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Kogeneracija tudi
v družinske hiše

Utrinki s sejma
Ambiente 2014

Pomlajevanje
okrasnih rastlin

Kakšna je
slovenska hiša

kvadrati
MatjažValenčič,
neodvisnienergetskistrokovnjak

Moč pozitivnih misli
Včasih,kosmoSlovencipotrebovalinajvečmočizarastnove
države,nasjebodrildr.Anton
Trstenjak.Dolgojeiskaltisto
vsemnamskupnoznačilno
lastnost.Živosespominjam,s
kakšnimzanosomjegovorilo
slovenskipoštenosti:sslovensko
poštenostjosmopreživelitisočletjeinupam,dabomošenaprej;
spoštenostjoživiinpropade
slovenstvo.
Dvajsetletstaremisli,kiseberejo
kotpripovedke?Označilisonas
zanajboljkoruptivnodržavona
svetu,"uspešni"menedžerjise
drenjajovzaporih,vednoveč
delavcevjeogoljufanih,državaje
pokradena,medijirazgaljajofarso
sodišč,bogatikriminalcisonedotakljivi,gospodarstvopropada…
Edinoupanjezaobstojsomenda
davčneblagajneindacarjizneomejenimipooblastili.
Jetaslikaslovenskenepoštenosti
žepostalanamskupnalastnost?
Sejeznačajnarodarestakohitro
sprevrgelvsvojenasprotje?Ne.
ŽepredletisoTrstenjakuoporekali,dapoštenostimedSlovenci
niveč,dajeslovenskapoštenost
samošezgodovina.Martegani
videl?Videljeinvedel,panasje
bodrilinnamkotsvetilnikkazal

pravopot.Zapisalješe,daje
trenutnaepidemijanepoštenosti
kakornevihtastočo;zanjose
nebovednoznovazjasni.Pokatastrofisinaravazopetopomore.
Podobnosetudiljudjevnovičdvignejoizmoralnenižinekprejšnji
poštenosti.Čepravtočašetako
stolčevinograde,ljudjeneostanejožejni;naslednjaletinajezopet
obilna.Takojetudisslovensko
poštenostjo.Kljubzačasnimoralnikrizisebovnovičpovrnila,v
vsemsijaju.
Radbizapisalpodobnospodbudnebesedeoslovenskihiši.Daje
slovenskahišavarnainudobna,
toplainenergijskoučinkovita,
skromnainprostorna.Potempa
pogledamstatističnepodatkein
sezgrozim:deležprebivalstva,
kiživivneprimernihstanovanjih
(strehepuščajo,stenesovlažne,
okenskiokvirjitrhli…),dosega30
%,jemednajvišjimivEvropiinše
narašča,deležgospodinjstev,kisi
lahkoprivoščijoprimernotoploin
zdravostanovanje,pasedrastično
manjša.Damenepotlačimalodušjealiceloobup,sivpomoč
prikličempozitivnemisli.Krizaje
priložnost,slabšekonamgre,više
selahkodvignemo!Intarešilna
bilkamiprikažeukrepe,skaterimi
nampomagadržava:€n€rg€tsk€

izkaznic€,d€lilnikitoplot€,davki
nan€pr€mičnin€,€nerg€tski
zakon…Sesamomenizdi,da
namtiukrepineprekrivajostreh,
ampakpraznijodenarnice?
Nihčevamnebozgradilali
popravilvašehiše.Zanestise
moratepredvsemnase.Kajpa,
čenimatedovoljznanjanitiizkušenj,selahkoprepustiteiznajdljivimizvajalcem?Načelomane,
onipostavljajonaprvomesto
svojeinterese,razumljivo.Pomoč
strokeinizkušnjeuporabnikov
najvasvodijopriizbiriukrepov.
Prioritetoukrepovdoločiteglede
nanujnostukrepa,stanjestavbe
invračilainvesticije.Česipritem
lahkopomagatezdržavnimiali
občinskimifinančnimispodbudami,tolikobolje.Lezavedati
semorate,dasozahteve,ki
jihmoraizpolnjevatisodobna
stavba,povsemdrugačnekot
tisto,karponujajostarestavbe.
Potruditesezavečjebivalno
udobjeinvečjokakovostbivanja
zmanjenergijeinnižjimistroški,
zmogliboste.
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POLEPŠAJTE
SVOJ DOM
Kaj nas pri izbiri barv za dom
uči narava?
Želite domači fitnes,
pa imate na voljo le majhen prostor kam se obrniti po nasvet?
Katere tehnološke novosti iz
sveta televizij bodo zaznamovale
leto 2014?
Kakšna naj bo preproga,
če želite z njo poživiti ali umiriti
vzdušje v prostoru?
Kako z lončnicami pričarati
pomlad v stanovanju, še preden
ta dejansko pride?

Vse to in še veliko več boste
izvedeli na 100 straneh revije
Naš dom, najbolj branega
slovenskega dvomesečnika
in vodilne revije na področju
kulture bivanja.

Poiščite revijo pri svojem prodajalcu časopisov ali jo naročite po telefonu
02/23 53 326, 02/23 53 413 ali e-pošti revije@vecer.com.
Naročniki revije imajo 15% popust (letna naročnina 19,38 EUR).
www.nasdom.net

FOTO: MARKO VANOVŠEK

KAMEN NA KAMEN PALAČA

ZAUPATI BO TREBA STROKI

Slovenska hiša
Ko se odločate za gradnjo ali prenovo, poiščite pravega arhitekta. Ne kažite mu fotografij hiš
z lepimi frčadami niti mu ne opisujte gostišča, kjer imajo najboljše sadne solate. Enostavno povejte
mu, kako želite živeti, koliko denarja lahko vložite, in zaupajte stroki.
Čeprav pravimo, da je Slovenija
majhna, in se te majhnosti včasih
celo sramujemo, je vendar bolj
raznolika kot marsikatera velika
država. Pri nas se stikajo štiri
velike evropske geografske enote:
Alpe, Panonska nižina, Dinarsko
gorovje in Sredozemlje, vsaka od
teh ima svoje podnebne značilnosti. To vpliva na raznolikost padavin, vrste podnebij, kamninsko
podlago, vodnatost, rastlinstvo …
Tem značilnostim so prilagojene
stavbe, kar se vidi že na daleč:
strehe v Alpah so strme, da z njih
zdrsi sneg, na Primorskem pa
so položne in težke, da varujejo
pred burjo. Tudi lokalni gradbeni
materiali se razlikujejo, ponekod
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je tradicionalen gradbeni material kamen, drugod les, ilovica
… Meščanska hiša je iskala vzor
v evropskih mestih, podeželska
se je počasi razvijala, od sprva
enocelične hiše do različno velikih
in oblikovanih domačij, vendar je
ves čas ohranjala elemente avtohtonega stavbarstva. V novejšem
času, od konca druge svetovne
vojne naprej, pa se je začelo podeželje neorganizirano razvijati. To je
najbolj očitno pri videzu novejših
podeželskih hiš, ki že na daleč
bahaško kažejo slab okus lastnikov in zanikanje tradicionalnih
vrednot gradnje. Povečevala so se
nasprotja značilnosti stavb; nove
stavbe, grajene po pravilu globa-

lizacije, so morda res izboljševale
bivalne razmere, hkrati pa so opustile oblikovne vrednote in merila,
vez med človekom in okoljem se
je pretrgala.
TRADICIONALNO
STAVBARSTVO
Stavbarstvo slovenskega podeželja zelo lepo opisuje Živa Deu.
Pregledno opisuje pet zakonov
kompozicije, ki so jih tudi graditelji
preprostega spoštovali: simetrija,
modul, razmerje, ritem in harmonija; hkrati pa predstavi vseh štirinajst značilnih arhitekturnih regij,
od soško-vipavske na zahodu do
pomurske na vzhodu. Poiščite
njeno knjigo in uživajte v branju.

Vidik kakovosti bivanja in energijske učinkovitosti bom naslonil na
tipologijo stavb iz projekta Tabula.
S programom, ki je dostopen na
spletu, lahko lastnik stavbe oceni
glavne energetske lastnosti stavbe, možne varčevalne ukrepe in
njihov učinek.
Preden predstavimo tipično
slovensko hišo, poglejmo še spreminjanje gradbene zakonodaje.
Tradicionalna gradnja je slonela
na dobri praksi, sodobna pa
temelji na zakonsko urejeni gradnji. Prehod na urejeno stanje je
bil kaotičen, nekaj kaosa še ostaja. Pregled stanovanjskih gradenj
kaže nelogično omilitev gradbenih
kvadrati/512/ponedeljek, 24. februarja 2014
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LEVO Državni organi danes nimajo ustreznih podatkov o stanju,
številu, lokaciji, vrsti naprav, uporabljeni vrsti goriva in količini
porabljenega goriva, kar bi potrebovali za takojšen nadzor
uporabnikov. SPODAJ Vedno več sodobnih stavb je grajenih
po načelih trajnostne gradnje, pri kateri je velik poudarek tudi
na socialni funkciji družinskih stavb.

GENERACIJSKI PREGLED HIŠ
Pregledenodružinskihhišpokažeskupneznačilnosti,kivplivajo
nakakovostbivanjainnarabo
energijezaogrevanje.Prioceni
vsehstavbsemupošteval100
kvadratnihmetrovogrevalne
površine.

lkurilnegaolja,energetska
izkaznicarazredaF(190),pričakovanletnistrošekenergentaje
2000€.
μStavba,zgrajenamedletoma
1981in2001,obsegaklet,pritličje
inmansardo,uporabnapovršina
meri190m²,potrebnaenergijaza
ogrevanjeinvodoje18.500kWh
oz.1850lkurilnegaolja,energetskaizkaznicarazredaF(185),pričakovanletnistrošekenergenta
je1900€.
μStavba,zgrajenamedletoma
2002in2008,obsegapritličje,
nadstropjeinpodstreho,uporabnapovršinameri285m²,potrebnaenergijazaogrevanjeinvodoje
9200kWhoz.1.000sm³zemeljskegaplina,energetskaizkaznica
razredaD(92),pričakovanletni
strošekenergentaje650€.
μStavba,zgrajenapoletu2009,
obsegapritličje,nadstropjein

podstreho,uporabnapovršina
meri287m²,potrebnaenergija
zaogrevanjeinvodoje6900
kWh,energetskaizkaznicarazredaD(69),ogrevanjestoplotno
črpalko,letnaraba2300kWh
elektrike,pričakovanletnistrošek
energentaje400€.
Gledenapričakovanostanjetehnikesodejanskistroškivstarejših
stavbahvsajdvakratvišji.Kar
ješehuje,zaradinapačnerabe
stavbesozelopogostinezdravi
bivalnipogoji,vlaga,plesen,slaba
kakovostnotranjegazraka…
Pripodeželskihstavbahjeznačilnodejstvo,daseobčutnoprevelike,zatostanovalciogrevajole
manjšidelstavbe.Predtremiali
večdesetletjisopogostogradili
zelovelikeenodružinskestavbe
zavečgeneracijskedružine,sedaj
pavnjihpogostoživienaoseba,
kinimadovoljsredstevnitiza
ogrevanje,kajšelezavzdrževanje.

Težkorešljivproblem.Šelezadnja
letasegraditeljiodločajozagradnjomanjših,razumnovelikih
stavb,kiimajodo35kvadratnih
metrovbivalnepovršineza
osebo,zaštiričlanskodružinodo
140kvadratnimmetrovbivalne
površine.
STANJE STAVBNEGA FONDA
Tudipoglednaohranjenoststavb
nirazveseljiv.Podatkistatističnegaurada,kiprikazujepovprečje,
marsikajpolepša.Razpršena
poselitev,značilnazaSlovenijo,se
odražavstrukturistanovanjskega
sklada,sajprevladujejostanovanjavenostanovanjskihstavbah
(53odstotkov).Stanovanjav
individualnihstavbahvpovprečju
merijo95,4kvadratnihmetrov.
Opremljenoststanovanjzosnovniminapeljavamiseizboljšuje,
vendarstatistikanezajemaizrabljenostinapeljav.Velikavečina
stanovanj(91odstotkov)ima
FOTO:MARLES

zahtevtoplotnezaščitestavbv
drugipoloviciprejšnjegastoletja.
Gradbenezahteveokolileta1960
sobileobčutnomilejše,kotjih
jeleta1875določalstavbnired
zavojvodinoKranjsko.Šeleleta
1980sobilidoločenistrožjipogoji
zatoplotnozaščitostavbkotv
19.stoletju.Sedanjagradbena
zakonodajajeprecejzahtevnejša,
poletu2020pabodovoljenograditilestavbe,kinebodoporabile
skorajničenergijezaogrevanjein
hlajenje.Vprašanje,zakajjebila
gradbenazakonodajavnekem
obdobjutakopopustljiva,kažena
zlorabonavideznopocenienergije,karjepovzročilovelikoškodev
nacionalnemstavbnemfonduinv
kakovostibivanja.

μPovprečnaenodružinskastavba,zgrajenapredletom1945,
obsegaklet,pritličjeinpodstreho,
uporabnapovršinameri151m²,
potrebnaenergijazaogrevanjein
vodoje30.000kWhoz.17,5prm
drv,energetskaizkaznicarazreda
G(300),pričakovanletnistrošek
energentaje1000€.
μStavba,zgrajenamedletoma
1946in1970,obsegaklet,pritličje,nadstropjeinpodstreho,
uporabnapovršinameri190m²,
potrebnaenergijazaogrevanjein
vodoje32.800kWhoz.19prm
drv,energetskaizkaznicarazreda
G(328),pričakovanletnistrošek
energentaje1100€.
μStavba,zgrajenamedletoma
1971in1980,obsegaklet,pritličje,nadstropjeinpodstreho,
uporabnapovršinameri181m²,
potrebnaenergijazaogrevanje
invodoje19.000kWhoz.1.900
kvadrati/512/ponedeljek, 24. februarja 2014
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KAMEN NA KAMEN PALAČA
LEVO Hiša ponuja dodatno zaščito, udobje in zavetje,
zato naj bo projektirana, zgrajena in uporabljena
kot zdravju koristna.

občasno, zato je bila raba energije
občutno nižja, kot je prikazano.
Precej kasneje, kot so bile stavbe
zgrajene, so lastniki vgradili centralno radiatorsko ogrevanje. Tako
so bili vsi prostori ogrevani, na
oknih v izbi niso več rasle ledene
rože, raba energije pa je narasla.

Center Energetskih
Rešitev
BTC – dvorana 2
Šmartinska cesta 152
Ljubljana
08 205 94 70
info@zelene-energije.com
Svetovanje

Ogrevanje/hlajenje
z obnovljivimi viri energije

Klimatizacija
in prezraèevanje

osnovno infrastrukturo: kopalnico, stranišče, elektriko in vodo.
Brez kopalnice in notranjega
stranišča je 48.000 stanovanj. Še
slabše je stanje ogrevalnih naprav.
Državni organi nimajo ustreznih
podatkov o stanju, številu, lokaciji, vrsti naprav, uporabljeni vrsti
goriva in količini porabljenega
goriva, kar bi potrebovali za
takojšen nadzor uporabnikov. To
je resen problem, saj je vgrajenih
400.000 do 600.000 kurilnih
naprav, na katerih je treba izvajati
dimnikarske storitve zaradi zagotavljanja požarne varnosti objektov in predvsem varovanja človekovega zdravja. Večina obstoječih
kurilnih naprav je neustrezna,
posledici sta nepravilno zgorevanje in prevelika emisija prašnih
delcev ter škodljivih plinov.

Elektro inštalacije

Sistemi za proizvodnjo
in upravljanje elektriène
energije

Centralno nadzorni sistemi

Kraljevièa Marka ulica 14
Maribor
02/290 91 20
Prièakujemo vas z našimi
celovitimi energetskimi
rešitvami!
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SPREMINJANJE STAVB
Zgornji prikaz je malo popačen pri
najstarejših stavbah. Stare stavbe
so bile tudi po sedanjih kriterijih
trajnostne, le bivalno udobje je
bilo slabše. Ko so bile te stavbe
grajene, je bilo urejeno lokalno
ogrevanje, s krušnimi pečmi v
osrednjem prostoru. Krušna
peč je bila namenjena tudi za
peko kruha in kuhanje, običajno
so jo zakurili dvakrat tedensko.
Ogrevan je bil samo del stavbe,

TRAJNOSTNA GRADNJA
Princip trajnostne gradnje temelji
na treh merilih: ekologiji, ekonomiji in družbeno-kulturoloških
merilih, ki jih je treba obravnavati
dolgoročno in enakovredno. Poleg
teh meril so za kakovost posebej
pomembne tehnične lastnosti,
načrtovanje in izvedba stavbe ter
lokacijske značilnosti stavbe.
Trajnostnost stavbe se lahko
opiše in oceni s pomočjo kriterijev
kakovosti, dopolnjeno z lokacijskimi značilnostmi. Različni vidiki
trajnostnosti so med drugim v
neposrednem medsebojnem
vplivu, tako da je nujno potrebna
celostna ocena. Cilj je optimizacija zgradbe preko njenega celotnega življenjskega cikla v smeri
minimizacije porabe energije in
virov, zmanjšanja vplivov na okolje in v smeri izboljšanja celovite
gospodarnosti. Sočasno je treba
zadostiti zahtevam po izboljšanju
družbeno-kulturoloških vidikov;
to se med drugim doseže tako,
da se zagotovi doseganje meril za
zagotavljanje zdravja in ugodja,
ki vodijo do povišane življenjske
kakovosti in storilnosti uporabnikov zgradbe. Pri projektiranju
gradnje ali obnove stavbe se
pogosto pojavijo vprašanja,
do katere mere so posamezni
ukrepi ekonomični, ali se splača
zamenjati okna, koliko toplotne
izolacije vgraditi na stene, kateri
energent izbrati in mnogo drugih. S kriteriji trajnostne gradnje
lahko vse ukrepe ovrednotite in
jih medsebojno primerjate. Na ta
način lahko zgradite boljšo stavbo
z manj denarja.

TUJA ARHITEKTURA
JE INVAZIVNA
Invazivne rastline so tujerodne
rastline, ki so v naše okolje prišle
v bližnji preteklosti. Nekatere se
kasneje izkažejo kot negativne
za avtohtono floro. Te rastline
s svojo invazivnostjo izpodrivajo samoniklo vegetacijo,
škodijo okolju. Kar se dogaja
z rastlinami, se dogaja tudi s
stavbami. Ohranjati izvirnost
v arhitekturnem oblikovanju je
zelo pomembno, še posebno v
času globalizacije. Lastniki, ki
rušijo stare stavbe ali ki gradijo
tuje oblike, se ne zavedajo, da s
tem uničujejo kulturo lastnega
naroda. Zlasti na podeželju je
vedno več stavb, ki bi spadale v
druga okolja. Čudovita stavba,
predstavljena v katalogu najlepših skandinavskih stavb, deluje v
našem okolju kot muha v polenti.
Tuje stavbarstvo, ki ne sloni na
naši tradicionalni gradnji, lokalnih
gradbenih materialih in bivalnih
navadah, povsem degradira in
izniči stavbo in okolje, v katerega
je postavljena. Bivanje v avtohtoni podeželski stavbi ima veliko
družabno noto: v sobi, imenovani
hiša, se srečuje družina, sklepajo
se kupčije, živahno je ob praznikih … V sodobnejših hišah, ki so
načrtovane po tujih načelih, pa se
družinski člani zapirajo vsaj v svoj
prostor, množica vrat in hodnikov
med njimi ustvarja prepreke, ki se
jih niti ne zavedajo. Zato je vedno
več sodobnih stavb grajenih po
načelih trajnostne gradnje, kjer
je velik poudarek tudi na socialni
funkciji družinskih stavb. Hiša
ponuja dodatno zaščito, udobje
in zavetje, zato naj bo projektirana, zgrajena in uporabljena kot
zdravju koristna. Predvsem naj bo
v oporo zdravemu bivanju in naj
ne škodi prebivalcem ter okolju.
Marsikatera bahaška hiša že od
daleč z razporeditvijo fasadnih
odprtin nakazuje neustrezen razpored prostorov, detajli pa nakakvadrati/512/ponedeljek, 24. februarja 2014

DESNO Princip trajnostne
gradnje temelji na treh
merilih: ekologiji, ekonomiji
in družbeno-kulturoloških
merilih, ki jih je treba obravnavati
dolgoročno in enakovredno.

MSTEAM
FOTO:DREA

KAMEN NA KAMEN PALAČA

zujejonanezdravoinenergijsko
potratnostavbo.Tosoposledice
vsiljevanjatujealinepremišljene
arhitekturevnašeokolje,patudi
nekritičnegasprejemanja.Kose
odločatezagradnjoaliprenovo,
poiščitepravegaarhitekta.Potem
pamunekažitefotografijhišz
lepimifrčadaminitimuneopisujtegostišča,kjerimajonajboljše
sadnesolate.Enostavno,povejte
mu,kakoželiteživeti,kakovelikadružinasteinkolikodenarja
lahkovložitevgradnjoinvzdrževanje.Odtunaprejseprepustite
stroki.

MATJAŽ VALENČIČ
NEODVISNI ENERGETSKI
STROKOVNJAK
WWW.ZENERGIJA.SI
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KOGENERACIJA

Že letos tudi v družinske hiše
Kogeneracija kot soprozivodnja električne energije in toplote je uveljavljena pri velikih objektih,
razvoj pa na naš trg prinaša uporabo sistema tudi v družinskih hišah.
Po minulem žledu, v katerem
smo se začeli zavedati, kako smo
odvisni od električne energije, se
pozornost usmerja tudi v kogeneracije. Takšen način proizvodnje
električne energije prinaša neodvisnost izkoriščanja energije od
javnega omrežja. Kogeneracija
primarno proizvaja električno
energijo iz generatorja, nastalo
toplotno energijo pa uporabi za
ogrevanje, pripravo sanitarne
tople vode ali za oskrbovanje
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tehnoloških procesov. Gre za
energetsko učinkovit način izrabe
goriv, kjer strokovnjaki zagotavljajo tudi več kot četrtino prihranka
primarne energije in več kot
90-odstotni izkoristek primarnega goriva, poleg tega zmanjšuje
emisije CO2, CO, SO2 in NOX v
ozračje.
ZNIŽATI STROŠKE OGREVANJA
Med prednostmi, ki jih kogeneracije prinašajo uporabnikom,

Matej Sevčnikar, direktor
Gorenjevega hčerinskega podjetja Indop, našteva nižje stroške
električne in toplotne energije,
nižje obratovalne stroške, večjo
zanesljivost oskrbe z energijo in
neodvisnost izkoriščanja energije
od javnega omrežja. Po njegovih
izkušnjah se v Sloveniji kaže
izjemno zanimanje za naložbe v
soproizvodne enote, tako v podjetjih kot pri javnih institucijah,
torej prej javnih naročil. Trend je

začel naraščati predvsem lani,
nadaljuje se tudi letos. "Večjo
težavo, ki jo vidimo na slovenskem trgu, predstavlja priprava
novega energetskega zakona, ki
je neugoden za napredne energetske sisteme, kot so soproizvodne enote, in je v nasprotju
s trendi v Evropi, ki spodbuja
lastno proizvodnjo toplotne
in električne energije na
lokaciji porabnika,"
opozori ob tem.
kvadrati/512/ponedeljek, 24. februarja 2014
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PRIJAZNO DO NARAVE

ODNOS DO OKOLJA
Sistemkogeneracijejezanimivzaradiprehodavnizkoogljično
družbo.Zuporaboplinasevprimerjaviskurilnimoljem,
mazutominpodobnimienergentiemisijetoplogrednihplinov
bistvenoznižujejo.Ceneplinastihgorivvprimerjavizdrugimi
fosilnimigorivirastejopočasneje.

kvadrati/512/ponedeljek, 24. februarja 2014

KAJ PA MAJHNI
ODJEMALCI
"Tehnologija,kijeprimernaza
stanovanjskehiše,ježenavoljo.
Tosopredvsemkogeneracije
sStirlingovimmotorjeminv
manjšimerizgorivnimicelicami,
vendargrevpraksizaposamezneprimereinšenipogostaizbirainvestitorjev,"praviGašper
Ravnak,vodjarazvojavdružbi
Butanplin.

SKRAJNO LEVO Z zamenjavo
starega in dotrajanega
plinskega kotla z novim,
kondenzacijskim, pomembno
znižamo stroške ogrevanja.
LEVO Kogeneracije moči
do 100 kWe so primerne
za manjša podjetja, šole,
občine, domove za ostarele ...

Ponjegovihbesedahsebosčasoma,kobovečnaložb,znižala
tudicenatehizdelkov,karbo
omogočaloboljmnožičnouporabotetehnologije.
"Zazdajpavišinapodporeza
proizvodnjoelektričneenergijev
tehizdelkihnidovoljvisoka,dabi
omogočalaustreznopovračilno
dobogledenavrednostnaložbe,"šedodaGašperRavnak.
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VELIKOST KOGENERACIJE
Kogeneracije moči do 100 kWe so
primerne za manjša podjetja, šole,
občine, domove za ostarele, tiste
nad 100 kWe pa za hotele, zdravilišča, kopališča, bolnišnice in druge
objekte, kjer je treba ogrevati večje
površine prostorov. Dolgo smo
čakali, da kogeneracije postanejo

zanimive tudi za stanovanjske
hiše. Po besedah sogovornika
bodo te kogeneracije za družinske hiše na našem trgu še letos,
primerne bodo tudi za manjše
šole, vrtce, velnes centre in druge
objekte. "Prednost takega sistema
za uporabnika bo poleg prihrankov
predvsem enostavnost uporabe
in prijaznost sistema do uporabnika." Gošper Ravnak iz Butan plina
se strinja, da je tehnologija, ki je
primerna za stanovanjske hiše, že
na voljo. "Predvsem gre za kogeneracije s Stirlingovim motorjem
in v manjši meri gorivnih celic,
vendar v praksi gre za posamezne
primere in še ni pogosta izbira
investitorjev," pojasni.

ZGORAJ Trenutno je najbolj
razširjena uporaba zemeljskega
plina, predvsem zaradi nižje
cene, visoke kalorične
vrednosti in dobre razširjenosti
plinovodnega omrežja.
ZGORAJ LEVO Kogeneracija
EC Power na zemeljski ali
utekočinjeni naftni plin lahko
omogoča več kot 95-odstotni
izkoristek goriva in do
40-odstotni prihranek primarne
energije. Velika prednost
se kaže tudi v bistveno nižjih
stroških vzdrževanja
in možnosti daljinskega
spremljanja delovanja enot.

METKA PIRC

NA VREME NE MOREMO VPLIVATI, NA STROŠKE PA LAHKO.

NAJVECJA

Vreme v € / ARSO

Sevčnikar pojasnjuje, da pri
takšnem sistemu električno energijo proizvajajo neposredno pri
porabnikih, zato je pridobivanje
energije cenejše, gospodarski
subjekti pa s tem pridobijo
prednost na trgu. Tehnologija
omogoča izkoriščanje električne
energije in ogrevanje domov,
ustanov in podjetij neodvisno od
javnega omrežja. "Porabnik, ki se
odloči za soproizvodnjo, predvidoma še naprej porablja enake
količine energije, dosegel pa bo
velike ekonomske prihranke, saj
na podlagi večjega izkoristka
ta zagotavlja nižje stroške kot
konvencionalne tehnologije.
Proizvedena električna energija
se v večini primerov odda v
elektrodistribucijsko omrežje. V
primeru večjega odjema pa se
lahko porabi tudi za lastno rabo."
Če energijo oddajamo v omrežje,
nam država omogoča subvencijo
za prodajo električne energije

preko zagotovljenega odkupa,
v drugem primeru pa preko
obratovalne podpore. "V večini
primerov vgradnje soproizvodnih
enot znaša energetski prihranek
za posameznega uporabnika od
20 do 25 odstotkov. Prav tako
je glede na izračune predviden
približno desetodstotni donos na
investicijo."

Naročnik: HSE d. o. o., Koprska ul. 92, 1000 Ljubljana

PALETA RAZLIČNIH
ENERGENTOV
Predvsem od možnosti, ki jih
imamo na posamezni lokaciji, je
odvisno, kakšen energent bomo
izbrali kot pogonsko gorivo naše
kogeneracije. Trenutno je najbolj
razširjena uporaba zemeljskega
plina, predvsem na račun nižje
cene, visoke kalorične vrednosti in
dobre razširjenosti plinovodnega
omrežja. Sevčnikar pravi, da s tem
predstavlja najboljšo ekonomično
umestitev soproizvodne enote.
Na območjih, kjer ni možno uporabiti zemeljskega plina, navadno
uporabijo utekočinjen naftni plin.

PONUDBA

TOPLOTNIH CRPALK
www.pozitivnaenergija.si

Priporoča
kvadrati/512/ponedeljek, 24. februarja 2014

Najnovejši in najboljši izolacijski materiali
^e nameravate v kratkem izolirati karkoli v hi{i, je prav,
da se pred nakupom materiala pozanimate in preverite, s katerimi materiali
bo va{a investicija najbolj gospodarna in u~inkovita.
[koda bi bilo, ~e ne bi izkoristili najbolj{ega, kar se dobi. Ker se spla~a!

Izoliramo podstrešje

Izoliramo tla

V bivalni mansardi je pomembno, da se prostori
ne pregrevajo. Zato tam uporabimo bolj{e
izolacije, ki imajo toplotno prevodnost manj kot
0,035W/mK. Na primer: kamena volna TRIO
035, steklena volna UNIFIT 035 ali 032
(proizvajalec Knauf Insulation, [kofja Loka),
URSA SF 35 ali 032 (proizvajalec Ursa Novo
mesto), ISOVER MK-KF 035 in ISOVER
PREMIUM 032 (proizvajalec Saint-Gobain
Isover Avstrija). Te izolacije se lahko vgradi nekaj
centimetrov tanj{e, so pa tudi bolj{i zvo~ni
izolatorji kot obi~ajni izdelki. Za vse izolacije so
na voljo tudi spri~evala za EKOSKLAD, ki vam s
subvencijami lahko zmanj{a investicijo.

V prvi eta`i prepre~ujemo ohlajanje, v ostalih
nadstropjih pa zvo~no izoliramo. S tem
zmanj{amo hrup, ki nastane zaradi hoje in
premikanja predmetov. Izolacija mora biti dovolj
trdna, zato uporabljamo kameno volno.

V~asih je za stekleno volno veljalo, da bode in da
je delo z njo zelo neprijetno. Pri novih izdelkih so
ta problem `e odpravili. Tudi neprijetnega vonja
ni ve~. Tovarna Knauf Insulation je svojo
izbolj{ano volno obarvala rjavo, URSA iz Novega
mesta pa belo. Izolacija Isover ostaja rumena. Za
vse tri pa so veliko bolj prijazne uporabnikom, kar
dokazujejo tudi s certifikati.

Katera izolacija je prava
zame?
Vrzite kovanec ali pa se obrnite po pravi
nasvet in dodatne informacije na spletni strani
www.kalcer.si ali v trgovini KALCER
MARIBOR, d.o.o. Pridite – res se spla~a!

Zapiranje balkona
Kadar se odlo~imo, da bomo balkon zaprli in
pove~ali dnevni prostor, potrebujemo posebej
dobro izolacijo, ker nimamo na razpolago prav
veliko prostora. Za stene uporabimo izolacije
razreda 032, za strop ali tla pa izolacijo iz purena,
ki je trenutno naju~inkovitej{a izolacija na trgu.
Kadar je prostora res malo, uporabimo posebne
izolacijske ve~slojne folije.

Februarja in marca
lahko prièakujete
v trgovini KALCER
posebno ugodne akcijske
cene za izolacije!
Nu{ka Marn

FOTO: GETTY IMAGES
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KRIZA IN NEPREMIČNINSKE AGENCIJE

"Uspeh je, ko stranki zagotoviš
vse, kar potrebuje"
Nepremičninske agencije se soočajo s krizo na trgu nepremičnin, ki še kar ne mine. Mnogi so že
omagali, nekateri pa iz "bitke" odhajajo, kot pravijo, še močnejši. A pot do tega je težka, predvsem
pa je treba stranki ponuditi vse, kar zahteva in pričakuje.
Nepremičninske agencije so drastično zmanjšanje obsega dela
in poslov zaznale v drugi polovici
leta 2008, slabšanje razmer pa se
je nato samo še stopnjevalo. Po
podatkih AJPESA so mnoge nepremičninske agencije v zadnjih petih
letih morale zapreti svoja vrata.
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Največji del nepremičninarjev je
ugasnil v Ljubljani, sledi Obala.
V VLOGI REŠEVALCA
Kako lahko nepremičninska
agencija v teh časih sploh preživi?
"Nepremičninska agencija in vsak
posameznik v njej mora krizne čase
prepoznati kot priložnost in ne kot
dodatno obremenitev, je prepričan
Jure Dobošič iz nepremičninske
agencije Insa nepremičnine.
"Priložnost v smislu dodatnega in
skoraj popolnega servisa za poten-

cialno stranko, kupca ali najemnika. Velikokrat se nepremičninarji
znajdemo v vlogi reševalca iz
finančnih težav, osebnih stisk, družinskih problemov ... Vse to lahko
vpliva na končno odločitev glede
nakupa oz. najema nepremičnine.
Predvsem pa stranke zahtevajo v
vsakem trenutku popolno informacijo vsega, kar je povezano z nepremičninami, predvsem s področja
financ, zakonodaje, davščin ..." Če
v svojem delu uspeš vse to združiti
in nuditi stranki kompleten servis,

je dela in zaslužka več kot dovolj,
ocenjuje Dobošič.
POMEMBNA JE
KAKOVOSTNA PREDSTAVITEV
Vsekakor je uspeh v podučenem in
motiviranem timu zaposlenih, ki z
veseljem pomagajo stranki do rešitve problema ali uresničitve svojih
sanj, razmišljata Daniel Angel Sauli
in Mojca Žižek, direktorja Atrium
nepremičnine. "Velik del uspeha
je v kakovostni predstavitvi nepremičnine iz vseh objektivnih vidikov
kvadrati/512/ponedeljek, 24. februarja 2014
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LEVO Danes je kupec kralj, vloga nepremičninskega posrednika pri
prodaji, nakupu, oddaji, najemu nepremičnine pa postaja vse bolj
zahtevna. SPODAJ Naloga dobre nepremičninske agencije v kriznih
časih je, da natančno ve, kakšno nepremičnino bi kdo rad kupil.

PIKA NA I

POŠTENOST
JE NA PRVEM MESTU
Nepremičninska agencija je po zakonu dolžna zagotavljati pravno
varnost tako kupcu kot prodajalcu, zakon ji nalaga najvišji nivo
skrbnosti strokovnjaka, pri čemer je nepremičninska agencija
dolžna imeti še dodatno zavarovanje odgovornosti v primeru
napak, pojasni Mojca Žižek iz Atrium nepremičnin.

MED ŠTEVILNIMI OGLASI
TEŽKO NAJTI PRAVO
Po njunih besedah s samostojno
prodajo v oglasniku prodajalec
vsega tega ne dobi. "Na enem od
FOTO: GETTY IMAGES

"Na trgu je zelo veliko agencij. Tisti, ki so se zavezali zastopati
najvišje standarde varnosti za svoje stranke, so podpisniki
kodeksa dobrih poslovnih običajev. Mi smo ga podpisali že prvi
dan, saj je naše poslanstvo nuditi strankam najvišji nivo varnosti.
Varnost in poštenost sta seveda bistvena, naslednji zelo
pomemben dejavnik pa je učinkovita prodaja za prodajalce
nepremičnin, za kupce pa korektno svetovanje pri izboru med
ponudbo in selekcija med množico nepremičnin, ki so na trgu."

znanih nepremičninskih portalov
je več kot 12 tisoč nepremičnin.
Ob takšni količini je bolj naključje,
da kupec najde ravno stanovanje,
ki ga prodajate. V agenciji kupcu
vsako nepremičnino posebej
predstavimo in ga povabimo na
ogled. Kupci so agenciji, ki jim
korektno svetuje pri ponudbi, zelo
hvaležni, saj jim prihranijo ogromno časa z ogledi nepremičnin,
ki sicer na fotografijah zagledajo
zanimive, a zaradi določenih
lastnosti nikakor niso primerne za
tega kupca."

(stanje nepremičnine, tehnične
specifike, lega, obratovalni stroški,
pravno stanje ...). Pomembne oz.
dobrodošle so dobre fotografije,
tloris stanovanja, video predstavitev ... Najpomembnejša prednost,
ki jo pridobi prodajalec nepremičnine, če sodeluje s kompetentno
agencijo, pa je, da se agencija
vsakodnevno srečuje s potencialnimi kupci in posredniki. Tako
skozi svetovalni razgovor spoznajo
njihove zahteve in potrebe ter jim
na podlagi teh informacij ponudijo
najprimernejšo ponudbo iz tisočih
nepremičnin."

EVIDENCA
POTENCIALNIH KUPCEV
V času informatike uspešne
agencije uporabljajo vse možnosti komunikacije s strankami,
pravita sogovornika. "Pri svojem
delu uporabljamo spletno stran,
imamo tudi prilagojeno aplikacijo
za pametne telefone, internetne
oglasnike, facebook, youtube,
sms-oglaševanje, e-mail obveščanje ... Za vse kupce in prodajalce
si zabeležimo, kaj iščejo, in jih
nato obveščamo o novostih. V
bistvu na ta način dosežemo
zelo velik krog strank s ciljanimi
informacijami, ko nam nekdo da
v prodajo atraktivno stanovanje
po zanimivi ceni, obvestimo vse
potencialne kupce, ki jih imamo v
evidenci. Kar nekajkrat smo uspeli
prodati nepremičnino v nekaj
dneh. Pred tem pa je prodajalec
sam mesece prodajal neuspešno.
Posredovanje agencije res nekaj
stane, a sta varnost in efektivnost
tista, ki to upravičita."
KUPCI SO DANES ZAHTEVNEJŠI
Kupci so danes vedno bolj ozaveščeni in zahtevnejši, kar je
tudi prav, poudari Mojca Žižek.
"Zaradi tega je vsekakor bistveno
lažja komunikacija s posredni-

kvadrati/512/ponedeljek, 24. februarja 2014
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kom, ki je strokovnjak na svojem
področju. S tem pa pride tudi
hitreje do realizacije prodaje, ki je
v korist tako kupca kot prodajalca. Kupci danes pozorno pogledajo dejansko stanje, kakovost
obnove, torej tudi, kaj točno je
bilo obnovljeno, ni dovolj le površinska obnova, preverijo stanje
rezervnega sklada, potencialne
večje skupne investicije na bloku,
obratovalne stroške, pravno
stanje ... Mi si te podatke pridobimo že ob prevzemu v prodajo
in lahko kupcu hitro odgovorimo
in olajšamo nakup/prodajo/
najem."
PRODAJALE SO SE
KOT SVEŽE ŽEMLJICE
Na vprašanje, kakšne je razlika
med vlogo nepremičninske agencije danes in pred desetimi leti,
Jure Dobošič odgovori: "Razlika
je predvsem ta, da je bila pred
desetimi leti diametralno nasprotna situacija glede ponudbe
in povpraševanja na področju

V času informatike uspešne agencije uporabljajo vse možnosti komunikacije s strankami.
nepremičnin, kot je danes.
Povpraševanje je bilo namreč
veliko nad razpoložljivo ponudbo,
nepremičnine so se prodajale kot
sveže žemljice, zakonodaja ni bila
tako stroga kot danes, finance
na široko dostopne. Pogosto
se je dogajalo, da smo za posa-

mezno nepremičnino, ki je bila
predmet prodaje, prejeli po štiri
ali več konkretnih ponudb, kar je
omogočalo prave mini licitacije
prodajalcev, ki so tako velikokrat
iztržili več, kot je bila posamezna
nepremičnina dejansko vredna.
Danes je kupec kralj, posebej

tisti, ki ima finance za nakup
že urejene. Je pa res, da je na
našem, severovzhodnem koncu
države, ponudba manjša, posebej
pri novogradnjah, točneje novih
stanovanj."

SANJA VEROVNIK

PLES ŽERJAVOV NA DUNAJU

Več kot 40 žerjavov je na gradbišču novo nastajajoče soseske
Seestadt Aspern uprizorilo
plesno koreografijo z naslovom
"Žerjavje jezero. Balet žerjavov".
Svetlobni in glasbeni spektakel
je bil na ogled 15. februarja,
napovedal pa je enega največjih
dunajskih gradbenih projektov.
Žerjavi bodo namreč na območju nekdanjega dunajskega
letališča Aspern ustvarili novo
dunajsko mestno četrt Seestadt
Aspern. Gre torej za nenavaden
in domiseln način, s katerim so
meščanom predstavili enega
največjih projektov za razvoj
mesta v Evropi. Ples gradbenih
strojev si je ogledalo okrog
kar 14.000 gledalcev. Vodja
umetniškega projekta Stefan
Kainbacher je povedal, da so
za sestavo glasbeno-plesne
koreografije izdelali posebno
tridimenzionalno računalniško
simulacijo. Petnajstčlanska ekipa
glasbenikov iz različnih dunajskih
orkestrov je en mesec pripravlja-
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Odprli so največje dunajsko gradbišče

Žerjavi bodo ustvarili dom za 20.000 ljudi.
la polurno predstavo, pri kateri
so upravljavci žerjavov dobivali
navodila, kako naj upravljajo žerjave, po radijskih valovih.
Nova dunajska mestna četrt
Seestadt Aspern se bo raztezala
na 240 hektarih površine in jo

bodo v treh fazah gradili do leta
2028. V načrtu te investicije je
gradnja stanovanj za kar 20.000
stanovalcev, stanovanja pa bodo
zgrajena skladno z visokimi ekološkimi standardi. Poleg tega bo
v soseski prostor še za pisarne,
trgovska in storitvena podjetja ter

raziskovalne in razvojne ustanove. Načrtovana je tudi izgradnja
izobraževalnega kampusa, v osrednjem delu soseske pa bodo uredili pet hektarov veliko umetno
jezero, obdano s parkom.

(AJD)
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PODJETJE, KI SE PONA[A S [TEVILKAMI

V ENEM LETU PRODALI ZA VE^ KOT

8,600.000 EUR
NEPREMI^NIN IN NA[LI DOM @E TISO^IM STRANKAM!

Si lahko predstavljate, da se v teh letih, ko ves ~as poslu{amo, kako je kriza
prizadela nepremi~ninski sektor, podjetje uspe{no razvija prav v tej
dejavnosti? O katerem podjetju je govor? O podjetju Atrium nepremi~nine,
d.o.o., ki je bilo ustanovljeno maja 2007 in je na polno pri~elo delati v 2008, ko so
`e vsi opozarjali, kako promet z nepremi~ninami strmo pada; leta 2011 je bilo
prodanih 11.000 stanovanj, v letu 2008 pa zgolj 6700 (vir GURS: Poro~ilo o
slovenskem trgu nepremi~nin 2012). Nato smo s kakovostnim delom vsa leta
ve~ali promet in pridobivali zveste stranke. V teh letih smo pomagali pri prodaji
ali nakupu `e ve~ kot tiso~ strankam. Danes lahko Atrium nepremi~nine {tejemo
za eno izmed vodilnih agencij na podravskem obmo~ju - po dose`enem
prometu in tudi po {tevilu zaposlenih.
Kako nam to uspeva?
Ena od klju~nih prednosti je ta, da nismo poznali "zlatih" ~asov za prodajo
nepremi~nin in smo kot agencija `e od za~etka bili vajeni "kriznih" okoli{~in.
Zavedali smo se, da je stranka kralj, tako kupec kot prodajalec, za katerega smo
hitro odzivni in prilagodljivi za oglede in nasvete, kako se lotiti nakupa,
financiranja in pravne za{~ite. Potrditev tega je tudi nagrada Gospodarskega
vestnika za odli~nost v poslovanju z nepremi~ninami Q 2010 in nato {e
posebno priznanje Q 2011.
Ves ~as smo se zavedali tudi pomena kakovostne predstavitve nepremi~nin na
spletu, zato je `e od nekdaj na{a spletna stran zelo pregledna in uporabniku
prijazna. @e pred leti je postal obi~aj, da imamo ob predstavitvi stanovanja
narisan tloris in videopredstavitev, saj s tem dobi stranka bolj{i ob~utek, ali je
stanovanje tisto, ki ga i{~e, in tako izgublja manj ~asa s fizi~nim ogledom
neprimernih nepremi~nin.
Prakti~no vsako leto tudi nadgradimo funkcionalnost spletne strani. Tako je
spletna stran med uporabniki zelo priljubljena in je po podatkih portala obisk.net
druga najbolj obiskana spletna stran med nepremi~ninskimi agencijami v
Sloveniji. To pa pomeni, da imajo lastniki nepremi~nin bistveno prednost, ~e jim
pri tr`enju pomaga podjetje Atrium. Prav tako `e vsa leta od ustanovitve
ogla{ujemo na najbolj priljubljenih nepremi~ninskih portalih, s ~imer je skoraj
nemogo~e, da bi potencialni kupec zgre{il nepremi~nino, ki jo imamo v ponudbi.
Seveda je bistven tudi osebni pristop zaposlenih do strank, ~emur pripisujemo
velik pomen. Na{i nepremi~ninski posredniki se vsakodnevno sre~ujejo s
potencialnimi kupci, in ko spoznajo njihove potrebe, `elje in zmo`nosti, jim tudi
priporo~ijo iz mno`ice nepremi~nin najprimernej{o ponudbo. In prav to kupci
tudi najbolj cenijo. Prihranek ~asa, ki jim ga lahko zagotovi dober

nepremi~ninski posrednik. ^e prodajalec odda sicer brezpla~en oglas na enega
izmed nepremi~ninskih oglasnikov, postane le eden izmed 12.000 oglasov. S
tem ima res malo mo`nosti, da bi pri{el v doglednem ~asu pravi interesent.
Vodstvo podjetja na rednih izobra`evanjih vzgaja zavedanje zaposlenim, da je
klju~no, da strankam s korektnim svetovanjem pomagajo pri uresni~itvi njihovih
`elja. Kar pomeni poiskati primerno nepremi~nino glede na njihove potrebe in
finan~ne okvire, poskrbeti za njihovo pravno varnost in po potrebi svetovati pri
pridobivanju financiranja. V veliki ve~ini primerov je pri finan~ni konstrukciji
klju~no, da kupcu tudi pomagamo pri prodaji obstoje~e nepremi~nine, iz katere
se `elijo preseliti.
Za namen zagotovitve pravne varnosti, in to najbolj{e, smo se lani avgusta
odlo~ili za sodelovanje z najbolj{o pravnico na nepremi~ninskem podro~ju
v Sloveniji.
Vse to so bistvene prednosti tudi za prodajalce nepremi~nin, saj pri prodaji
sodelujejo visoko usposobljeni strokovnjaki, ki ~as nakupa ali prodaje
pomembno skraj{ajo in olaj{ajo. Bistvena je tudi varnost same prodaje in
nakupa, ki vam jo kot agencija zagotavljamo `e po samem zakonu. Seveda pa
smo kot vodilna agencija in kot eden od prvih podpisnikov kodeksa dobrih
poslovnih obi~ajev, standard pravne varnosti postavili na bistveno vi{ji nivo.
Vso to – znanje, izku{nje in principe podjetje uspe{no uvaja v svojo drugo
dejavnost, UPRAVLJANJE VE^STANOVANJSKIH STAVB, kjer bo prav
zanimivo videti na{ razvoj.
Z navedenimi "mehkimi" prednostmi se lahko prav gotovo {e kdo pohvali, zato
pa je najbolje, da pogledamo konkretne {tevilke. V letu 2013 je podjetje
realiziralo 144 prodaj nepremi~nin v skupni vrednosti 8,610.901 EUR, kar
pomeni v razmerju glede na celotno {tevilo prodaj pomemben tr`ni dele`.
Podrobneje bo analiza predstavljena, ko bo letna analiza Geodetskega in{tituta
Slovenije zaklju~ena in predstavljena medijem.
Iz navedenih podatkov je kot na dlani dejstvo – ~e se odlo~ate za prodajo
nepremi~nin, je podjetje Atrium nepremi~nine vsekakor pravi naslov, da
vam pomagamo z ekipo strokovnjakov do va{ega cilja v ~im kraj{em ~asu.

Na na{i spletni strani www.atrium-nep.si in facebook strani atrium pa ne
spreglejte NORE NAGRADNE IGRE, kako do brezplaènega
kosila v restavraciji Astoria City Cuisine!
Oglasno sporoèilo

ZNANJE JE MOČ

ŠE O DAVKU NA NEPREMIČNINE

"Nepremičninske evidence
niso na želeni ravni"
Davek na nepremičnine še vedno
vznemirja slovensko javnost. O
njem so govorili tudi na tiskovni
konferenci v Ljubljani z naslovom Nepremičninski davek je
pred vrati!, ki jo je pripravilo
Gospodarsko interesno združenje (GIZ) geodetskih izvajalcev.
Svoj pogled na to so predstavili
Andrej Mesner, predsednik uprave GIZ geodetskih izvajalcev,
ki je predstavil usposobljenost
podjetij in strokovnjakov za
svetovanje s področja davka na
nepremičnine, Matjaž Grilc, član
sveta združenja in predstavnik
Slovenije v mednarodnem združenju odgovornih geodetov, ki je
spregovoril o ponudbi storitev, ki
jih podjetja ponujajo lastnikom
nepremičnin, ter Boštjan Boh,
podpredsednik Združenja ocenjevalnih podjetij pri Gospodarski
zbornici Slovenije, ki je predstavil
pogled cenilcev na prihajajoče
spremembe v zakonu o množičnem vrednotenju in na davek na
nepremičnine.
EVIDENCE JE TREBA
IZBOLJŠATI
"Na podlagi zakona o evidentiranju nepremičnin je Geodetska
uprava RS vzpostavila novo
večnamensko evidenco o nepremičninah, in sicer register nepremičnin (v nadaljevanju REN). V
REN se vodijo podatki o posamezni nepremičnini in med njimi
tudi posplošena tržna vrednost
nepremičnine, ki se izračuna iz
podatkov o nepremičnini v skladu
z zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin. Med drugim se
v REN vodijo tudi podatki o lastnikih. Lastniki nepremičnin so bili v
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preteklosti večinoma neaktivni in
treba je poudariti, da med njimi
tudi država in občine. Za državo in
lastnike so ključnega pomena urejene nepremičnine, to pa pomeni,
da morajo biti urejene v vseh
evidencah. Ker je država v minulem obdobju namenila premalo
sredstev za ureditev tega področja, danes evidence niso na želeni
ravni," so ugotavljali na konferenci. "Nepremičninske evidence
morajo služiti za različne namene
in potrebe (pravna varnost, davčni
vidik, upravljanje nepremičnin,
zemljiška politika ...). Če želimo
v Sloveniji imeti take nepremičninske evidence, moramo del
sredstev, ki bo zbran z davkom na
nepremičnine, namensko uporabiti za izboljšavo teh evidenc. Tega
področja se je treba lotiti medresorsko in sistemsko."
DO KONCA MARCA ČAS
ZA SPREMEMBE
Konec preteklega leta je bil sprejet še zakon o davku na nepremičnine, ki določa prvi obračun
davka na nepremičnine v letu
2014. Zakon pomeni pravo pot
za urejanje področja nepremičnin
v Sloveniji, vendar pa so nekatere rešitve, ker je bil sprejet ob
velikem časovnem pritisku, še
nedodelane. Davčna osnova za
obračun davka na nepremičnine
je posplošena tržna vrednost
nepremičnine, kot je vodena v
REN. Na izračun posplošene tržne
vrednosti nepremičnine vplivajo
podatki o nepremičnini, kot so
lokacija, velikost, starost in drugi.
Po 14. februarju so lastniki nepremičnin, ki so vodeni v REN, začeli
prejemati obvestila s podatki o
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Polemike o nepremičninskem davku še vedno trajajo. Prvi izračuni o vrednosti nepremičnin in plačilu
davka so se že znašli v poštnih nabiralnikih lastnikov. Gospodarsko interesno združenje geodetskih
izvajalcev je ob tej priložnosti predstavilo svoj pogled na davek, ki je med ljudmi vzbudil veliko kritik.

Svetovanje na področju nepremičninskih evidenc in davka
na nepremičnine je postalo zelo kompleksno.
nepremičninah in informativnim
izračunom davka na nepremičnine. Lastniki imajo do 31. marca
čas, da podatke o nepremičnini
uredijo. Pravilni podatki v REN
bodo podlaga za izračun posplošene tržne vrednosti nepremičnine, ki bo osnova za izračun davka
na nepremičnine, so še opozorili
sodelujoči.
CERTIFIKATE PODELILI
49 OSEBAM
Svetovanje na področju nepremičninskih evidenc in davka na
nepremičnine je postalo zelo
kompleksno, je bilo slišati na
konferenci. "Zato je treba imeti
posebna znanja in kompetence.
V ta namen je GIZ geodetskih
izvajalcev usposobil 42 podjetij

in podelil certifikate 49 osebam,
ki so kompetetne za svetovanje
lastnikom nepremičnin pri ureditvi podatkov o nepremičninah.
Naši strokovnjaki so usposobljeni
za urejanje podatkov v REN, za
urejanje podatkov pri drugih
upravljavcih podatkovnih zbirk ter
za izvedbo vseh vrst geodetskih
storitev. Podatke v REN lahko z
različnimi dokazili lastnik uredi z
obiskom v Geodetski upravi RS,
lahko pa se odloči za celostno
ureditev podatkov in vse uredi
s pomočjo strokovnjaka, ki mu
bo svetoval in zanj izpeljal vse
potrebne postopke v Geodetski
upravi RS in pri drugih upravljavcih podatkov."

(SAV)
kvadrati/512/ponedeljek, 24. februarja 2014
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SEJEM AMBIENTE 2014

Bolj internacionalni kot kadarkoli
Po zaključku sejma je bila v
globalnem pogledu najpomembnejša ugotovitev tale: Ambiente
je bil letos bolj internacionalen
kot kadarkoli prej: iz Nemčije
je bilo tokrat prvič manj kot pol
razstavljavcev, kar pomeni, da je
največji sejem široke potrošnje
na svetu pomagalo soustvariti
več kot pol razstavljavcev iz
različnih koncev sveta - 89, če
smo natančni, iz toliko držav je
namreč prišla več kot polovica
od 4724 razstavljajočih podjetij.
Novosti, trende in inovacije so
predstavili na 329.300 kvadratnih
metrov veliki razstavni površini,
kar je enako lani zasedeni površini

(samo za boljšo predstavo: celotno Gospodarsko razstavišče v
Ljubljani s 24 namenskimi dvoranami ima skupno površino 25.277
kvadratnih metrov).
OBISK ŠE BOLJŠI KOT LANI
Tudi z obiskom se lahko organizatorji letos potrkajo po prsih:
našteli so več kot 144.000 strokovnih obiskovalcev, to je za 3,5
odstotka več kot lani. Obiskovalci
so v Frankfurt pripotovali iz 161
držav, kar je za mnoge razstavljavce koristen podatek in spet dobra
novica - lani so namreč prišli iz
143 držav. Vse zapisane številke,
ki so po eni strani rezultat pozi-

tivne podjetniške in gospodarske
klime v Nemčiji in po drugi strani
regeneracije svetovne ekonomske klime, postavljajo sejem
Ambiente na prvo mesto na svetu
med sejmi široke potrošnje.
Med prvih deset najbolje zastopanih držav po številu razstavljavcev
poleg Nemčije letos spadajo še:
Italija, Nizozemska, ZDA, Velika
Britanija, Švica, Španija, Kitajska,
Turčija in Rusija. Pa tudi podjetja
iz Slovenije so bila letos odlično
zastopana, rekordno pravzaprav. Na sejmu so se predstavili:
Evostil, Galerija Svetlobe, Geor,
Kaolin, Konus Konex, Kops pro,

Nirgo, Pax – Svečarna Stele,
Plana, Plastika Skaza, Ursanina,
Status, Steklarna Hrastnik,
Steklarna Rogaška, Svilanit Svila
in Odeja, Tea Orač, Udden in
Zkotz, kar 19 slovenskih podjetij.
Nekaj smo jih obiskali na sejmu in
zapisali njihove vtise.
DRUŽINSKE ZGODBE
Družinsko podjetje Kaolin design
by Nika Stupica je nastalo iz ateljejskega ustvarjanja umetnice
v keramiki in porcelanu; duet
ustvarjanja v podjetju predstavljata tehnični del ekipe in
direktor podjetja Boštjan Jan in
oblikovalska roka Nike Stupica. Na

V Frankfurtu so
pripeljali do uspešnega
zaključka še en sejem
Ambiente, s katerim
so si letos odpirali
okno na svetovna
tržišča tudi številni
slovenski razstavljavci.
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Ambientustasetokratpredstavila
žetretjič,aprvičsamostojno,into
ssvojevrstnoserijoročnooblikovanegaporcelana.Spozornostjo
obiskovalcevstabilazadovoljna,
pokazalasejetakovkonkretnih
naročilihkotprinavezovanjustikovinnovihposlovnihpriložnosti.
Polegrednihkupcev,kotsomajhnegalerijeinčajnicevdržavah
Evrope,staposeglatudinamednarodnitrgvečjegaobsega.Tako
boprosojniporcelanNikeStupice
letosprvičprišelnapoliceizbrane
trgovinevTokiuinmordašekam.
DružinskopodjetjePerger1757,
kiimatradicijožeodleta1757,se
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DESNO ZGORAJ Ursanina
bo aprila letos svoje izdelke
razstavljala tudi na sejmu Fashion
Wear Expo v Tokiu.
DESNO Nika Stupica že zdaj
zalaga manjše galerije in čajnice
v mnogih državah Evrope.
SPODAJ Equa je premierno
predstavila novo serijo stekleničk,
ki jo bodo dali na tržišče
v naslednjih mesecih.

kvadrati/512/ponedeljek, 24. februarja 2014

jenasejmuAmbientepredstavilossvojolinijovsvetuedinstvenihenergetskihsveč.Podjetje
dobrosodelujespartnerjivtujini,letospaselahkopohvalijo,da
bodonjihoveenergetskesveče
krasileeneganajboljprestižnih
hotelovvLondonu.Sejem
Ambientejedobraodskočna
deskapriprehodunatujetrge,
ampakšezdalečneedina,menijo."Tudistroškisozamanjša
podjetjaizrednovisoki,smopa
kljubvsemuznašimnastopom

zadovoljni,"sopovedaliob
zaključkusejma.
S POZDRAVI IZ KAMNIKA
SvilanitizKamnikasejeletos
predstavilnasejmu,kivelja
zanajpomembnejšievropski
sejempotrošnihdobrin,tretjič.
"Obiskovalcesmopritegniliz
brisačamiinkopalnimiplaščiiz
novekolekcije.Izpostavilismo
izdelkeBella,kissvojimbarvitim
videzominmehkimotipom
uspešnoizpostavljajoletošnje

modnetrende,terizdelkeizlinije
TalkingFriendsssimpatičnimi
motivirazličnihlikovvsijočih
barvah.Ambientenamponuja
priložnost,dasesrečamospartnerjiizboljoddaljenihdržav,in
hkratimožnostpredstavitvenaših
izdelkovcelemusvetu.Opažamo,
dasmovsakoletoboljprepoznavniindasevednovečstrank
zveseljemvračapogledatnaše
najnovejšekolekcije."
TudiPAX-SvečarnaSteleprihaja
izKamnikainimassejmom
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LEVO Svilanit in Odeja sta se
s skladnimi programi uspešno
predstavljala na skupnem
razstavnem prostoru.
LEVO SPODAJ Udden je navdušil
s svojimi izdelki, ki so novost
celo na globalnem trgu.
LEVO SKRAJNO SPODAJ Pax je
med drugim predstavil Lun'co,
namizno svečko na tekoči vosek.
nam dozdeva, da se kriza pozna
tudi pri številu obiskovalcev."

Ambiente bogate izkušnje, saj se
na njem predstavljajo že štiri leta.
"Po toliko letih že opažamo, da
nas obiskovalci poznajo. Vsekakor
je treba na sejmu vztrajati, saj
prinese uspehe le dolgoletna prisotnost - seveda ob pravem izdelku. Ker smo svečarsko podjetje,
na sejmih predstavljamo le sveče
lastne proizvodnje. Letos smo
prvič predstavili namizno svečko
na tekoči vosek, ki smo ji nadeli
ime Lun'ca, namenjeno za dom
ali gostinske potrebe. Z obiskom
smo bili zadovoljni, vendar se

ROKODELSKE ZGODBE
Tudi Urša Nina Cigler z znamko
Ursanina ni novinec na Ambientu,
letos je bila namreč prisotna že
tretjič. Poleg obstoječe kolekcije
moških in ženskih copat, otroških
copatk in balerink ter torbic in
brošk je letos prvič predstavila
tudi kolekcijo, ki jo je oblikovala v
sodelovanju s škofjeloško Odejo.
Sestavljajo jo povsem nove ženske torbice, večnamenski koši v
treh velikostih, pogrinjki in koški
za kruh, pri kolekciji pa gre po
večini za kombinacijo filca in pikčastega blaga. "S sejmom sem
zadovoljna, saj se razstavljavcem
na mednarodnih sejmih odpira cel
svet potencialnih poslovnih partnerjev. Konkretno sem med drugim prejela zelo resno zanimanje
iz Japonske, kjer bodo moji izdelki
aprila preko posrednika razstavljeni na sejmu Fashion Wear Expo v
Tokiu."
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STALNO VLAGANJE PRINAŠA RAST

DRUGO NAJVEČJE
SEJMIŠČE NA SVETU
Sejem Frankfurt je eden največjih organizatorjev sejmov na svetu.
Prihodki frankfurtskega sejma so bili lani za šest milijonov evrov
višji kot leto prej, to je 1,1-odstotna rast, v primerjavi z letom 2011
pa so višji za kar 16 odstotkov. Skupina je takšne uspehe kljub
krizi v večjem delu sveta in naraščajočim stroškom dosegla
s stalnimi vlaganji v nove izdelke, trge, infrastrukturo in
organizacijsko strukturo. V njej je poleg centralnega podjetja
v Frankfurtu še 28 hčerinskih podjetij in 50 zastopstev, ki skrbijo
za razstavljavce in obiskovalce v več kot 150 državah. Naj ne bo
odveč še ta podatek: sejmišče v Frankfurtu je drugo največje
sejmišče na svetu.
V Sloveniji je frankfurtski sejem neposredno prisoten od leta
1996; slovenski zastopnik za frankfurtsko sejmišče je Andrej
Prpič, s.p. (več na http://sl.messefrankfurt.si)
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DESNO Steklarna Hrastnik je pokazala, kako z dekoracijo prispeva
dodano vrednost lastnim izdelkom. DESNO V SREDINI Pergejeve
energetske sveče bodo poslej krasile enega najbolj prestižnih hotelov
v Londonu. SKRAJNO SPODAJ Plastika Skaza z izdelki lastne blagovne
znamke Cuisine in modnimi izdelki za kuhinjo in dom v kar 20 živahnih
barvah je požela ogromno zanimanja.

VSE SLOVENSKO
Mlada in kreativna ekipa slovenske blagovne znamke Equa se je
sejma Ambiente udeležila prvič.
Na razstavnem prostoru so se
predstavili z obstoječimi BPA-free
in CMYK-stekleničkami, premierno pa so predstavili dve novi seriji
stekleničk, in sicer Mismatch in
equa+, ki jih bodo dali na tržišče
v naslednjih mesecih. Pravijo, da
so z veseljem sprejemali pohvale
in navdušenje udeležencev nad
izdelki ter pridobili vrsto kontaktov, ki jim bodo pripomogli h
globalni prisotnosti in prepoznavnosti.

sol in poper ter kozarec za vlaganje. Predstavili so še nove karafe,
prenovljene kozarce, krožnik iz
avtomatske proizvodnje ter ročno
izdelanega za sladokusce in še
precej drugih novosti.
Slovenski proizvajalc Plastika
Skaza je letos na vodilnemu
sejmu široke porabe razstavljal
drugič. Razstavljali so izdelke
lastne blagovne znamke Cuisine
in modne izdelke za kuhinjo in
dom, ki jih ponujajo v kar 20
živahnih barvah. Njihovi visokokakovostni kuhinjski pripomočki,
pod katerimi so podpisani slovenski industrijski oblikovalci, so
v Frankfurtu naleteli na ogromno
zanimanja. Predvsem novi, prestižni liniji Cubix in Contessa so
z velikim navdušenjem sprejeli
tako tuji kot tudi slovenski kupci,
so povedali v Plastiki Skaza. Torej
še eni Slovenci, zadovoljni, da
so bili del letošnje zgodbe sejma
Ambiente.
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Slovenske otroške zložljive počivalnike z ročno našitimi živalskimi
aplikacijami, zložljive quilte za
otroke ter zložljive quilte za odrasle s privlačnimi vzorci je globalnemu tržišču ponudilo podjetje
Udden. Vsi njihovi izdelki so ročno
izdelani iz kakovostnih materialov. Gre za noviteto na trgu,
zato so na sejmu naleteli na zelo
dober odziv obiskovalcev. Malo
manj so bili zadovoljni z lokacijo
razstavnega prostora, čeprav so
prepričani, da bo udeležba na tem
mednarodnem sejmu pripomogla
k prodoru njihovih izdelkov na
tuje trge.

BESEDILO IN FOTOGRAFIJE:
DUŠAN WALDHÜTTER

Odeja je med ostalim pokazala
novo kolekcijo unikatnih dodatkov
za dom Odeja by Ursanina, izdelano iz filca, pa tudi prenovljeno
kolekcijo satenaste posteljnine
Basic in veselo pisano kolekcijo
satenaste posteljnine Harmony.
Z nastopom na sejmu so zelo
zadovoljni, njihova letošnja udeležba je bila že tretja zapovrstjo.
Z odzivom obstoječih in novih
strank so zadovoljni tudi v podjetju steklarna Hrastnik. Njihova
sejemska predstavitev je bila v
znamenju kolekcije Stephanie, ki
so ji dodali še komplet za kis, olje,
kvadrati/512/ponedeljek, 24. februarja 2014
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POT DO NOVIH RASTLIN

Razmnoževanje
z delitvijo
in potaknjenci

FOTO:FLORADANIA

NARAVA JE NAJLEPŠA V MAJHNIH STVAREH

Dnevi postajajo vse daljši, torej je
nastopilo obdobje, ko lahko doma sami
poskrbimo za pomlajanje okrasnih
rastlin, iz katerih bodo ob pravilni negi
pognale korenine in postopoma zrasle
mlade rastlinice.
Številnerastlinevnaraviinna
vrtovihserazmnožujejossemeni,težjepadobimosemena
rastlin,kijihgojimovhiši,kotso
denimolončnice.Zatojeprinjih
enostavneje,čepočakamo,dase
lončnicarazrasteinobmatični
poženemladehčerinskerastline,
kijihpotemenostavnorazdelimo
navečdelovinposadimovčiste
lončke,napolnjenessvežim,razkuženimsubstratom.Pridelitvi
rastlinmoramobitipozorni,da
nepoškodujemokorenin,mlade
rastlinepapostavimonasvetlo
mestoinjihrednozalivamo,dase
koreninedobrovrastejovprst.
Obstajapašeenazelopogosta
oblikarazmnoževanjasobnih
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rastlin,prikaterivzemljovtaknemodelrastline,kigaimenujemo
potaknjenec.
STEBELNI POTAKNJENCI
Razmnoževanjesstebelnimi
potaknjencijeprecejenostavno.
Navadnojihpripravljamood
pomladidozgodnjegapoletja,
torejvobdobjurasti.Potaknjence
pripravimoiznecvetočihpoganjkovnajrazličnejšihrastlin(lončnice,
vzpenjavke,posodovke,nekatere
grmovnice),kimorajobitimočni
inzdravi.Odrežemojihzostrim
rezilom-skalpelom,britvicoali
dobrimnožem-inpredenpoganjekpotaknemovzemljo,njegov
spodnjidelpomočimovhormonskiprašekzaukoreninjanje.
Najboljeje,čezapotikanjeuporabimospecialnisubstrat,kije
namenjenpotaknjencem.Ssubstratomnapolnimobodisizabojček,lončekalimultiploščo,zalijemoinnatopotikamo.Sevedapa
lahko,podobnokotsotopočele
našebabice,potaknjencedamo
vkozareczvodo,kjerbodoprav
takopognalikorenine,ledabodo
tekasnejeprisajenjuvzemljo
nekolikoboljobčutljive,kotčebi
jihžeodzačetkadalivprst.
LISTNI POTAKNJENCI
Rastline,kinimajostebel,pač
panjihovilistipoganjajozvrha
korenin,razmnožujemozlistnimi
potaknjenci.Semspadajorazličnerastline,mednjimipoprovke,
streptokarpi,begonije,homulice,
krasule.Mednajpogostejšimi
rastlinami,kijihrazmnožujemo
zlistnimipotaknjenci,soafriške
vijolice(Saintpaulia).Rastliniodrežemozdravinmočansrednjevelik
listspecljempriosnovirastline.V
kvadrati/512/ponedeljek, 24. februarja 2014

lončeknasujemorahelsubstratza
potaknjence,gazalijemoinvanjs
paličicoalisvinčnikomnaredimo
luknjico.Dolžinapecljanajbo
dolgatri,največštiricentimetre,
natokonicopecljapotisnemo
vhormonskiprašekzaukoreninjanjeingapotaknemovluknjo
vsubstratu,zemljookrogpas
paličiconežnopotlačimo.Česmo
potaknilivečlistov,lahkolončke
zložimovglobljiplastičnizabojin
gapokrijemosprozornofolijo,da
sepodnjoustvariklima,kakršna
jepotrebna,dapoženejokorenine
inkmaluzatemšemladerastlinice.Starelisteodstranimo,šeleko
bodonoverastlineoblikovalevsaj
tricentimetredolgeliste.
RASTLINE, KI POŽENEJO IZ ŽIL
Tudilistnatebegonije(Begonia
rex)soprimernezarazmnoževanjedoma.Najprejrastlini
odrežemozdravlistspecljem.
Slednjegaodstranimoinlists
hrbtomnavzgorpoložimona
ravnointrdopodlago.Zostrim
nožkomalizbritvicoprerežemo
najmočnejšelistnežilenapredelu
tikpredrazvejitvijo.Natolistz
vrhnjostranjonavzgorpoložimo
vnizekzabojnik,napolnjenz
navlaženosetvenoprstjo.List
obtežimoskamenčki,natopa
zabojnikprekrijemosprozorno
folijoaliplastičnimpokrovom,
dazagotovimovlažnookolje,v
katerembodopopribližnoštirih
tednihpognalemladerastlinice.
Koseteokrepijo,vsakoposebej
presadimovsvojlonček.
PRILJUBLJENE
MESNATE RASTLINE
Verjetnonajpogostejevstanovanjihinposlovnihprostorimpoti-

SKRAJNO LEVO Bršljan je sorazmerno enostaven za razmnoževanje
s stebelnimi potaknjenci, še zlasti, če se na steblih že pojavljajo
koreninice. LEVO Ko potaknjenci razvijejo korenine, jih presadimo
v večji lonček, napolnjen z zemljo za lončnice, in zalijemo. Šele čez
dober mesec presajene rastline prvič pognojimo. SPODAJ Pri lesnatih
in pollesnatih potaknjencih grmovnic je najugodnejši čas za pripravo
potaknjencev avgusta in septembra. Velike liste vejic grmovnic
je pred potikanjem priporočljivo skrajšati, cvetove pa odrezati.
FOTO:WWW.NANTUCKETHYDRANGEA.COM

FOTO:FLORADANIA
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USPEŠNO POMLAJEVANJE

OSTRO REZILO IN TOPLOTA
μPotaknjenci,kijihizberemozanadaljnjerazmnoževanje,
morajobitizdraviinvdobrikondiciji.
μRastlinskemuvršičkuodstranimovsecvetoveinpopke.Zaradi
izhlapevanjainposledičnoizgubevodeprivsehpotaknjencih
odstranimoodvečnespodnjeliste,drugepaprikrajšamo.
μPotaknjencerežemojihzostrimrezilom,denimobritvico
aliskalpelom,kigaprejočistimozalkoholom.
μZapotikanjeuporabimorazkužensubstrat,kigapred
potikanjemzalijemoinkasnejerednopršimozvodo.
μLuknjicovsubstratnaredimospaličicoalisvinčnikom.
μSadilnoposodolahkopopotikanjuprekrijemosfolijoali
plastičnimpokrovom,kerpoganjkipotrebujejovlažnookolje,
vendarsefolijanesmedotikatilistov,zatoobrobovezabojčka
alilončkavtaknemopaličice,nakaterebonaslonjenafolija.
μZabojalilončkespotaknjencipostavimonasvetlointoplo
mesto,vendarnenasonce.
μTemperaturavprostorunajnebonižjaod18stopinjCelzija.
μMedukoreninjanjeminpoganjanjemmladihpoganjkov
negnojimo.

25

FOTO: WWW.YOURGARDENINGINFO.COM
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POMLAD ALI JESEN

ZELIŠČA
Zgodaj spomladi lahko pomlajamo številne lončnice in tudi
zelišča. Vršički zelišč naj bod dolgi vsaj dva centimetra in jih
potikamo v setvene platoje ali multiplošče, lahko tudi v manjše
sadilne lončke, napolnjene s substratom za potaknjence. Pred
potikanjem substrat navlažimo in v naslednjih tednih sproti
skrbimo, da se ne bo izsušil, prav tako ne sme biti premoker,
ker bi sicer lahko potaknjenci začeli plesneti ali gniti.

LESNATI POTAKNJENCI

FOTO: JASNA MARIN

Pri lesnatih potaknjencih grmovnic, ki rastejo na vrtovih, kot
so brin, oleander, pacipresa, pušpan in drugi, je najugodnejši
čas za pripravo potaknjencev avgusta in septembra. Pri izbiri
potaknjencev odbiramo enoletne poganjke. To so tisti poganjki,
ki so zrasli tekoče leto. Najbolje se bodo ukoreninili končni
zgornji poganjki, ki so delno oleseneli.
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ZGORAJ LEVO Afriškim vijolicam še pred pomladjo odrežemo
zdrav in močan srednje velik list s pecljem pri osnovi rastline, nato
ga potaknemo v vlažno zemljo in postavimo na svetlo mesto brez
direktnega sonca. LEVO Zgodaj spomladi lahko pomlajamo tudi
zelišča. Vršički zelišč naj bod dolgi vsaj dva centimetra in jih potikamo
v setvene platoje ali multiplošče. SPODAJ Razvejne odebeljene žilice
begonij najprej prerežemo z ostrim rezilom, nato list položimo na
vlažen substrat in obtežimo s kamenčki. List in zemljo redno pršimo,
iz zarez pa bodo kmalu pognale mlade rastlinice.
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DESNO Potaknjence, ki izločajo
mleček, pred potikanjem
pomočimo v vročo vodo, da
ustavimo izločanje bele tekočine.
SKRAJNO DESNO Kaktuse
in druge sočnice lahko
razmnožujemo s potikanjem
brstov ali odrezanih vršičkov.
Rastlini odrežemo vrh ali
odlomimo brst, ga nekaj dni (pri
kaktusih včasih tudi nekaj tednov)
pustimo, da se suši na zraku.
Ko se poškodba zasuši, brst
potaknemo v peščeni substrat.

FOTO: JASNA MARIN
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SPODAJ Poprovka je okrasna lončnica, ki se zlahka razmnožuje
s potikanjem. SKRAJNO SPODAJ V vrtnarijah se potaknjenci
balkonskih cvetlic potikajo v multiplošče, za ukoreninjanje pa se
uporablja specialen hormonski prašek, ki spodbudi odganjanje korenin.

FOTO: JASNA MARIN

POSTOPEK IN NEGA
Preden se lotimo potikanja, najprej pripravimo ustrezno posodo
- to je lahko sadilni plato ali multiplošča z večjimi odprtinicami -,
ki jo napolnimo s substratom za
potaknjence. Ne nazadnje lahko
za potikanje uporabimo tudi
manjše sadilne lončke. Prst enakomerno zalijemo, nato s paličico
naredimo luknjico v substrat, da
pri potikanju ne poškodujemo
potaknjencev. Nato substrat
okrog potaknejnca s prsto ali paličico na rahlo potlačimo. Po sajenju substrat še orosimo s pršilko.

FOTO: FLORADANIA

kamo sočnice. Razmnoževanje
sočnic ali sukulent, kamor denimo
spadajo krasule, kalanhoje in kaktusi, je prav tako možno z listnimi
potaknjenci. Liste previdno odtrgamo in pustimo, da se pred potikanjem v substrat nekaj dni sušijo.
Nato jih do tretjine listne dolžine
potaknemo v substrat, ki ga lahko
po vrhu posujemo s tankim slojem peska. Približno v štirih tednih
bodo rastline pognale korenine,
kmalu zatem pa bodo iz zemlje
pokukale še mlade rastlinice.

Če potikamo v globok zabojček,
tega prekrijemo s prozorno folijo
ali steklom. Pri potikanju v lončke
te prekrijemo s prozorno folijo
ali vrečko, ki se ne sme dotikati
listov.

FOTO: JASNA MARIN

Potaknjence postavimo na svetlo
in toplo mesto, kjer ne bodo izpostavljeni neposrednemu soncu.
Substrat redno zalivamo, nikakor
pa ne motimo procesa ukoreninjanja, to pomeni, da potaknjencev ne dvigamo iz prsti, temveč
pustimo, da v miru razvijejo
korenine. Uspešno ukoreninjenje
se bo pokazalo ob pojavu prvih
novih listov. Ko se potaknjenci
ukoreninijo, jih čim prej vsakega
posebej presadimo v cvetlične
lončke, da se lahko razrastejo.

JASNA MARIN
kvadrati/512/ponedeljek, 24. februarja 2014

27

DOBRI NOVICI

11. IN 15. MARCA 2014

Xella porobeton vabi na dan odprtih vrat

Podjetje Xella porobeton SI, ki proizvaja in
prodaja gradbeni material blagovne znamke
Ytong ter prodaja nemške toplotnoizolacijske
plošče Multipor, vabi na hišni sejem oziroma
dan odprtih vrat, ki bo potekal v dveh terminih: v torek, 11. marca, med 15. in 19. uro in
v soboto, 15. marca, med 11. in 15. uro. Hišni
sejem bo na sedežu podjetja v Kisovcu (Loke
pri Zagorju 64), kjer si bodo lahko obiskovalci
podrobno ogledali in spoznali njihove izdelke, jih potipali, dvignili in se celo poizkusili v
gradnji, če bodo želeli. Z demonstracijo jim
bo namreč svetoval mojster Silvo, ki bo delo
z ytongom in multiporjem obiskovalcem
predstavil v praksi. Poleg obeh omenjenih tehnologij bo možno na hišnem sejmu podrobno
spoznati še hiše in strop iz ytonga, obiskovalci

pa bodo imeli tudi odlično priložnost, da
si ogledajo proizvodnjo porobetona, kar je
pravzaprav bolj redka priložnost. Gre torej
za dogodek, ki ga ne kaže zamuditi. Na hišni
sejem oziroma dan odprtih vrat so vabljeni vsi,
ki jih zanima gradnja hiše ali prenova s porobetonom. Da se bodo lahko organizatorji kar
se da dobro pripravili, prosijo za vnaprejšnjo
prijavo, opravite jo lahko kar po elektronski
pošti info.si@xella.com. Za dodatno motivacijo za obisk še ta informacija: ob vsakem dnevu
odprtih vrat - tako v torek kot v soboto - bodo
v Kisovcu izžrebali enega od obiskovalcev, ki
bo prejel bon v vrednosti 1000 evrov. Unovčil
ga bo lahko ob nakupu hiše iz ytonga.

(AJD)

FOTO: XELLA POROBETON SI

V podjetju Xella porobeton SI so sklenili, da se letošnjega sejma Dom ne bodo aktivno udeležili, saj
bodo na dnevih odprtih vrat obiskovalcem lažje namenili več časa in jim bolj celovito odgovorili na
vprašanja.

Vabljeni vsi, ki vas zanima gradnja hiše ali
prenova s porobetonom.

GORNJA RADGONA - SOČI

Arcontova okna na olimpijskih igrah
Radgoni, mreža razstavnih salonov pa posejana po celotni Sloveniji. Pohvalijo se lahko s
60-letno tradicijo in odlično boniteto; kakovost
oken in vrat iz PVC- in aluprofilov zagotavljajo z
vgradnjo preverjenih materialov in izdelavo na
računalniško vodenih CNC-strojih. Vsi izdelki
so narejeni skladno z menedžmentom kakovosti ISO 9001:2008 in imajo oznako CE, kar
med drugim pomeni, da kakovost in varnost
Arcontovih izdelkov ustrezata najzahtevnejšim
evropskim normam. Da bi zagotovili popolno
storitev, ponujajo poleg oken in vrat še senčila,
police, komarnike, garažna vrata, kovinska
vrata, industrijska vrata, požarna vrata, opravljajo pa tudi izmere oziroma posnetke stanja
na terenu ter vgradnjo in servis. No, zdaj marsikaj o njih vedo tudi v Sočiju ...

(URK)

FOTO: ARCONT

Ali ste vedeli, da so v podjetju Arcont IP konec
minulega leta izdelali okna in zasteklitve za
preko 500 bivalnih objektov, ki so na prizorišču
olimpijskih iger v Sočiju nameščeni za potrebe
sodniških prostorov, sproščanje tekmovalcev
in sanitarije? Bivalne objekte sta v Rusijo dobavila radgonski proizvajalec bivalnih enot Arcont
d.d. in njegov avstrijski lastnik Containex.
Največji proizvajalec oken v Pomurju, Arcont IP,
je tudi sicer eden najpomembnejših dobaviteljev oken za kontejnerje, ki jih največji prodajalec kontejnerjev v Evropi – Containex – prodaja
ne le v evropskem prostoru, ampak tudi v
Južni Ameriki, Afriki in na Bližnjem vzhodu.
Arcont IP d.o.o. velja sicer za enega največjih
slovenskih proizvajalcev stavbnega pohištva iz
PVC in aluminija, podjetje ima kar 130 zaposlenih in poslovno-proizvodne prostore, ki se raztezajo na 10.000 m². Njihov sedež je v Gornji

.

toplotne
èrpalke
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OBLIČ MIZARJU, KOPITO ČEVLJARJU

ogrevanje
gradbene
sanacije

kamnoseštvo
senèila

P

LANER

d.o.o.

Sanacije, tlakovanje, asfaltiranje,
škarpe, izkopi/nasipi, gradnje.
Našim kupcem ponujamo tehniène rešitve
od projekta do izvedbe ter vzdrževanja.

Planer, d.o.o., Meljski dol 7, Maribor 02/47 10 398, 051/636 440, www.planer.si

ograje
obnove
in gradbene
sanacije

t. 02 688 1921, 040 502 999
www.ograje.com

080 23 02

OGRAJE KOÈEVAR d.o.o
Tovarniška 11c, 3312 Prebold
Tel. 03 570 12 21, Gsm: 051 624 207, info@ograje.com

NOVO, NOVO: odprt salon v Mariboru, Jadranska 27
(bivši TC Ligro), tel. 031 767 047. Vljudno vabljeni!
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VEČ GLAV VEČ VE

GREEN - OD 3. DO 6. APRILA

Bogato sejemsko dogajanje
v Gornji Radgoni
Green - 1. mednarodni sejem trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega stila vabi na
Pomursko sejmišče v Gornji Radgoni okoljsko najbolj ozaveščene gospodarstvenike, ustanove in
posameznike.

Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje bo pripravilo kar dva strokovna posveta, prvi bo namenjen
učinkoviti rabi virov za zeleno
Slovenijo, drugi pa gozdno-lesni
verigi. Na prvem bodo govorili
o načrtovanju okolju primernejših proizvodov (ekodizajn), o
najboljših trajnostnih praksah
in vizijah, potencialih za zelena
delovna mesta, izobraževanju
za učinkovito rabo virov ter o
gospodarnosti z viri v slovenski
kulturni tradiciji. Drugi posvet
pa bo predstavil stanje in trende v gozdno-lesnem sektorju,
finančne ukrepe za spodbujanje
gozdno-lesnih proizvodnih verig
ter njihovo umeščanje v prostor.
Les bo prikazal kot pomemben in
okolju prijazen gradbeni material
preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.
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FOTO: IGOR NAPAST

Pestra zasedba posameznikov in
strokovnjakov iz različnih institucij
bo na poslovnih in strokovnih
razstavah ter srečanjih s svojimi
zamislimi, storitvami in izdelki
soustvarjala novi model trajnostnega gospodarstva in družbe;
predstavljali bodo okoljevarstveni
inženiring, aplikacije znanosti
za okolju prijazno proizvodnjo,
za zdravo bivanje ter trajnostno
potrošnjo. Prikazani bodo tudi
trajnostni patenti v gradbeništvu,
inovacije, kot so zrcalno vakuumski kolektor, električni motor za
nadgradnjo koles, mobilna rastna
komora, zdravilne apnene barve,
trajnostno usmerjene dodajalne
tehnologije 3D-tiskanja, ... Sejem
Green bodo spremljali aktualni
strokovni posveti, zanimive razstave in poučne delavnice.

Sejmišče Pomurskega sejma znova vabi z zanimivo sejemsko ponudbo.
SODELUJOČE ŠTEVILNE
INSTITUCIJE
Oddelek za lesarstvo Biotehniške
fakultete v Ljubljani bo predstavil
znanstveno raziskovanje za razvoj
uporabe lesa kot enega najbolj
trajnostnih materialov. Institut
Jožef Stefan bo prikazal raziskave
in inovacije za zeleno prihodnost,
razvoj novih sevov industrijskih
kvasovk za proizvodnjo biogoriv
in drugih bioproduktov iz lignocelulozne biomase ter informacijske
tehnologije za podporo zmanjševanja porabe energije in izboljšanja procesov proizvodnje.
Zavod za gradbeništvo Slovenije
bo postavil na ogled razstavo
ReBirth o recikliranju gradbenih

odpadkov, projekt pa osvetlil tudi
s predavanjem. Z Ekologi brez
meja bodo obiskovalci zbirali
odpadni papir in si tako lahko prislužili cenejšo vstopnico za sejem.
Ekošola bo ponudila najuspešnejše zglede dobrih praks s področja
srednjih šol, ki so vključene v
program; na sejmu bo tudi nacionalno srečanje koordinatorjev
Ekošol.
DO UPORABNIH PREDMETOV
IZ ODPADKOV
Rokodelstvo se bo s prodajo
izdelkov in poučnimi delavnicami dokazalo kot naravnemu
in socialnemu okolju prijazna
gospodarska dejavnost; v zeleni
jutri nas bo popeljala elektro-

mobilnost. Prodajno-strokovni
dogodek Vitafit bo ponujal izdelke za zeleno obarvano zdravo
življenje, društvo Smetumet bo
pripravilo predstavitve in delavnie
izdelave uporabnih predmetov
iz odpadkov, ob Umanoteri in
Pravičnotrgovinski zadrugi Odjuga
pa boste lahko spoznali pravično
trgovino.
Sejem Green bo tudi cilj povorke Eko relija v organizaciji
Planeta Zemlja s sodelovanjem
Pomurskega sejma. Skratka, v
Gornji Radgoni bo med 3. in 6.
aprilom izjemno aktivno, informativno in poučno dogajanje. Več na
www.pomurski-sejem.si.
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– kolekcija dvoslojnega, troslojnega,
masivnega parketa po va{em izboru
Ali to pomeni, da si barvo parketa lahko izberem popolnoma sam na razli~nih podlagah?
Tako je. Kot prvo izberete vrsto parketa – ali bo to za
talno ogrevanje najprimernej{i dvoslojni parket ali
bodo to velike troslojne kme~ke deske, morda pa
debelej{e deske iz masivnega lesa. Sledi izbira
gradacije lesa, ki se lo~i vizualno v tri razrede, pri ~emer
gradacija AB pomeni les brez gr~, CD pisane deske z
gr~ami, DE-gradacija pa pomeni, da se poleg gr~
pojavljajo tudi namenske kitane razpoke. Povr{ina je
oljena. Izbirate lahko med osnovnimi 40 odtenki
barve, vse od bele do temne orehove barve.
Je kon~na povr{ina lahko tudi lakirana?
Trenutno lahko izbirate le med ve~ odtenki oljene
povr{ine. V kratkem bodo na voljo tudi UV oljene
povr{ine v vseh odtenkih. Pri oljenju je mo`nost
nastanka razpok manj{a, saj les {ir{ih dimenzij bolj
deluje, kar pomeni, da se med uporabo su{i, pri tem pa
se spro{~ajo notranje napetosti, kar se lahko odra`a v

pokanju povr{ine. Oljeno povr{ino lahko tudi precej
enostavno obnovimo, brez bru{enja.
Imam izbrano keramiko. Lahko prinesem kos
keramike in mi naredite parket tudi po tej
barvi?
Ena od prednosti kolekcije FOUR SEASONS je ravno to.
Med osnovnimi barvami z vsemi povr{inskimi
obdelavami je skoraj 2000 kombinacij. ^e med temi
barvami ne najdete ustrezne, se lahko pripravi
kontravzorec va{emu kosu keramike, kosu pohi{tva,
barvi bele`a in podobno. Pred izdelavo parketa se
vzorec velikosti pol kvadratnega metra potrdi. Torej
imate proste roke pri izbiri oziroma kombiniranju
razli~nih vrst opreme svojega bivalnega prostora.
Je povr{ina dovolj odporna tudi proti bolj
obremenjenim prostorom?
Koli~ina olja, ki jo nana{amo pri nas, je precej ve~ja od
koli~ine, nanesene pri drugih proizvajalcih. Penetracija
olja se izvaja pri sobni temperaturi najmanj 24 ur,

preden se neprodu{no zapre v embala`o. Zaradi tega
je povr{ina bistveno bolj odporna od obi~ajnih oljenih
parketov, pri tovrstnem parketu po vgradnji tudi ni
potrebna prva nega – oljenje parketa, kot je to treba
narediti pred redno uporabo pri drugih proizvajalcih.
Je parket FOUR SEASONS primeren tudi za talno
ogrevanje?
Vse parkete razen masivnih parketov iz kolekcije FOUR
SEASONS lahko brez te`av montiramo na toplovodno
talno gretje. Ker pa obstaja ve~ sistemov talnega
gretja, priporo~amo, da sledite navodilom proizvajalca. Splo{na temperatura ne sme prese~i 27 °C.
Vseeno pa za polaganje na talno gretje zaradi toplotne
prevodnosti priporo~amo dvoslojni gotovi parket.

Oglasno sporoèilo

Four Seasons

V na{em podjetju smo za najzahtevnej{e
kupce, arhitekte in oblikovalce pripravili
kolekcijo parketov FOUR SEASONS, s katero
se `elimo popolnoma prilagoditi va{im
`eljam. Gre za izjemno velik nabor parketov, ki so dokon~no obdelani v Sloveniji,
{ele po dogovoru z vami. Kvalitetne dvoslojne, troslojne in masivne parkete
povr{insko obdelujemo po va{em izboru,
va{im `eljam pa sledimo tudi pri nadaljnji
obdelavi. Razli~ne kombinacije obdelav
vam kot na{im kupcem odpirajo skoraj
nepredstavljive mo`nosti: na voljo vam je
skoraj 2000 razli~nih parketov, izdelanih po
naro~ilu.

PASIVNI KUBUS
Z ORIGINALNO
TEHNOLOGIJO LUMAR
IN NIČ VEČ!

AVANT
GARDE
INDIVIDUAL

HIŠA KUBUS – SODOBNA, FUNKCIONALNA,
ENERGETSKO UČINKOVITA IN PO VAŠI
INDIVIDUALNI ZASNOVI!
Velike steklene površine v bivalnih prostorih, premišljeni
tlorisi, preprosta in sodobno oblikovana zunanjost,
velika zunanja terasa in energetska učinkovitost so tiste
kvalitete, ki hišo KUBUS naredijo prijetno za bivanje ob
nizkih stroških vzdrževanja. Uredite si jo po svoje!

T: 02 421 67 50 I: www.lumar.si
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Živeti najbolje!

