
Noviceiz slovenije

nekaj svežega?
H.O.M.E. vas popelje skozi nekaj izbranih 
dizajnerskih novosti iz naše okolice

DRUŽISKI CENTER MALA ULICA 
Družinski center Mala ulica v Ljubljani je prvi center te vrste v Sloveniji. Kakor je 
inovativen v vsebini, je tudi v oblikovanju. Bogata zunanjost rekonstruirane fasade 
objekta iz leta 1900 obiskovalce nagovarja, da vstopijo v otroški pravljični svet.  
Prostori, oprema in detajli so zasnovani z namenom, da bi otroke popeljali v različne 
domišljijske svetove in jim vzpodbudili željo po odkrivanju in spoznavanju novega, 
s poudarkom na varnosti in edukativnosti. Družinskemu centru pripada igralnica, 
večnamenski prostor in zunanji vrt. Igrišče otrokom pomaga spoznavati mesto Ljubljana 
skozi igre in igrala, ki se nanašajo na značilne urbane točke (stavbe, parki, spomeniki, 
kot tudi živali in rastline). Celotno prenovo sta vodili arhitektki Mateja Panter in Špela 
Kuhar. Vabljeni vsak dan med 9. in 19. uro. Vstop brez otrok ni možen. 

se radi učite?
ste si obljubili, da se boste v novem letu 
več izboraževali? tukaj sta dva namiga 
za dopolnitev vaše obstoječe dejavnosti 
ali ustvarjanje novega delovnega 
mesta.
MiXer desiGN aGeNCiJa 
Imate ideje in se posredno srečujete z 
oblikovanjem, manjkajo pa vam uporabno 
znanje in praktični nasveti? Design agencija 
Mixer organizira različne izobraževalnice 
pod skupnim imenom Od ideje do izvedbe, 
kjer se naučite vse o predstavitvi informacij 
na estetski in zapomnljiv način, pridobite 
znanje o papirju, o tem, kako do tiskovine, 
nasvete o pisanju za splet in veliko drugega. 
Mixer izobraževalnice so izobraževanja za  
(ne)oblikovalce, ki se srečujejo z 
oblikovanjem. mixer.si/akademija/ 
adria iMaGe aCadeMY 
Z veseljem svetujete drugim katera oblačila 
jim najbolje pristajajo? Vas privlači delo 
barvnega in stilskega svetovalca? adria 
image academy ponuja prvo mednarodno 
certificirano izboraževanje za svetovalce 
za imidž v Sloveniji. Prvo izobraževanje 
bo 17. marca v Ljubljani. Šest mesečno 
usposabljanje za svetovalca/ko za imidž je 
sestavljeno iz treh modulov. Naučili se boste 
vse o telesnih proporcih, izražanju osebnega 
sloga, pravilih poslovnega oblačenja, 
izdelavi osebne barvne karte, psihologije 
barv, izdelavi poslovnega načrta, vodenju 
dobičkonosnega podjeta in vsega ostalega. 
www.obleci.se 
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01 NaravNo Že uporabljate naravna, ročno 
izdelana mila za nego kože? Millo,  

od 5 eur, www.millo.si
o2 legeNda Leta 1947 so izdelali prve luči 

grasshopper, zelo lepe so še danes. Gubi, 
737,93 eur, www.lucimaster.com 

03 dekor Navedek je pozitivna misel, rek, 
aforizem, iskrica, grafit, citat, ki vam polepša  

dan, vsakič ko ga ozrete na steni.  
Kitsch-nitsch, 25 eur, www.navedek.si

04 Na ogled Muzej za arhitekturo in 
oblikovanje do 31. marca gosti razstavo 

Nedokončane modernizacije: Med utopijo in 
pragmatizmom. gre za arhitekturne projekte 

in velikopotezne urbanistične ureditve iz 
obdobja (socialistične) jugoslavije. 
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