
 ime /logotip/ pisarne naslov kontakt tel kontakt info morebitne pogoje najave obiska dan, po želji tudi ure, odprtih vrat opis
ACER Novo mesto d.o.o.  Šentjernejska cesta 43 8000 Novo mesto tel: 07 373-0660; fax: 07 373-0671 jelka.hudoklin@acer.si http://www.acer-

nm.si/
petek, 10. april. 

adkrajine d.o.o.  1000 LJUBLJANA  andreja zapušek, ++ 386 41 989 345; 
damjan černe, ++ 386 41 793 160

info@adkrajine.si http://www.adkr
ajine.si/   
http://freeweb.s
iol.net/tempodo
4/index.htm

  15, 16, 17 april od 10.00 do 12.00 in 15.00 do 17.00

ALEJA inženiring d.o.o Leskoškova 12 1000 Ljubljana Draksler Saša, direktor 01 54 11 995 ali 
Nataša Bučar Draksler, 01 3673 103

morebitne pogoje najave obiska: prosimo 
za najavo, da se dogovorimo o področju 
predstavitve in številu obiskovalcev v 
terminu

16. April, četrtek in 23. April, četrtek, ob 14 in 16 uri Naše delo zajema: ·         celostno načrtovanje javnih površin (trenutno se izvaja Češminov 
park v Domžalah),  ·         celostno načrtovanje naselij ( vključuje grajeni in odprti prostor, 
stanovanjske in storitvene objekte), ·         načrtovanje indivi

Arboretum Volčji Potok – projektiva  Volčji Potok 3  1235 Radomlje Mateja Račevski Mladenov ; 
mateja.racevski@arboretum-
vp.si 

zaželjena najava obiska vsaj en dan pred 
dogodkom na zgornji e-mail naslov 

sreda 15. 4. 2009 od 10. do 14. ure; začetek predstavitve ob 12. 
uri 

 vabimo v delovne prostore projektive Arboretuma (pisarne in park), kjer bomo predstavili 
svoje projekte, na predstavitvi pa boste izvedeli nekaj več o poteku dela krajinskih arhitekt, 
ki so zaposlene v Arboretumu. 

AREA ARS d.o.o. Trg mladosti 6  3320 Velenje Saša Piano, 041 256 035 sasa.piano@areaars.si najava obiska je zaželjena, ni pa nujna 14. april 2009, 21. april, 28. april od 10h do 16h

BRUTO d.o.o. Mesarska 4 d  1000 Ljubljana Matej Kučina: 01 2322195, 041795309 Info@bruto.si   ; 
Matej.kucina@bruto.si

obvezna predhodna najava obiska, 
število obiskovalcev omejeno

Vsak torek in četrtek med 13.00 in 14.00 

DŠKA Kava čaj Slamič, Kersnikova 1  1000 LJUBLJANA info.dska@gmail.com 17.4. – od 18.00 do 20.00 DŠKA izdaja glasilo časopisKA, organizira filmske večere, predavanja, delavnice, razstave, 
druženje, zabave, športno udejstvovanje, izlete in ekskurzije, torej vse aktivnosti, ki 
popestijo študij krajinske arhitekture.

igre d.o.o. gregorčičeva 21 Maribor tel: 031332289 robert.gostincar@igre.si www.igre.si  v mesecu aprilu vsako sredo med 11. in 16. uro na dnevu odprtih vrat vam bomo v biroju igre predstavili dosedanje projekte, delili našo 
bolečino in ponudili čaj s keksom

K75 Gregor Kosem s.p. Poštna ulica 4 (v starem mestnem jedru Kranja) 4000 Kranj tel: 031 271 002 grega.kosem@gmail.com datum obiska 23. april
landscape . sodobne krajine in vrtovi ugodja Dvorakova 12 1000 Ljubljana Gregor Vreš, u.d.i.k.a.   

gregor.vres@siol.net
Četrtek, 23.04.2009 / od 10.00 do 14.00 ure V podjetju Landscape d.o.o. od leta 2000 ustvarjamo sodobne krajine in vrtove ugodja. 

Izhodišče oblikovanja vedno predstavljajo zakonitosti oziroma značilnosti prostora, 
raziskovanje razmerij, svetlobe, materialov. Stremimo k snovanju brezčasnih zasnov in

LUZ d.d. Verovškova 64  1000 LJUBLJANA tel: Maja Simoneti 01360427,      Darja 
Matjašec 013602428,              Karla 
Jankovič 013602429

maja.simoneti@luz.si, 
darja.maltjašec@luz.si, 
karla.jankovic@luz.si

najava obiska je zaželjena četrtek 16. aprila, od 14.00 - 16.00 ure

Občina Logatec Tržaška cesta 15 Logatec Katja Žagar 22. april - cel dan do 17. ure kratko informacijo o pisarni in po želji o dogodku namenjenem obiskovalcem - predstavitve 
projektov, razstave, zabave itn.  - Sprejemanje prosotrskih aktov - delovni proces na 
občisnekm nivoju "v živo"

Pazi!park Kava čaj Slamič, Kersnikova 1  1000 LJUBLJANA pazipark@gmail.com Nimamo pogojev najave 17.4. – od 19.00 do 21.00 PAZIPARK je skupina krajinskih arhitektov, ki si prizadeva opozoriti na pomembnost 
urejenosti odprtega prostora. Dejavna je na več področjih, njihovo glavno izrazno sredstvo 
pa je foto-strip. S stripom spodbujajo uporabnike odprtega prostora, da razmislij

POPULUS prostorski inženiring d.o.o. Barjanska 66 1000 Ljubljana tel:  +386(01) 28 00 550; fax:  +386(01) 28 
00 556; gsm:+386 31 602 780

info@populus.si www.populus.si Posebnih pogojev o najavah obiska 
nimamo 

med 20.in 24.aprilom od 11.00 do 15.00 Obiskovalcem bomo v sejni sobi predstavili načrte in reference, ki smo jih pridobili z 18 let 
trajajočo prakso in izkušnjami na najrazličnejših prijektih....

RC Planiranje d.o.o. Ulica XIV. divizije 14 3000 Celje tel: 03/42 74 258; fax: 03/42 74 260 Rado.Romih@planiranje.rc-
celje.si

www.planiranje
.rc-celje.si

 petek 17. Aprila

STUDIO AKKA d.o.o. Tobačna ulica 5  1000 LJUBLJANA Luka Javornik 0599/61012; 031 868 828 info@akka.si http://www.akk
a.si/

Ponedeljek, 13.4.2009 – petek, 17.4.2009; od 15.00 do 18.00 (v 
petek do 22.00) 

URBI, oblikovanje prostora d.o.o   Trnovski pristan 2 1000 Ljubljana Andrej Erjavec: 01  420 18 90 ; Mojca 
Balant: 01 420 18 98

ina.suklje@uirs.si  Vse zainteresirane tudi prosimo, da se 
najkasneje do 16.4 2009 do 10h najavijo 
po telefonu in po e-mailu.

 16.4.2009 ob 13h Urbi.d.o.o. je manjši zasebni biro več družbenikov, ki se ukvarja z urbanizmom, 
arhitekturo, prostorskim planiranjem in krajinskim načrtovanjem. Redno zaposlene ima 4 
pooblaščene arhitekte, ter krajinsko arhitektko in gradbeno tehnico ter dodatno za krajš

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Metelkova 4 1000 Ljubljana tel.: 01 369 59 74 Barbara Mlakar, Maistrova 10, 
1000 Ljubljana ; 
barbara.mlakar@gov.si

ogled razstave možen v uradnih urah Ministrstva za kulturo, 
Indok centra: PO - PE 9 - 12h, SRE tudi 14 - 16h; 16.4.2009 
med 13.00 in 15.00 možnost razgovora z ustvarjalci razstave 
Zgodovinski parki in vrtovi in knjige Po zgodovinskih parkih in 
vrtovih.  


