo obstoječe ali razvijajo dodatne storitve;
• izboljšujejo dojemanje in možnosti uporabe stavbenega
		 pohištva v arhitekturnih rešitvah;
• optimizirajo, nadgrajujejo in izboljšujejo funkcionalnost in
		tehnološke lastnosti.
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Študenti magistrskega študija Industrijskega oblikovanja Dea Beatovikj, Matevž Breznikar, Tino Duralija, Deja Kofol, Martin Pevec,
Pami Prevolnik, Valeska Rimele, Jon Schwarzmann in Žiga Žalec so
pod mentorstvom doc. Roka Kuharja, prof. Jureta Miklavca in doc.
Lidije Pritržnik zasnovali sveže in inovativne rešitve za tehnične in
uporabniške probleme. Prav vsi prikazani projekti imajo velik potencial, da se v prihodnosti implementirajo v redno proizvodnjo.
S projekti, kot je bilo sodelovanje z M Soro, na ALUO UL že več kot
35 let izvajamo ključno poslanstvo študija: spodbujamo razvoj nadarjenih posameznikov in delovnih skupin, usposobljenih za raziskovalno delo. Sodelovanja z zunanjim okoljem nam omogočajo
dosegati vsakokratni cilj študijskega programa: študentom omogočimo pridobivanje poglobljenega znanja za razumevanje prakse industrijskega oblikovanja in načrtovalske metodologije ter
razvijanje individualnih sposobnosti. Študente tako spodbujamo
k senzibilnosti za iskanje odgovorov na kompleksne gospodarske,
družbene in uporabniške probleme.
Prof. Jure Miklavc, vodja smeri za industrijsko oblikovanje,
ALUO

Jon Schwarzmann, MSora Vizija+

Deja Kofol, Less frame
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Ustvarjalni prepleti
Ideje prostorov. Oblike vizualnih zapisov. Vizije tkanin.
Dvorana Kocka – A2

Fakulteta za dizajn, pridružena članica Univerze na Primorskem
Fakulteta za dizajn (FD) izvaja triletni visokošolski strokovni
študijski program prve stopnje »Dizajn« ter dvoletni magistrski
študijski program druge stopnje »Dizajn«. Oba študijska
programa se izvajata na smereh: Notranja oprema, Vizualne
komunikacije, Tekstilije in oblačila ter Dizajn management.
Leta 2018/2019 je na dodiplomskem strokovnem študijskem
programu pričela izvajati novo, peto študijsko smer Nakit.
Skladno z akreditiranimi študijskimi programi poteka pedagoško,
strokovno raziskovalno in umetniško delo na FD na področjih
oblikovanja interierja stanovanjskih in poslovnih objektov, oblikovanja tekstilij za interier, oblikovanja tekstilij in oblačil za oblačilno
industrijo, vizualnih komunikacij v najširšem pomenu ter produktnega oblikovanja. Na študijski smeri Dizajn management izvaja
FD poglobljene raziskave in analize na področju upravljanja z dizajnom in implementacije dizajna v poslovanje podjetij.

Ker družbeni izzivi današnjega časa zahtevajo takojšnje in globalne rešitve, se je v prihodnjem dolgoročnem obdobju FD zavezala,
da bo prevzela odgovornost za reševanje teh izzivov: z izobraževanjem visoko usposobljenih diplomantov, z izvajanjem temeljnih
raziskav, z družbeno angažiranim umetniškim delovanjem in prizadevanjem, da tovrstno znanje preide v praktično uporabo.
Poslanstvo fakultete je postati osrednja oblikovalska, umetniško
in raziskovalno orientirana fakulteta, odprta za vse, ki bodo želeli
izkoristiti visokošolsko izobraževanje za ustvarjanje trajnostnih in
pametnih oblikovalskih rešitev ter soustvarjanje boljših življenjskih razmer. Prav tako bo v okviru nadaljnjega pedagoškega, raziskovalnega in umetniškega razvoja še naprej sledila svoji viziji ter
z znanjem, ki ga predaja študentom, z ustvarjalnostjo, ki jo spodbuja v njih in z inovacijami, ki nastajajo v partnerstvih z okoljem,
ustvarjala boljši svet.

Na obeh stopnjah študijskega programa Dizajn izobražuje kompetentne in kritično misleče diplomante, ki se vključujejo v trajnostni
razvoj slovenskega in evropskega okolja. V sodelovanju z deležniki iz okolja prenaša spoznanja raziskovalnega in izobraževalnega
dela v gospodarstvo in družbo ter s tem prispeva k razvoju slovenskega gospodarstva. Skladno s svojo strateško usmerjenostjo
FD vselej stremi k povezovanju visokošolskega poučevanja, raziskovanja in umetniškega ustvarjanja, katerih končna dognanja,
rezultati, produkti in storitve ustvarjajo trajnostne spremembe.
Tako skupaj s študenti prispevajo k uresničevanju trajnostnih ciljev Agende 2030 ter zavez evropskega Zelenega dogovora.

Več o sami Fakulteti za dizajn si lahko preberete na spletnih
straneh www.fd.si.

Razvoj FD temelji na strategiji intenzivne internacionalizacije, v
okviru katere se povezuje z globalnimi združenji in platformami. Je članica združenj WDO (World Design Organization), BEDA
(The Bureau of European Design Associations), DME (Design Management Europe) in NEB (New European Bauhaus platform). Fakulteta sama pa je ustanoviteljica oblikovalskih platform A.L.I.C.E
(Architecture Landscape Interiors Culture Emotions) in GoinGreenGlobal (GGG), ki se ukvarjata z izzivi trajnostnega in družbeno
odgovornega oblikovanja. Hkrati deluje tudi v mednarodnem
združenju GIDE (Group for international design education), ter je
vključena v programe mednarodne mobilnosti Erasmus +, Ceepus ter Norveški finančni mehanizem (NFM). V domačem okolju
se prav tako povezuje z mnogimi združenji, je med drugim tudi
članica Gospodarske zbornice Slovenije.

Študentje Tekstilij in oblačil in Notranje opreme
(TO in NO)

FD sestavlja kolektiv akademsko in strokovno usposobljenih predavateljev, ki s svojim znanjem ter ustvarjalnostjo soustvarjajo
prihodnost študentov – bodočih oblikovalcev. Fakulteta že vrsto
let uspešno sodeluje v projektih Po kreativni poti do znanja (PKP)
ter Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK) in tako
omogoča študentom, da pridobijo realne delovne izkušnje, ki jim
bodo omogočale hitrejši in lažji vstop na trg dela.

Študentje Tekstilij in oblačil (TO )
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Na razstavi Ustvarjalni prepleti 2020/2021 – Ideje
prostorov. Oblike vizualnih zapisov. Vizije tkanin
se na sejmu Ambient Ljubljana predstavljajo
izbrana dela študentov Fakultete za dizajn.

SVETLOBA V ČIPKI

Kranjski rovi so predstavljali likovno in vsebinsko izhodišče pri
oblikovanju tekstilnega svetlobnega telesa. Študenti so raziskovali
tehniko laserskega reza, s katerim so iz ognjevarne tekstilije Trevira
CS izdelali čipko. Črna in bela barva tekstilnega materiala na eni
strani ilustrirata temačnost obdobja, v katerem je bilo zaklonišče
zgrajeno, po drugi strani pa navdajata z upanjem v svobodo. Dela
so bila razstavljena tudi v sklopu BIEN v Kranju 2021.

PROSTORSKE TEKSTILIJE / VODA

Tekstilije: različne dimenzije, različni tekstilni materiali in tehnike
Študenti so znotraj krovne teme Transformation raziskovali tekstil
v prostoru. Izhajali so iz fotografij naravnega in urbanega okolja
Kranja, njihove elemente pa prek različnih tekstilnih tehnik preva-

SVETLOBA V ČIPKI – svetlobno telo List; študentka Notranje opreme: Eva Šintler; mentorica: doc. Tamara Hajdu

jali v prostorske gradnike. Nastale tekstilne rešitve z umestitvijo v
prostor zaživijo kot sodobni tekstilni paravani. Dela so bila razstavljena tudi v sklopu BIEN v Kranju 2021.

TEKSTILNI VZOREC V PROSTORU / VODA

Študenti so znotraj krovne teme Transformation raziskovali tekstilni vzorec. Izhajali so iz fotografij naravnega in urbanega okolja Kranja, njihove elemente pa prek ročne risbe, njene digitalizacije in
uporabe računalniških programov prevajali v različne ploskovne
likovne kompozicije. Dela so bila razstavljena tudi v sklopu BIEN
v Kranju 2021.

Študentje Notranje opreme (NO)

KARDELJEVA PLOŠČAD / INTERDISCIPLINAREN
PROJEKT
Studio za razvoj javnega prostora, Studio za scenografijo ter Studio za razvoj notranje opreme javnega prostora študentje 2. letnika.
Na osnovi trajnostnega načrtovanja in trenutnih predlaganih
smernicah smo pripravili konceptualne rešitve prenove Kardeljeve ploščadi za Bežigradom, kjer je več različnih fakultet, srednjih
šol, študentskih domov in drugih javnih poslopij, zaradi katerih je
to območje zelo obiskano. Cilj projekta je privabiti ljudi, združiti

rekreacijo, sprostitev in estetsko doživetje v celoto, ki bo namenjena vsem generacijam.
STUDIO ZA NOTRANJO OPREMO JAVNIH OBJEKTOV obsega več
različnih projektov, kot so:

HOTEL

Študenti tretjega letnika so zasnovali opremo hotela, kjer so za
inspiracijo vzeli Nika Kralja ob sočasnem upoštevanju strategije
Slovenije do leta 2030. Tako so temeljne oblikovalske nazore Nika
Kralja (racionalna estetika, inovativnost, funkcionalnost, iskrenost
pri uporabi materialov idr.) poskušali kombinirati s strategijo Slovenije (zelena, ustvarjalna, pametna). Vsaka skupina študentov je
morala izbrati filozofijo hotela, znotraj katere so definirali ciljno
skupino, cenovni razred in posebnosti, s katerimi se bo hotel diferenciral od konkurence.

PRENOVA PARKA UNIVERZALE

Naloga študentov je bila študija različnih konceptualnih rešitev
prostora, ki sprožajo nova razmišljanja, iz katerih se lahko v prihodnosti vzpostavi težnja po možnosti prenove tega ali kateregakoli drugega dela mesta ob upoštevanju obstoječih danosti in
značilnosti prostora. Projekt je bil izveden v sodelovanju z občino
Domžale.
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FRIZERSKI SALON

Študenti tretjega letnika so oblikovali opremo in prostor frizerskega salona. Zaželeno je bilo, da sami poiščejo tloris lokala, ki ga
na primer obiskujejo, in v pogovoru z lastniki salona naredijo svoj
prvi projekt, ki bo morda realiziran. Tako so si mnogi pridobili izkušnje in svojo prvo referenco. V skupini več študentov so realizirali
poleg frizerskega salona še masažni salon ter prostore za pedikuro
in manikuro.

VRTEC

Študenti so si pri nalogi Vrtec lahko izbrali oblikovanje prostora ali
pa oblikovanje opreme za vrtce s karakteristikami industrijskega
izdelka. Prvi so lahko zasnovali opremo na danem tlorisu obstoječega vrtca PedenPed, lahko pa so se poglobili tudi v projektiranje
tlorisa in s tem posegli tudi na področje arhitekturnega snovanja.

ČEBELNJAKI V ZAPORIH

Študenti tretjega letnika so sodelovali v pilotnem projektu Medena celica – čebelarjenje v zaporu. Zasnovali so 16 krajinskih ureditev in platformo za urbane čebelnjake znotraj ženskega zapora na
Igu. Zmagovalna zasnova, ki je že realizirana, bo namenjena poučevanju zapornic o čebelarjenju in izvedbi delavnic v ta namen.
Študenti so se pri svojih zasnovah oprli na tradicijo in sodobne
potrebe urbanega čebelarjenja.

SALON TALNIH OBLOG S PRIPADAJOČO
TRGOVINO IN PISARNE
Študentje so ustvarili konceptualne rešitve prenove salona tlakov
s pripadajočo trgovino in pisarnami. V načrtu je tudi realizacija
projekta.

POSLOVNI PROSTORI SERMIN

Naloga študentov je bila poiskati dejavnost in program javnega
prostora s pisarnami ter ga opremiti glede na dano tlorisno situacijo, lokacijo stavbe Sermin v Kopru, kjer so upoštevali izbrano
dejavnost in programske potrebe.

FENG SHUI Mladinski center in kavarna

Študentje so pri oblikovanju javnega prostora in programa, upoštevali metode vzhodno azijske bivalne kulture Feng shui in poiskali različne rešitve oblikovanja programa v javnih prostorih.

STUDIO ZA OBLIKOVANJE POHIŠTVA

Študentje so morali izbrati nov (razvit v zadnjem času) material
in z njim oblikovati inovativen izdelek, ki rešuje problem iz vsakdanjega življenja. Pri tem so morali razmišljati tudi o posebnostih
konstrukcije in tehnologije.

STUDIO ZA RAZVOJ NOTRANJE OPREME III.,
TACENSKA 71
Študentje so se ukvarjali s fleksibilnim oblikovanjem tlorisov in
premik kot notranjo transformacijo glede na program, bivalne razmere, vsebino in ciljno skupino znotraj vrstnih hiš na Tacenski 71
v Ljubljani.
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Študentje Vizualnih komunikacij in Notranje opreme
(VK in NO)

INTERDISCIPLINARNI PROJEKT GIDE – SVOBODA
(Freedom)
V okviru interdisciplinarnega, mednarodnega projekta GIDE 2020
so se študenti ukvarjali s temo Svoboda (Freedom) v navezavi na
način življenja, v katerem smo se znašli. Spraševali so se, kaj je
svoboda, in v nadaljevanju svoja razmišljanja povezali z oblikovanjem modularnih enot in zanje razvili različne koncepte. V okviru
interdisciplinarnega projekta so sodelovali študenti VK in NO.

Študentje Vizualnih komunikacij (VK)

STUDIO ZA NAČRTOVANJE VK / EMBALAŽE IN
TISKOVINE 2
Študenti so v okviru Studia za celostno grafično podobo in embalažo najprej oblikovali strategijo in koncept. Na tej osnovi so razvili
celostno grafično podobo, in sicer osnovne elemente identifikacije, kot so simbol, barvni sistem, tipografski sistem, vzorec ipd.
Oblikovali so pisarniške tiskovine (dopis, vizitke, kuverte, mape
idr.), usmerjevalni sistem (notranji in zunanji) ter oglaševanje. Na
osnovi celostne grafične podobe so študenti oblikovali tudi serijo embalaž. Prikazanih je 6 projektov: Sssugar!, Plantful, Perioda,
Hedda Hotels, In1 hotel in Sladka Suzi.

ILUSTRACIJA KNJIGE 2

Kompleksen projekt “Ilustrirana knjiga Lahkonočnice” zahteva
celovito oblikovalsko znanje študentov. Od oblikovanja koncepta, serije ilustracij za celotno knjigo do končne postavitve knjige.
Študenti so raziskovali lasten likovni izraz in ga razvijali skozi unikatne serije ilustracij. Umestitev v format, določitev mreže in preloma, strukturiranje in oblikovanje teksta, povezovanje ilustracije
in tipografskih elementov, določitev materialov, tiska ipd. Vse to je
preslikano v odlične rešitve, ki so jih študenti dosegli in jih predstavljamo.

INTERAKTIVNO – Klepetko, Panda mia?

Interdisciplinarno povezovanje med različnimi študijskimi smermi
in različnimi fakultetami se vse bolj uveljavlja in spodbuja. Cilj in
namen interdisciplinarnega povezovanja študentov različnih študijskih smeri je, da študenti spoznajo in so posledično sposobni
integrirati znanja iz dveh ali več različnih študijskih smeri ali disciplin za ustvarjanje novega znanja, npr. za reševanje problemov,
ustvarjanje novih produktov ipd.
Predstavljamo 2 projekta, ki sta nastala v sodelovanju Fakultete za
dizajn in Fakultete za računalništvo in informatiko: Panda Mia in
Klepteko. Klepetko je interaktivna učilnica za otroke od 4. do 6.
razreda osnovnih šol, ki spodbuja učenje, igro in spoznavanje različnih vsebin. Panda Mia je nepogrešljiva žepna asistentka v času
pandemije.
V okviru studiev za interaktivno in spletno oblikovanje študenti
osvojijo temeljna spoznanja o delovanju jezika novih medijev. Na
praktičnih projektih, v katerih oblikujejo mobilno aplikacijo, razvijejo sposobnost za pravilno uporabljanje jezika novih medijev za
načrtovanje vizualne komunikacije v novih medijih. Spoznajo in

HOTEL – Recepcija / Studio za notranjo opremo javnih objektov; študentki Notranje opreme:  Tajda Leperer, Kaja Urankar; mentorica: prof. dr. Jasna Hrovatin

razumejo odnos računalniških medijev do starejših medijev, iz katerih izhajajo, fotografije, filma in videa, ter so sposobni integracije
medijev v novomedijski komunikaciji.

TIPOGRAFIJA 3

V drugem letniku pri vajah predmeta tipografija v spomladanskem semestru študenti zastavijo nalogo v njim poljubni temi. Sledi raziskovanje izbrane teme in pridobivanje vizualnih referenc, ki
jih študenti lahko uporabijo za izhodišče koncipiranja. Na podlagi
raziskave se delo nadaljuje s konceptualizacijo nove akcidenčne
črkovne vrste, katere glavni namen je tudi kasnejša uporaba v tipografskem prelomu publikacije z izbrano tematiko. Tako študenti
spoznajo in se preizkusijo v vseh fazah grafičnega načrtovanja,
končni izkupiček pa je oblikovan osnovni nabor črkovnih znakov
nove črkovne vrste in publikacija na izbrano temo.

ILUSTRACIJA II

Ilustracija je polje svobodne raziskave oblikovanja tehnik, pristopov idr., ki vselej konča v izdelku, kjer se zlije z drugimi panogami
grafičnega oblikovanja.
Osnovno vodilo je vedno, kako podati sporočilo in ustvariti slogovno enotne ilustracije, ki bodo nagovarjale, a v sozvočju z vsemi elementi izdelka in z osebno noto. V širokem spektru tehničnih
pristopov poteka pot raziskovanja od analognega k analogno digitalnemu in digitalnemu. S širitvijo tehničnih znanj in veščin, metod snovanja in konceptualizacije, iteracij v povezavo z grafičnim
mišljenjem se osnova za osebni slog le krepi.

jejo sposobnost za pravilno uporabljanje jezika novih medijev za
načrtovanje vizualne komunikacije v novih medijih. Spoznajo in
razumejo odnos računalniških medijev do starejših medijev, iz katerih izhajajo, fotografije, filma in videa, ter so sposobni integracije
medijev v novomedijski komunikaciji.

Študentje Dizajn managemet ( DM)

OBLIKOVANJE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Študentje Design managementa so v svojih projektih raziskovali
trajnostno oblikovanje in podnebne spremembe.

STUDIO ZA CGP IN EMBALAŽO PRODUKTA

Študentje Design managementa so v svojih projektih razvijali blagovno znamko in snovali različne embalaže.
Pripravili doc. Mojca Perše in mag. Veronika Gruden Bole

INTERAKTIVNO IN SPLETNO OBLIKOVANJE

V okviru studiev za interaktivno in spletno oblikovanje študenti
osvojijo temeljna spoznanja o delovanju jezika novih medijev. Na
praktičnih projektih, v katerih oblikujejo mobilno aplikacijo, razvi-
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R A Z S TAV E

Čar lesa - Trajnostni pomen lesnopredelovalne
industrije in uporabe lesnih izdelkov
Dvorana Kocka – A2

Društvo za zaščito lesa Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologije, SPIRIT
Slovenija, Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani idr. partnerji

Katedra za lepljenje, lesne kompozite, obdelavo
površin in konstruiranje

Delo katedre je usmerjeno v razvoj novih okolju prijaznim produktom kot so lepila in premazi, snovanju novih lesnih kompozitov ter
konstruiranju in oblikovanju pohištva.

Katedra za tehnologijo lesa

Delo katedre je usmerjeno v proučevanje nastanka, zgradbe lesa
na vseh ravneh, njegovih fizikalnih in mehanskih lastnosti ter sušenja lesa. Aktivno se ukvarjajo tudi z aplikativno znanostjo na področju kulturne dediščine in arheologije.

Katedra za lesne škodljivce, zaščito in modifikacijo lesa

Delo katedre je usmerjeno v področje proučevanja lesnih škodljivcev (gliv in insektov) in zaščite lesa. Katedra je še posebej dejavna
pri preizkušanju naravne odpornosti lesa, modifikaciji lesa in biocidni zaščiti lesa.

Katedra za mehanske obdelovalne tehnologije lesa

Delo katedre je usmerjeno v področje lesnoobdelovalnih strojev,
orodij, obdelovalnih tehnologij, mehanike, fleksibilne avtomatizacije, predelave lesnih ostankov, biomase in kuriv iz biomase.

Katedra za management in ekonomiko lesnih podjetij
Les je eden najpomembnejših naravnih virov in za Slovenijo
najbolj perspektiven material, saj je to edina obnovljiva
surovina, ki je imamo v izobilju. Lesnopredelovalna industrija
ima pri nas dolgo in bogato tradicijo ter dobre obete za
prihodnost. Študij lesarstva omogoča predvsem poglobitev
znanj o lesu in lesnih kompozitih ter sodobnih tehnologijah
za predelavo in obdelavo lesa, pa tudi obogatitev znanj o
konstruiranju in oblikovanju ter gospodarjenju z lesom in
lesnimi proizvodi.

Delo katedre je usmerjeno v področje managementa in ekonomike lesnih podjetij ter s pomočjo sodobnih raziskovalno-znanstvenih metod proučevati lesnoindustrijske proizvodne sisteme, predvsem njihov ekonomski, organizacijski, informacijski, trženjski in
okoljevarstveni vidik.

Katedra za kemijo lesa in drugih lignoceluloznih
materialov

Delo katedre je usmerjeno v kemično sestavo ter kemično predelavo lesa in analizi temeljnih bioloških procesov, ki določajo njegove lastnosti.

Izrazita interdisciplinarna naravnanost študija odpira diplomantom zelo široke zaposlitvene možnosti tako v proizvodnih podjetjih in trgovini kakor tudi v razvojno-raziskovalnih inštitucijah in
podjetništvu, kjer nadaljujejo bogato tradicijo obdelave in predelave lesa.

Center za testiranje in certificiranje

Študij lesarstva obsega prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program Lesarsko inženirstvo, prvostopenjski univerzitetni
študijski program Lesarstvo in drugostopenjski magistrski študijski program Lesarstvo. Znanstveni področji lesa in biokompozitov
ter ekonomike naravnih virov sta vključeni v interdisciplinarni
doktorski študij Bioznanosti. Oddelek za lesarstvo sestavlja 6 kateder in 2 centra.

Center za plazmo
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Dejavnost centra obsega preskušanje in ugotavljanje skladnosti z
ustreznimi standardi. Vsa preskušanja se izvajajo v skladu z zahtevami evropskih (EN) standardov, ki so hkrati tudi nacionalni-slovenski (SIST) standardi.
Delo centra je usmerjeno v razvoj plazemske tehnologije in novih
aplikacij.

Še posebej si katedre prizadevajo za izvajanje vrhunskega raziskovanja v okviru domačih in mednarodnih raziskovalnih programov,
temeljnih, aplikativnih, industrijsko razvojnih in drugih projektov,
kar je osnova sodobnega univerzitetnega izobraževanja. Najnovejše izsledke raziskav prenašajo v prakso, saj tesno sodelujejo z
razvojnimi oddelki v podjetjih.

Fotografije: Fotoarhiv razstave

Več: www.bf.uni-lj.si/sl/organiziranost/lesarstvo/

Z namenom promocije lesa in lesnih izdelkov skupaj z Društvom
za zaščito lesa Slovenije in Svetom za les že trinajsto leto zapored
organiziramo prireditev Čar lesa. S prireditvami Čar lesa promoviramo in spodbujamo rabo lesa. Namen razstav je ozaveščanje
potrošnikov o trajnostnem pomenu lesnopredelovalne industrije
in uporabe lesnih izdelkov. Izdelki iz lesa največ prispevajo k znižanju emisije (vplivajo kot ponor) ogljikovega dioksida ter drugih
toplogrednih plinov, kar je bistveno za obvladovanje podnebnih
sprememb in varovanje okolja. Zato postaja les kot biomaterial
v ospredju ekonomske politike EU, ki bo v naslednjih letih ciljno
spodbujala »zeleno« lokalno gospodarstvo.
https://carlesa.si/
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Celovita prenova večstanovanjskih stavb z
MedZEB pristopom
Celovita prenova stavb pomembno prispeva k zniževanju emisij toplogrednih plinov (TGP). Da bomo še
v tem desetletju, do leta 2030, znižali emisije TGP za 55 odstotkov in do leta 2050 dosegli, da bo postala
Evropa prva brezogljična celina, uvajamo nove pristope tudi pri prenovi stavb. Z novimi rešitvami
želimo po eni strani odpraviti ovire, ki jih pri prenovi zaznavajo lastniki stavb, po drugi strani pa želimo
uporabnikom omogočili zdravo in ugodno bivanje v prenovljenih stavbah, ki bodo v veliki meri v uporabi
še do leta 2050 in še dlje.

Nova znanja in pristopi k celoviti prenovi stavb sledijo načelu
»najprej energetska učinkovitost«, nato prehod na obnovljive vire
energije, vsaj 60-odstotno zmanjšanje rabe energije ob celovitih
stroškovno učinkovitih ukrepih, čim manj vgrajenih emisij v uporabljenih gradivih, več recikliranih materialov, arhitekturno tehnične rešitve z upoštevanjem pričakovanih podnebnih sprememb
(pregrevanje, več ekstremnih padavin), pomemben del odpravljanja ovir pa so tudi novi finančni mehanizmi, ki bodo olajšali dejansko izvedbo celovite prenove stavb in zmanjševanje tveganj glede
doseganja prihrankov.
V projektu HAPPEN (2018-2021) iz programa Obzorje 2020 smo
v sodelovanju s raziskovalnimi partnerji in stanovanjskimi skladi
iz sredozemskih držav razvili MedZEB pristop za spodbujanje celovite prenove večstanovanjskih stavb in ga poskusno uporabili
na nekaj pilotnih projektov v Italiji, Franciji, Španiji, Grčiji, Malti,
Hrvaški in v Sloveniji (slika 1). Slovenski pilotni projekt je prispeval
Stanovanjski sklad Republike Slovenije.

MedZEB pristop

V okviru pristopa MedZEB je projekt HAPPEN razvil naslednje
glavne produkte:
• Standardizirani »stroškovno optimalni paketi rešitev za
prenovo« (POS), s katerimi želimo usmerjati snovanje prenove stavbe, da bi dosegli najboljšo energetsko učinkovitost
ob najnižjih stroških; poleg tega se lahko paket rešitev POS
HAPPEN izvaja tako v »enem koraku« (vse naenkrat) kot tudi
postopoma – »korak za korakom«.
• Inovativna finančna rešitev, imenovana “Prilagodljivo
energetsko posojilo« (VEL), ki je bila izdelana za pomoč pri
postopni energetski prenovi, kot izhaja iz POS, da bi zmanjšali začetno izpostavljenost vlagateljev visokim stroškom
prenove, povečali prožnost intervencij in zmanjšali finančne
stroške lastnikov stavb.
•»MedZEB postopek in prostovoljna certifikacijska shema« ( VCS): MedZEB postopek je jamstvo, da se bo celoten
postopek prenove od samega začetka do zaključka izvajal
v skladu s preglednimi zahtevami glede kakovosti; VCS je
potrdilo o prihrankih energije, ki se na podlagi spremljanja
kakovosti načrtovanja in izvedbe prenove dosežejo po izvedenih posameznih posegih, in se izdaja v vsaki fazi postopka
prenove po korakih.

Orodja projekta HAPPEN v podporo prenovi
Pilotni projekti celovite energetske prenove s podporo MedZEB postopka v
projektu HAPPEN
Partnerji projekta ugotavljajo, da bi celovita energetska prenova
stavb v sodelujočih državah dejansko lahko potekala živahneje,
če bi zagotovili boljše zaupanje v primernost in učinkovitost ukrepov. Negotovost lastnikov stavb poglablja nezadostna usposobljenost, majhnost in razdrobljenost ponudnikov na trgu prenove
stavb, (ne)razpoložljivost primerov dobre prakse s spremljanjem
doseženih učinkov, (ne)ustreznost sistemov financiranja za lastnike stavb z nizkimi razpoložljivimi sredstvi in pogosto protislovne
informacije o projektnih rešitvah in rezultatih.
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V projektu HAPPEN so nastala nekatera
orodja, namenjena za uporabo načrtovanju in izvedbi celovite energetske prenove (več)stanovanjske stavbe
(https://medzeb-happen.eu). Ta čas
poteka testna uporaba orodij na pilotnih projektih po sodelujočih državah.

Gradiva za usposabljanje

Namenjena so za ozaveščanje in informiranje ciljnih skupin pri prenovi stavb
glede možnosti za doseganje prihrankov energije in samega projekta HAPPEN; specializirana usposabljanja za
poglobljena znanja o MedZEB pristopu. Gradiva uporabljamo v okviru živih
laboratorijev pri pilotnih projektih prenove, dostopna pa so tudi na HAPPEN
platformi na spletni strani.

Stroškovno optimalne tehnične rešitve prenove

HAPPEN stroškovno optimalni paketi
tehničnih rešitev temeljijo na lastnostih podnebne cone, kjer je stavba, pripravljeni so za tipske referenčne stavbe in vključujejo ukrepe, prilagojene
sredozemskemu prostoru. Rešitve so
vezane na programsko orodje na platformi, ki nam pomaga pri izbiri stroškovno optimalne kombinacije rešitev
za stanovanjske stavbe po načelu »vse
informacije na enem mestu« in izvajanje prenove »po korakih«.

Inovativne finančne rešitve

V projektu HAPPEN so finančne rešitve
povezane s stroškovno optimalnim nizom tehničnih rešitev, tako da je omogočena prenova »po korakih«. Tako
lahko naložbo v prenovo financiramo
z doseženimi prihranki in zmanjšamo
začetno naložbo s tem, ko koristimo
prihranke stroškov za energijo že od
prvega koraka prenove stavbe.

MedZEB pristop & prostovoljna certifikacijska shema

MedZEB pristop je garancijska shema,
ki opredeljuje pogoje za kakovost dobre izvedbe procesa celovite prenove v vsej vrednostni verigi in na vseh
ravneh – tehnični, energetski, okoljski,
z vidika dobrega počutja v prostorih.
Vključuje orodja, kot so: Načrt prenove na podlagi HAPPEN prenove »po
korakih«, Poslovni načrt na podlagi
HAPPEN inovativnih finančnih rešitev
in MedZEB prostovoljno certifikacijsko
shemo, ki je dinamično orodje, pri katerem se prostovoljni certifikat izda po
vsaki zaključeni fazi prenove, ko ocena
stanja pokaže, da so rezultati in učinki
prenove skladni z zahtevami iz MedZEB pristopa.

HAPPEN platforma na spletni strani projekta (https://medzeb-happen.eu) služi kot digitalna tržnica orodij, namenjenih povezovanju ponudbe in povpraševanja na področju prenove večstanovanjskih stavb, da bi razdrobljen trg prenove stavb povezala
v učinkovitejše verige in spodbudila prenovo stavb. Platforma je
namenjena uporabnikom, ki želijo prenavljati svoje stavbe, in projektantom ter izvajalcem, ki željo razširiti svoja znanja, veščine in
poslovne povezave. Namenjena je tudi vsem, ki lahko z boljšim
poznavanjem trga prenove vplivajo na obsežnejše izvajanje celovite prenove stavb.
Vir: Platforma HAPPEN. H2020 HAPPEN Holistic APproach and Platform for the deep renovation of the med residential built ENvironment.
Dr. Marjana Šijanec Zavrl, Gradbeni inštitut ZRMK
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Gradnja in prenova stavb - Izzivi in novosti
na poti k razogljičenju stavb
V zadnjem obdobju smo priča podnebnim spremembam, ki prinašajo številne izzive in
novosti tudi pri gradnji in prenovi stavb. Zaradi pogostejših ekstremnih vremenskih pojavov,
ki so povezane s tem, smo na ravni Evropske unije in tudi pri nas sprejeli številne ukrepe in
mehanizme za blaženje podnebnih sprememb, pa tudi zavezo, da bo Evropa postala prva
podnebno nevtralna celina do leta 2050.

Obiskovalcem sejma so na voljo neodvisni in brezplačni strokovni
nasveti, samodejne predstavitve in strokovni dogodki v obliki živega laboratorija, ki bodo naslavljali predvsem ukrepe in rešitve
na poti k čim hitrejšemu razogljičenju stavbnega fonda, saj moramo za dosego zastavljenih ciljev prenavljati (in tudi graditi) stavbe,
ki bodo trajnostne, predvsem pa korenito spremeniti svoje bivalne
navade.
Gradbeni inštitut ZRMK izvaja aktivnosti na sejmu Dom Plus v
okviru mednarodnih projektov HAPPEN iz programa Obzorje 2020
in LIFE IP CARE4CLIMATE iz programa LIFE, saj naslavljata ukrepe,
povezane z blaženjem podnebnih sprememb in prenovo stavb, in
upoštevata načela trajnostne gradnje.
Brezplačni in neodvisni strokovni nasveti
Za obiskovalce sejma so na voljo od 11. do 18. ure nasveti neodvisnih strokovnjakov, ki vam bodo svetovali pri gradnji in prenovi
hiše ali stanovanja. Od letos je obvezna gradnja skoraj ničenergijskih hiš, ki morajo biti čim bolj energetsko učinkovite in uporabljati, kolikor se le da, obnovljive vire energije, pri tem pa upoštevati
vseživljenjske stroške. Posebno pozornost namenjamo celoviti
prenovi stavb, saj so starejše stavbe energetsko zelo potratne, požarno in potresno nevarne ter ne zagotavljajo zdravega bivalnega
in delovnega okolja, poleg tega pa so tekoči obratovalni stroški
nesorazmerno visoki.

Arhitekt svetuje

Nasveti arhitekta vam bodo v pomoč pri načrtovanju celovite prenove hiše ali stanovanja, ki ne pomeni le dodatne toplotne izolacije fasade, temveč temelji na ukrepih in rešitvah, ki so za dano stavbo najugodnejši s tehnično-tehnološkega in tudi stroškovnega
vidika. Svetovali vam bomo tudi pri izbiri najustreznejše lokacije,
razporeditvi, orientaciji, velikosti in namembnosti prostorov, smotrnosti posamezne odločitve ter sodobnih likovnih in tehničnih
načelih projektiranja in sodobnih načelih bivanja.

Stroškovni vidik gradnje – gradnja hiše iz opeke

V zadnjih desetletjih imamo pri nas precej izkušenj z gradnjo montažnih hiš v pasivnem in skoraj ničenergijskem standardu, manj pa
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smo seznanjeni o gradnji klasično zidane hiše iz opeke, čeprav so
nekateri celo prepričani, da pasivna gradnja oz. trajnostna gradnja
hiše iz opeke ni možna. Na svetovanju vam bomo predstavili oba
sistema gradnje, njihove prednosti in pomanjkljivosti s poudarkom na finančnem vidiku.

Raba energije v stavbah

Nasvet vam bo v pomoč pri načrtovanju finančnih sredstev za
dolgoročno optimalno rabo energije za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in tudi za pripravo tople sanitarne vode. Svetovali vam
bomo tudi glede meril pri izbiri ogrevalnega sistema in naprav, regulaciji, sistemov prezračevanja in hlajenja, možnostih rabe obnovljivih virov energije, izbiri ustreznega energenta glede na danosti
lokacije in značilnosti stavbe in drugih ukrepih, ki pripomorejo k
učinkoviti rabi energije v stavbah.

O oknih in vratih

Izbira oken in vrat ni enostavna odločitev, saj se v poplavi najrazličnejših ponudb težko odločimo glede tehnično-tehnoloških rešitev
in lastnosti, ki jih mora imeti okno na dani lokaciji. Je energetska
učinkovitost res edino merilo? Katera dokazila moramo zahtevati
pred nakupom izdelkov?
Sodobna vgradnja, bolj poznana kot vgradnja, skladna z RAL smernico, postaja standard tudi pri nas. Pri tovrstni vgradnji moramo že
v fazi načrtovanja predvideti primerno velikost odprtine, način in
vrsto pritrjevanja in tesnenja rege v treh ravneh med okvirjem in
konstrukcijo. Eden izmed certifikatov, ki označuje najboljše izdelke in storitve v Sloveniji, je Znak kakovosti v graditeljstvu.

Prosimo, da na svetovanje s seboj prinesete načrte, skice
ali fotografije, da vam bodo svetovalci lahko podali
kakovosten nasvet, ki ustreza dejanskemu stanju.

Samodejne predstavitve
Samodejne predstavitve so namenjene celoviti prenovi stavb z
upoštevanjem vseh ključnih vidikov ter rešitvam najpogostejših
težav, s katerimi se soočajo lastniki stanovanj v večstanovanjskih
in tudi individualnih stavbah. S preskušenimi metodami (pregled
stavbe, test zrakotesnosti, termografija, mikropodnebni parametri, statična presoja nosilne konstrukcije idr.) odkrivamo pomanjkljivosti na stavbi in šibke točke na njenem ovoju.
Zakaj je izdelava projekta energetske prenove stavbe (PEP), ki
vključuje tudi ukrepe za povečanje potresne in požarne varnosti
in sanacijo vlage ob upoštevanju stroškovnega optimuma? PEP
vključuje vse potrebne korake do zaključka optimalne (stroškovno in kakovostno) celovite prenove stavbe. S premišljeno vodeno prenovo se izboljšajo bivalni pogoji, zmanjša se raba energije,
stavba je potresno varnejša in videz stavbe je privlačnejši.
Prikazan bo tudi primer energetske prenove na konkretni večstanovanjski hiši, od načrtovanja, izračunov, izbire rešitev, izvajalcev
do zagotavljanja kontrole kakovosti in končne izvedbe.

Mednarodni projekti

Mednarodni projekt HAPPEN iz programa H2020 je namenjen razvoju in širjenju pristopa h globoki oz. celoviti prenovi stanovanjskih stavb, posebej prilagojenih za države na območju Sredozemlja. Organizacijske in tehnične rešitve ter oblike financiranja so
uporabljene tudi na pilotnih primerih, informacije z rezultati pa so
dostopne preko digitalne platforme – https://medzeb-happen.eu.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate) iz programa
LIFE poteka pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor RS. Projekt vključuje razvoj in implementacija slovenskega sistema za
vrednotenje trajnostne gradnje, vzporedno pa tudi usposabljanje
ključnih deležnikov in nadgradnja certifikacijske sheme Znak kakovosti v graditeljstvu – www.trajnostnagradnja.si.

Prikaz primerov dobre prakse – razstava

Obiskovalcem bodo na voljo vzorčni primeri gradnje klasično zidane in montažne gradnje, različne toplotne izolacije in sistemi
toplotne zaščite, sodobna okna in njihova vgradnja, prikazi prezračevalnega sistema, male komunalne čistilne naprave in izvedba ravne strehe.

Živi laboratorij
Celovita prenova stavb pomembno prispeva k zmanjšanju emisij
toplogrednih plinov (TGP). Uvedba novih pristopov pri prenovi
stavb upošteva znižanje emisije TGP za 55 odstotkov do leta 2030
s pogledom na leto 2050, ko naj bi dosegli podnebno navrtanost.
Z novimi rešitvami želimo odpraviti ovire, s katerimi se pri prenovi srečujejo lastniki stavb, uvesti sistem zagotavljanja kakovosti v
vseh fazah prenove in uporabnikom stavb omogočiti zdravo in
ugodno bivanje.

Celovita prenova večstanovanjskih stavb z MedZEB
pristopom

V sredo, 10. novembra, od 12.30. do 14. ure in od 17. do 18.30. ure
ter v petek, 12. novembra, od 12.30. do 14. ure bodo potekali strokovni dogodki na temo prenove stavb v obliki živega laboratorija.
Na dogodek vabljeni upravniki, investitorji oz. lastniki/uporabniki
stavb, projektanti, nadzorniki, skladi, finančne ustanove in ostali
zainteresirani.
V projektu HAPPEN (2018-2021) iz programa H2020 smo v sodelovanju s raziskovalnimi partnerji in stanovanjskimi skladi iz sredozemskih držav razvili MedZEB pristop za spodbujanje celovite
prenove večstanovanjskih stavb in ga poskusno uporabili na nekaj
pilotnih projektih v Italiji, Franciji, Španiji, Grčiji, na Malti, v Hrvaški in Sloveniji. Slovenski pilotni projekt je prispeval Stanovanjski
sklad Republike Slovenije.
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V MedZEB pristopu k prenovi še posebej izpostavljamo »stroškovno optimalne pakete rešitev za prenovo«, ki jih lahko izvajamo
tako v »enem koraku« – vse naenkrat kot tudi postopoma – »korak za korakom«; inovativno obliko financiranja, imenovano “prilagodljivo energetsko posojilo«, ter »MedZEB postopek prenove
in prostovoljno certifikacijsko shemo«, ki je jamstvo za kakovost
izvedenih ukrepov in doseganje prihrankov po vsakem zaključenem koraku postopne prenove stavbe.
Predstavljena bodo nova znanja in pristopi pri celoviti prenovi
stavb, ki sledijo načelu »najprej energetska učinkovitost«, nato
prehod na obnovljive vire energije, vsaj za 60 odstotkov zmanjšanje rabe energije ob celovitih stroškovno učinkovitih ukrepih,
čim manj vgrajenih emisij v uporabljenih gradivih, več recikliranih
materialov, arhitekturno tehnične rešitve z upoštevanjem pričakovanih podnebnih sprememb, pomemben del odpravljanja ovir pa
so tudi novi finančni mehanizmi, ki bodo olajšali dejansko izvedbo
celovite prenove stavb, in zmanjševanje tveganj glede doseganja
prihrankov.
HAPPEN platforma na spletni strani projekta (https://medzeb-happen.eu) služi kot digitalna tržnica orodij, namenjenih povezovanju ponudbe in povpraševanja na področju prenove večstanovanjskih stavb, da bi razdrobljen trg prenove stavb povezala
v učinkovitejše verige in spodbudila prenovo stavb. Platforma je
namenjena uporabnikom, ki želijo prenavljati svoje stavbe, in projektantom ter izvajalcem, ki željo razširiti svoja znanja, veščine in
poslovne povezave. Namenjena je tudi vsem, ki lahko z boljšim
poznavanjem trga prenove vplivajo na obsežnejše izvajanje celovite prenove stavb.
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ZKG PLATFORMA

V četrtek, 11. novembra, od 12.30 do 14. ure in od 17. do 18.30.
ure, vabljeni strokovnjaki, investitorji in tudi obiskovalci sejma na
ZKG platformo v obliki živega laboratorija, ki bo potekal v okviru
integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate)
pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor RS. V okviru projekta
poteka več akcij, ki bodo pripomogle k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov in blaženju podnebnih sprememb.
Ena izmed nalog v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE je razvoj,
priprava in implementacija meril za celovito trajnostno vrednotenje gradnje in prenove stavb v okviru nacionalne certifikacijske
sheme Znak kakovosti v graditeljstvu, kjer so v merilih za primerjalno vrednotenje upoštevane vse faze gradnje ali prenove stavb,
tj. od načrtovanja investicije do izvedbenih projektov za gradnjo
in končne izvedbe, zato da bi zagotovili kakovost. Na dogodku
bodo predstavljena merila za vrednotenje. V nadaljevanju bodo
projektanti, nadzorniki, investitorji in izvajalci iz svojega zornega
kota predstavili svoja mnenja in stališča glede postopkov, potreb,
možnosti in priložnosti, s katerimi se srečujejo pri svojem delu, in
kakšen doprinos ima po njihovem mnenju nacionalna certifikacijska sheme Znak kakovosti v graditeljstvu v praksi – www.trajnostnagradnja.si.

KULTURA
BIVANJA
Naš dom je najbolj brana slovenska revija za kulturo bivanja, namenjena ljubiteljem lepega in udobnega ambienta.
Predstavlja najnovejše trende
in novosti s področja opremljanja, dizajna in dekorja interierja.
Redno objavlja tudi zanimive
utrinke z domačih in tujih sejmov, saj so prav sejmi najpogosteje prvi znanilci novih trendov.

Naš dom
je revija za kulturo
bivanja, ki ima v
slovenskem prostoru
največ bralcev
in najdaljšo
tradicijo.
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Strokovna predavanja in individualna energetska svetovanja
mreže Ensvet – Eko sklada, slovenskega okoljskega javnega sklada
Dvorana Kocka – A2
Eko sklad se zaveda pomembne in odgovorne naloge, da pomaga pri aktivnostih, ki
so povezane z varstvom narave. Dosedanje izkušnje in primere dobre prakse želimo
še nadgraditi z novimi dognanji in ukrepi, ki izboljšujejo stanje okolja. Prehod na
obnovljive vire energije, učinkovita raba energije, ravnanje z odpadki, odpadnimi
vodami, trajna mobilnost in ozaveščanje javnosti predstavljajo izziv zaposlenim.
Vsaka uspešno izpeljana zgodba izkazuje našo odgovornost do varovanja okolja,
prinaša ugodne finančne posledice kot tudi izboljšano kakovost bivanja za vse nas.

Strokovna predavanja
I ČETRTEK, 11. 11.
14.00–15.00
15.00–16.00
16.00–17.00

dr. Jernej Markelj – Celovita prenova hiše in subvencije Eko sklada
Nina Remiaš – Toplotna izolacija fasade in strehe
Ljubo Jug – Pregled cen energentov

I PETEK, 12. 11.
14.00–15.00

Drago Cvrtila – Gradnja sončne elektrarne in vgradnja toplotne črpalke. Kako se lotiti projekta?

I SOBOTA, 13. 11.
14.00–15.00
15.00–16.00
16.00–17.00

Ludvik Hriberšek - male sončne elektrarne
Carmen Hladnik Prosenc – Napake pri gradnjah in primeri dobre prakse
Mark Bržan - Gradnja nove hiše

I NEDELJA, 14. 11.
13.00–14.00
15.00–16.00

Lucjan Batista – Gradnja sNes
Janko Firšt – Zidana ali montažna hiša?

Brezplačno energetsko svetovanje mreže ENSVET za obiskovalce
Z brezplačnimi nasveti in razgovori pomagamo pri izboru, načrtovanju in uresničevanju investicijskih ukrepov učinkovite rabe energije in
rabe obnovljivih virov v stanovanjskih stavbah. Svetovanje povečuje energetsko ozaveščenost občanov, povečuje prihranke energije in
zmanjšuje emisije toplogrednih plinov in s tem olajšuje uresničevanje nekaterih ukrepov in programov energetske politike.

INDIVIDUALNA ENERGETSKA SVETOVANJA DOM +
SREDA, 10. 11.

ČETRTEK, 11. 11.

PETEK, 12. 11.

SOBOTA 13. 11.

NEDELJA, 14. 11.

Danilo Pušnik
Andrej Svetina
Boris Kac
mag. Ivan Kenda
Primož Krapež

dr. Jernej Markelj
Peter Mali
Nina Remiaš
Ljubo Jug
Nikolaj Torkar

Bojan Mrak
mag. Peter Petrovčič
Božidar Muršec
Aleš Borut Ivanko
Miha Nahtigal

Wadie Kidess
Robert Seme
Darko Sušnik
Drago Cvrtila
Ludvik Hriberšek

Lucjan Batista
Davor Kravanja
Carmen Hladnik Prosenc
Jožef Pogačnik
Janko Firšt
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S E Z N AM R A Z S TAV L J A LC E V

		 SEZNAM RAZSTAVLJALCEV PO DVORANAH - Sejem Ambient 2021
		
LIST OF EXHIBITORS BY PAVILIONS - Ambient Fair
Dvorana
Pavilion
A2/2
		
C/6
AA
C/28
		
A/7
A/6
C/11
A/9
C/30
A/6a
C/33
A2/8
A/5
A/10
C/17
C/15
		
A/13
A2/1
A/8
A/11
AV/1
A2/4
A/17
C/20
A2/3

RAZSTAVLJALEC / ZASTOPANO PODJETJE
EXIBITIORS / REPRESENTED COMPANY
BORA Holding GmbH, AT-6342 Niederndorf, AVSTRIJA
BORA LÜFTUNGSTECHNICK GmbH, Raubling, NEMČIJA
CDS d.o.o. , Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA
DROP SHOP d.o.o., LA CHOCOLATE, Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA
HYLA +, prodajno svetovanje d.o.o., Kranj, SLOVENIJA
HYLA d.o.o., Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA
IQ LIGHTING d.o.o., Šentrupert, SLOVENIJA
KLUN AMBIENTI d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA
KUM-PLAST d.o.o., Zagorje ob Savi, SLOVENIJA
MAREMICO, d.o.o., Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA
MARSEN, PETERKA MARKO, s.p., Domžale, SLOVENIJA
MEDIA ELEMENT d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA
MILAN KALINIĆ S.P., Ljubljana, SLOVENIJA
MIZARSTVO CESTNK MATEJ DOLINAR s.p., Gorenja vas, SLOVENIJA
MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana, SLOVENIJA
MURALES d.d. Ljutomer, Ljutomer, SLOVENIJA
ORTOMEDICA d.o.o., Maribor, SLOVENIJA
PARNAD d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA
VORWERK INTERNATIONAL, Wollerau, ŠVICA
POSTELJA d.o.o., Begunje na Gorenjskem, SLOVENIJA
SPLOŠNO TAPETNIŠTVO IVAN BOKAL s.p., Škofja Loka, SLOVENIJA
STILLES d.o.o., Sevnica, SLOVENIJA
STV GLOBAL d.o.o., Dob, SLOVENIJA
TEM ČATEŽ, d.o.o., VELIKA LOKA, SLOVENIJA
TOPDOM d.o.o., Dol pri Ljubljani, SLOVENIJA
TURK M&Z d.o.o., Stari trg pri Ložu, SLOVENIJA
ZEPTER-SLOVENICA d.o.o., Slovenj Gradec, SLOVENIJA
Zavod BIG, so.p., Ljubljana, SLOVENIJA

			 SEZNAM ZASTOPANIH PODJETIJ - Sejem Ambient 2021
			
LIST OF REPRESENTED COMPANIES - Ambient Fair
Dvorana RAZSTAVLJALEC / ZASTOPANO PODJETJE
Pavilion
EXIBITIORS / REPRESENTED COMPANY
A2/2
C/28
C/15
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BORA LÜFTUNGSTECHNICK GmbH, Raubling, NEMČIJA (BORA Holding GmbH)
HYLA d.o.o., Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA (HYLA +, prodajno svetovanje d.o.o.)
VORWERK INTERNATIONAL, Wollerau, ŠVICA (PARNAD d.o.o.)
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P R E D S TAV I T E V R A Z S TAV L J A LC E V

BORA Holding, GmbH

Innstrasse 1, AT-6342 Niederndorf, AVSTRIJA
Tel. 0043/5373 622 50
E-mail: mail@bora.com
Internet naslov: www.bora.com
Na sejmu zastopamo / At the fair we represent:
BORA LÜFTUNGSTECHNICK, GmbH, Raubling, NEMČIJA

IQ LIGHTING, d.o.o.

Rakovnik pri Šentrupertu 34,
8232 Šentrupert, SLOVENIJA
Tel. 05/90 16 157, Fax. 05/90 16 157
E-mail: office@iql.si
Internet naslov: www.iql.si

BORA inovativni kuhinjski sistemi.
BORA innovative kitchen systems.

LED linijska svetila po meri naročnika, vgradna pohištvena svetila,
LED trakovi in napajalniki.
Custom made LED line lights, built-in furniture lights, LED strips and
power supplies.

CDS, d.o.o.

KLUN AMBIENTI, d.o.o.

Pot k sejmišču 30,
1231 Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA
Tel. 01/580 96 50
E-mail: cds@cds.si
Internet naslov: www.cds.si
Samolepilne folije za prenovo pohištva, sten in steklenih površin;
dekorativne folije. Prodaja in montaža.
Self-adhesive foils for renovating furniture, walls and glass surfaces;
decorative foils. Sales and installation.

DROP SHOP, d.o.o., LA CHOCOLATE
Mrharjeva ulica 8,
1210 Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA
Tel. 01/516 15 89, Fax. 01/512 64 89
E-mail: info@drop-shop.si
Internet naslov: www.lachocolate.si

Posladkajte se z našimi praženimi mandlji, čokoladnimi oreščki ali
gumi bomboni. Za svoje najdražje izberite sladko presenečenje in
jim podarite eno izmed naših čokoladnih daril.
Indulge your sweet tooth in our roasted almonds, chocolate nuts
and gummy candies. Choose a sweet surprise for your loved ones
and present them one of our chocolate gifts.

HYLA +, prodajno svetovanje, d.o.o.
Savska cesta 34, 4000 Kranj, SLOVENIJA
Tel. 041/530 470
E-mail: hyla+@hyla.si

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent:
HYLA, d.o.o., Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA
Slovenski vodni sesalniki brez filtrov čistijo zrak, globinsko očistijo oblazinjeno pohištvo. Primerni tudi za čiščenje gladkih talnih
površin.
The Slovenian water vacuum cleaners without filters clean the air
and deep clean upholstered furniture. Also suitable for cleaning
smooth floor surfaces.

Tomačevska 7a, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
Tel. 01/237 31 11
E-mail: info@klun-ambienti.com
Internet naslov: www.klun.si
Na sejmu zastopamo / At the fair we represent:
MAGNET DESIGN, d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA
Giroflex (skupina FLOKK), Koblenz (Oslo), ŠVICA (NORVEŠKA)
Oblazinjeno pohištvo: sedežne garniture Kodda, dizajnerski
dvosedi Babaloo, Silent linija, pisarniško pohištvo. Ergonomski
delovni in konferenčni stoli Giroflex. Arhitekturno svetovanje pri
opremi notranjih interierov.
The Giroflex (the FLOKK group), the Koblenz (Oslo), SWITZERLAND
(NORWAY)
Upholstered furniture: the Kodda sofas, the designer two-seater sofa
Babaloo, the Silent line, office furniture. The Giroflex ergonomic work
and conference chairs. Architectural consulting in interior design.

KUM-PLAST, d.o.o.

Prešernova cesta 1,
1410 Zagorje ob Savi, SLOVENIJA
Tel. 03/566 96 10, Fax. 03/566 43 30
E-mail: info@kumplast.si
Internet naslov: www.kumplast.si
Širok izbor vinilnih talnih oblog v izvedbi na klik in lepljenje;
izdelki za mizarje (ABS robni trakovi, pohištvene noge, okovje,
profili podnožja); vrtni program (rastlinjaki, tople grede, oporniki
za vrtnine…).
A wide range of vinyl flooring (a click or glue installing), products for
carpenters (ABS edge strips, furniture legs, fittings, profiles, bases);
garden program (greenhouses, hothouses, vegetable supports…).

MAREMICO, d.o.o.

Šlandrova ulica 4b,
1231 Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA
Tel. 01/561 09 00, Fax. 01/561 09 05
E-mail: marketing@maremico.si
Internet naslov: www.maremico.si, www.lectus.si, www.leticia.si,
www.boxspring.si.
Postelje BoxSpring izdelane po meri, vodne postelje Lectus, personalizirana ležišča Leticia ter linija vzglavnikov Leticia, posteljni
okvirji, vzglavne stranice in ostali izdelki za zdravo in udobno
spanje.
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The BoxSpring custom made beds, the Lectus waterbeds, Leticia
personalized beds and the Leticia pillow line, bed frames,
headboards and other products for a healthy and comfortable sleep.

MARSEN, PETERKA MARKO, s.p.
Ihan, Breznikova cesta 78,
1230 Domžale, SLOVENIJA
Tel. 031/522 777
E-mail: info@marsen.si
Internet naslov: www.marsen.si

Slovenska proizvodnja ročno izdelanih vzmetnic; iz materialov, ki
so zdravju neškodljivi in okolju prijazni. Izdelujemo jih v standardnih in nestandardnih merah od leta 2001. Nudimo tudi 100%
lateks ležišče in druge izdelke za zdravo spanje.
The Slovenian production of handmade mattresses; from materials
that are harmless to health and environmentally friendly. Since
2001, manufactured in standard and custom dimensions. We also
offer 100% latex beds and other products for healthy sleep.

MILAN KALINIĆ, s.p.

Celovška cesta 264, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
Tel. 041/793 108
E-mail: kalinic.milan888@gmail.com
Simonovi zeliščni čaji. Magnoflex - magnetna terapija.
Simon's herbal tees, the Magnoflex - magnetic therapy.

MIZARSTVO
CESTNK MATEJ DOLINAR, s.p.

Podgora 8, 4224 Gorenja vas, SLOVENIJA
Tel. 05/995 11 57, +386 41 453 719
E-mail: info@stopnicecestnk.si
Internet naslov: www.stopnicecestnk.si
Izdelava vseh vrst lesenih stopniščnih, »konzolnih - lebdečih
stopnic« in stopniščnih ograj.
Manufacture of all types of wooden staircases, »cantilevered floating stairs« and stair railings.

MURALES, d.d. Ljutomer

Kolodvorska ulica 3,
9240 Ljutomer, SLOVENIJA
Tel. 02/585 18 00, Fax. 02/585 18 30
E-mail: info@murales.si
Internet naslov: www.murales.si
Jedilniško pohištvo: lesene masivne mize, leseni masivni stoli,
kotne klopi, vitrine in komode.
Solid wood dining room furniture - tables, chairs, corner benches,
showcases and drawer chests.

ORTOMEDICA, d.o.o.

Gosposka ulica 9,
2000 Maribor, SLOVENIJA
Tel. 02/426 05 46
E-mail: info@ortomedica.si
Internet naslov: www.ortopedica.si
Na sejmu nudimo brezplačno računalniško analizo obremenitev
stopal ter možnost naročila izdelave korekcijskih ortopedskih
vložkov.
At the fair, we offer free computer analysis of foot loads and the
possibility of ordering the making the corrective orthopedic insoles.

PARNAD, d.o.o.

Cesta v Gorice 33,
1000 Ljubljana, SLOVENIJA
Tel. 01/200 48 10, Fax. 01/423 22 55
E-mail: parnad@parnad.si
Internet naslov: www.parnad.si
Na sejmu zastopamo / At the fair we represent:
VORWERK INTERNATIONAL, Wollerau, ŠVICA
Na sejmu predstavljamo novo generacijo baterijskih sistemov
znamke Vorwerk.
At the fair, we present a new generation of the Vorwerk Brand
cordless vacuum cleaners.

POSTELJA, d.o.o.
MIZARSTVO PEKLENK BORIS, s.p.
Tiranova 40, 1125 Ljubljana, SLOVENIJA
Tel. 01/242 59 70, Fax. 01/242 59 75
E-mail: peklenk@siol.net
Internet naslov: www.mizarstvo.com

Pohištvo po meri.
Od ideje do zaključka, gradnja in prenova doma, celostna rešitev
na področju gradbeništva in notranjih interijerjev.
Custom made furniture.
From the idea to the completion, construction and renovation of a
home, a complete solution in the field of construction and interior
design.

Zapuže 10b,
4275 Begunje na Gorenjskem, SLOVENIJA
Tel. 04/532 57 75, Fax. 04/532 57 80
E-mail: tajnistvo@postelja.com
Internet naslov: www.postelja.com
Razvoj, lastna proizvodnja ter prodaja ležišč in ostalega spalnega
programa.
The development, own production and sale of beds and other
sleeping program.
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SPLOŠNO TAPETNIŠTVO
IVAN BOKAL, s.p.

Zminec 23a,
4220 Škofja Loka, SLOVENIJA
Tel. 04/512 01 60, Fax. 04/512 01 60
E-mail: info@tapetnistvo-bokal.si
Internet naslov: www.tapetnistvo-bokal.si
Moderne sedežne garniture.
Modern sofas.

STILLES, d.o.o.

Savska cesta 13, 8290 Sevnica, SLOVENIJA
Tel. 07/816 10 00, Fax. 07/814 15 43
E-mail: stilles@stilles.si
Internet naslov: www.stilles.com
Metropolitán je raznolika kolekcija pohištva za dom, ki poudarja
temeljno ravnovesje med udobjem, slogom in funkcionalnostjo
v povezavi s tehnološkim napredkom v izdelavi. Furnir hrasta je
površinsko zaščiten z inovativnim Re:NEW okolju prijaznim lakom
na vodni osnovi.
The Metropolitán is a diverse collection of home furniture that
emphasises the fundamental balance among comfort, style and
functionality in connection with the technological advances
in manufacturing. The oak veneer is surface protected with the
innovative Re:NEW environmentally friendly water-based varnish.

STV GLOBAL, d.o.o.

Kersnikova ulica 7,
1233 Dob, SLOVENIJA
Tel. 01/721 67 20, Fax. 01/722 68 68
E-mail: stv.global@siol.net
Internet naslov: www.kuhinjskenape.si
Kuhinjske nape FABER in pomivalna korita APELL.
The FABER kitchen hoods and the APELL kitchen sinks.

The presentation of the ambience of ceramics, sanitary equipment
and the possibility of drawing your bathroom in the ambience.

TURK M&Z, d.o.o.

Markovec 51a,
1386 Stari trg pri Ložu, SLOVENIJA
Tel. 041/641 297
E-mail: info@sink-solution.com
Internet naslov: www.sink-solution.com

Kuhinjski pomivalniki iz nerjavne pločevine, granita-kompozita
in kaljenega stekla; kuhinjske armature, kopalniški umivalniki,
armature in sifoni.
Kitchen sinks made of stainless steel, granite-composite and
tempered glass; kitchen faucets, bathroom washing basins, faucets
and siphons.

Zavod BIG, so.p.

Breg 14, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
Tel. 01/431 22 22
E-mail: info@zavodbig.si
Internet naslov: https://zavodbig.com
Revija Hiše, revija za nove razsežnosti bivanja.
The magazine HIŠE (Houses), a magazine for new dimensions of
living.

ZEPTER-SLOVENICA, d.o.o.

Pohorska cesta 12,
2380 Slovenj Gradec, SLOVENIJA
Tel. 02/884 39 01, Fax. 02/884 39 00
E-mail: info@zepter.si
6 cm
Internet naslov: www.zepter.si
Programi: Zepter Home art, Zepter Home Care in Zepter Medical.
Programs: the Zepter Home Art, the Zepter Home Care and the
Zepter Medical.

TEM ČATEŽ, d.o.o.

Čatež 13,
8212 VELIKA LOKA, SLOVENIJA
Tel. 07/348 99 00, Fax. 07/348 99 99
E-mail: tem@tem.si
Internet naslov: www.tem.si

5 cm

Stikala in vtičnice s pripadajočim materialom.
Switches and sockets with corresponding material.
4 cm

TOPDOM, d.o.o.

Dol pri Ljubljani 28b,
1262 Dol pri Ljubljani, SLOVENIJA
Tel. 01/589 07 00, Fax. 01/589 07 01
E-mail: info@topdom.si
Internet naslov: www.topdom.si
Predstavitev ambienta keramike, sanitarne opreme in možnost
izrisa vaše kopalnice na ambientu.
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Duša kuhinje

3 cm

Več informacij na alpeadria.si

Alpe-Adria

32. sejem turizma,
kampinga in karavaninga

26. — 29. januar 2022 | Gospodarsko razstavišče
VZPOREDNI DOGODEK:
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SEZNAM RAZSTAVLJALCEV PO DEJAVNOSTIH - Sejem Ambient 2021
LIST OF EXHIBITORS BY ACTIVITIES - Ambient Fair

1.

PROGRAM PREDSOB IN GARDEROB

9.

PROGRAM OTROŠKIH SOB

		 VESTIBULE AND WARDROBE FURNITURE
		
		 MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana
		
		

		 CHILDRENíS AND TEENíS FURNITURE
		
		 CDS d.o.o., Ljubljana - Črnuče
		
		

		 LIVING ROOMS
		
		 STILLES d.o.o., Sevnica
		
		

		BATHROOMS
		
		 MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana
		 TOPDOM d.o.o., Dol pri Ljubljani
		 TURK M&Z d.o.o., Stari trg pri Ložu
		
		

2.

3.

PROGRAM DNEVNIH SOB

PROGRAM MASIVNEGA POHIŠTVA

		 SOLID FURNITURE
		
		 STILLES d.o.o., Sevnica
		
		

4.

PROGRAM OBLAZINJENEGA POHIŠTVA

		 UPHOLSTERED FURNITURE
		
		 CDS d.o.o., Ljubljana - Črnuče
		 KLUN AMBIENTI d.o.o., Ljubljana
		 SPLOŠNO TAPETNIŠTVO IVAN BOKAL s.p., Škofja Loka
		 STILLES d.o.o., Sevnica
		
		

5.

PROGRAM JEDILNIC

		DINING-ROOMS
		
		 MURALES d.d. Ljutomer, Ljutomer
		 STILLES d.o.o., Sevnica
		
		

6.

PROGRAM MIZE, STOLI

		 TABLES AND CHAIRS
		
		 KLUN AMBIENTI d.o.o., Ljubljana
		 STILLES d.o.o., Sevnica
		 MURALES d.d. Ljutomer, Ljutomer
		
		

7.

PROGRAM KUHINJ

		KITCHENS
		
		 BORA Holding GmbH, AT-6342 Niederndorf
		 MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana
		 STV GLOBAL d.o.o., Dob
		
		

8.

PROGRAM SPALNIC IN POSTELJ

		BEDROOMS
		
		 MAREMICO, d.o.o., Ljubljana - Črnuče
		 MARSEN, PETERKA MARKO, s.p., Domžale
		 MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana
		 POSTELJA d.o.o., Begunje na Gorenjskem
		 STILLES d.o.o., Sevnica
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10.

12.

PROGRAM KOPALNIC

DRUGO POHIŠTVO

		 OTHER FURNITURE
		
		 MIZARSTVO CESTNK MATEJ DOLINAR s.p., Gorenja vas
		 STILLES d.o.o., Sevnica
		
		

13.

PROGRAM SVETIL

		LIGHTING
		
		 IQ LIGHTING d.o.o., Šentrupert
		
		

14.

PROGRAM POHIŠTVENEGA OKOVJA

		 FURNITURE MOUNTINGS AND FITTINGS
		
		 KUM-PLAST d.o.o., Zagorje ob Savi
		
		

15.

PROGRAM TKANIN

		FABRICS
		
		 KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana
		 LA STILE DI MARANGON LUIGI E FIGLI SAS, IT-33010
		 REANA DEL ROJALE (UD)
		
		

16.

DODATKI ZA DOM

		ACCESSORIES
		
		 HYLA +, prodajno svetovanje d.o.o., Kranj
		 KUM-PLAST d.o.o., Zagorje ob Savi
		 MARSEN, PETERKA MARKO, s.p., Domžale
		

17.

ARHITEKTURA, NAČRTOVANJE, SVETOVANJE

		 ARCHITECTURE, HOME PLANS AND CONSULTING
		
		 MEDIA ELEMENT d.o.o., Ljubljana
		 MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana
		 Zavod BIG, s.p., Ljubljana

18.

DRUGO

		OTHER
		
		 DROP SHOP d.o.o., LA CHOCOLATE, Ljubljana - Šentvid
		 HYLA +, prodajno svetovanje d.o.o., Kranj
		 KUM-PLAST d.o.o., Zagorje ob Savi
		 MILAN KALINIĆ S.P., Ljubljana
		 ORTOMEDICA d.o.o., Maribor
		 PARNAD d.o.o., Ljubljana
		 TEM ČATEŽ, d.o.o., VELIKA LOKA
		 ZEPTER-SLOVENICA d.o.o., Slovenj Gradec
		 Zavod BIG, so.p., Ljubljana
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Dvorana A2 Pavilion/ KOCKA

Dvorana A Pavilion/ KUPOLA

Dvorana A avla Pavilion/ AVLA

Zunanji prostor Zu Outdoor Area

Dvorana C Pavilion/ STEKLENA DVORANA

Zunanji prostor Zu Outdoor Area

NAČRT DVORAN

DVORANA / PAVILION

DVORANA / PAVILION

A

A avla

DVORANA / PAVILION

A2

DVORANA / PAVILION

ZUNANJI PROSTOR / OUTDOOR AREA

C

Zu

KUPOLA

Stavbno pohištvo, kuhinje, bela tehika, postelje, sedežne garniture, ploskovno
pohištvo, stoli, senčila, založba / construction furniture, kitchens, kitchen
appliance,sofas, bed, flat furniture,chairs, blinds, publishing,

AVLA

Stikala in vtičnice, svetovanja za obiskovalce sejma/ switches and sockets, costumer
advice

KOCKA

Sedežne garniture, ploskovno pohištvo, stoli, oblazinjeno pohištvo, design, kuhinje,
kopalnice, stopnice, arhitektura, razstava TOP IDEJE, gostinstvo / sofas, flat furniture,
chairs, upholstered furniture, design,kitchens, bathrooms, stairs,, architecture, TOP
IDEAS exhibition, catering

STEKLENA DVORANA

Postelje, klimatizacija in ogrevalna tehnika , pisarniški stoli, bazeni, savne, talne
obloge, montažne hiše, nepremičninsko posredovanje, gospodinjski pripomočki,
ostalo, predavanja in svetovanja za obiskovalce / bed, conditioning and heating
solutions , office chairs, pools, saunas , floor coverings, prefabricated houses, real
estate, household items , various, lectures and costumer advice

ZUNANJI PROSTOR

Senčila, okolica hiše, kamini, peči, vrtno pohištvo, banka, gostinstvo / blinds,
outdoor and garden, fireplaces, stoves, pools, garden furniture, bank, catering
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NAČRT DVORAN

Dvorana A2 Pavilion
Dvorana A Pavilion

A Kupola

Dvorana A2 Pavilion


9

8

10
6

11

6a

13

12

Zasilni izhod / Emergency exit

Dvorana C Pavilion

7
5


14

15
17

2
4

16
18

19

20



1

Avla / Galerija

1
15
20
18
1
7
6
16
9
6a
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ACTUAL FENSTER TÜREN SONNENSCHUTZ GmbH
BAUSTOFF + METALL d.o.o.
DELUTECH d.o.o.
ENTIA, RAZVOJ INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ, d.o.o.
EQUEL, d.o.o.
IQ LIGHTING d.o.o.
KLUN AMBIENTI d.o.o.
M SORA d.d.
MAREMICO, d.o.o.
MEDIA ELEMENT d.o.o.
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2
5
10
13
12
4
8
11
19
17

MIK, d.o.o.
MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p.
MURALES d.d. Ljutomer
POSTELJA d.o.o.
PVC NAGODE d.o.o.
ROLTEK, d.o.o.
STILLES d.o.o.
STV GLOBAL d.o.o.
TOP ARHITEKTI
TURK M&Z d.o.o.

A2 Kocka
KAVARNA

10

TOP IDEJE

8
6

2

7

3

4

Vhod Vilharjeva cesta / Enter from Vilharjeva cesta

9

1

8


Dvorana A Pavilion

9
2
6
10
7

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ODDELEK ZA LESARSTVO
BORA Holding GmbH
CATTELAN
ČAR LESA
FAKULTETA ZA DIZAJN

8
1
3
4

MIZARSTVO CESTNK MATEJ DOLINAR s.p.
SPLOŠNO TAPETNIŠTVO IVAN BOKAL s.p.
TOP ARHITEKTI
TOPDOM d.o.o.
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NAČRT DVORAN

Dvorana AV-A2 Pavilion
Dvorana AV AVLA Pavilion

Dvorana C Pavilion

AV Avla
1

Dvorana A Pavilion

TEM ČATEŽ, d.o.o.


1


Mestna ploščad ZU Outdoor area

A-A2 Prehod
1

Dvorana A2 Pavilion

LA CHOCOLATE, DROP-SHOP d.o.o.


1

1


Dvorana A Pavilion
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22

27

18

23
24

21
17

25

20

28
26

16

19

29

15
30



Vhod / Enter

14

31
13
12

33

C Steklena dvorana

11

8
10
9

25
27
24
14
8
6
26
22
3
13
28
16
19
5
11
1a
10
4
30
33
2
9
17
21
15
29
18
12
31
5a
20
1

ADCONSOL, Urban Andrenšek s.p.
ARMEX ARMATURE d.o.o.
ASFALTNA TEHNIKA d.o.o.
BIO-SET SP. z.o.o. sp.k.
BIODOM 27 d.o.o.
CDS d.o.o.
DOBRAPODLAGA - UMETNA TRAVA
EKO SKLAD, SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD
ETIK d.o.o.
HABY d.o.o.
HYLA +, prodajno svetovanje d.o.o.
JOB PLUS d.o.o.
KLEMAVET d.o.o.
KLIMA ELEKTRO d.o.o.
KUM-PLAST d.o.o.
LEEB BALKONE UND ZÄUNE GmbH
LUNOS d.o.o.
MAAT 1 d.o.o.
MARSEN, PETERKA MARKO, s.p.
MILAN KALINIĆ S.P.
MINERGIA d.o.o.
OGRAJE KOČEVAR d.o.o.
ORTOMEDICA d.o.o.
ParkettCo Handels GmbH
PARNAD d.o.o.
ROTO SLOVENIJA, d.o.o.
STAN NEPREMIČNINE d.o.o.
STARTEKS STORITVENE DEJAVNOSTI d.o.o.
TOPLINA KAMINA d.o.o.
ZAVOD BIG
ZEPTER-SLOVENICA d.o.o.
ŽIHER d.o.o.

7
4

2

3

1

6

5

5a



1a

Dvorana A Pavilion
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NAČRT DVORAN

Mestna ploščad ZU Outdoor area

Zu Dunajska in Mestna ploščad
Dvorana A Pavilion
4
2
1



NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.
OMBRA d.o.o.
ŽURBI TEAM d.o.o.
2

4





VHOD,
BLAGAJNE,
RECEPCIJA

VHOD z Dunajske ceste / Enter
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3

1

Sejem DOM+

D O M+ 2021
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		 SEZNAM RAZSTAVLJALCEV PO DVORANAH - Sejem DOM+ 2021
		 LIST OF EXHIBITORS BY PAVILIONS - DOM+ Fair
Dvorana
Pavilion
A/1
C/25
		
		
		
		
		
C/27
		
C/24
		
A/15
		
		
C/14
C/8
A/20
C/26
C/22
A/18
A/1
		
C/3
C/13
		
		
		
C/16
		
C/19
		
C/5
		
		
		
C/10
		
		
C/4
		
		
A/16
A/2
C/2
		
		
		
ZU/4
C/9
ZU/2
C/21
		
		
		
		
A/12

54

RAZSTAVLJALEC / ZASTOPANO PODJETJE
EXIBITIORS / REPRESENTED COMPANY
ACTUAL FENSTER TÜREN SONNENSCHUTZ GmbH, AT - 4053 Haid Ansfelden, AVSTRIJA
ADCONSOL, Urban Andrenšek s.p., Šmarje pri Jelšah, SLOVENIJA
MIZARSTVO LORENČAK, Lemberg, SLOVENIJA
R & D SLATE-LITE, Rheinbach, NEMČIJA
SIMPROLIT, Beograd, SRBIJA
SOLITEK, Gent, BELGIJA
VIPEQ, Tajonar, ŠPANIJA
ARMEX ARMATURE d.o.o., Ivančna Gorica, SLOVENIJA
OTTO GRAF, Teningen, NEMČIJA
ASFALTNA TEHNIKA d.o.o., Krško, SLOVENIJA
VERMIT GROUP, Krško, SLOVENIJA
BAUSTOFF + METALL d.o.o., Hoče, SLOVENIJA
J.A.P. spol s.r.o., Přerov, ČEŠKA
MERCOR DUNAMENTI Zrt., Göd, MADŽARSKA
BIO-SET SP. z.o.o. sp.k., PL-86-014 Kruszyn, POLJSKA
BIODOM 27 d.o.o., Kozina, SLOVENIJA
DELUTECH d.o.o., Ljubljana - Šmartno, SLOVENIJA
DOBRAPODLAGA - UMETNA TRAVA, Grosuplje, SLOVENIJA
EKO SKLAD, SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD, Ljubljana, SLOVENIJA
ENTIA, RAZVOJ INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ, d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA
EQUEL, d.o.o., Medvode, SLOVENIJA
ACTUAL GmbH, Hald, AVSTRIJA
ETIK d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA
HABY d.o.o., HR-10360 SESVETE, HRVAŠKA
CREATIVE STRUCTURES, Breda, NIZOZEMSKA
GLOWBUS, Laakoal, BELGIJA
OFYR GLOBAL, Roosendaal, NIZOZEMSKA
JOB PLUS d.o.o., Medvode, SLOVENIJA
WATKINS, Vista, ZDA
KLEMAVET d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA
SEVENTILATION, Kahla, NEMČIJA
KLIMA ELEKTRO d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA
GETAIR, Monchengladbach, NEMČIJA
OLIMPIA SPLENDID, Brescia , ITALIJA
PALAZZETTI, Porcia, ITALIJA
LUNOS d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA
IVENT, Ljubljana, SLOVENIJA
LUNOS GmbH, NEMČIJA
MAAT 1 d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA
JACUZZI, ZDA
KLAFS, Schwabisch Hall, NEMČIJA
M SORA d.d., Žiri, SLOVENIJA
MIK, d.o.o., Vojnik, SLOVENIJA
MINERGIA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA
AIRWELL, Guyancourt Cedex, FRANCIJA
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, JAPONSKA
ZEHNDER, Lahr, NEMČIJA
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana, SLOVENIJA
OGRAJE KOČEVAR d.o.o., Prebold, SLOVENIJA
OMBRA d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana, SLOVENIJA
ParkettCo Handels GmbH, AT-9170 Ferlach, AVSTRIJA
ADMONTER, Sägestrase, AVSTRIJA
KRONOTEX, Heiligeng, NEMČIJA
MEISTER, Rüthen, NEMČIJA
WEITZER PARKETT, Weiz, AVSTRIJA
PVC NAGODE d.o.o., Postojna, SLOVENIJA

DO M + 2021

A/4
C/29
C/18
C/12
		
C/31
C/1
		
ZU/3

ROLTEK, d.o.o., Dob, SLOVENIJA
ROTO SLOVENIJA, d.o.o., Puconci, SLOVENIJA
STAN NEPREMIČNINE d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA
STARTEKS STORITVENE DEJAVNOSTI d.o.o., Nova Gorica, SLOVENIJA
PONTAROLO ENGINEERING, San Vito al Tagliamento, ITALIJA
TOPLINA KAMINA d.o.o., Renče, SLOVENIJA
ŽIHER d.o.o., Gorišnica, SLOVENIJA
Tilo, AVSTRIJA
ŽURBI TEAM d.o.o., Kamnik

		 SEZNAM ZASTOPANIH PODJETIJ - Sejem DOM+ 2021
		 LIST OF REPRESENTED COMPANIES - DOM+ Fair
Dvorana
Pavilion
A/1
C/21
C/2
C/13
C/5
C/13
C/10
C/4
A/15
C/4
C/21
C/10
C/21
A/15
C/2
C/25
C/13
C/5
C/27
C/5
C/12
C/25
C/19
C/25
C/25
C/1
C/24
C/25
C/16
C/21
C/2

RAZSTAVLJALEC / ZASTOPANO PODJETJE
EXIBITIORS / REPRESENTED COMPANY
ACTUAL GmbH, Hald, AVSTRIJA (EQUEL, d.o.o.)
ADMONTER, Sägestrase, AVSTRIJA (ParkettCo Handels GmbH)
AIRWELL, Guyancourt Cedex, FRANCIJA (MINERGIA d.o.o.)
CREATIVE STRUCTURES, Breda, NIZOZEMSKA (HABY d.o.o.)
GETAIR, Monchengladbach, NEMČIJA (KLIMA ELEKTRO d.o.o.)
GLOWBUS, Laakoal, BELGIJA (HABY d.o.o.)
IVENT, Ljubljana, SLOVENIJA (LUNOS d.o.o.)
JACUZZI, ZDA (MAAT 1 d.o.o.)
J.A.P. spol s.r.o., Pøerov, ČEŠKA (BAUSTOFF + METALL d.o.o.)
KLAFS, Schwabisch Hall, NEMČIJA (MAAT 1 d.o.o.)
KRONOTEX, Heiligeng, NEMČIJA (ParkettCo Handels GmbH)
LUNOS GmbH, NEMČIJA (LUNOS d.o.o.)
MEISTER, Rüthen, NEMČIJA (ParkettCo Handels GmbH)
MERCOR DUNAMENTI Zrt., Göd, MADŽARSKA (BAUSTOFF + METALL d.o.o.)
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, JAPONSKA (MINERGIA d.o.o.)
MIZARSTVO LORENČAK, Lemberg, SLOVENIJA (ADCONSOL, Urban Andrenšek s.p.)
OFYR GLOBAL, Roosendaal, NIZOZEMSKA (HABY d.o.o.)
OLIMPIA SPLENDID, Brescia, ITALIJA (KLIMA ELEKTRO d.o.o.)
OTTO GRAF, Teningen, NEMČIJA (ARMEX ARMATURE d.o.o.)
PALAZZETTI, Porcia, ITALIJA (KLIMA ELEKTRO d.o.o.)
PONTAROLO ENGINEERING, San Vito al Tagliamento, ITALIJA (STARTEKS STORITVENE DEJAVNOSTI d.o.o.)
R & D SLATE-LITE, Rheinbach, NEMČIJA (ADCONSOL, Urban Andrenšek s.p.)
SEVENTILATION, Kahla, NEMČIJA (KLEMAVET d.o.o.)
SIMPROLIT, Beograd, SRBIJA (ADCONSOL, Urban Andrenšek s.p.)
SOLITEK, Gent, BELGIJA (ADCONSOL, Urban Andrenšek s.p.)
Tilo, AVSTRIJA (ŽIHER d.o.o.)
VERMIT GROUP, Krško, SLOVENIJA (ASFALTNA TEHNIKA d.o.o.)
VIPEQ, Tajonar, ŠPANIJA (ADCONSOL, Urban Andrenšek s.p.)
WATKINS, Vista, ZDA (JOB PLUS d.o.o.)
WEITZER PARKETT, Weiz, AVSTRIJA (ParkettCo Handels GmbH)
ZEHNDER, Lahr, NEMČIJA (MINERGIA d.o.o.)
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ACTUAL FENSTER TÜREN
SONNENSCHUTZ GmbH

Actualstraße 31,
AT - 4053 Haid Ansfelden, AVSTRIJA
Tel. +43/7229 86 60, Fax. +43/7229 807 58
E-mail: equel.doo@siol.net
Internet naslov: www.actual-okno.si
Okna, vhodna vrata, senčila in panoramske drsne stene; FIX ALU
inteligentni sistem zasteklitve LOFT z nevidnimi skritimi okvirji.
Windows, entrance doors, blinds and panoramic sliding walls; the
FIX ALU intelligent LOFT glazing system with invisible hidden frames.

ASFALTNA TEHNIKA, d.o.o.

Cesta krških žrtev 137,
8270 Krško, SLOVENIJA
Tel. 07/492 24 79
E-mail: vermit-group@siol.net
Internet naslov: www.vermit-group.si
Na sejmu zastopamo / At the fair we represent:
VERMIT GROUP, Krško, SLOVENIJA
Vermital plošče za talno gretje.
Termo Vermit naravna negorljiva izolacija.
The Vermital floor heating panels.
Thermo Vermit natural non-combustible insulation.

ADCONSOL, Urban Andrenšek, s.p.
Ulica Franca Skaze 19,
3240 Šmarje pri Jelšah, SLOVENIJA
Tel. 030/337 713
E-mail: info@adconsol.eu

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent:
R&D SLATE-LITE, Rheinbach, NEMČIJA
VIPEQ, Tajonar, ŠPANIJA
SIMPROLIT, Beograd, SRBIJA
SOILTEK, Gent, BELGIJA
MIZARSTVO LORENČAK, Lemberg, SLOVENIJA
FEW (Fast&Eco&Wood) je sistem hitre CLT lesene gradnje z izjemno toplotno izolacijo ter zdravimi in prijetnimi bivalnimi pogoji.
Razstavljeni materiali:
SOILTEK vijačni temelji, CLT stene, streha, pod, SIMPROLIT izolacijske plošče, SKARO pred-okna, SLATE-LITE furnir iz naravnega
kamna, VIPEQ premazi s pluto.
FEW (Fast&Eco&Wood) is a fast CLT wooden construction system
with exceptional thermal insulation and healthy and pleasant living
conditions.
Exhibited materials:
The SOILTEK screw foundations, the CLT walls, roof and floor, the
SIMPROLIT insulation boards, the SKARO pre-windows, the SLATELITE natural stone veneer, the VIPEQ cork coatings.

ARMEX ARMATURE, d.o.o.

Ljubljanska cesta 66,
1295 Ivančna Gorica, SLOVENIJA
Tel. 01/786 92 70, Fax. 01/786 92 61
E-mail: info@armex-armature.si
Internet naslov: www.cistilnenaprave-dezevnica.si
Na sejmu zastopamo / At the fair we represent:
OTTO GRAF, Teningen, NEMČIJA
Biološke čistilne naprave, zbiranje in uporaba deževnice, kompostiranje in namakalni sistemi.
Biological treatment plants, systems for collecting and use of
rainwater, composting and irrigation systems.
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BAUSTOFF + METALL, d.o.o.

Miklavška cesta 76,
2311 Hoče, SLOVENIJA
Tel. 02/480 36 11
E-mail: maribor@baustoff-metall.com
Internet naslov: www.baustoff-metall.si
Na sejmu zastopamo / At the fair we represent:
J.A.P. spol s.r.o., Přerov, ČEŠKA
MERCOR DUNAMENTI Zrt., Göd, MADŽARSKA
Kasete, podboji in vratna krila za drsna vrata, podstrešne stopnice, materiali za gradbeno požarno zaščito, stropno ogrevanje in
hlajenje, talno ogrevanje, suho montažni stropi, materiali za suho
montažo, suhi estrihi, izolacije in fasade.
Casings, frames and door leaves for sliding doors; attic stairs,
building fire protection materials, ceiling heating and cooling,
underfloor heating, drywall ceilings, drywall materials, dry screeds,
insulations and facades.

BIODOM 27, d.o.o.

OIC Hrpelje 4 a,
6240 Kozina, SLOVENIJA
Tel. 05/680 14 56, Fax. 05/680 14 56
E-mail: info@biodom27.si
Internet naslov: www.biodom27.si
V podjetju Biodom 27 se že več kot 20 let ukvarjamo s proizvodnjo ogrevalnih naprav. Skozi leta lastnega razvoja in inovativnega pristopa, smo postali eden izmed vodilnih proizvajalcev
ogrevalne tehnike v Sloveniji. Naša široka paleta izdelkov zajema
kotle na pelete, toplotne črpalke in uplinjevalne kotle na drva.
Nudimo celovito rešitev za vaš dom, z lastnim svetovanjem, mrežo pooblaščenih serviserjev in monterjev. Skupaj se zavzemamo
za čisto okolje in nizke stroške ogrevanja.
The Biodom 27 Company has been producing heating systems
for more than 20 years. Through years of our own development
and innovative approach, we have become one of the leading
manufacturers of heating technology in Slovenia. Our wide range of
products includes pellet boilers, heat pumps and wood gasification
boilers. We offer a complete solution for your home, with our own
advice, a network of authorized maintenance technicians and
installers.
Together we are committed to a clean environment and low heating
costs.

BIO-SET Sp. z o.o. sp.k.

EQUEL, d.o.o.

The EasySET sewage treatment plant, the RotoSET sewage treatment plant.
Čistilna naprava EasySET, čistilna naprava RotoSET.

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent:
ACTUAL GmbH, Haid, AVSTRIJA

Ul.Ogrodowa 3, PL-86-014 Kruszyn, POLJSKA
Tel. 0048/523 070 026
E-mail: info@bio-set.pl
Internet naslov: www.bio-set.pl

DELUTECH, d.o.o.

Spodnje Gameljne 36a,
1211 Ljubljana - Šmartno, SLOVENIJA
Tel. 059/031 02 14
E-mail: luka.kankosa@delutech.si
Internet naslov: www.delutech.si
ALU vhodna vrata / Aluminium entrance doors.

DOBRA PODLAGA - UMETNA TRAVA

Jakhlova cesta 8, 1290 Grosuplje, SLOVENIJA
Tel. 041/631 068
E-mail: info@dobrapodlaga.si
Internet naslov: www.dobrapodlaga.si
Umetna trava / Artificial grass.

EKO SKLAD, SLOVENSKI
OKOLJSKI JAVNI SKLAD

Donova cesta 2, 1215 Medvode, SLOVENIJA
Tel. 041/384 519, Fax. 01/361 38 38
E-mail: equel.doo@siol.net
Internet naslov: www.equel.si

Actual okna, vhodna vrata, senčila in panoramske drsne stene;
FIX ALU inteligentni sistem zasteklitve LOFT z nevidnimi skritimi
okvirji.
The ACTUAL windows, entrance doors, blinds and panoramic sliding
walls; the FIX ALU intelligent LOFT glazing system with invisible
hidden frames.

ETIK, d.o.o.

Tržaška 215, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
Tel. 041/765 443
E-mail: ziga@etik.si
Internet naslov: www.etik.si
Grelni kabli za talno ogrevanje, za taljenje snega in ledu v žlebovih, kabli za zaščito cevovodov pred zmrzaljo, električne grelne
preproge za ogrevanje tal, termostati za zunanje in notranje
ogrevanje.
Heating cables for underfloor heating, for melting snow and ice in
gutters, cables for protecting pipelines from frost, electric heating
mats for underfloor heating, thermostats for external and internal
heating.

Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana, SLOVENIJA
Tel. 01/241 48 20
E-mail: ekosklad@ekosklad.si
Internet naslov: www.ekosklad.si

HABY, d.o.o.

Mreža ENSVET s svojimi svetovalci nudi neodvisne brezplačne
strokovne nasvete in predavanja na področju URE in OVE v stavbah ter informacije o možnosti pridobitve nepovratnih sredstev
in ugodnih kreditov za te namene.
The ENSVET Network with its consultants offers independent free
professional advice and lectures in the field of energy efficiency
and renewable energy in buildings, as well as information on the
possibility of obtaining grants and non-refundable loans for these
purposes.

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent:
OFYR GLOBAL, Roosendaal, NIZOZEMSKA
CREATIVE STRUCTURES, Breda, NIZOZEMSKA
GLOWBUS, Laakoal, BELGIJA

Sinjska 5, HR-10360 SESVETE, HRVAŠKA
Tel. +385/98 230 301
E-mail: haby@haby.hr
Internet naslov: www.habycreative.com

OFYR - grill and accessories - the outdoor cooking; GLOWBUS handcrafted fire sculptures; CREATIVE STRUCTURES - tent structures and modular furniture.
OFYR - žari in dodatki - kuhanje na prostem; GLOWBUS - ročno
izdelane ognjene skulpture; KREATIVNE KONSTRUKCIJE - šotorske
konstrukcije in modularno pohištvo.

ENTIA, RAZVOJ INFORMACIJSKIH
TEHNOLOGIJ, d.o.o.
Vodovodna cesta 99a,
1000 Ljubljana, SLOVENIJA
Tel. 041/684 090
E-mail: info@entia.si
Internet naslov: www.entia.si

Pametni dom, Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Home,
avtomatsko upravljanje.
The Smart Home, the Apple HomeKit, the Amazon Alexa, the Google
Home, the automatic management.
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SALON MASAŽNIH BAZENOV
HOTSPRING

JOB PLUS, d.o.o.
Celovška cesta 336, 1210 Ljubljana-Šentvid, SLOVENIJA
Tel. 041/683 853
E-mail: info@joblpus.si
Internet naslov: www.jobplus.s
Na sejmu zastopamo / At the fair we represent:
WATKINS, Vista, ZDA

LUNOS, d.o.o.

Robbova ulica 2,
1000 Ljubljana, SLOVENIJA
Tel. 080/73 13
E-mail: info@lunos.si
Internet naslov: www.lunos.si
Na sejmu zastopamo / At the fair we represent:
IVENT, Ljubljana, SLOVENIJA
LUNOS GmbH, NEMČIJA

Široka paleta masažnih bazenov Hotspring nudi popolno sprostitev telesa in duha. Edini na slovenskem tržišču že več kot 23 let,
vrhunska kvaliteta, nizki stroški vzdrževanja, energetsko varčni.
Odlikuje jih 100% 24-urna filtracija vode. Zagotovljen lasten
servis.
A wide range of the HotSpring massage pools offers a complete
relaxation of the body and the mind. We have been the only one on
the Slovenian market for more than 23 years. The top-quality, lowcost maintenance, energy-saving. They are distinguished by 100%
24-hour water filtration. Maintenance service is provided.

Novi brezžični rekuperatorji i-Vent. e260 rekuperatorji. Filtri za
cvetni prah, pametno krmiljenje.
The new i-Vent wireless recuperators. The e260 recuperators. Pollen
filters, smart control.

KLEMAVET, d.o.o.

Lesena okna, vrata in drsne stene.
Wooden windows, doors and sliding walls.

Dolenjska cesta 242,
1000 Ljubljana, SLOVENIJA
Tel. 070/111 999, 070/644 787
E-mail: info@klemavet.si
Internet naslov: www.klemavet.si
Na sejmu zastopamo / At the fair we represent:
Lokalni prezračevalni sistem nemškega proizvajalca SEVentilation.
Rekuperator SEVi 160 se odlikuje po kakovosti, zanesljivosti, izjemno tihem delovanju, enostavnem čiščenju ter vzdrževanju.
NOVO: lokalni rekuperator SEVi-RC z brezžičnim upravljanjem s
krmilno enoto, ki lahko upravlja 16 rekuperatorjev.
The SEVi 160 recuperator is distinguished by quality, reliability, the
extremely quiet operation, easy cleaning and maintenance.
NEW: local SEVi-RC recuperator with wireless control with a control unit that can control 16 recuperators.

KLIMA ELEKTRO, d.o.o.

Rakuševa ulica 26,
1000 Ljubljana, SLOVENIJA
Tel. 080/33 38, 030/312 887
E-mail: info@klimaelektro.si
Internet naslov: www.klimaelektro.si
Na sejmu zastopamo / At the fair we represent:
PALAZZETTI, Porcia, ITALIJA
GETAIR, Monchengladbach, NEMČIJA
OLIMPIA SPLENDID, Brescia , ITALIJA
Klime brez zunanje enote Olimpia Splendid, toplotne črpalke
Olimpia Splendid, lokalni rekuperatorji getAir in centralni rekuperatorji.
The Olimpia Splendid air conditioners without outdoor unit,
the Olimpia Splendid heat pumps, the getAir decentralised and
centralised recuperators.
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M SORA, d.d.

Trg svobode 2, 4226 Žiri, SLOVENIJA
Tel. 04/505 03 00
E-mail: okna@m-sora.si
Internet naslov: www.m-sora.si

MIK, d.o.o.

Celjska cesta 55,
3212 Vojnik, SLOVENIJA
Tel. 03/425 50 50, Fax. 03/425 50 60
E-mail: mik@mik-ce.si
Internet naslov: www.mik-ce.si
Podjetje MIK je eden vodilnih slovenskih proizvajalcev in vgrajevalcev PVC, LES, LES/ALU in ALU okenskih sistemov, celovitih rešitev za posodobitve ali nove zasteklitve objektov in prezračevanih
fasadnih sistemov ter razvijalec in proizvajalec lokalnih prezračevalnih sistemov Smart MIKrovent. V MIKu vseskozi stremimo k izpolnjevanju ključnega poslanstva: »izboljšati kakovost bivanja« v
prostorih in objektih, v katere vgrajujemo naše stavbno pohištvo
in prezračevanje, ki ju odlikujejo slovensko znanje, razvoj, lastna
proizvodnja in vrhunske tehnološke rešitve.
The MIK Company is one of the leading Slovenian manufacturers
and installers of PVC, WOOD, WOOD/ALU and ALU window systems,
complete solutions for upgrades or new glazing of buildings and
ventilated facade systems, and the developer and manufacturer of
local ventilation systems Smart MIKrovent. At the MIK, we constantly
strive to fulfil our key mission: »to improve the quality of living« in
the premises and facilities in which we install our building furniture
and ventilation, which are distinguished by Slovenian knowledge,
development, own production and state-of-the-art technological
solutions.

MINERGIA, d.o.o.

PVC NAGODE, d.o.o.

Na sejmu zastopamo / At the fair we represent:
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, JAPONSKA
ZEHNDER, Lahr, NEMČIJA
AIRWELL, Guyancourt Cedex, FRANCIJA

Stavbno pohištvo, okna, vrata in senčila.
Joinery, windows, doors and blinds.

Podjetje Minergia je zastopnik in distributer mednarodno priznanih blagovnih znamk Mitsubishi Heavy Industries in Airwell ter
vrhunskih prezračevalnih sistemov Zehnder.
The Minergia Company is a representative and distributor of the
internationally renowned brands the Mitsubishi Heavy Industries,
the Airwell and the top-of-the-line Zehnder ventilation systems.

PARKETTCO HANDELS GmbH

Tržaška cesta 315,
1000 Ljubljana, SLOVENIJA
Tel. 01/200 99 90
E-mail: info@minergia.si
Internet naslov: www.minergia.si

Tržaška cesta 87/a,
6230 Postojna, SLOVENIJA
Tel. 05/720 35 55, Fax. 05/720 35 56
E-mail: sasa.ogrin@pvcnagode.si
Internet naslov: www.pvcnagode.si

Freibacherstr 14,
AT-9170 Ferlach, AVSTRIJA
Tel. 031/388 440
E-mail: marjan.saje1@siol.net
Internet naslov: www.parkettco-si.com
Na sejmu zastopamo / At the fair we represent:
ADMONTER, Sägestrase, AVSTRIJA
MEISTER, Rüthen, NEMČIJA
KRONOTEX, Heiligeng, NEMČIJA
WEITZER PARKETT, Weiz, AVSTRIJA

NOVA LJUBLJANSKA BANKA, d.d.
Trg republike 2,
1000 Ljubljana, SLOVENIJA
Tel. 01/476 23 30, Fax. 01/252 25 00
E-mail: info@nlb.si
Internet naslov: www.nlb.si

Gotovi dvo-, tro-slojni in masivni parket. Parket v ladijskem in
kmečkem podu. Parketi za kopalnice, stensko-stropne obloge, talne obloge za terase, vinilni podi, laminati, talna olja, voski in čistila.
Finished double-layered, three-layered and solid-wood flooring.
Floorboard and rustic parquet floors; parquet floors for bathrooms;
wall-ceiling claddings, floor coverings for terraces, laminates; floor
oils, waxes and cleaners.

Mobilna bančna poslovalnica.
The branch banking unit.

OGRAJE KOČEVAR, d.o.o.

Tovarniška cesta 11c,
3312 Prebold, SLOVENIJA
Tel. 03/570 12 21, Fax. 08/205 21 65
E-mail: info@ograje.com,
Internet naslov: www.ograje.com

ROLTEK, d.o.o.

Želodnik 19, 1233 Dob, SLOVENIJA
Tel. 01/724 00 00, Fax. 01/724 00 10
E-mail: info@roltek.si
Internet naslov: www.roltek.si

- Panelne, varjene, pločevinaste in aluminijaste ograje,
- vrata,
- gabioni.
- Panel, welded, sheet metal and aluminium fences,
- doors,
- gabions.

OMBRA, d.o.o. LJUBLJANA

Litostrojska cesta 40,
1000 Ljubljana, SLOVENIJA
Tel. 01/231 39 61, Mob.040/207 044
E-mail: info@ombra.si
Internet naslov: www.ombra.si, www.shadelab.si

kultura bivanja pod soncem

Podjetje OMBRA na sejmu predstavlja senčnice, tende, markize,
»screen« roloje, pergole s premičnim platnom in bio-klimatske
pergole.
At the fair the OMBRA Company is presenting shades, awnings,
marquises, screen rolls, pergolas with movable canvas and
bioclimatic pergolas.

ROLTEK je slovensko in mednarodno uveljavljena blagovna
znamka. Z lastno proizvodnjo in razvojem sistemov senčenja
dajejo glavni poudarek na funkcionalnosti, estetiki in dolgi
življenjski dobi. Na sejmu DOM plus predstavljajo novosti in
prednosti ROLET, ZUNANJIH ŽALUZIJ HERO, KOMARNIKOV, ZIP
SCREENOV in GARAŽNIH VRAT ROLTEK. Vsa senčila ROLTEK so na
voljo z inteligentnim upravljanjem ter vsebujejo najtišje motorje
za na tržišču.
Obiščite ROLTEK in si zagotovite najboljše za pred vaše okno!
The ROLTEK Company is a Slovenian and internationally established
brand. With their own production and development of shading
systems, they place the main emphasis on functionality, aesthetics
and long life. At the DOM plus fair, they present novelties and
advantages of the ROLLER BLINDS, the HERO EXTERIOR BLINDS, the
MOSQUITO NETS, the ZIP SCREENS and the ROLTEK GARAGE DOORS.
All ROLTEK blinds are available with intelligent control and contain
the quietest engines on the market.
Visit ROLTEK and get the best for your window!
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ROTO SLOVENIJA, d.o.o.

Puconci 12, 9201 Puconci, SLOVENIJA
Tel. 02/52 52 152, Fax. 02/52 52 161
E-mail: info@roto.si
Internet naslov: www.roto-group.eu
Čistilne naprave, rezervoarji za vodo, greznice, lovilci olj, lovilci
maščob, jaški, peskolovi in črpališča. Cvetlična korita, vrtni umivalniki in hišni zbiralniki deževnice.
Treatment plants, water tanks, septic tanks, oil traps, grease traps,
shafts, sand traps and pumping stations. Flower beds, garden sinks
and house rainwater collectors.

STAN NEPREMIČNINE, d.o.o.

Smrekarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
Tel. 041/999 033
E-mail: tajnistvo@stan.si
Internet naslov: www.stan.si
Prodaja, oddaja, najem in nakup nepremičnin.
A sale, leasing, hire and purchase of a real estate.

STARTEKS STORITVENE
DEJAVNOSTI, d.o.o.

Kidričeva ulica 9a,
5000 Nova Gorica, SLOVENIJA
Tel. 031/723 795
E-mail: info@pontarolo.si
Internet naslov: www.pontarolo.com
Na sejmu zastopamo / At the fair we represent:
PONTAROLO ENGINEERING, San Vito al Tagliamento, ITALIJA
Gradbeni material za ICF gradnjo s CLIMABLOCK TWINPOR
ZIDAKI.
Building material for ICF construction with CLIMABLOCK TWINPOR
BLOCKS.

TOPLINA KAMINA, d.o.o.

Bilje 92 c, 5292 Renče, SLOVENIJA
Tel. 040/839 699
E-mail: info@toplina-kamina.si
Internet naslov: www.toplina-kamina.si
Podjetje Toplina kamina ponuja »dizajnerske« gorilnike in kamine
danskega proizvajalca Decoflame. Gorilniki se lahko upravljajo
elektronsko ali ročno. Vgrajeni so lahko v katerikoli kamin, saj
so narejeni po meri. Bioetanol dovršenim gorilnikom daje še
ekološki pridih.
The Toplina kamina (the Warmth of the Fireplace) Company
offers »designer« burners and fireplaces by the Decoflame Danish
manufacturer. The burners can be operated electronically or
manually. They can be built into any fireplace as they are custom
made. Bioethanol gives refined burners an ecological touch.
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ŽIHER, d.o.o.

Moškanjci 1g,
2272 Gorišnica, SLOVENIJA
Tel. 02/743 08 16, Mob. 051-646-543
E-mail: info@ziher.si
Internet naslov: www.ziher-hise.si
Na sejmu predstavljamo:
Naravne parkete Žiher v več kot 30 različnih odtenkih in izvedbah.
Tehnološko dovršene montažne Žiher hiše, kjer sta kakovost in
estetika na prvem mestu. Celovita rešitev, energetska učinkovitost in napredna tehnologija. Prihodnost bivanja.
At the fair we are presenting:
The Žiher natural parquets in more than 30 different shades and
designs.
Technologically advanced prefabricated Žiher houses, where quality
and aesthetics come first. Complete solution, energy efficiency and
advanced technology. The future of living.

ŽURBI TEAM d.o.o.

Bakovnik 5a, 1241 Kamnik,SLOVENIJA
Tel. 01/830 35 00, Fax. 01/830 35 02
E-mail: tajnistvo@zurbiteam.si
Internet naslov: www.zurbiteam.si
Betonski izdelki, betonske ograje, letne kuhinje.
Concrete products, concrete fences, summer kitchens.
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SEZNAM RAZSTAVLJALCEV PO DEJAVNOSTIH - Sejem DOM+ 2021
LIST OF EXHIBITORS BY ACTIVITIES - DOM+ Fair
1.

STAVBNO POHIŠTVO

		WOODWORK
		
1.1. Okna in vrata
		 Windows and doors
		 ADCONSOL, Urban Andrenšek s.p., Šmarje pri Jelšah
		 DELUTECH d.o.o., Ljubljana - Šmartno
		 EQUEL, d.o.o., Medvode
		 M SORA d.d., Žiri
		 MIK, d.o.o., Vojnik
		 PVC NAGODE d.o.o., Postojna
		
1.2 Senčila
		 Window shades and blinds
		 EQUEL, d.o.o., Medvode
		 OMBRA d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana
		 PVC NAGODE d.o.o., Postojna
		 ROLTEK, d.o.o., Dob
		
1.3. Stopnice
		Stairs
		 BAUSTOFF + METALL d.o.o., Hoče
		
1.5. Garažna vrata, ograje
		 Garage doors, fences
		 ROLTEK, d.o.o. Dob
		
1.7. Stavbno pohištvo ñ ostalo
		 Woodwork - other
		 BAUSTOFF + METALL d.o.o., Hoče
		 PVC NAGODE d.o.o., Postojna

2.

MONTAŽNE HIŠE

		 PRE-FABRICATED HOUSES
		
2.1. Montažne hiše
		 Pre-fabricated houses
		 ŽIHER d.o.o., Gorišnica

3.

OPREMA ZA VSE VRSTE OGREVANJA IN HLAJENJA

		 AIR CONDITIONING
		
3.1. Ogrevalna in klimatizacijska tehnika
		 Heating and climatization devices
		 ASFALTNA TEHNIKA d.o.o., Krško
		 BAUSTOFF + METALL d.o.o., Hoče
		 ETIK d.o.o., Ljubljana
		 KLIMA ELEKTRO d.o.o., Ljubljana
		 MINERGIA d.o.o., Ljubljana
		 TOPLINA KAMINA d.o.o., Renče
		
3.2. Hladilne in prezračevalne naprave
		 Cooling and ventilating devices
		 KLEMAVET d.o.o., Ljubljana
		 KLIMA ELEKTRO d.o.o., Ljubljana
		 LUNOS d.o.o., Ljubljana
		 MINERGIA d.o.o., Ljubljana
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3.3.
		
		
		
		
		
		

4.

Oprema za vse vrste ogrevanja in hlajenja - ostalo
Air conditioning - other
BIODOM 27 d.o.o., Kozina
ETIK d.o.o., Ljubljana
KLIMA ELEKTRO d.o.o., Ljubljana
MINERGIA d.o.o., Ljubljana
TOPLINA KAMINA d.o.o., Renče

TALNE IN STENSKE OBLOGE

		 FLOOR AND WALL CARPETINGS
		
4.1. Talne in stenske obloge
		 Floor and wall carpetings
		 ADCONSOL, Urban Andrenšek s.p., Šmarje pri Jelšah
		 ParkettCo Handels GmbH, AT-9170 Ferlach
		 ŽIHER d.o.o., Gorišnica

5.

SAVNE, NOTRANJI MASAŽNI BAZENI

		

SAUNAS AND WHIRLPOOLS

5.1.
		
		
		

Savne, notranji masažni bazeni
Saunas anw whirlpools
JOB PLUS d.o.o., Medvode
MAAT 1 d.o.o., Ljubljana

6.

OKOLICA HIŠE

		 OUTDOOR AND GARDEN
		
6.1. Vrtno pohištvo
		 Garden furniture
		 HABY d.o.o., HR-10360 SESVETE
		
6.3. Urejanje okolice
		 Gardening and nursery
		 DOBRAPODLAGA - UMETNA TRAVA, Grosuplje
		 OGRAJE KOČEVAR d.o.o., Prebold
		
6.4. Tehnika za odpadke in kompostiranje
		 Waste management and composting
		 ARMEX ARMATURE d.o.o. Ivančna Gorica
		 ROTO SLOVENIJA, d.o.o., Puconci
		
6.5. Okolica hiše - ostalo
		 Outdoor and garden - other
		 ARMEX ARMATURE d.o.o., Ivančna Gorica
		 HABY d.o.o., HR-10360 SESVETE
		 OGRAJE KOČEVAR d.o.o., Prebold
		 ROTO SLOVENIJA, d.o.o., Puconci
		 ŽURBI TEAM d.o.o., Kamnik

7.

TEHNIČNO VAROVANJE

		 SECURITY PRODUCTS AND SERVICES
		
7.2. Protipožarna oprema in varovanje okolja
		 Fire protection and environmental safety
		 BAUSTOFF + METALL d.o.o., Hoče.

8.

STORITVE, INŽENIRING IN LITERATURA

		 SERVICES, ENGINEERING AND LITERATURE
		
8.1. Nepremičninsko posredovanje
		 Real estate
		 STAN NEPREMIČNINE d.o.o. Ljubljana
		
8.2. Banke, zavarovalnice
		 Banks, insurances
		 NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana

9.

DRUGO

		OTHER
		
9.1. Drugo
		Other
		 ADCONSOL, Urban Andrenšek s.p., Šmarje pri Jelšah
		 BIO-SET SP. z.o.o. sp.k., PL-86-014 Kruszyn
		 EKO SKLAD, SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD, Ljubljana
		 ENTIA, RAZVOJ INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ,
		 Ljubljana d.o.o.
		 STARTEKS STORITVENE DEJAVNOSTI d.o.o., Nova Gorica

Splošne informacije

AMBIENT LJUBLJANA – 31. SEJEM POHIŠTVA in
5. SEJEM DOM +
10. – 14. november 2021
Gospodarsko razstavišče d.o.o.
1000 Ljubljana, Dunajska cesta 18, Slovenija
T: +386/1/300 26 00
E: info@gr-sejem.si
W: pohistveni-sejem.si, sejemdom.plus
Izdajatelj in organizator sejma: Gospodarsko razstavišče d.o.o.
Vodja sejma: Stane Kavčič
Uredili: Marjana Lavrič, Milena Pelipenko
Oblikovanje in grafična priprava za tisk: Zvone Kukec
Tisk: Tontina d.o.o.
Cena vstopnic:
• Odrasli 6 EUR
• Dijaki, študenti, upokojenci 5 EUR
• Otroci do 17. leta v spremstvu staršev brezplačen vstop
Odpiralni čas:
10.–13. 11. 2021 11:00 – 19:00
14. 11. 2021
11:00 – 18:00
Izdajatelj ne prevzema odgovornosti za netočne podatke in za pomanjkljivosti
dostavljenega materiala. Pri podatkih, ki so prispeli po roku, je izdajatelj objavil le naziv in
naslov podjetja.
Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja je prepovedano vsako razmnoževanje ali
druga uporaba celotnega kataloga ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku,
vključno s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki.
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Svetloba je igra.
Igrajte jo z nami. @e 30 let.
Projektiranje svetlobe
in interierja.
Prodaja in monta`a svetil.

arhitekturna in dekorativna svetila
stikala
pohi{tvo
dodatki za dom

www.strlesvetila.com • Ma{era Spasi~eva 8 • Ljubljana
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Profesionalni spletni dogodki brez stresa

Gospodarsko razstavišče d.o.o., Dunajska cesta ,  Ljubljana —
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