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      DAN 
ODPRTIH VRAT YTONG HIŠE 

Naklo,  torek, 5. 6. 2012

NE  SPREGLEJTE!

Popust 50 EUR velja za nove stranke Optike Aleksandra v Qlandiji Kranj in Kamnik do  
30. 06. 2012 ob nakupu korekcijskih očal (okvir, stekla, montaža). Ugodnosti se ne seštevajo.

OČALA 50 EUR CENEJE
Tel. 04/234 234 2       www.optika.si

PE Kranj, Gorenjesavska 13 i, 4000 Kranj, 
tel.: 04/23 67 340 faks: 04/20 25 104 
(Nasproti trgovskega centra Supernova)
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Suzana P. Kovačič

Dr. Matej Nikšič, raziskovalec na republi-
škem Urbanističnem institutu, se ukvarja 
z identiteto prostora in mestnim javnim 
prostorom. Aktivno sodeluje v mednaro-
dnih projektih, ki mu omogočajo razu-

meti procese v slovenskem prostoru tudi 
skozi optiko dogajanj v širšem evropskem 
prostoru. Rojen je bil v Ljubljani, a je svoje 
otroštvo in mladost preživel na Gorenj-
skem v Škofji Loki in v Kranju. Na Gorenj-
sko se pogosto vrača k staršem in sestri, ki 
tukaj živi z družino. »Kot reden obiskova-

lec Gorenjske skozi čas opažam precejšnje 
spremembe podobe prostora. Čeprav v 
strokovnih krogih obstaja soglasje, katere 
prostorske kvalitete je treba varovati in jih 
nadgrajevati, pa nekateri drugi, predvsem 
kapitalski interesi pomen ohranjanja teh 
kvalitet pogosto relativizirajo.« 

Gradnja novih nakupovalnih središč 
korak v napačno smer
»Prostor vzdolž gorenjske avtoceste lahko postane podoben 
na primer tistemu ob avtocestah Padske nižine, kjer se drug 
za drugim v nepretrgani vrsti nizajo trgovski, proizvodni, 
skladiščni objekti, ki delujejo hladno in nimajo svojega značaja, 
mimoidočega ne povabijo, da bi se na območju zadržal. 
Gorenjska, ki upravičeno stavi tudi na turistični razvoj, si 
takega razvojnega scenarija ne sme privoščiti,« opozarja 
arhitekt in urbanist dr. Matej Nikšič.

Dr. Matej Nikšič / Foto: osebni arhiv
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Pravite, da so urbanizacijski procesi 
preveč načeli tradicionalno gorenjsko 
krajino. Kako so jo ti procesi najbolj za
znamovali?
»Prve večje spremembe sovpadajo z za
četki razvoja industrije. Ti so bili vezani 
predvsem na vire energije in delovne 
sile. Večji industrijski obrati, ki so rasli 
na obrobjih takratnih naselij, so spreme
nili velikostna razmerja grajene struk
ture; če je do tedaj prevladovala drobna, 
predvsem bivalna struktura, iz katere so 
kot višinski poudarki izstopali zvoniki 
in pomembnejše javne stavbe, so veliki 
industrijski volumni marsikje preglasi
li obstoječe strukture. Pri tem pa se ni 
spreminjal odnos med odprto krajino in 
poselitvenim vzorcem, naselja so ostala 
strnjena. 
Naslednjo veliko spremembo je vnesla 
povečana mobilnost prebivalstva in do
brin. Z lažjo dostopnostjo so se začele 
urbanizirati nekoč nepozidane lokacije 
in podoba krajine se je začela zelo spre
minjati. Ta trend se nadaljuje in celo 
stop njuje tudi danes in Gorenjska pri 
tem ni izjema. Pozidujejo se zemljišča 
zunaj obstoječih poselitvenih jeder, kar 
močno spreminja krajinsko sliko.«

Kaj vas najbolj zmoti, ko se pripeljete na 
Gorenjsko?
»Gorenjski je v obdobju povojne urba
nizacije v pretežni meri uspelo obdržati 
značilen poselitveni vzorec strnjenih 
poselitvenih jeder, med katerimi se je 
širila odprta krajina. Tako kot v drugih 

delih Slovenije se je vzorec začel krhati 
predvsem v sedemdesetih letih pretekle
ga stoletja, ko sta relativna ekonomska 
blaginja in vzpon avtomobila kot pre
voznega sredstva spodbudila gradnjo 
novih spalnih naselij v okolici mest. 
V zadnjih dveh desetletjih se je v spre
menjenih družbenih in ekonomskih 
razmerah proces še okrepil, tokrat so 
na udaru predvsem lokacije z velikim 
pretokom potencialnih uporabnikov sto
ritev ter območja, ki so dobro dostopna 
z večjih razdalj. Tak primer so avtoces
tni priključki, kjer rastejo nove trgov
skoservisne in obrtnoposlovne cone. 
Ti v ekonomskem smislu gotovo igrajo 
pomembno vlogo, a hkrati močno nače
njajo prepoznavno prostorsko podobo  s 
svojo univerzalno in lokalnemu okolju 
neprilagojeno arhitekturno tipologijo v 
prostor vnašajo elemente, ki jih lahko 
najdemo kjerkoli in tako zmanjšujejo 
njegovo prepoznavnost in enkratnost. 
Primer teh procesov sta na Gorenjskem 
na primer avtocestni izvoz LesceBled 
in Kranj vzhod. S svojim arhitekturnim 
izrazom sta tujek v prostoru, ki kvali
tativno ne dopolnjuje prostorske slike, 
ampak jo degradira. Če se bo proces na

»Avtocestni izvoz Kranj vzhod. S svojim arhitekturnim izrazom je tujek v prostoru, ki kvalitativno ne dopolnjuje prostorske slike, 
ampak jo degradira,« opozarja dr. Matej Nikšič. / Foto: Tina Dokl

»V večini slovenskih občin se 
gradbena dovoljenja še vedno 
izdajajo na podlagi planskih 
dokumentov, ki so bili sprejeti 
v osemdesetih letih prejšnjega 
stoletja v povsem drugačnih 
družbenih in ekonomskih 
razmerah. Čeprav so se 
doktrine urejanja prostora 
medtem močno spremenile, 
uradni postopki še vedno 
temeljijo na teh dokumentih in 
omogočajo posege v prostor, 
ki so z današnjim strokovnim 
vedenjem neprimerni in celo 
nesprejemljivi.«
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daljeval, lahko prostor vzdolž gorenjske 
avtoceste postane podoben na primer 
tistemu ob avtocestah Padske nižine, 
kjer se drug za drugim v nepretrgani 
vrsti nizajo trgovski, proizvodni, skla-
diščni objekti, ki delujejo hladno in ni-
majo svojega značaja, mimoidočega ne 
povabijo, da bi se na območju zadržal. 
Gorenjska, ki upravičeno stavi tudi na 
turistični razvoj, si takega razvojnega 
scenarija ne sme privoščiti.«

Težko je tudi razumeti, da nekateri na-
kupovalni centri stojijo na prvovrstni 
kmetijski zemlji, še posebej, ko vemo, 
da ima Slovenija nizko samopreskrbo s 
hrano. Ampak saj so dovoljenja za pozi-
davo izdali tisti, ki naj bi se na to spo-
znali. Torej celo vaši stanovski kolegi. 
»Problem je vsaj dvoplasten. V večini 
slovenskih občin se gradbena dovolje-
nja še vedno izdajajo na podlagi plan-
skih dokumentov, ki so bili sprejeti v 
osemdesetih letih prejšnjega stoletja v 
povsem drugačnih družbenih in eko-
nomskih razmerah. Čeprav so se dok-
trine urejanja prostora medtem močno 
spremenile, uradni postopki še vedno 
temeljijo na teh dokumentih in omogo-

čajo posege v prostor, ki so z današnjim 
strokovnim vedenjem neprimerni in 
celo nesprejemljivi. Tako stanje s pri-
dom izkoristijo tisti investitorji, ki s svo-
jimi investicijami sledijo predvsem čim 
višjemu zaslužku in temu podredijo vse 
druge vidike posega v prostor. V obstoje-
čem ekonomskem sistemu je tak pristop 

običajen, vendar v urejenih družbah ob-
stajajo mehanizmi, ki ščitijo javni inte-
res. Pri nas so ti mehanizmi premalo 
razviti, državni organi in organi lokalne 
skupnosti ne delujejo proaktivno, da bi 
zaščitili javni interes, prepogosto se le 
odzivajo na pobude posameznih investi-
torjev. Tudi zato ohranjanje prostorske 
identitete obstaja le na deklarativni rav-
ni, v praksi pa nimamo razvitih orodij, s 
katerimi bi ga aktivno izvajali.«

Gorenjsko krajino spreminja tudi mo-
derna stanovanjska gradnja, ki se pone-
kod ne zlije več s krajino. Je po vašem 
strokovnem prepričanju dopustno, da 
vsak zida bolj kot ne po svojih željah, ali 
bi morala biti pravila gradnje bolj dore-
čena?
»Oblikovna podoba je v slovenskih urba-
nističnih dokumentih različno podrob-
no definirana. Ne vidim potrebe, da bi 
bili za vsa območja podrobno predpisani 
vsi pogoji arhitekturnega oblikovanja, 
saj bi to omejevalo kreativnost in razvoj 
novih dobrih praks. Treba pa je jasno de-
finirati skupne imenovalce oblikovanja 
za posamezna območja in jih pri načrto-
vanju dosledno upoštevati, saj je le tako 

»Težko je izpostaviti le eno 
značilno gorenjsko veduto. 
Gotovo v krajinski sliki Gorenjske 
izstopajo razgibano, z gozdovi 
poraslo predgorje in gorski 
vrhovi, v osrednjem delu pa tudi 
večje ravnine, ki jih obkroža 
hriboviti svet. Ena od značilnosti 
v primerjavi z nekaterimi 
drugimi slovenskimi krajinami 
je tudi poselitveni vzorec; na 
Gorenjskem so naselja večinoma 
strnjena, razpršena poselitev 
je v tradicionalnem vzorcu prej 
izjema kot pravilo.«

Avtocestni izvoz Lesce-Bled. / Foto: Tina Dokl



možno doseči oblikovno skladnost. Za 
vsa območja, ki pomembno prispevajo k 
splošni podobi prostora, je smiselno iz-
delati tudi podrobna urbanistično-obli-
kovalska navodila. Tudi umeščanje ali 
neumeščanje novogradenj na določene 
lokacije bi moralo postati bolj premišlje-
no z vidika prostorske podobe, kot je bilo 
do sedaj. Priložnosti še niso zamujene, 
bodo pa lahko kmalu, če bomo še na-
prej imeli tako brezbrižen odnos do te 
dimenzije urejanja prostora.« 

Kateri morajo torej biti cilji trajnostnega 
prostorskega razvoja?
»Udejanjanje trajnostne mobilnosti v 
regiji in zunaj nje je velik izziv priho-
dnjega razvoja, prav tako večja energet-
ska samopreskrbnost območja. Velike 
priložnosti ponuja tudi naravno bogas-
tvo regije: les kot gradbeni material in 

voda kot ena od strateških surovin pri-
hodnosti. Nekatera druga Gorenjski po-
dobna alpska območja so tudi dokaz, da 
se vlaganje v znanje na dolgi rok bogato 
poplača. To so osnove, na katerih regi-
ja lahko gradi svojo resnično trajnostno 
prihodnost. Gradnja novih in novih na-
kupovalnih središč pa je gotovo korak v 
napačno smer, ki prihodnjim generaci-
jam prinaša več problemov kot koristi.«
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Moja Go renj ska je  
pri lo ga ča so pi sa

Go renj ski glas je osred nji go renj ski ča so pis, ki 
po kri va šir še ob moč je Go renj ske. Je ča so pis z 
bo ga to tra di ci jo, saj ne pre ki nje no iz ha ja že od 
leta 1947, nje go vi za met ki pa se ga jo v dalj ne 
leto 1900. Kot pol ted nik iz ha ja ob tor kih in 
pet kih, v na kla di 22 ti soč iz vo dov. Je ne od vi
sen, po li tič no urav no te žen ča so pis z no vi ca
mi, pred vsem z vseh po dro čij živ lje nja in dela 
Go renj cev, pa tudi šir še. Pi še mo o vsem, kar 
lju di za ni ma, ali kot pra vi mo: Go renj ski glas 
za vas be le ži čas. V do brem in sla bem. V ve se
lju in ža lo sti. Za vas spra šu je mo, kaj je no ve
ga. Za ra di vas za stav lja mo tudi ne pri jet na 
vpra ša nja. Mor da vas kdaj kaj na uči mo. In 
se ve da po skr bi mo za spro sti tev in za ba vo. 
Samo za ra di vas pre de mo mis li. Na glas.

Ča so pis do pol nju je mo z brez plač ni mi pri lo ga
mi, kot so Moja Go renj ska, Kranj čan ka in Lo čan
ka, ter ob kon cu leta z le to pi som GO RENJ SKA  
da ri lom pred božičnonovoletnimi praz ni ki.

Če vas po leg bra nja Moje Go renj ske za ni ma jo 
tudi no vi ce z vse Go renj ske, vas va bi mo k na
ro či lu na ča so pis Go renj ski glas. Kot no ve mu 
na roč ni ku vam bomo prve tri me se ce ča so pis 
pri na ša li brez plač no (če bo ste naš na roč nik 
vsaj eno leto) in vas pre se ne ti li z da ri lom ter z 
dru gi mi ugod nost mi.

Do bro doš li v druž bi na roč ni kov 
Go renj ske ga gla sa.

MOJA GO RENJ SKA, ISSN 1581615X, iz ha ja kot pri lo ga  
pol ted ni ka Go renj ski glas, v na kla di 80.000 iz vo dov.  
Usta no vi telj in iz da ja telj: Go renj ski glas, d. o. o., Kranj,  
Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Od go vor na ured ni ca:  
Ma ri ja Volč jak, ured ni štvo: Go renj ski glas, vod ja oglas ne
ga tr že nja Ma te ja Žvi žaj. Pri pra va za tisk Go renj ski glas, d. 
o. o., Kranj. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu
ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor. Ured ni štvo, na roč ni
ne, oglas no tr že nje: Ble i we i so va ce sta 4, Kranj, te le fon: 
04/2014200, te le fax: 04/2014213. Epošta: info@gglas.
si, mali ogla si: te le fon 04/2014247. De lo vni čas: po ne
de ljek, to rek, če tr tek in pet ek od 7. do 15. ure, sre da od 
7. do 16. ure, so bo te, ne de lje in praz ni ki za pr to. MOJA  
GO RENJ SKA, šte vil ka 4, maj 2012, je pri lo ga 43.  
šte vil ke Go renj ske ga gla sa, ki je iz šla 29. maja 2012.

Naslovnica: Bodimo čebelice 
Foto: Tina Dokl 

Tudi umeščanje ali neumeščanje novogradenj na določene lokacije bi moralo postati 
bolj premišljeno z vidika prostorske podobe, kot je bilo do sedaj. / Foto: Tina Dokl

7



8

Miha Naglič

Pa preberimo za ogrevanje najprej odlo-
mek, ki sledi: »Po zadnjih čašah sta se 
oba kakor zresnila. Strmela sta na belo 
steno, obeh misli so bile strnjene, mol-
čala sta, a sklenjene roke so se dobrikale 
in pogovarjale. Tuintam sta prekinila 
molk in govorila šepetaje, kakor bi ju 
bilo nečesa groza. Oba sta čutila, da se 
nekaj maja in ziblje, da pada nanju iz-
pod stropa kakor črna, mrežasta perot. 
Niti tega nista opazila, da lučka pojema, 
da komaj še brli. In preden sta se zave-
dla, se je dvignil zubelj še enkrat, vztre-
petal in ugasnil. Vse je zamigotalo po 
sobi v zadnji jasnini; bela kamrica se je 
zavila v črno noč ¼ « No, zdaj pa povejte, 
kaj je po vašem občutku opisano v teh 
stavkih? Očitno gre za dve osebi, ki sta 
najprej malo popili, potem pa sta se zelo 
zbližali. Vrhunec njunega zbližanja, 
tako rekoč medsebojnega prežemanja, 
pa je v stavku: »Oba sta čutila, da se ne-
kaj maja in ziblje, da pada nanju izpod 
stropa kakor črna, mrežasta perot ¼ « 

Ja, ljubila sta se. Danes bi morda kate-
ri od mlajših, ki so zrasli v svetu brez 
predsodkov, napisal kar naravnost, da 
sta »seksala« ali celo »fukala«. Priznani 
slovenski pisatelj, ki je bil vrh tega go-
renjskega rodu, pa je napisal tako, kot 
ste prebrali. Pa še zaradi tega je imel 
težave. Bil je duhovnik, in ko je ta pri-
poved izšla, se je pisalo leto 1913, njegov 
predstojnik je bil knezoškof Anton B. 
Jeglič, doma iz Begunj na Gorenjskem; 
osem let pred tem se je hudo razburil, ko 
so med škofijo na eni in frančiškansko 

cerkvijo na drugi strani Ljubljanice po-
stavili spomenik rojaku Prešernu z golo 
muzo nad pesnikom, ta pa je svoja čare 
brezsramno razkazovala ravno proti 
oknom bližnjega semenišča ¼ Imenuj-
mo naposled tudi avtorja »spornih« be-
sed: Franc Saleški Finžgar (1871-1962), 
rojen v Doslovčah, umrl v Ljubljani. 

Odlomek je iz povesti Dekla Ančka, sto 
let bo kmalu od njenega prvega natisa 
(1913). Finžgarja seveda poznamo pred-
vsem po romanu Pod svobodnim son-
cem (1906-07), odlični »povesti davnih 
dedov«. A ta je izšla v času, ko smo se 
Slovenci duhovno pripravljali na pobeg 
iz Avstrije v naročje jugoslovanskih bra-
tov. Kdo bi jo bral danes, ko smo v EU 
in bi se radi navezali na nemško-fran-
coski vlak? Jaz bi rekel, da je za narod 
pomembno, da ima svoje mite, tudi če 
niso povsem resnični. V letih, ko smo 
hrepeneli po »soncu svobode«, smo bili 
panslovani, zdaj smo panevropejci. A ne 
bo nič škodilo, če negujemo tudi stare 
slovanske vezi, nas in Rusov je več kot 
150 milijonov, slovansko pa se govori od 
Benečije do Tihega oceana ¼ Naj bo geo-
politični kontekst tak ali drugačen, Fin-
žgarjeva povest se še vedno dobro bere, 
njena vrednost je predvsem literarna, 
umetniška.

Finžgarja bi morali med Slovenci še po-
sebej častiti Gorenjci. Ker je gorenjskega 
rodu, ker je bil v prvi polovici 20. stoletja 
eden od prvakov na slovenski kulturni 
sceni: kot pisatelj in neutrudni urednik 
Mohorjeve družbe in raznih publikacij. 
»Kdor ureja več let, se utrudi in dušev-

no izčrpa. Pri revijah velikih narodov je 
zadeva toliko drugačna, da ima glavni 
urednik vse polno strokovnih souredni-
kov. Tak direktor vzdrži lahko dalje časa. 
Urednik majhnega naroda je pa sam za 
vse: beri in čisti rokopise, opravi vse 
korekture, nabiraj sotrudnike, nasvetuj 
jim ideje za strokovne spise, letaj in te-
kaj po mestu, nosi na pošto, v tiskarno, 
odgovarjaj in zagovarjaj list v pismih itd. 
Majhen narod je namreč kajža – kajža je 
pa rajža, tako je zmeraj trdil moj oče, ki 
je bil sam kajžar.« In ne nazadnje: Fin-
žgar je bil po poklicu najprej duhovnik, 
šele nato pripovednik in urednik. Nje-
gova duhovniška služba, imenitno popi-
sana v Letih mojega popotovanja (1957), 
ga je vodila po poti Bohinjska Bistrica, 
Jesenice, Kočevje, Idrija, Jošt nad Kra-
njem, Škofja Loka, Ljubljana (prisilne 
delavnice), Želimlje, Sora, Trnovo v Lju-
bljani ¼ Zdaj je gotovo v nebesih, mi pa 
smo še vedno v teh krajih. Predlagam, 
da v prihodnjih dneh in tednih, tudi 
počitniških, vzamemo v roke katero od 
njegovih del in ga preberemo. Ne zaradi 
pisatelja, bolj zaradi nas, za naš duševni 
blagor.

Berimo Finžgarja!

Pisatelja Franca S. Finžgarja gotovo še pomnite. Pa ga še kdaj 
vzamete v roke? V teh dneh mineva pol stoletja od njegove 
smrti. Umrl je 2. junija 1962 v Ljubljani. Obletnica je priložnost, 
da ga prikličemo v spomin in kaj njegovega tudi preberemo, 
znova ali prvič. Miha Na glič



Fran S. Finžgar, fotomontaža



Alois Kolar, dipl. praktik naravne 
znanosti o zdravju

Kultura Chimu ima veliko podobnosti 
s svojima predhodnicama, zlasti pri 
vojaškem zavzetju in okupaciji Lambej-
čanov, precej podobnosti je tudi z jezi-
kom Močikov. Jezik kulture Chimu se je 
imenoval quingam, uporabljali so ga od 
doline reke Chicama na severu do Ca-
rabollo na jugu, v bližini Lime je bil to 
predvsem jezik plemiške elite, ljudstvo 
je še vedno govorilo jezik Močikov, zlasti 
ribiči in drugi nižji sloji. Španski kroni-
sti so jezik Močikov opisali kot jezik ribi-
čev. Po prihodu španskih zavojevalcev je 
bil tudi jezik Chimu prepuščen pozabi. 
Spet se vpračamo k legendi o Naimla-
pu, saj so kronisti španskih zavojeval-
cev zapisali, da je bil prednik kulture 
Chimu prav Naimlap. Njegov nasle-
dnik se je imenoval Chimo – Capac, 
ki je postal kralj kraljestva Gran Chi-
mu. Legenda o Naimlapu iz Sicána in 
njegovim nasprotnikom Tacayanamo 
iz Chimája povzema vojno za zavzetje 
tega ozemlja. 
Glavno mesto kraljestva Chimá je bilo v 
dolini Moche na severu današnje Lime, 
na severovzhodu je mejilo na Huarmey, 
kjer je danes mesto Trujillo. Imenovalo 
se je Chan – Chan, kar pomeni Sonce 
– Sonce. Arheologi danes ugotavljajo, da 
je imelo mesto približno sto tisoč prebi-
valcev. Chan – Chan je bila politična in 
administrativna prestolnica kraljestva 
Chimu, raztezala se je na dvajsetih kva-
dratnih kilometrih, središče je obsega-
lo štirinajst kvadratnih kilometrov in 
je znano kot največja prestolnica Južne 
Amerike, zgrajena iz blata. 
Podatki o številu prebivalstva v Chan – 
Chanu se glede na vire zelo razlikujejo. 

Gustavo Ponz Muzzo navaja sto tisoč 
prebivalcev, kar ustreza strokovnemu 
mnenju Middendorfa. Kent Day pa na-
vaja le dvajest do trideset tisoč prebi-
valcev. Celotno kraljestvo Chimu naj bi 
imelo približno petsto tisoč prebivalcev. 
Arheološki ostanki mesta Chan – Chan 
so v neposredni bližini današnjega Tru-

jilla, obsegalo je kar 1200 kilometrov 
severne obale antičnega Peruja.
Gradnja prestolnice Chan – Chan ob-
sega tri zgodovinska obdobja. V prvem 
razdobju, od leta 850 do leta 1100 naše-
ga štetja so zgradili citadelo Chayguac, 
gradnja je bila preprostejša. Naslednja 
citadela Uhle namreč že predstavlja 

Kultura Chimu

Kultura Chimu se je razvila na severni obali današnjega Peruja, 
kjer je prej že obstajala kultura Mochica, ki jo je nasledila 
kultura Lambayeque, o obeh sem že pisal.
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kompleksnejše načrtovanje z vključitvi-
jo uradne administracije.
V drugem razdobju gradnje od leta 1125 
do leta 1370 so zgradili citadelo Laberin-
to, kjer je opazna tripartitna struktura. 
Nadaljevali so z izgradnjo citadele Gran 
Chimu in nato največje citadele Chan 
Chan. Tako so na območju teh treh ci-
tadel manifestirali tako polično kot eko-
nomsko moč.
V tretjem razdobju od leta 1370 do leta 
1470 se je število uradnikov zmanjšalo, 
nastopila je ekonomska kriza, ki so jo 
že takrat reševali z zmanjšanjem števila 
uradnikov. Vsekakor je ekonomska kri-
za vplivala na manjši odpor proti grozeči 
invaziji Inkov z juga. 
Kraljestvo Chimu je bilo ekspanzioni-
stično in centralizirano, s kompleksno 
birokracijo, jasno so bili oblikovani ra-
zredi, regulirali so dedovanje. Največjo 
moč je imel Chimo Capac oziroma je bil 
vodja vladajočega sloja, imenovan tudi 
Ciequich, ki je spadal v skupino visoko 
priviligiranih Chimujev in imel veliko 
bogastvo. Sledili so kmetje, umetniki in 
služabniki. Celoten ekonomski sistem 
je deloval na principu več urbanističnih 
centrov, ki so imeli nalogo zbiranja in 
pošiljanja za življenje potrebnih stvari v 
prestolnico, kjer so monopolno upravlja-
li, načrtovali pridelavo, redistribucijo in 
prodajo vseh produktov na temelju bla-
govne menjave.
V Chan – Chanu je vladalo pravilo 
“dvojne dediščine”. Po smrti vladarja 
je njegov naslednik prejel le političen 
mandat, prihodki in lastnina pa je pri-
padala skupini prejšnjega, že umrlega 
vladarja, skupaj z njegovimi administra-
torji. Vladar je bil namreč tudi po svoji 
smrti še vedno lastnik svoje citadele, 
svojih administratorjev in prihodkov. 
Zato je vsak novi vladar moral zgraditi 
svojo citadelo, jo naseliti z najožjimi so-
rodniki in prijatelji, organiziral je svojo 
adminis tracijo z novimi funkcionarji. 
Bogastvo je lahko pridobil z osvajanjem 
novih ozemelj in kultur. 
Vladarji so bili kot bogovi, živeli so v 
elegantni zgrajeni Chan – Chan, tam so 
bili tudi njihovi ljudje, ki so načrtovlai 
okupacijo drugih ozemelj, tako so oku-
pirali tudi Lambejčane in jih priključili 
kraljestvu Chimu. Ekonomija je temelji-
la prav na osvojenih ozemljih oziroma 
trgovanju z izdelki, ki so bili značilni za 

Malica na izletu s kolesi

Temelji prestolnice Chan Chan

Plaza v Piuri, severna obala
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posamezna območja. Z osvojitvijo novih 
ozemelj so pridobili nove izdelke, kar je 
omogočalo trgovanje oziroma blagovno 
menjavo. Tako so pridobili hrano in iz-
delke, ki jih sami niso izdelovali.
Osnovni verski kult pa je bil še vedno 
posvečen Luni, saj so tudi Chimuji ver-
jeli, da luna vpliva na rast rastlin, na 
morje (plima, oseka), služila jim je tudi 
za merjenje časa. V templju Si An (hiša 
lune) so rituale izvajali vsako prvo noč 
ob polni luni. Tako kot vse kulture se-
verne obale antičnega Peruja je tudi kul-
tura Chimu izvajala obredna žrtvovanja, 
ki so zahtevala življenja ljudi. Chimuji 
so Luni žrtovali otroke, mlajše od petih 
let. Njihovim telesom so dodali sadje in 
jih zavili v obarvane prte, nato so jih sež-
gali v templjih, posvečenih Luni.
Na keramičnih izdelkih Chimujev opazi-
mo velik vpliv izdelovalcev kulture Moči-
kov in Lambejčanov, vendar je monokro-
ma oziroma enobarvna, barva pa je črna. 
Arheološki izdelki predstavljajo sadje, lju-
di, živali in mistične motive. Izdelke so 
delili na uporabne v vsakdanjem življenju 
in obredne za verske namene.
Arheološke najdbe kažejo, da so obdelo-
vali zlato, srebro, baker, kositer in dru-
ge kovine. Izdelovali so tudi filigranske 
izdelke, sicer pa so imeli njihovi izdelki 
obliko ljudi in živali, izdelovali so tudi 
vaze in nože. Kovinske izdelke so okrasili 
s poldragimi in dragimi kamni. Minera-
le so pridobivali v rekah in kopali jame. 
Chimujeva vojska in kralj Capac so leta 
1375 premagali Lambejčane in pripojili 
njihovo ozemlje. Kraljestvo Chimu je 
napredovalo do prihoda Inkov, ekspan-
zionistov z juga. 

Kongresna palača v Limi

Kultura chimu Tumis iz zlata - tudi v Chimu



Gorazd Dominko

Pred olimpijskimi igrami in med pripra-
vami na vžig olimpijskega ognja, ki bo 
dva meseca in pol potoval do prizorišča 
letošnjih iger v Londonu, smo obiskali 
zahodni del Peloponeza. V kraju Olim-
pija smo bili brez fotografskih objektivov 
lahko priče številnim generalkam tra-
dicionalnega načina prižiganja s pomo-
čjo sončnih žarkov in zrcala ter prijetni 
energiji, ki je nemara prihajala od Zevsa, 
boga, v čast kateremu so vsaka štiri leta 
Grki prirejali olimpijske igre. Na tedanjih 
športnih tekmovanjih so smeli sodelovati 
samo moški. Med igrami so se prenehale 
vse vojne.

Arheološka izkopavanja v Olimpiji so se 
začela leta 1875 in arheologi so odkrili 
ostanke imenitne klasične grške ume-
tnosti in arhitekture, med katerimi je 
izstopal Zevsov tempelj. Prve olimpijske 
igre so bile sicer leta 776 pred našim šte-
tjem, zadnje 383 let kasneje, ko so jih, 
kako ironično, prenehali prirejati prav 
zaradi vojn. 
Sprva so bile krajevnega značaja, edi-
na disciplina, v kateri so se tekmovalci 
pomerili, je bil tek na stadionu. Igre so 
počasi prerasle v vsegrški dogodek. Pri-
rejali so jih vsaka štiri leta, obdobje med 
dvojimi igrami je bilo znano kot »olim-
pijada«. Olimpijade so tako služile kot 
eden od načinov štetja časa. Svoj najve-

čji razcvet so doživele v šestem in petem 
stoletju pred našim štetjem. Trajale so 
teden dni, prvi in zadnji dan sta bila 
namenjena verskim in drugim slavno-
stim. Za najtežjo disciplino je veljal pe-
teroboj (skok v daljino, tek, met diska, 
rokoborba, met kopja). Zmagovalcem 
so na glave dali venec iz oljčnih listov, v 
zvezde so jih kovali tudi dramatiki, pe-
sniki in kiparji.
Ko je krščanstvo postalo uradna vera v 
rimskem cesarstvu, so na olimpijske igre 
začeli gledati kot na poganski obred, ki je 
ogrožal prevlado krščanstva, in leta 393 
jih je rimski cesar Teodozij prepovedal, s 
čimer je zaključil tisočletje antičnih olim-
pijskih iger.   

V miru iz Olimpije

V Olimpiji je bilo več svetišč in igre so se začele z velikimi častmi in daritvami v čast boga Zevsa. Antična avenija vodi mimo številnih 
vadbišč in kopeli do Zevsovega templja.
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Gorazd Dominko

Nikakor ne, a po spletu okoliščin, ki po-
potnika pripeljejo nepripravljenega na 
ozemlje, veliko skoraj kot Slovenija, je 
slabih 48 ur dovolj za obljubo, da deželo, 
ki se je priključila Italiji leta 1861, obi-
šče še enkrat. Spet spomladi, ko je moč 
narediti šopek maka in na Sardiniji še 
ni Berlusconija in polovice njegovega vo-
lilnega telesa.
 

Kje je smaragdna obala
Greh bi bil, če človek, ki je že na jugu 
Korzike, ne obišče Sardinije, saj ju loči 
le dvanajst kilometrov širok Bonifacij-
ski preliv. Čeravno napovedujejo sonce, 
ki je s Sardinijo prizanesljivo kar tristo 

Na pikniku pri Berlusconiju

Sardinija. Ali je v nekaj dneh mogoče spoznati otok pastirjev, 
potopljen v modrino Mediterana, le streljaj od afriške obale?

Alghero: bolj kot ribe in lokalno vino čute izostri in nahrani mešanica španske, 
mavrske in italijanske renesančne arhitekture. / Foto: Tadeja Dominko

Castelsardo, mesto na kamniti pečini, že od daleč daje slutiti, da se ima s čim pohvaliti, saj je stoletja kljubovalo Rimljanom, 
Feničanom, Grkom, Špancem in Francozom. / Foto: Tadeja Dominko
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dni na leto, prave sreče z vremenom ni. 
Zdi se, kot da oblakom pri zbiranju po-
maga mistral, ki tod okoli sicer ustvarja 
odlične razmere za jadralce. A kaj bi po 
angleško o vremenu, če iznakazi ope-
vano Smaragdno obalo, kjer poleti na 
žaru meso obračajo Berlusconi, Putin 
in številni žogobrci; po dobrem ovčjem 
siru Pecorino Sardo ali svežih morskih 
sadežih bo svet lepši.

V Italiji po katalonsko 

Morske sadeže, vsaj tako se govori, na 
Sardiniji najbolje pripravijo v poleti 
živahnem ribiškem mestecu Alghero, 
kjer večina še vedno govori katalonsko. 
A lakota in žeja kaj hitro mineta, saj 
bolj kot ribe in lokalno vino čute izostri 
in nahrani mešanica španske, mavrske 
in italijanske renesančne arhitekture. 

Če smo že pri arhitekturi, pravi biser 
sardinske romanike je cerkev Svete 
Trojice Santissima Trinita di Saccar-
gia. Ime izvira iz sardinskega “sa acca 
argia”, kar naj bi v prevodu pomenilo 
“krava z lisasto dlako”. Slednje turistič-
ni vodniki navržejo kot zanimivost, kaj 
hitro se pokaže, kdo so največji ljubite-
lji govedine, saj cerkev s fotografskimi 
objektivi oberejo do kosti.

Cerkev Svete Trojice di Saccargia: ime izvira iz sardinskega “sa acca argia”, kar naj 
bi v prevodu pomenilo “krava z lisasto dlako”. Kaj hitro se pokaže, kdo so največji 
ljubitelji govedine, saj cerkev s fotografskimi objektivi oberejo do kosti. 

Smaragdna obala je kraj, kjer poleti na 
žaru meso obračajo Berlusconi, Putin in 
številni slavni nogometaši. 

Na Sardiniji ne primanjkuje mondenih pristanišč scene jet-set. Nekatere jahte so tako velike, da bi milijonarji vanje lahko spravili 
avtomobile za izlete v notranjost. / Foto: Tadeja Dominko
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Alenka Brun

Skupaj so staknile glave Marcela Klofu-
tar (Hotel Triglav in Restavracija 1906 
Bled), Petra Čuk (Hotel Vila Bled) in 
Alenka Bešter (Gourmet restavracija 
Promenada Bled, Sava Hoteli Bled) in 
rodila se je ideja o treh kulinaričnih ve-
čerih, dogodku, ki so ga poimenovali 3 
Chefs. 
Prvi tovrstni kulinarični večer je bil 
marca v blejski Vili Bled, kjer je bil glav-
na zvezda večera domači kuharski moj-

ster Igor Jagodic, v sodelovanju z Bine-
tom Volčičem iz Promenade in Urošem 
Štefelinom iz Restavracije 1906 pa so 
vsi trije gostom pripravili prijeten večer 
okusov. 
Na drugem aprilskem večeru je © kralje-
val© kuharski mojster Gourmet restav  
racije Promenada Bled Bine Volčič, ki 
je od šestih krožnikov pripravil glavno 
jed in sladico. Namesto pečenih špar-
gljev nas je presenetil s hmeljem, creme 
brulee pasijonke pa združil s kavnim 
pudingom, kremo iz pasijonke in sla-

doledom iz ajdove kaše. Prvič pa se je 
lotil © špagetnega kanelona© z zelenjavno 
kremo. Tudi Uroš in Igor sta pomagala 
soustvarjati drugi večer s svojimi kuli-
naričnim idejami – Igor je med drugim 
postregel z izredno pestrim zelenjav-
nim krožnikom, Uroš pa je najbolj raz-
vajal brbončice gostov z bandeljcem v 
kombinaciji z medenim vaf ljem, porovo 
omako in slamo ter okusnim sladole-
dom iz kisle smetane. Mimogrede: re-
cept za sladoled je zelo enostaven. Potre-
bujete 200 g mleka, 200 g sladkorja, 80 

Razvajanja treh chefov

Na Bledu so se na treh kulinaričnih večerih s svojim 
ustvarjanjem predstavili trije obetavni gorenjski kuharji, 
predstavniki nove slovenske kuhinje: Igor Jagodic, Uroš Štefelin 
in Bine Volčič. S svojimi kuharskimi kreacijami in priljubljenimi 
kulinaričnimi večeri se vračajo jeseni.
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Trije kuharski šefi: Uroš Štefelin, Igor Jagodic in Bine Volčič 
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SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA za potovanje so sestavni del programov in so kot posebna tiskana  
priloga na voljo v vseh Kompasovih poslovalnicah in v pooblaščenih agencijah. Izvajalec počitnic: 
KOMPAS Turistično podjetje, d. d., Pražakova 4, Ljubljana, Sektor KOMPAS POČITNICE, 01/2006 111. 
Ljubljana, maj 2012

23.-30. JUNIJA 2012

DUBROVNIK – OTOK KOLOČEP

HOTEL VILLAS KOLOČEP 3*
SAMO 349 EUR/osebo
Otroci do 12. leta imajo 70% popust 
(104,70 EUR). Cena vključuje avtobusni 
prevoz, nastanitev s polpenzionom, prevoz 
s trajektom v obe smeri za teden dni z 
bogatim klubskim programom.

NAROČNIKI GORENJSKEGA GLASA  
DOBIJO ŠE VEČ:  KUPON za 20 evrov 
popusta na prijavnico za naročnike.

V sodelovanju s Kompasom smo ob koncu 
pouka za bralce in naročnike Gorenjskega glasa 
pripravili še eno ugodno ponudbo za počitnice 
na otoku Koločepu v bližini Dubrovnika. Otok 
je prava oaza miru, saj na njem avtomobili niso 
dovoljeni. Nastanitev vam ponujamo v edinem 
hotelu na otoku, plaža pod hotelom je peščena, 
kopanje je možno tudi v zunanjem bazenu s 

sladko vodo, ob katerem so tudi senčniki in 
ležalniki. Sobe so udobne, s klimo, balkonom, 
mini barom in internetno povezavo, zajtrk in 
večerja sta samopostrežna, restavracija ima 
veliko teraso s pogledom na morje. Po otoku 
so urejene sprehajalne poti, teniška igrišča, 
lahko se vozite s kanuji ali kolesarite. Prisotni 
so Kompasovi animatorji, ki poskrbijo za 
delavnice za otroke, igra se tombola, išče se 
skriti zaklad, obvezno je tudi dnevno športno 
razgibavanje*. Prisotni bodo tudi predstavniki 
Gorenjskega glasa. Sami ali v družbi se lahko 
odpravite do Dubrovnika, ki je oddaljen le 25 
minut vožnje s trajektom, ali na otoka Šipan in 
Lopud.
* Animator bo prisoten ob prijavi najmanj 50 gostov.

PRIjAVE:
KOMPAS Kranj,  
Slovenski trg 6; tel.: 04/20 14 
261/266/267
Kompas Škofja Loka,  
Kapucinski trg 8; tel.: 04/51 11 770
GTA Neptun,  
Delavska ul. 1, Jesenice  
tel.: 04/53 35 800

URE ODHODOV AVTOBUSA: 
jESENICE: AP Jesenice ob 1. uri 
KRANj: AP ob 1.40 
ŠKOFjA LOKA: AP ob 2.15 
LjUBLjANA: Dolgi most ob 3. uri 

SUPER UGODNA PONUDBA!
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g glukoze, 80 ml pomarančnega soka, 
600 g kisle smetane. Kislo smetano in 
sok umešate skupaj; mleko, sladkor in 
glukozo zavrete, dodate prejšnji zmesi 
in globoko zamrznete.
Večerjo so na drugem kulinaričnem 
razvajanju brbončic bogatila slovenska 
vina Santomas in hiše Jonnes Protner. 
Tretji, zadnji večer kulinaričnih razva-
janj vseh treh chefov pa so konec maja 
pripravili v Restavraciji 1906 Hotela Tri-
glav Bled, a je bil že takoj ob 'oznanilu' 
razprodan in glede na zanimanje, bodo 
podobne dogodke v nadaljevanju na Ble-
du še pripravili. 
Tokrat so postregli najprej kuharsko zami-
sel Igorja Jagodica: beluš, krema iz jogur-
ta in svežih zelišč, zemlja rdeče pese, royal 
gosjih jeter, zeliščna pena in chips; Bine 
Volčič se je med drugim odločil tudi za 
mineštro z zelenjavo in zelišči; chef tokra-

tnega gostitelja Uroš Štefelin pa se je lotil 
kuhanega jelenjega hrbta v korenčkov-
em ovoju, okušali smo njegov sladoled iz  
črnega kruha, pa jabolčni zavitek, sirovo 
tortico z medenimi vaflji in rabarbaro.
Srečneži, ki so si uspeli zagotoviti sedež 
na zadnji večerji, so uživali v šestih kre-
acijah omenjenih kuharskih mojstrov, 
jedi so nadgradila vina iz kleti Sutor in 
Kupljen, prijetno ozračje pa dopolnili 
zvoki pesmi in glasba klavirja.

 
Še nekaj malega o omenjenih 
kuharskih mojstrih 
Igor Jagodic je po zaključeni Srednji šoli 
za gostinstvo in turizem in Višji stro-
kovni šoli za gostinstvo in turizem Bled 
svojo kuharsko pot začel kot pripravnik 
v JGZ Brdo pri Kranju pri takrat enem 
najboljših kuharjev Andreju Goljatu. Pri Užitna kreacija kuharskega mojstra Igorja Jagodica                                                                                               Bine Volčič je razvajal brbončice tudi s sladoledom iz ajdove kaše. 
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Španija, otok Menorka, od 17. do 24. junija 2012
Hotel Sol Milanos Pinguinos ***

Počitnice v družbi Gorenjskega glasa

Prepričani smo, da smo bralci Gorenjskega glasa sami prijetni ljudje, in 
da je v naši družbi vedno lepo. Zato vas vabimo, da skupaj preživimo te-
den dni na pravem malem koščku raja sredi Sredozemlja, na španskem 
otoku Menorka. Čudovit zelen otok se ponaša s prekrasnimi plažami in 
kristalnim turkizno modrim morjem ter bogato kulturno-zgodo-
vinsko dediščino. V sodelovanju s turistično agencijo Intelekta 
smo poskrbeli za posebej ugodno ponudbo v priljubljenem 
tematskem hotelu, okrašenem z junaki iz znamenite risanke 
Kremenčkovi, na prekrasni tri kilometre dolgi peščeni plaži v 
letovišču Son Bou. Tam so tudi številne trgovinice, restavra-
cije, bari in avtobusno postajališče, od koder se lahko zape-
ljete do glavnega mesta. Vse sobe imajo balkon s pogledom 
na morje in vso potrebno opremo (klima, TV, fen, hladilnik). 
Zajtrki so ameriški bife, večerja z vključenim vinom in vodo je prav tako 
samopostrežna. Če želite, se lahko odločite za doplačilo za all inclusive 
(podrobne informacije na Intelekti, cena za all inclusive je 130 EUR).

Cena aranžmaja v dvoposteljni sobi je 499 EUR na osebo, za 
otroka od 2 do 7 let 299 EUR, od 7 do 12 let pa 399 EUR. 
Odhod z letališča Jožeta Pučnika Ljubljana.

Ta cena velja le za prijave za bralce Gorenjskega glasa, sicer je cena 121 
evrov višja! Za vse dodatne informacije in rezervacijo sedeža na letalu čim 
prej pokličite na Intelekto PE Ljubljana, tel. št.: 01/230 85 80/82/84 ali se 
tam oglasite osebno PE Ljubljana, Ajdovščina 1, Ljubljana.

Zajtrki so ameriški bife, večerja z vključenim vinom in vodo je prav tako 

otoku Menorka. Čudovit zelen otok se ponaša s prekrasnimi plažami in 

Zajtrki so ameriški bife, večerja z vključenim vinom in vodo je prav tako Zajtrki so ameriški bife, večerja z vključenim vinom in vodo je prav tako 
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Užitna kreacija kuharskega mojstra Igorja Jagodica                                                                                               Bine Volčič je razvajal brbončice tudi s sladoledom iz ajdove kaše. 
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Kmečka ohcet v Bohinju je turistično-
folklorna prireditev, ki jo organizira  
Turistično društvo Bohinj. Prikazuje 
stare življenjske navade Bohinjcev, med 
katerimi imajo poročni običaji še posebno 
mesto. Za izvedbo Kmečke ohceti vabimo 
pare, ki se želijo poročiti na tradicionalen 
način, da sodelujejo v izboru za poročni 
par. Poroka bo potekala v soboto, 28. julija 
2012, ob 17. uri. Par bo oblečen v narodne 
noše, po poroki pa bo vaška gasilska 
veselica z ansamblom Saše Avsenika. Za 
hrano in določeno količino pijače svatov 
bo poskrbljeno, mladoporočenca pa bosta 
medeni teden preživela v apartmaju v 
Ribčevem Lazu, ki si ga bosta popestrila z 
različnimi aktivnostmi,  slapa Savice, Vogla, 

Mostnice, vozila se bosta z ladjico po jezeru 
in še kaj. Toda pozor! Ker bo poroka potekala 
po ustaljenem načinu, se bo par preizkusil 
tudi v vlogi »igralcev«, kar pomeni, da se 
bosta oba morala naučiti nekaj besedila (a 
ne veliko).  

PRIJAVNICA ZA 
KMEČKO OHCET

Ime in priimek dekleta:

Naslov dekleta in telefon:

Ime in priimek fanta:

Naslov fanta in telefon:
Izpolnjeno prijavnico pošljite na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, najkasneje do petka, 1. junija. 
Izkoristite edinstveno priložnost za poroko in dobro zabavo, korajža velja!

Sponzorji:
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Prijavite se na Kmečko ohcet v Bohinju!

Najboljši prispevki bodo  
bogato nagrajeni in predstavljeni na 
Festivalu tepk  
22. septembra 2012  
v Hotelu Triglav na Bledu.

1. nagrada: nočitev z zajtrkom za dve 

osebi v Hotelu Triglav Bled,  

košarica tepkinih dobrot za domov

2. nagrada: večerja za dve osebi z jedmi 

iz tepk v Restavraciji 1906  

v Hotelu Triglav Bled

3. nagrada: udeležba na kulinarični  

delavnici – Priprava jedi iz tepk

Ne pozabite pripisati vaših podatkov  

(ime, priimek, naslov, tel. št.)

Tepke, tepke, tepke …

Bralce Gorenjskega glasa vabimo, da nam na  Gorenjski glas,  
Bleiweisova c. 4, 4000 Kranj ali na: koticek@g-glas.si do 30. junija  
pošljete svojo zgodbo, anekdoto, recepture za jedi in pijače iz tepk,  
opis oz. sliko košarice za shranjevanje tepk, orodja, ki je povezano z 
obdelavo drevesa oz. lesa tepke! 
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SKLENIPREK MOBILNIKAPOŠLJI AS NA 6111 ALI POSKENIRAJ QR KODO

PRVIČ V SLOVENIJI! Odslej lahko zavarovanje Tujina AS z asistenco 

Coris hitro in enostavno sklenete kar prek svojega mobilnika: le pošljite 

SMS s ključno besedo AS na 6111 ali poskenirajte QR kodo z oglasa. 

Tako se boste lahko mirno odpravili na pot. Tudi v zadnjem hipu.

Tujina AS
z asistenco CORIS

http://m.astujina.si

080 11 10
BREZPLAČNA ŠTEVILKA
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njem je spoznal, da je kuharski poklic 
lahko neizmerno ustvarjalen. Kuharska 
kariera ga je kasneje vodila od hotela Lev, 
preko hotela Astoria do Grand Hotela To
plice, kjer je že pred svojim tridesetim le
tom prevzel vodenje hotelske kuhinje. Od 
leta 2008 vodi kuhinjo hotela Vila Bled. 
Nenehno se izpopolnjuje na različnih te
čajih in strokovnih usposabljanjih doma 
in v tujini. Leta 2010 je tri tedne delal v 
znameniti restavraciji Noma v Koben
havnu, kjer ga je navdušil mojster Rene 
Redzepi in njegova filozofija priprave so
dobnih jedi iz lokalnih sestavin. 
Bine Volčič se kuhanju z vso strastjo po
sveča od svojega devetega leta dalje. Od 
začetkov v mamini kuhinji, preko Sred
nje gostinske in turistične šole v Radovlji
ci in Višje strokovne šole za gostinstvo in 
turizem Bled, je po sedemletnih delov
nih izkušnjah v službi Državnega pro
tokola RS in v Hotelu Mons v Ljubljani 
svoje kulinarično izobraževanje nadalje
val v Franciji. Kot uspešen diplomant ku
harstva na svetovno znani šoli Le Cordon 
Bleu v Parizu je strokovno prakso oprav
ljal pri dveh vrhunskih pariških chefih: 
Alainu Passardu v restavraciji Arpege (tri 
Michelinove zvezdice) in JeanPierre Vi
gatoju v restavraciji Apicius (dve Miche
linovi zvezdici). V slednji je bil leto dni 
tudi redno zaposlen kot vodja izmene. 
Spomladi 2009 se je vrnil v Slovenijo 
in maja prevzel oblikovanje in vodenje 
kulinarične ponudbe v Hotelu Livada 
Prestige v Termah 3000. Od junija 2011 
vodi Gourmet restavracijo Promenada na 
Bledu.
Tudi Uroš Štefelin kuha že od mladih 
nog. Prve kuharske izkušnje je že kot 
otrok dobil ob svoji stari mami, ki je bila 
profesionalna kuharica. Že med šola
njem na Srednji gostinski šoli na Bledu 
je pridobival izkušnje po okoliških gostil
nah in restavracijah. Po opravljeni sred
nji šoli je dve leti kuhal v Grand hotelu 
Toplice, nato šest let v Vili Bled, zatem je 
vodil kuhinjo v šolskem hotelu Astoria na 
Bledu in v restavraciji na Blejskem gradu, 
vmes pa dokončal Višjo strokovno šolo 
za gostinstvo in turizem na Bledu. Od 
maja 2009 vodi kuhinjo in tudi celotno 
gostinstvo v Restavraciji Bled 1906 v Ho
telu Triglav Bled. To leto je bilo za Uroša 
prelomno, saj je z uigrano ekipo na trg 
postavil in na novo obudil restavracijo 
1906 v dvajset let zaprtem hotelu Triglav.

Bandeljc Uroša Štefelina, z medenim priokusom in sladoledom iz kisle smetane
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 restavracija Tripič s picerijo je odprta celo leto vsak dan

  poleg domače hrane (bohinjski ajdovi krapi, telečja obara, domači 

sirovi štruklji, svinjska pečenka, bohinjski krožnik) ponujamo bo-

gat izbor vegetarijanskih jedi in solatnih krožnikov

  dnevno so na voljo cenovno ugoden turistični meni in odlične pice

  sprejemamo tudi skupine na kosila ali večerje (do 150 oseb naen-

krat) in organiziramo zabave, obletnice ter poroke

 wifi je brezplačen, ob hiši je tudi veliko parkirišče

  v hotelu je na voljo 50 ležišč v dvoposteljnih in povezanih družin-

skih sobah

  hotelskim gostom postrežemo z bogatim samopostrežnim zajtr-

kom in a la-carte kosilom ali večerjo

  Vodni park Bohinj je oddaljen le 50 m, smučišče Kobla 700 m, 

smučišče Vogel 9 km, Bohinjsko jezero 6 km, Blejsko jezero 20 km

 preverite naše akcijske ponudbe na www.hotel-bohinj.si

Družinski hotel Tripič 
z restavracijo in picerijo

Triglavska cesta 13, 
 4264 Bohinjska Bistrica

W: www.hotel-bohinj.si
E: info@hotel-tripic.si

tel.: 04/828 0120

Festival der slowenischen Volksmusik
 Festival slovenskih viž 

                     v narecju
8. JUNIJ 2012 / 20.00 
KLAGENFURT, Wörtherseebühne
CELOVEC, Vrbsko jezero

13 narodno zabavnih ansamblov
 Gost vecera  Ansambel Saša Avsenika

bavn
ecer

Vstopnice so že na voljo:
-  na prodajnih mestih Eventim-a, 
-  v poslovalnicah  Alpetourja, kjer so za vas 
 organizirali avtobusne prevoze.

Generalni pokrovitelji:

Medijski pokrovitelji:
Organizatorja:

Festival bosta povezovali Saša Pivk Avsec v slovenskem 
in Danica  Thaler-Urschitz  v nemškem jeziku.
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Velika planina je zanimiva zaradi svojih 
naravnih, površinskih in rastlinskih zani-
mivosti, pa tudi zaradi etnoloških in arhi-
tekturnih posebnosti. 
Poiščite snežno jamo, kjer najdete krpe 
snega tudi v poletnih mesecih; spoznajte 
najvišje živečega prebivalca Petra, ki bo 
julija praznoval osemdeset let; prisluhnite 
zvoku roga planšarja Andreja, sprehodite 
se med živino na paši, pa do kapele Mari-
je Snežne, kjer greste ob nedeljah lahko 
tudi k maši; oglejte si Preskarjev muzej, 
kjer boste izvedeli marsikaj o življenju 
pastirjev. V času pašne sezone je odprt 
vsak dan. Prepoznavna je že njegova zu-
nanjost, saj se kot majhna, siva pastirska 
bajta nahaja v kamnitem odseku naselja. 
V času med junijem in septembrom pa-
stirji z veseljem sprejmejo turiste, jim raz-
kažejo njihove tipične lesene 'bajte', krite 
s skodlami, in postrežejo z domačimi, 
mlečnimi dobrotami. 
Velika planina ponuja številne možnosti za 
sprehode, daljše pohode in gorsko kole-
sarske ture. Organizirajo tudi enodnevne 

vodene izlete za skupine. Gorskim kole-
sarjem nudijo prevoz kolesa z nihalko in 
sedežnico na vrh planine, od koder pa jih 
poleg čudovitega razgleda čaka spust po 
makadamski cesti v dolino. Za kolesarje 
imajo ugodne sezonske vozovnice.
Gradišče je najvišji vrh Velike planine, 
ki ponuja izjemen razgled na sosednje 
vrhove, dolino in v planšarsko naselje. 
Živahno podobo planini predstavlja tudi 
rastlinstvo, kajti med travnato površino 
in kamnitim površjem na planini uspeva 
množica slikovitih cvetlic, ki kar kličejo 
po fotografiranju. Po čudovitem spre-
hodu po planini se lahko okrepčate na 
Zelenem robu, kjer vam ponujajo števil-
ne enolončnice, njihova hišna specia-
liteta pa so sirovi štruklji z borovnicami. 
Obiskovalcem priporočajo tudi obisk 
pastirskega stanu pri Gradiškovih, kjer 
lahko poskusijo kislo mleko z žganci in 
planšarski sir.
Nihalka vozi vsak dan od 8. do 18. ure. V 
času poletne sezone (od 15. junija 2012) 
pa od petka do nedelje od 8. do 20. ure. 

Vsak dan od 8.30 do 17.15 oziroma za 
vikende do 18.15 obratuje tudi dvosede-
žnica, ki vas zapelje na sam vrh planine. 
Za družine so pripravili ugodne družinske 
vozovnice, prav tako pa imajo popust tudi 
za upokojence
Obisk Velike Planine predstavlja doživetje 
tako otrokom kot tudi odraslim. Poleg že 
omenjenih znamenitosti pa v zadnjih letih 
planina živi tudi s plati prireditev. Pastir-
ski praznik, ki bo letos 5. avgusta, je na 
primer tradicionalna prireditev, ki poteka 
vsako leto v pastirskem naselju. Dan se 
začne z mašo v kapelici Marije Snežne ob 
11. uri, sledi zabava z ansamblom. Vablje-
ni ste tudi na tradicionalno tekmovanje 
harmonikarjev na Zeleni rob, kjer lahko 
raztegnejo svojo harmoniko ali pa le spod-
bujajo svoje favorite. Tekmovanje se odvi-
ja 28. julija. Najprej pa se obeta gorsko-
kolesarski vzpon na Veliko planino, ki 
bo že 23. junija z začetkom ob 10. uri in 
startom izpred Term Snovik. Dirka je od-
prtega tipa in za vse rekreativne kolesarje. 
Več na www.velikaplanina.si.

Velika Planina  
Vas Pričakuje
Sončno vreme, neokrnjena narava, svež zrak in prihajajoči 
dnevi so odlična priložnost za prijeten sprehod ter oddih na 
Veliki planini. Otrokom obisk Velike planine pomeni pravo 
doživetje, v dolino se vrnejo polni vtisov. 
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Na mesto predsednika uprave 
Žičnic Vogel Bohinj je marca 
letos prišel domačin Boštjan 
Mencinger. Pravi, da mu je 
bil Vogel kot Bohinjcu vedno 
najljubše smučišče, ki ga je 
redno in z veseljem obiskoval.

Precej večji poudarek kot 
v preteklih letih letos želijo 
dati na poletno sezono, ki 
na Voglu sledi takoj zimski 
in traja do začetka novem-
bra. »Pripravljamo kar nekaj 
novosti, ki bodo popestrile 
dogajanje na Voglu. Spre-
hajalno učna pot, razgledna 
točka z binokularjem, raz-
stava o soški fronti z naslo-
vom Velika vojna v Krnskem 
pogorju v prostorih zgornje 
postaje nihalke, kolesarski 
park, razširitev pravljične de-
žele iz Ukanca tudi na Vogel 
... Z izgradnjo dvigal na obeh 
postajah nihalke smo omogo-
čili preprost dostop na Vogel 
tudi invalidom. V sodelova-
nju z Gorenjskim muzejem 
je predvidena tudi ureditev 
arheološkega najdišča. Go-
stom na Voglu želimo ponuditi 
čim več vsebin in dogajanja,« 
razloži Mencinger.

Vogel je del Triglavskega na-
rodnega parka in ponuja ču-
dovite razglede, svež zrak in 
pestro gostinsko ponudbo, ki 
vključuje tudi domače proizvo-
de. Planina na Zadnjem Voglu 
je živa od julija do septembra. 
Tam izdelujejo skuto in sir, po-
strežejo pa vam tudi s kislim 
mlekom. Poleg tega Vogel 

ponuja lažje in težje spreha-
jalne poti, je dobro izhodišče 
za osvajanje sosednjih vrhov, 
omogoča poletni prevoz s 
sedežnico na Orlove glave in 
čudovite razglede med vožnjo 
in na vrhu. Sedežnica obisko-
valce pripelje na višino 1670 
metrov in bo obratovala od 
začetka poletnih šolskih poči-
tnic pa do predvidoma konca 
septembra. Nihalna žičnica v 
poletni sezoni obratuje vsak 
dan od 8. do 18. ure, julija in 
avgusta pa naj bi obratovanje 
še podaljšali. Seveda je mo-
žen prevoz po dogovoru tudi 
zunaj rednega obratovanja.
V poletni sezoni skupaj z nihal-
ko ves čas obratuje tudi lokal 
Viharnik na zgornji postaji ni-
halne žičnice, v času obrato-
vanja sedežnice Orlove glave 
pa bo obratoval tudi lokal Or-
love glave. Na spodnji postaji 
nihalne žičnice obratuje Ma-
cesen. Letos so začeli tudi s 
prodajo spominkov s tematiko 
Vogla, lastnih nastanitvenih 
kapacitet pa nimajo, a je mo-
žno spanje na Voglu v Alpski 
vasi.
Sodelovanje s Turističnim 
druš tvom Bohinj in Turizmom 
Bohinj je dobro. Zavedajo se, 
da lahko skupaj dosežejo do-
bre rezultate in večji obisk turi-
stov v njihovem koncu. 
»Aktualen in najpomembnejši 
skupni projekt je Paket Bo-
hinj. Pripravili smo nekaj pa-
ketov, ki obiskovalcu ponudijo 
celovito doživetje Bohinja in 
predstavljajo odlično izbiro 
tudi za enodnevni izlet.«

Vogel. 
        Kot v pravljici.

Vogel je lep tudi,  
ko odvrže bela oblačila
Vogel je umeščen v čudovito okolje z neverjetnimi razgledi na 
okoliške gore in seveda na Triglav, v dolini pa na sinje modro jezero. 
Sončna lega in naravni sneg pozimi poskrbita za popoln smučarski 
užitek. Z letošnjim letom pa novo vodstvo daje večji poudarek tudi 
na poletno sezono.
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Nordijska hoja primerna za vse

Nordijska hoja je idealna oblika vzdržlji
vostne vadbe. Je enostavna, lahkotna, 
športna oprema ni draga. Nordijsko hojo 
so 'iznašli Finci' pred približno dvajsetimi 
leti in jo sprejeli za nacionalni šport. Hitro 
se je razširila po skandinavskih državah 
in naših sosedah, v Avstriji, Nemčiji, Itali
ji. Pred leti je nordijska hoja osvojila tudi 
Slovence. 
Nordijska hoja je ena najbolj učinkovitih, 
celovitih in varnih oblik telesne aktivno
sti, primerna za vse starostne skupine 
in ravni telesne kondicije. Hodimo s pa
licami, ki dodatno obremenijo zgornji del 
telesa, zato so aktivne skoraj vse mišice, 
pohodnik pa porabi več energije in kisi
ka, srčni utrip se poviša za dvajset do 25 

odstotkov. Nordijska hoja je idealna za 
zmanjševanje telesne teže, primerna tudi 
za starejše. 
Za vajo potrebujemo osnovna oblačila 
in obutev za hojo v naravi. Ključne za 
pravilno izvajanje so posebne palice in 
dobra obutev. Dobra palica ima ergo
nomsko oblikovan ročaj, je zelo lahka, 
iz kakovostnega, vzdržljivega materi
ala. Pomembna je tudi dolžina palice 
(67 odstotkov telesne višine). Alpina, v 
sodelovanju z INWA inštruktorji, pripo
roča čevlje Binom, ki na podlagi več
letnih meritev stopal in s pomočjo izre
dno upogljive konstrukcije zagotavljajo 
udoben, naraven in zdrav način hoje. 
Ta bo lahkotna zaradi same konstruk

cije obutve, mehkih naravnih materia
lov in edinstvenega materiala podplata 
SmartLite®.
Poleg kakovostne obutve za pohodniš
tvo Alpina po novem ponuja tudi vrhun
sko opremo za nordijsko hojo, od če
vljev Binom do palic in športnih oblačil 
priznane blagovne znamke Oneway. 
Pri tem preprostem, a zelo učinkovitem 
športu so ključnega pomena posebne 
palice. Na voljo so modeli za rekreativ
ne in dobre rekreativne pohodnike. Ko
lekcija palic in oblačil Oneway izstopa 
s trendovskimi živimi barvami, ki prite
gnejo prav vsakogar. S čevlji Binom je 
paket opreme popoln, saj zagotavljajo 
udoben, naraven in zdrav način hoje. 

Nordijska hoja je ena najbolj učinkovitih, celovitih in varnih  
oblik telesne vadbe, za vse starostne skupine in ravni kondicije. 
Celotno opremo ponujajo v izbranih trgovinah Alpine.
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V Terme Dobrna  
z brezplačnim prevozom
V termah s 600-letno tradicijo smo 

dolgo razmišljali, kako upokojencem 

olajšati prihod k nam in jim odvze-

ti stres zaradi vožnje in potovanja k 

nam. Hkrati smo želeli dodati tudi svoj 

prispevek k zmanjšanju prekomerne 

onesnaženosti z avtomobilskimi izpu-

hi in hrupom ter opozoriti na našo zele-

no usmerjenost. 

Odločili smo se, da upokojence pripe-

ljemo vse od njihovih domačih vrat do 

Term Dobrna in jih varno in zabavno 

odpeljemo tudi domov. 

Povezali smo se s Prevozi Skutnik, la-

stnik podjetja nam je prisluhnil in takoj 

je bil pripravljen na sodelovanje pri ure-

sničevanju ideje. Dogovorili smo se, da 

bodo prevozi potekali od prebivališča 

našega gosta, kjerkoli v Sloveniji, do 

Term Dobrna in seveda tudi nazaj do-

mov.

S prijazno energijo gospoda Skutnika 

in njegovimi dobrovoljnimi šoferji so 

prevozi postali pravo malo doživetje za 

naše goste. Šoferji jim pomagajo nalo-

žiti in razložiti prtljago in jih po poti se-

znanijo z aktualnimi dogodki v Termah 

Dobrna. Včasih gostje med potjo tudi 

kakšno veselo zapojejo in se spoznajo 

z drugimi, tako se med njimi spletajo 

tudi bolj globoke vezi, česar smo še 

posebej veseli.

Odziv naših gostov na program Lepo je 

biti upokojenec, je bil fantastičen, saj 

se številni upokojenci zaradi vedno ve-

čje gneče na cestah, ne vozijo več radi 

sami, hkrati pa tudi sami radi prispevajo 

k čistejšemu okolju. 

In kako vse  
skupaj poteka?
Program traja od nedelje (prihod v Ter-

me Dobrna) do petka (odhod domov). 

Rezervacijo je možno napraviti preko 

telefona ali elektronske pošte. Informa-

torke v službi rezervacij vam razložijo 

vsebino programa Lepo je biti upo-

kojenec, ki vsebuje 5x polpenzion, 

neomejeno kopanje, vodno aerobiko, 

jutranjo gimnastiko pod strokovnim 

vodstvom, 1x vstop v Deželo savn, ples 

in razvedrilo z živo narodnozabavno 

glasbo v vinski kleti ter bogat animacij-

ski program. Vse to že za 188 evrov. 

Vesela novica je tudi, da kdor koristi ta 

program v kateremkoli od naših hote-

lov, mu doplačila za enoposteljno 

sobo sploh ne zaračunamo.

Sporočite nam svoj točni naslov, ka-

mor vas pride prevoznik iskat. Dva dni  

pred oddihom pa vas iz naše službe 

rezervacij obvestijo, ob kateri uri bo-

dite pripravljeni na odhod. Če pride 

morda do zastojev na cesti, vas o tem 

obvesti voznik, da niste v skrbeh.

Enostavno, kajne? Pripeljali smo že 

več tisoč zadovoljnih gostov in vse po-

teka, kot je treba. Po dneh razvajanja 

in uživanja v Termah Dobrna sledi še-

sti dan ob 11. uri odhod domov. Vedno 

smo nadvse veseli pozdrava gostov: 

»Se kmalu spet vidimo!«

Informacije in rezervacije:

T: 03/78 08 110

E: info@terme-dobrna.si

www.terme-dobrna.si

t: 03 78 08 110
www.terme-dobrna.si

Oddih v Termah Dobrna
ALL INCLUSIVE, že od 176 € na osebo, 3 x all inclusive.
PLAČA EDEN, BIVATA DVA, že od 108 € za dve osebi, 2 x nočitev z zajtrkom. 
LEPO JE BITI UPOKOJENEC*, že od 188 € na osebo, 5 x polpenzion.
BREZPLAČNI PREVOZ* od doma do Term Dobrna in nazaj (nedelja - petek).
VELIKA NAGRADNA IGRA, Pridi v Terme Dobrna ali R.S.L. d.o.o., Levec in novi 
Renault TWINGO je lahko TVOJ! Pogoji sodelovanja na: www.rsl.si in www.terme-dobrna.si.

OBIŠČITE NAS V SPLETNI TRGOVINI, vsak nakup nad 50 € nagradimo.
Več na www.terme-dobrna.si.
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Zagotavljamo kakovostno vgradnjo vrat ali oken. 

Montaža vhodnih in notranjih vrat ter oken. 
Izmera vrat in oken na objektu, svetovanje pri izbiranju 
materiala, dizajna in strokovna montaža. 

CANTHUS, d. o. o. 
Sela pri Šmarju 18a, 1290 Grosuplje 
franšiza LESNA TIP OTIŠKI VRH
salon VODNIKOVA 123A, LJUBLJANA
www.canthus.si, info@canthus.si 
051/400 650, 041/668 322 

Ponudbo izdelkov si lahko ogledate v našem 
salonu na Vodnikovi 123a, v Ljubljani. 
tel.: 01/5181 011, fax: 01/51 81 012
del. čas: ponedeljek in sreda od 12. do 18. ure
torek, četrtek, petek, od 8. do 16. ure
1. in 3. sobota od 8. do 12. ure

Naj bo les stalnica
vašega bivanja in življenja
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Naj bo les stalnica
vašega bivanja in življenja
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Zadovoljni vi, veseli mi. 

VRATA 
HRAST POKONČNI FURNIR 
NATUR LAK -15 % POPUST

VRATA
HRAST POKONČNI FURNIR 
NATUR LAK

AKCIJA : 

OKNA 
- 10% POPUST

Pogled v svet

Skozi okno gledamo v svet. Svet je lep, zakaj bi ga gledali skozi 
slaba okna. Okna so oči vašega stanovanja …

Miroslav Cvjetičanin

Takšni in podobni so oglasi proizvajal-
cev in prodajalcev oken, ki nas opozar-
jajo na čas zamenjave starih za nova 
okna ali pa nagovarjajo k nakupu in 
razmišljanju, ko kupujemo prva okna 
za našo novogradnjo. Vsakdo, ki je kaj 
gradil ali je prišel do časa, ko se je bilo 
treba posloviti od starih oken, se je naj-
prej srečal z izbiro med lesenimi, pvc in 
aluminijastimi okni. Potem vsi rabimo 
nasvet strokovnjaka. Če ste prej imeli le-
sena okna in ste bili z njimi zadovoljni, 
ni razloga, da si ne bi privoščili novih 
lesenih. Če ste imeli z lesenimi okni 

slabo izkušnjo, boste mogoče poskusili 
prihodnja leta preživeti v družbi tistih 
»umetnih«, plastičnih, ki ne rabijo no-
benega vzdrževanja in celo bolje tesnijo 
in so sploh v današnjih časih moderna 
in nadvse funkcionalna. Seveda je to 
tudi zmotno razmišljanje, ker niste naj-
prej preverili, kako so se lesena okna 
spremenila v teh recimo tridesetih letih, 
ki so minila od vašega prvega nakupa 
oken. Potem so tukaj še aluminijasta, 
ki so po splošnem mnenju prehladna za 
naš topel dom in draga in še tesnijo zelo 
slabo in so namenjena zgolj poslovnim 
stavbam in pisarnam, kjer tako ali tako 
ne varčujejo z energijo in jim je mar, če 

jih malce zebe ali jim piha pod noge in 
če jim oni tako ali tako kurjavo nastavijo 
vedno le na maksimum. Znane besede, 
vendar v celoti zmotne.

PVC ali plastična okna
Plastična okna se skrivajo pod oznako 
PVC okna. Plastična okna so dober na-
kup predvsem zaradi cene in moderne-
ga videza, poleg tega pa imajo tudi dobro 
zvočno in toplotno izolacijo. Ena izmed 
njihovih največjih prednosti pa je tudi 
nizka teža, kar pa pomaga predvsem 
monterjem in ne toliko uporabniku. Po-
membno je vedeti, da pvc okna niso tako 
preizkušena, kot so na primer lesena. 
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Za njihovo življenjsko dobo lahko reče-
mo, da je že preizkušena, saj so na na-
šem tržišču že pribl. 20 let. Nekateri so 
mnenja, da niso tako obstojna kot lesena 
prav zaradi temperaturnih sprememb, 
ki so v Sloveniji izrazite. Pvc okna ne po-
trebujejo velikega vzdrževanja. 
Kako vzdrževati PVC okna in vrata?
Strokovnjaki priporočajo, da premič-
ne dele okovja enkrat na leto naoljimo. 
Okna in vrata lahko čistimo le s tekoči-
mi neabrazivnimi čistili. Enkrat na leto 
priporočajo tudi premaz gumijastih te-
snil z glicerinom. 
Zaenkrat je prepričanje, da so pvc okna 
cenejša od lesenih, vendar moramo ve-
deti, da so tudi plastična okna razvršče-
na v veliko kakovostnih razredov. 

Lesena okna
Ljubitelji naravnih materialov se bodo 
odločili za lesena okna. Les izžareva 
toplino, bivalne prostore obogati z do-
mačnostjo, kar pa ni prednost pred 
plastičnimi okni, ker vemo, da je danes 
tehnologija tako napredovala, da se na 
trgu dobijo tudi pvc okna v vseh barvah, 
vzorcih in odtenkih, ki ponujajo domač-
nost in toplino. Včasih moramo stopiti 
v neposredno bližino okna, da bi ugoto-
vili, ali je plastičen ali lesen. Pa vendar 
sta staro prepričanje in navada še vedno 
nekje v nas. Les v prostore vnaša pozitiv-
no energijo in lepoto, kar verjetno drži. 
Lesena okna je potrebno zelo dobro za-
ščititi in redno vzdrževati, kar pa je že 
en minus za tiste, ki jim je čas merjen 
na minute in niso ravno spretni z ro-
kodelstvom. To je pa danes tudi dokaj 
zmotno prepričanje, ker so novejša lese-
na okna tako tehnološko posodobljena, 
da jih boste morali sami malokrat bar-
vati oz. vzdrževati. Les nastaja ob veli-

kih temperaturnih razlikah, zato so kva-
litetna lesena okna sposobna prenašati 
velike temperaturne spremembe. Les je 
odličen izolator, je naravni material, je 
ekološko prijazen in ga ni potrebno re-
ciklirati. Če smo nezadovoljni s starimi 
lesenimi okni, bi ne smeli imeti odpora 
do novih lesenih. Moramo vedeti, da se 
je skozi desetletja tehnologija izdelave 
močno spremenila. 

Aluminijasta okna
Taka okna so za poslovne prostore, skla-
dišča, tovarne ¼  so zelo »hladna« in ne-
primerna za stanovanja, niso izolativna 
ipd. Lahko samo napišem, da blagor 
tistemu, ki si jih lahko privošči! Kar bi 
naj pomenilo, da je aluminijasto okno 
boljše in od pvc in od lesenega. Hladen 

videz odpade, ker so tako dobro izoli-
rana, da bo vaša notranjost zaradi nji-
hove kvalitete še udobnejša za bivanje 
poleti in pozimi. Na poslovne stavbe jih 
ne dajejo zato, ker so »hladna« in spu-
ščajo toploto, ampak ker ponavadi ima 
graditelj poslovne stavbe več finančnih 
zmožnosti kot graditelj stanovanjskega 
objekta, če me razumete, kaj imam v 
mislih. Aluminijasta okna prenesejo 
vsako temperaturno spremembo in so 
»večna«, tudi brez vzdrževanja. Zado-
stuje le redno čiščenje, tako kot vsak 
drug kos stavbnega pohištva. Hladnost 
odpade, ker jih tako kot pvc okna dobite 
v vsakem barvnem odtenku in vzorcu. 
Lahko jih celo kombinirate z lesom na 
notranji strani na primer, vendar to bo 
še večji šok za vašo denarnico.     
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O oknih in dilemah pri odločitvah in na-
kupih novih oken smo se pogovarjali s 
strokovnjakom s tega področja Igorjem 
Miholičem, vodjo prodajne mreže v pod-
jetju AJM, d. o. o., iz Pesnice pri Mari-
boru.

V ponudbi oken je pestra izbira mate-
rialov: aluminij, PVC, les ali kombina-
cija les - ALU in PVC - ALU. Kako naj 
se stranka odloči? 
Stranka se načeloma sama odloči za 
material, iz katerega je narejeno stavbno 
pohištvo. Nekateri prisegajo na trdnost 
materiala - kamor spadajo alu okna, ki 
se običajno vgrajujejo v poslovne objek-
te, saj dosegajo slabšo izolativnost kot 
drugi materiali. Za stanovanjske objek-
te se večinoma vgrajujejo PVC-okna, ki 
dosegajo odlično toplotno izolacijo. Ti-
sti, ki prisegajo na naravne materiale, se 
odločijo za les. Tako na PVC kot na les 
je možno še dodatno z zunanje strani 
vstaviti ALU obloge, ki prekrijejo krilo 
in podboj, s čimer dosežemo možnost 
različnih barvnih odtenkov, videz ALU 
oken in nenazadnje dodatno ojačitev.

Stekla so največja površina oken. Ka-
kšna so dobra za nas? 
Stekla so sestavni del okna (po površini 
- večinski del), zato je potrebno stran-
kam še posebej svetovati glede prave 
izbire stekel. V okna in vrata se vgraju-
jejo izolacijska stekla - dvoslojna, trosloj-
na, ki glede na sestavo stekla (debelina 
stekla, razmak med stekli, polnitev s 
plinom) ponujajo različne lastnosti: to-
plotno izolacijska, zvočno izolacijska, 
varnostna, sončno zaščitna, ref leksna, 
ornamentna. Izbira stekla je odvisna od 
namembnosti objekta oz. prostora, kar 
pomeni, da je kupcem potrebno sveto-
vati individualno za vsak prostor pose-
bej. Na primer: splošno objekt - toplotno 
izolacijska stekla, objekti, izpostavljeni 
povečanim zunanjim vplivom hrupa 
- izolacijska zvočno zaščitna stekla, iz-
ložbena okna ali okna brez parapetov 
- izolacijsko-varnostno steklo, poslovni 
objekti, pisarne - sončno zaščitna in re-
f leksna stekla, sanitarije - ornamentna 
stekla. Vsekakor so na prvem mestu to-
plotno izolacijska stekla, ki dosegajo vre-
dnosti prehoda toplote do 0,4 W/m2K.

Igor Miholič, vodja prodajne mreže  
v podjetju AJM
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Kaj pa okovje?
Okovje je zelo pomemben faktor 
oken, pa čeprav velikokrat neviden 
očem - razen tečajev in kljuk. S po-
močjo okovja okna odpiramo, zapi-
ramo, omogočajo odpiranje oken po 
horizontali - na »ventus« in s tem 
delno zračenje.
Tako kot v vseh materialih so razlike 
tudi v okovju. Poleg klasičnega odpira-
nja nudi vrhunsko okovje še možnost: 
varovala odpiranja, t. j. preves krila, 
kadar je okno odprto, zapirniki v obliki 
»gobice«, ki onemogočajo razprtje okna 
in s tem nudijo povišano stopnjo varno-
sti, večstopensko zračenje - krilo lahko  
v »ventus« položaju odpiramo na več 
stopnjah, paralelni odmik krila - krilo se 
v celoti odmakne od podboja za 6 mm 
in omogoča zračenje ob navidez zapr-
tem oknu.

Vsako okno ima tudi senčilo.
Tudi senčila so pomemben del oken, 
saj z njimi preprečujemo vdor toplote 
in svetlobe v prostor, pa tudi nezaželene 
poglede sosedov.

Rolete so senčila, ki so vgrajena na zu-
nanji strani okna in tako poleg svetlobe 
še dodatno preprečujejo vdor toplote v 
prostor. Lamele so lahko aluminijaste 
ali pvc izvedbe. Izvedba gradnje določa, 
ali se lahko vgradijo pred okenske rolete 
nad njih, ki se lahko upravljajo z vrvico, 
trakom, pogonsko ročico ali na elektro-
motorni pogon, ki ga krmilimo z da-
ljinskim upravljavcem kar iz naslonjača. 
Med trendovska senčila spadajo zunanje 
žaluzije, ki prav tako zastirajo svetlobo, 
vendar le delno. Notranje žaluzije poleg 
zastiranja svetlobe lahko uporabimo kot 
del notranjega interierja namesto zaves.

Komarniki so poleti nepogrešljivi.
Vse več je povpraševanja po mrežah 
proti insektom (komarniki), kjer kupci 
lahko izbirajo med fiksnimi komarniki, 
ki so s pomočjo zatičev ali konzol na-
meščeni na okno in so fiksno vgrajeni. 
Rolo komarnike uporabimo tam, kjer 
moramo večkrat imeti prosti prehod kot 
npr. zalivanje rož na zunanjih okenskih 
policah. Drsni komarnik se uporablja v 
kombinaciji z drsnimi vrati. Obstaja še 

vrtljiv komarnik, ki deluje po principu 
vrat, ali stranski rolo komarnik, kjer se 
mreža komarnika »zloži« po principu 
harmonike v stranski zabojček. Tak ko-
marnik ima na spodnji strani polkrožno 
vodilo višine do 5 mm, kar je idealno za 
prehode in za uporabnike nemoteče.

Ali moramo že pred gradnjo vedeti, 
kakšna okna bomo imeli?
Vsak investitor se mora odločiti za vrsto 
oken in senčil že v fazi izvedbe načrta, 
da lahko arhitekt temu primerno izde-
la načrt in prilagodi detajle gradnje, kar 
kasneje olajša delo gradbenikom, izva-
jalcem stavbnega pohištva, naročniku 
pa prihrani denar in živce.

Zaključili bi lahko z ugotovitvijo, če si 
želimo imeti prijeten dom ali pa varne 
poslovne prostore, je danes skoraj vse-
eno, za katera okna se bomo odločili. 
Slabih oken v Sloveniji skoraj ne najde-
te več, zato boste lahko izbirali le med 
dobrimi in boljšimi, kar bi moralo po-
meniti, da je vsaka skrb (razen finančni 
strošek) odveč. 

februar 2012 13

Vabimo vas k vpisu v brezplačne
izobraževalne programe:

ZA BREZPOSELNE (izvedbe v Škofji Loki):
Ali se znam učiti?
Vera vase je skrivnost uspeha
Nemščina I
Nemščina II

ZA UPOKOJENCE (izvedbe v Škofji Loki):
Z besedo in sliko skozi čas
Česar mladi ne vedo, stari povedo
Besede minejo, črke ostanejo

ZA UPOKOJENCE (izvedba v Železnikih):
Preprečevanje osamljenosti pri starejših 

ZA UPOKOJENCE (izvedba v Žireh):
Govor je slika duše 

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest.

Prijave in dodatne informacije: Ljudska 
univerza Škofja Loka, telefon 04/506 13 80, 
tanja.avman@guest.arnes.si

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega 
sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013,
razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja;
prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in
življenje v družbi temelječi na znanju. 
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A ❍ Na Gorenjski glas se želim naročiti najmanj za eno leto (cena izvoda je 1,50 EUR). Brezplačno ga bom prejemal 3 mesece, prejel
bom od 10- do 25-odstotni popust, enkrat mesečno brezplačno objavo malega oglasa, veliko zanimivega branja in darilo.

Ime in priimek:

Naslov:

Poštna številka in kraj:

Tel.:                                                           Podpis:

Naročilnico pošljite na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj ali pokličite na 04/201 42 41.

vzglavnik Dremavček
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ali darilni bon 
za trgovine TUŠ 

v vrednosti 20 EUR

ali darilni bon za 
refleksno masažo stopal

ali knjiga 
Pozdravljene 
gore II

ali 
palični 

mešalnik 
BOSCH  

Darila za nove naročnike

Pozdravljene, gore II
Jelena Justin
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Poslovalnice: 

Ljubljana Vižmarje, Plemljeva 86, tel.: 01 513 32 50

Ljubljana Črnuče, Brnčičeva 45, tel.: 01 561 35 66 

Hoče, Miklavška cesta 55, tel.: 02 618 13 31

Murska Sobota, Markišavska 9, tel.: 02 530 88 40 

Celje, Medlog 18, tel.: 03 425 68 70

Ob  
nakupu z 

MONTAŽO 
samo 8,5% 

DDV!

*Popust velja na celoten program izbranih dobaviteljev, razen na že znižane izdelke. Stopnja popusta je odvisna od dobavitelja. Akcija velja do 30.6.2012.  
**Nakup na 2 do 12 obrokov je možen za imetnike NLB plačilnih kartic MasterCard in Karanta (ne velja za posojilni kartici). Najnižji znesek obroka je 30 €, višina nakupa je odvisna od višine neporabljenega 
limita na kartici. Dodatna dokumentacija ni potrebna. Več informacij na www.slovenijales-trgovina.si.

Vrata, okna, podboji, 
podstrešne stopnice 
in ostalo stavbno 
pohištvo izbranih  
dobaviteljev do  
15% UGODNEJE!

Nakup na obroke
 BREZ  

OBRESTI IN 
STROŠKOV!**

15% 
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Kako izbrati najprimernejša notranja vrata 
Proizvajalci ponujajo zelo različne tipe in izvedbe 
vrat, od bolj ugodnih gladkih lakiranih vrat pa vse do 
stilsko dovršenih in temu primerno dražjih masivnih 
in steklenih vrat. Ker vrata kupujemo za daljše obdo
bje, cena ne sme biti odločujoča. Na kaj moramo biti 
pri nakupu novih vrat še posebej pozorni?

Skladnost s prostorom
Vrata podobno kot drugo pohištvo sooblikujejo 
naš prostor, zato je pomembno, da jih uskladimo z 
drugo opremo. Običajno jih kombiniramo skladno 
s talnimi oblogami in stenami. Za temnejše prosto
re je priporočljivo izbrati steklena vrata, ki prepu
ščajo svetlobo in hkrati optično povečajo prostor. 
Steklena vrata se podajo tudi med povezane pro
store, kot sta kuhinja in jedilnica. Če nam primanj
kuje prostora, je najbolje izbrati drsna vrata, ki jih 
lahko vgradimo v steno ali ob steni.

Namembnost
Pozorni moramo biti na morebitne posebne pogo
je glede zvočne izolativnosti, klimatskih zahtev, 
tesnjenja in varnostnih zahtev, ki so odvisne od 
vrste prostorov in namembnosti. Npr. v prosto

re, kjer obstaja možnost požara (kurilnica), je 
potrebno vgraditi kovinska protipožarna vrata. 
Pri prostorih, kjer obstajajo večje temperaturne 
razlike (hodniki, prehod v garažo), izberemo kli
matska vrata, ki se ne krivijo. 

Materiali
Z materialom in načinom površinske obdelave 
je tesno povezana tudi cena vrat. Med cenov
no najugodnejše spadajo izvedbe z dekorativno 
folijo v imitaciji lesa. Sledijo furnirane izvedbe 
gladkih vrat, nekoliko dražje različice lahko vse
bujejo tudi vzorce s kombinacijo stekla, kovine 
ali usnja. Polnilo vrat je lahko kartonasto satje, 
močnejša in vzdržljivejša vrata pa so polnjena s 
perforirano iverno ploščo.

Dimenzije in odpiranje vrat 
Pri izbiri vrat je pomembno, da pravilno izmerimo 
zidno odprtino, da se izognemo kasnejšim teža
vam in dodatnim stroškom pri montaži. Natanč
no moramo poznati širino in višino odprtine ter 
debelino zidu. Višina odprtine se meri na gotovo 
postavljena tla. Standardne dimenzije slovenskih 

proizvajalcev vrat se lahko razlikujejo od mer tu
jih proizvajalcev. Določiti moramo tudi odpiranje 
vrat, ki je lahko levo ali desno. Pravilo je, da se 
odpiranje vrat določi, kadar odpiramo vrata k 
sebi; če so tečaji na levi strani, gre za levo od
piranje in obratno; če so vrata pritrjena na desni 
strani, gre za desno odpiranje. 

Kakovostna vgradnja je pika na i
Ne glede na to, kakšna vrata boste izbrali, je na
vsezadnje kakovost uporabe odvisna od njihove 
vgradnje. Vsekakor je najbolje, da si pred naku
pom stanje ogleda pooblaščeni strokovnjak oz. 
monter, ki natančno izmeri odprtine in tudi sve
tuje izbiro tipa vratnega krila. Na podlagi izmer, 
stanja in vaših želja predlaga ustrezno rešitev.

Informacije in nasvete v zvezi s stavbnim pohiš
tvom dobite v poslovalnicah Slovenijales Trgovi
ne, kjer vam bodo z veseljem svetovali o materi
alih, priskrbeli pa vam bodo tudi priporočenega 
monterja, ki bo pred nakupom opravil natančne 
izmere in vrata tudi strokovno vgradil. 

 Več na www.slovenijales-trgovina.si
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KVALITETA NI VEČ LUKSUZ!
KAKOVOST + UGODNA CENA = HAUSMART

Odločanje med kakovostjo in ceno je z 
imenom Hausmart izgubilo pomen. Slo-
venski trg je s prihodom blagovne znam-
ke Hausmart pridobil produkt, ki je plod 
dolgoletnih izkušenj in že uveljavljen na 
srednjeev ropskih trgih. Ponujamo stavb-
no pohištvo, kot so okna, vrata vrhunske 
in preverjene kvalitete. Glede na ceno je 
stavbno pohištvo Hausmart postalo dosto-
pno vsakomur.
Ob dovršenem dizajnu, modernih ali kon-
vencionalnih linijah vam zagotavljamo tudi 
funkcionalno zanesljivost. Prednost pred 
drugimi ponudniki stavbnega pohištva je 
v dejstvu, da podjetje Hausmart pod svo-
jo blagovno znamko ponuja široko paleto 
profilov, ki zadovoljijo vsakega potrošnika.
V ponudbi imamo okna iz PVC profilov: 
BRUGMANN, REHAU, SCHÜCO, ALU
PLAST, iz ALU profilov: PONZIO NT52, 
NT60, NT78, ter iz lesenih profilov: 

SVENDBORG ECO68 in THERM78. Ener-
gijsko in pasivno varčnim objektom smo 
se prilagodili z izbranimi profili: ENERGE
TO 8000 in IDEAL 8000 – 6-komorni – iz 
profila ALUPLAST, CORONA SI82 – 6-ko-
morni – iz profilov SCHÜCO. Z ustrezno iz-
biro profilov lahko s primerno zasteklitvijo 
dosežemo toplotno izolativnost oken 
tudi do 0,7 W/m2K in zvočno do 48dB, 
kar je dejansko veliko več, kot zahtevajo 
trenutni standardi v gradbeništvu, hkrati 
pa so primerni za nizko energijske in pa-
sivne gradnje.
Brez doplačila vam ponujamo zasteklitev 
s toplotno prevodnostjo 1,0 W/m2K in 
32dB dušenja zvoka, okovje prve stop
nje varnosti z že vgrajenim nastavljivim 
sistemom za zračenje ter med stekli PVC 
distančnik t.i. SUPERSPACER, ki ob pri-
mernem zračenju preprečuje nastajanje 
kondenza na steklu. Vsakogar najprej 

pozdravijo vhodna vrata in prvi vtis ni 
zanemarljiv, zato vam podjetje Hausmart 
ponuja tudi ta. Izbirate lahko med ponuje-
nimi modeli ali pa jih naredimo na osnovi 
vaše predloge posebej za vas.
S programom senčil (rolete, zunanje in no-
tranje žaluzije, komarniki, polkna), zunanjih 
in notranjih polic različnih materialov, ga-
ražnih in stranskih vrat, prihranimo čas, saj 
pri nas dobite vse na enem mestu.
Ob nakupu stavbnega pohištva vam ponu-
jamo brezobrestni kredit.

Hausmart, d. o. o.
080 87 74 – modra številka
info@hausmart.si, www.hausmart.si

Okna in vrata so oči hiše.
In lepe oči …
Romanca za celo življenje.

Do 50%  
popusta









    

    

SIBAU Okna in vrata d.o.o.
Forme 12, 4209 Žabnica
www.sibau-okna.si

Tel.: 04 515 38 78
GSM: 031 707 484
GSM: 031 768 225

Okna »Sibau ELEGANCE« in »Sibau PRE-
STIGE« naredimo v lastni proizvodnji v Škofji 
Loki. Že vrsto let proizvajamo okna iz kvali-
tetnih profilov Trocal s sredinskim tesnilom 
v kombinaciji s protivlomnim okovjem Win-
khaus.
Okno »Sibau ELEGANCE« zadovoljuje vse, 
ki jim je poleg kvalitete pomemben tudi di-
zajn. Okno »Sibau ELEGANCE« odlikuje: 
- elegantna, zaobljena oblika krila
- petkomorni profil s tremi tesnili
-  standardno dvoslojno steklo Ug=1,0 

Km2/K ali boljše 

-  širok spekter standardnih barv: bela, maha-
goni, zlati hrast, temni hrast rjava, modra, 
siva, črna, …

Okno »Sibau PRESTIGE« je novo merilo 
zahtev in lastnosti stavbnega pohištva. Vgra-
dna globina okna - 88 mm je izreden preskok 
na področju povečanja koeficienta toplotne in 
zvočne izolacije. Okno je primerno za pasivne 
hiše. Okno »Sibau PRESTIGE« odlikuje: 
- moderen, sodoben dizajn, 
-  šestkomorni profil z izboljšano zvočno 

izolativnostjo
- inovativna, nova oblika treh tesnil 

-  standardno troslojno steklo Ug=0,7 Km2/K 
ali boljše 

-  standardno višja protivlomna zaščita  
z okovjem Winkhaus

Dobro narejeno okno v lastni proizvodnji in 
montaža oken, ki jo opravijo naši izkušeni 
monterji, pomenita garancijo za zadovoljstvo 
naših naročnikov. 
Dela, ki jih opravimo na montaži, so komple-
tna: demontaža in odvoz starih oken, monta-
ža novih izdelkov, finalno zaključevanje oken 
(letvice, kit, mavčne plošče,…), osnovno či-
ščenje. 

Kvalitetno OKNO SIBAU iz lastne proizvodnje in kvalitetna  
MONTAŽA izkušenih monterjev

V juniju 2012 smo se v podjetju 
Sibau, d. o. o., odločili, da ponudimo 
našim strankam spet ugodnost, ki 
bo predstavljala dobro priložnost za 
naročilo naših oken, in sicer:

»JUNIJ 2012 - VSAKO ČETRTO 
OKNO LE ZA EN EURO«

Za brezplačen ogled, meritve in svetovanje  
na objektu, za izračun vrednosti novih oken, 
nas pokličite na številko 04/515-38-78  
ali 031/707-484 ali pišite na e-pošto:  
sibau.tatjana@gmail.com.
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Miroslav Cvjetičanin

Mogoče pa le niste vedeli, da v gradnjo 
svojega stanovanja, hiše, poslovnih 
prostorov ali česar koli drugega lahko 
vgradite celo svoje kavbojke kot odličen 
izolacijski material. Presenečeni? Ne 
ustrašite se oz. ne popadajte od smeha 
na kolena, ker vam ne bo treba tlačiti va-
ših starih kavbojk pod strešno kritino na 
primer, ker reciklirani džins lahko kupi-
te lepo zvitega v balah in potemtakem 
pripravljenega za lažjo vgradnjo. Reci-
klirani džins je ena od zanimivih novo-
sti, na katere človek naleti, če ga začne 
zanimati še kaj drugega kot stiropor, 
opeka, malta in vsi drugi zvezdniki med 
materiali, ki smo jih vajeni uporabljati 
skozi desetletja. Proizvajalcem je džins 
prišel na misel, ker je pri proizvodnji 
in po uporabi ali obrabi na svetu preveč 

tovrstnega odpadnega materiala. Podob-
no kot reciklirajo papir so se napredna 
podjetja, ki jim je tudi skrb za ekologijo 
na vodilnih mestih, odločila reciklirati 
stare kavbojke in bombaž. Torej, podob-
no kot pri recikliranju celuloze tudi pri 
džinsu material obdelajo z borovo ki-
slino za zaščito pred ognjenimi zublji 
in kot sredstvo za odganjanje mrčesa. 
Osnovna prednost izolacije iz džinsa je 
enostavnejše polaganje, saj se vam ni 
treba več bati, da vas bo srbelo pri stikih 
z materialom in ker je na voljo v zvitkih 
oziroma v balah. 
Da bi ne bila izolacija iz džinsa edina 
novost, moramo dodati še izolacijo iz 
soje. Vemo, da je soja uporabno živilo, iz 
katerega lahko naredite celo oblačila ali 
biološko gorivo. No, lahko pa z njo tudi 
izolirate svojo streho. Sojina izolacija je 
narejena iz sojinega olja, ki ga razprši-

www.asteriks.net

®

SVET SENČIL
 tende - markize

 žaluzije (zunanje in notranje)
 rolete   panelne zavese

 komarniki   screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata   plise zavese

Svetovanje, izdelovanje,  
montaža in ServiS

Peter rozman s.p.
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija

T: +386 (0)4 59 55 170
T/F: + 386 (0) 4 59 55 177

G: +386 (0)41 733 709
E: info@asteriks.net

Tudi gradbeni material  
ni več kar je bil

Vsi, ki ste prepričani, da so opeka, malta, beton, železo in les 
edini vladarji gradnje, si preberite naslednje vrstice.
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mo na želeno območje pod streho, kjer 
se razširi, strdi ter zapolni vse še tako 
majhne razpoke. Prednost sojine izola-
cije je njena izredno dolga življenjska 
doba, njen minus pa je slaba odpornost 
na ognjene zublje. Če se vam zdi sojina 
izolacija nezanesljiva, pa poskusite z ov-
čjo volno, ki je prav gotovo eden najbolj-
ših materialov. Kar je najboljše, pa tudi 
ni poceni, zato lahko tej vrsti izolacije že 
pripišemo en minus. Volna je za okoli 
petnajst odstotkov energijsko varčnejša, 
kot so steklena vlakna in poleg tega vla-
ga ne vpliva na izolacijske sposobnosti 
volne. Dodaten plus je, da ne draži di-
hal, zato ker je popolnoma naravna in 
ne povzroča srbenja, kar je pomemben 
podatek za tistega, ki jo vgrajuje, in je 
negorljiva. Ovčja volna je odličen zvočni 
izolator in zahteva minimalno energije 
pri proizvodnji. Tisti, ki imajo z njo iz-
kušnje, pravijo, da deluje kot nekakšen 
filter, ki ujame strupene snovi in jih 
zadrži v sebi. Dodajajo ji tudi borovo 
kislino ali sol za odvračanje moljev in 
druge golazni, ki bi si mogoče hotela 
poiskati varno zavetje v njej. Volna ima 
zelo dolgo življenjsko dobo in jo po letih 
uporabe lahko spet uporabite na primer 
po obnovi strehe.
Za uvod naj bi bilo dovolj presenečenj. V 
nadaljevanju pa se spoznajmo z najbolj-
šimi materiali, ki so prijazni do okolja. 
Do okolja! Tu se že lahko ustavim, ker je 
treba razložiti (ali pač ne), da vsak napre-
dno razgledan človek, ki se loti gradnje, 
mora biti odgovoren tudi do okolja. Ka-
darkoli to kdorkoli napiše ali pove, pride 
do precejšnjega zmrdovanja med bralci 
oz. graditelji. Če gradite nekaj za tuj de-
nar v tujem imenu za tujca, potem ima-
te tudi čas in voljo razmišljati o okolju. 
Če pa to delate s svojim denarjem zase, 
bi lahko rekel, da je hudimano nizek 
odstotek tistih, ki pri gradnji mislite na 
okolje. Seveda, zakaj bi vi bili popustljivi 
in prijazni naravi, če pa v sosednji vasi 
ali celo v istem mestu stoji tovarna, ki 
onesnažuje v enem dnevu toliko, kot vi 
ne boste v celem svojem življenju. Če 
bomo tako razmišljali, potem se nam 
slabo piše v prihodnosti, pa vendar še 
vedno lahko napišem, da je še vedno 
denar sveta vladar in ne ekološko oza-
veščeni prebivalec le-tega. Verjamemo, 
da v poplavi gradbenih materialov naj-
demo proizvajalce, ki trdijo, da je njihov 

izdelek recikliran in s tem prijaznejši 
do okolja. Potem sledi vprašanje, zakaj 
takih izdelkov, ki so okolju prijazni, ne 
proizvajajo vsi, ki to znajo, in zakaj je te 
»ta prijazne« izdelke tako težko najti, 
drugače povedano, jih je malo v zalogi 
v prodajalnah z gradbenim materialom. 
Trgovci pravijo, da so še vedno dragi in 
ljudje premalo ozaveščeni in zato jih še 
ni povsod, kjer se da gradbeni material 
kupiti. 
Osvežimo znanje in spomin na nekatere 
gradbene materiale, ki so dokazano pri-
jazni do okolja in so trajnostno naravna-
ni. 
Les, ki traja in traja. Pri svoji gradnji 
lahko izberete okolju prijazen trajnostni 
les, ki ga posekajo v dobro vzdrževanih 
gozdovih, kjer je več dreves posejanih 
kot posekanih. Se vam prebrano sliši 
osladno in brez smisla v takih časih, 
kakršnih danes živimo? Komu je danes 
mar za gozdove? V ponudbi trajnostne-
ga lesa boste prebrali, da je potrebnih 
veliko desetletij za popravilo škode v 
izsekanem gozdu, zato se pri gradbenih 
delih odločite zgolj za trajnostno pride-
lan les in tako boste prispevali k rasti 
gozdov in bolj zdravemu okolju, saj dre-
vesa vsrkavajo strupen ogljikov dioksid 
in proizvajajo kisik. 

Strešniki iz gline so prav tako na sezna-
mu, saj jih lahko popolnoma reciklira-
mo in znova uporabimo. Taki strešniki 
so izredno trpežni, odlično izolirajo, 
zdržijo več kot pol stoletja in so zelo od-
porni na ogenj.
Preproste talne obloge iz plute smo sko-
raj izrinili iz seznama okolju prijaznih 
gradbenih materialov. Pluta je odličen 
gradbeni material, ki daje mehka in tr-
pežna tla pod nogami mnoga leta. Pluta 
je izvorno pridobljena iz lubja trajnostno 
pridelanega lesa plutovca, ki je izrezano 
z živega drevesa, vendar vsako leto to 
lub je znova zraste. Torej, pri proizvodnji 
talnih oblog iz plute zaradi tega ne pose-
kajo nobenega drevesa plutovca.
Če niste vedeli, barve za pleskanje zidov 
lahko vsebujejo najnevarnejše kemikali-
je, ki jih sploh lahko najdemo v domu. 
Mogoče imate v domu hlapne organske 
spojine, ki so med sušenjem hlapele v 
zrak in ga onesnažile ali pa še vedno 
pronicajo v zrak še desetletja po nano-
su. Da bi se tema izognili, uporabljajte 
le barve brez hlapnih organskih spojin z 
naravnim pigmentom.
Če si boste zapomnili ta zapis in boste 
upoštevali nasvete, potem ste korak bliž-
je boljšemu življenju, bivanju in hkrati 
postali okoljevarstvenik. Sodobno ime-

NOVO!
SPLETNA 
TRGOVINA
www.gitas.si

PRODAJNI 
PROGRAM:
● VISOKOTLAČNI 

ČISTILCI
● SESALNIKI
● POMETAČI
● VRTNE 

ČRPALKE ...
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novani »napredni« materiali niso na-
ravni, vendar so v naša življenja in naš 
življenjski slog prišli na osnovi dolgo-
trajnih raziskav zato, da nam s povsem 
novimi lastnostmi rešujejo številne 
probleme, s katerim smo se srečevali v 
vsakdanjem življenju in zato tudi v grad-
beništvu. Ljudje imamo vedno višje zah-
teve po udobnem bivanju, zato je moral 
tehnološki razvoj pospešeno spremljati 
naše zahteve. 
Če ste dobili vtis, da je vse nenaravno 
škodljivo in ali so po definiciji umetni 
materiali res škodljivi uporabniku in 
okolju ali obema, moramo vedeti, da 

ni ravno tako. Vedeti moramo, da ima 
večina umetnih materialov za gradnjo 
pravzaprav naraven izvor, saj gre za 
materiale, ki jih pridobimo iz naravnih 
surovin ali njihovih kombinacij s pomo-
čjo različnih mehanskih in kemijskih 
postopkov. Neljubi izraz »umetno« med 
gradbenimi materiali se nanaša na na-
čin izdelave ali predelave in ne na sam 
izvor. Steklo je na primer po definiciji 
umetni material, vendar brez njega si 
kakovostnega bivalnega in delovnega 
okolja ne moremo niti zamisliti, saj ga 
štejemo med najdragocenejše materia-
le, ki se uporabljajo v gradbeništvu na 

sploh. Tudi železo in jeklo sta »nova« v 
gradbeništvu in vemo, na kakšen način 
ju pridobimo. Beton je prav tako umetni 
material in dobro poznamo debate o nje-
govi domnevni škodljivosti, neprimer-
nosti ipd. Razvoj na področju gradbenih 
materialov tako nima samo dobrih plati, 
ker nas je sam način življenja oz. naš 
razvoj »nagnal« k uporabi materialov, 
ki so za dvomljivce največkrat »uničeva-
nje« človeškega okolja oz. narave. 
Naravni materiali v gradbeništvu so ti-
sti, ki se lahko uporabijo v bolj ali manj 
nepredelani obliki, kot je bil pač vzet iz 
naravnega okolja. Na začetku je treba 
reči, da so taki materiali vedno dražji od 
»umetnih«. Osnovna naravna materia-
la sta les in kamen, ki spadata tudi med 
najstarejša materiala v gradbeništvu. 
Seveda nismo nič novega povedali, če 
vemo, kaj vse se lahko da narediti iz lesa 
in kamna. Tipičen naravni material je 
tudi glina, ki je uporabna tako v notra-
njosti stavbe kot tudi za izdelavo opeč-
nih zidakov. Mogoče boste zdaj pomisli-
li, da govorimo o »kameni dobi«, vendar 
če pomislimo na okolje in boj za njegov 
obstoj in smer, proti kateri se ozavešča-
jo ljudje, moramo vedeti, da se moramo 
naravnih materialov vse več zopet spo-
minjati oz. jih moramo uporabljati. 
Umetni materiali niso nujno škodljivi 
uporabniku in okolju. Drži tudi, da se 
pogosto pri vrednotenju umetnih grad-
benih materialov uporabi razlaga, da je 
njihova proizvodnja kot tudi proizvo-
dnja njihovih komponent zelo škod ljiva 
za okolje. Pa vendar se je najprej treba 
vprašati, kaj vse je storjeno za to, da 
se pri taki proizvodnji ne onesnažuje 
okolja. Razvoj človeštva gre v večini pri-
merov v škodo našega planeta, vendar 
sodobne usmeritve razvitega sveta ka-
žejo smer, ki bo že v bližnji prihodnosti 
pokazala, da je skrb okoljevarstvenikov 
pomembnejša, kot si lahko mislimo. 
Lahko bi rekli, da je to že povezano s 
politiko in zato ni prostora, da bi o tem 
razpravljali na teh straneh.
Umetni materiali nikakor niso nepri-
merni za gradbeništvo in naravni niso 
sami po sebi tisti, ki zagotavljajo udobje 
ob nizkih stroških. V praksi je vse, kar 
je naravno, dražje od umetnega! Danes 
je že tako in mogoče je to pravi odgovor, 
zakaj so umetni materiali skoraj izpo-
drinili naravne. 

Trstenik 15, 4204 Golnik

Možna 
subvencija

Bojlerji, hranilniki tople 
ogrevalne vode
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CEMENTNI 
IZDELKI
01 361 79 36

tlakovci, robniki, palisade, 
škarpnice, plošče ...
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JUB Design Studio
Razstavni salon je namenjen vsem, ki želijo z barvami spremeniti dom ali zanj skrbno izbirajo in iščejo energijsko učinkovito fasado. V JUB Design Studiu 
tako končnim kupcem kot tudi izvajalcem ves čas nudimo strokovno podporo in pomoč pri izbiri barvnega odtenka.

V JUB Design Studiu sta vam na voljo arhitekt svetovalec, ki vam bo svetoval pri izbiri barv za interier in eksterier, in tehnični svetovalec, ki vam bo nudil 
strokovno pomoč pri izbiri materialov za posamezno podlago ter svetoval pri izbiri primerne zaščite fasade z izračunom prihranka stroškov energije ob 
posamezni vrsti fasadnega sistema.

Poleg tega si v JUB Design Studiu na razstavnih panojih lahko ogledate nanose vseh naših barv na večjih površinah ter najdete estetske rešitve dekoracije 
notranjih prostorov s pomočjo šablon in posameznih izdelkov za dekorativno obdelavo. Ogledate si lahko tudi fasadne barve in omete vseh vrst ter prereze 
posameznih fasadnih sistemov JUBIZOL.

Pon.-pet.: 7.00 - 19.00, sob.: 7.00 - 13.00     T: 080 15 56

Prodajalna in razstavni salon
Dol pri Ljubljani

oglas_JDS_176 x 118 mm_moja gorenjska.indd   1 15.5.2012   9:09:11

Ste že izbrali svojo  
najljubšo barvo?
Pomlad je pravi čas, da svoj dom osvežite z novimi in modni-
mi barvnimi odtenki. Intenzivne in živahne barve naj prebu-
dijo vašo življenjsko energijo, naravni in pastelni toni pa vam 
zagotovijo privlačno in toplo zavetje doma povsod tam, kjer si 
to najbolj želite! 
Družina JUPOL danes obsega številne izdelke, ki smo jih 
razvili za posebne želje in potrebe uporabnikov. Vse barve iz 
družine JUPOL so na vodni osnovi, zdravju in okolju prijazne 
ter enostavne za uporabo in vzdrževanje. Razlikujejo se glede 
na primernost uporabe za različne podlage in obremenjenost 
zidnih površin ter posebne pogoje, kot so vlaga, madeži ipd. 
Za bolj obremenjene površine se običajno izbere pralne barve, 
za površine, izpostavljene posebnim pogojem, pa so primerni 
za to namenjeni posebni izdelki.
Prepustite se domišljiji in svoje bivalne prostore popestrite še 
z drobnimi detajli ali vzorci, kar bo z uporabo naših stenskih 
šablon še posebej enostavno. Odločite se lahko tudi za poseb-
no dekorativno obdelavo zidnih površin in svoj dom spreme-
nite v prijeten, a edinstven življenjski prostor, ki bo odražal 
vašo ustvarjalnost. 
Računalniško mešanje barv po JUMIX niansirnem sistemu 
ponujamo na več kot sto prodajnih mestih po Sloveniji. Barvo 
vam v želenem odtenku pripravimo v manj kot 10 minutah. 
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… WOODEX ZA VSAK LETNI ČAS …

V družini WOODEX®, skandinavskega podjetja Teknos, 
lahko najdete okolju prijazne izdelke, ki ščitijo les pred 
neugodnimi vremenskimi vplivi. Zagotavljajo dobro UV 
zaščito ter so na razpolago v različnih barvnih odtenkih. 
Poleg barv za les v našem asortimentu najdete tudi bar-
ve za kovino, plastiko ter stenske in fasadne barve.

VLJUDNO VABLJENI, DA SE OGLASITE NA 
NAŠI LOKACIJI V ŠK. LOKI IN SE PREPRIČATE 

O PESTROSTI NAŠE PONUDBE!

Teknos d.o.o., Kidričeva c. 94, 4220 Škofja Loka

Tel: +386 4 236 58 78, Fax: +386 4 236 58 79
gsm: +386 51 632 861
E-mail: info@teknos.si
http://www.teknos.si
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Elektro Gorenjska Prodaja je edini prodaja-
lec električne energije v Sloveniji, ki svoje 
odjemalce nagrajuje za učinkovitejšo rabo 
električne energije. Februarja je z desetimi 
evri nagradil 1.205 odjemalcev, ki so v pre-
teklem letu svojo letno porabo zmanjšali za 
vsaj deset odstotkov. Kako do prihrankov, 
smo se pogovarjali z Iztokom Sotoškom, 
direktorjem Elektra Gorenjska Prodaja.

PoGoSto SlIšImo, da lahKo račun 
za ElEKtrIKo PrEProSto znIžamo  
z zamEnjavo dobavItElja. KaKšnE So 
altErnatIvE?
“najcenejša elektrika je tista, ki je ne po-
rabimo. odjemalci na računu za elektriko 
dolgoročno največ prihranijo, če porabi-
jo le toliko elektrike, kot je potrebujejo. v 
družbi Elektro Gorenjska Prodaja zato svo-
je odjemalce ozaveščamo o varčnejši po-
rabi in jih spodbujamo k učinkovitejši rabi 
elektrike.”

KaKo lahKo odjEmalEc PrIStoPI K 
učInKovItEjšI rabI ElEKtrIčnE EnEr-
GIjE?
“v paketu Porabim, kar rabim odjemalce 
vodimo do učinkovitejše rabe z aktivnim 
varčevalnim programom 10 korakov do 
učinkovitejše rabe elektrike, ki smo ga pri-
pravili v sodelovanju z Inštitutom jožef Ste-
fan. v programu so predstavljeni največji 
porabniki električne energije v gospodinj-
stvu, njihova poraba električne energije ter 
nasveti, kako in koliko lahko privarčujemo 
z varčnejšo rabo električne energije. šele 
ko si ustvarimo podobo o porabi elektrike 
v naših gospodinjstvih, lahko začnemo var-
čevati tudi s pomočjo pripravljenih ukre-
pov, ki jih vsebuje varčevalni program. vsi 
doseženi prihranki so sproti vidni na raču-
nu, saj je dejanska poraba električne ener-
gije obračunana na podlagi sporočenega 
mesečnega stanja števca.”

znižajmo račun za elektriko
do nižjega računa za elektriko z učinkovitejšo rabo energije

“Do nižjega računa za 
elektriko lahko odjemalci 
pridejo že z učinkovitejšo rabo 
energije,” pravi Iztok Sotošek.
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Porabim
kar

rabim

,

Povprečni prihranek 
v zadnjem letu: 68 evrov!
Zakaj ne bi prihranili tudi vi?

Če v enem letu zmanjšate količino porabljene električne energije za vsaj 10 %, v paketu Porabim,
 kar rabim prejmete 10 EUR bonusa.

Cene električne energije v paketu Porabim, kar rabim so nižje kot v paketu Osnovni.
Do prihrankov vas vodi varčevalni program 10 korakov do učinkovitejše rabe električne energije.

Družba Elektro Gorenjska Prodaja, podjetje za prodajo elektrike, d.o.o., je registrirana pri Okrožnem sodišču v Kranju, št. Srg 2011/8382 
z dne 7. 3. 2011. Osnovni kapital: 3.000.000 EUR. Matična številka 3926770000, ID številka SI37692186, transakcijski račun pri Gorenjski 
banki 07000-0001282527. Sedež družbe: Kranj, poslovni naslov: Ulica Mirka Vadnova 3, 4000 Kranj, internet: www.eg-prodaja.si.

Elektro Gorenjska Prodaja edini v Sloveniji nagrajuje za 
učinkovitejšo rabo električne energije. Za več informacij 
pokličite na brezplačno številko klicnega centra 080 22 04 
ali obiščite www.porabimkarrabim.si.

KoliKo lahKo odjemalec na taK na-
čin privarčuje na leto?
“višina prihranka je seveda odvisna od ve-
likosti porabe. Standardno gospodinjstvo z 
letno porabo 3.500 kilovatnih ur bi lahko ob 
zmanjšanju porabe električne energije za 10 
odstotkov na leto prihranilo tudi do 70 evrov.” 

KoliKo odjemalcev Ste nagradili 
za zmanjšano porabo?
“ugotavljamo, da 40 odstotkov odjemalcev 
v paketu porabim, kar rabim svojo letno 
porabo zmanjša v povprečju od pet do 25 
odstotkov. v zadnjih treh letih smo z bonu-
som, nagrado za varčnost, v višini 10 evrov 
nagradili 3.575 odjemalcev. rezultati pre-
prosto dokazujejo, da je v gospodinjstvih 
še veliko možnosti za prihranke zgolj s 
preudarnejšo rabo električne energije. ob 
tem ne smemo pozabiti, da zaradi manjše 
porabe odjemalci že mesečno plačujejo za 
elektriko manj kot pred varčevanjem.”

K ateri varčevalni uKrepi So med 
odjemalci na jbol j pril jubl jeni?
“odjemalci se najpogosteje odločajo za 
ugašanje luči (41 odstotkov),  izklop naprav 
v stanju pripravljenosti (26 odstotkov), za-
menjavo klasične žarnice z varčno sijalko (19 
odstotkov) in za zamenjavo starega  aparata 
z energetsko varčnejšim (12 odstotkov).”

Kaj lahko sami naredimo za prihranek energije in denarja? v Sloveniji 
je kar 80 odstotkov gospodinjstev, ki sanitarno vodo ogrevajo z 
električnim grelcem (bojler). ta je največji porabnik elektrike v 
gospodinjstvu, saj porabi kar 48 odstotkov vse porabljene energije. 
z vgradnjo toplotne črpalke aquamini z 80-litrskim hranilnikom 
tople vode, ki je primerna tudi za stanovanja, lahko porabo elektrike 
za ogrevanje sanitarne vode zmanjšamo za trikrat.   ob nakupu 
toplotne črpalke aquamini v sklopu storitev reenergija (www.
reenergija.si) dobi odjemalec 15-odstotni popust, nižjo ceno 
električne energije v paketu reenergija in dodaten bonus 5 evrov  
na megavatno uro v prvih dveh letih vstopa v paket. 

Drugo

Izklapljam naprave 
v stanju pripravljenosti

Delež v odstotkih

Ugašam luč, ko je 
ne potrebujem

Zamenjal/a sem klasično
žarnico z varčno sijalko

Zamenjal/a sem star 
aparat z varčnejšim

Najbolj priljubljeni varčevalni ukrepi
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MELTAL IS Slovenja vas, 
T: 02/788 01 70, F: 02/788 01 76

MELTAL IS Ljubljana,
T: 01/530 34 08, F:  01/530 34 12

Prodaja: MELTAL IS d.o.o., Gosposvetska c. 84, 2000 Maribor 
www.meltal.si;  www.metrapan.si;  info@meltal.si

www. .si

Kupon za brezplačen METRAPAN katalog

 Prosim za brezplačen katalog ter aktualni cenik  
 Prosim za brezplačen obisk krovca ter izdelavo ponudbe

ime in priimek: ............................................................................................
naslov:............................................................................................................
pošta:....................................... tel:...............................................................

Kupon pošljite na: Meltal IS d.o.o., Gosposvetska c. 84,  
2000 Maribor, 02/788 01 70

ZA vAs sMo odPRli Nov  
sKlAdiščNo-PoslovNi PRosToR  

v KRANju, NA sAvsKi cEsTi 34. 
Vabimo vas, da nas obiščete! 

Za vas poslujemo od pon. - pet., od 7.-17.00 ure.

Se želite počutiti 
varno pod svojo 
streho?
izbira kritine je lahko v 
današnji poplavi ponudbe 
težka odločitev, še posebno, 
kadar je treba upoštevati 
veliko dejavnikov (naklon 
strehe, nosilnost konstrukcije, 
trajnost, odpornost proti 
vremenskim vplivom, vplivi 
na okolje…).

Mi vam ponujamo 7 razlogov 
v prid temu, da za zamenjavo 
stare strehe izberete kritino 
Metrapan:

1.  odporna proti toči – 
zanesljivo varuje hišo pred 
točo, dežjem, snegom, 
vetrom, soncem.

2.  Trdna in trajna kritina 
– streha je narejena iz 
jeklene, pocinkane barvane 
pločevine, ki ima 50 in več let 
življenjske dobe.

3.  vgrajena izolacija – izolacija 
v ploščah prihrani vaš denar 
za ohlajanje objekta poleti 
in za gretje vaše hiše pozimi. 
Hkrati objekt zvočno izolira in 
preprečuje kondenzacijo.

4.  vrhunski estetski videz – 
oblika klasičnega strešnika, ki 
združuje prednosti kovinskih 
streh in videz klasičnega 
strešnika.

5.  Enostavna montaža – plošče 
potekajo od slemena do žleba 

v enem kosu. Zamenjava 
strehe z izoliranimi ploščami 
Metrapan ne zahteva posega 
v obstoječe ostrešje (brez 
deskanja in dodatnega 
letvanja ter izvedbe 
zračnega mostu). Strešna 
podkonstrukcija lahko ostane 
enaka kot pri prvotni kritini, 
kar bistveno zmanjša stroške.

6.  Kritina je lahka – plošče 
tehtajo samo 6–7 kg/m2 in so 
odlična zamenjava za klasične 
betonske ali glinene strešnike, 
saj zamenjava strehe ne 
zahteva dodatne ojačitve 
strešne podkonstrukcije.

7.  široka uporabnost – strešne 
plošče so primerne za 
pokrivanje tako individualnih 
kot industrijskih objektov z 
nakloni od 6 stopinj naprej. 
Pri pokrivanju z nakloni pod 
6 stopinj do 10 stopinj se 
priporoča dodatno tesnjenje 
preklopov posameznih plošč.

če nas pokličete zdaj, vam 
BREZPlAčNo ponujamo:
–  svetovanje o izbiri ustreznega 

tipa strešne kritine,
– ogled strokovnjaka na terenu,
–  svetovanje o izbiri krovca za 

izvedbo del.

Za naročilo strehe pokličite na: 
02/788 01 70 ali 01/530 34 08

Trapezni profil pločevinaste kritine na voljo z izolacijo ali brez.

29
. 5

. 2
01

2

Estetski videz klasičnega strešnika z izolacijo ali brez.

Od slemena do žleba v enem kosu. Hitra in enostavna montaža.
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Pridite na YTONG dan 
odprtih vrat v Naklem

Predstavili vam bomo hišo iz 
Ytonga, zidanje z Ytong zidaki, 
toplotnoizolacijske plošče 
Ytong Multipor in uporabo 
Ytong Dryfix lepila. 

Podrobnejše informacije so objavljene na www.ytong.si
Prijave: Friderik Pergar, 041 805 362 

 friderik.pergar@xella.com ali 080 18 22

�����������������������

Torek, 5. junij 2012  

od 15. ure dalje v Naklem 

Investitorja: Nina Kovač in 
Andrej Begelj

Hiša stoji nasproti občinske zgradbe 
in lekarne v Naklem.

Brezplačna udeležba!
Čakajo vas darilo in YTONG ekipa s 
koristnimi nasveti.
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�samostojne toplotne èrpalke za segrevanje 
sanitarne vode razliènih izvedb in moèi 
(preko 5000 kosov/leto) 

�ogrevalne toplotne èrpalke za ogrevanje 
objektov in pripravo tople sanitarne vode, 
primerne tako za individualne hiše kot tudi za 
veèje objekte (šole, poslovne stavbe...)

�znatni prihranki pri ogrevanju, do 70%
�zmanjšanje emisij CO  do 60 %2

KRONOVŠEK
Najveèji proizvajalec  toplotnih èrpalk  v Sloveniji, 
                         z vami že 21 let !

  TÈ voda /voda: do 2.500 EUR
    TÈ zemlja/voda: do 2.500 EUR

 TÈ zrak/voda: do 1.500 EUR
TÈ za sanitarno vodo: do 250 EUR

Izkoristite subvencije
     EKO SKLADA
 za toplotne èrpalke

    Zakaj toplotne èrpalke
 Termo-tehnika Kronovšek ?

- razvite in izdelane v Sloveniji
- TÈ za vse potrebe
- moèi od 2 - 500 kW 
- preko 230 modelov
- strokovno svetovanje za
  konène stranke, monterje 
  in projektante
- mreža strokovnih monterjev
   po vsej Sloveniji
- odziven in strokoven servis ter
   tehnièna podpora

Toplotna èrpalka zrak/voda,
 za samostojno ogrevanje 
    stanovanjske hiše

Poklièite za ogled in osebno svetovanje
ter si zagotovite najboljšo rešitev
ogrevalnega sistema kjerkoli v Sloveniji. 
                      

Termo-tehnika d.o.o., Orla vas 27/a, 3314 Braslovèe
Tel. 03 703 16 28, 703 16 20    www.termotehnika.com

 Tri najbolj prodajane toplotne 
    èrpalke  v Sloveniji

Lesene skeletne hiše
EKOLOŠKE, ENERGIJSKO VARČNE, BIVANJU IN  
ZDRAVJU PRIJAZNE HIŠE

CI PRODUKT, d. o. o.,  
lesena gradnja, Moste 80 g  
1218 Komenda 
tel.: 01/834 11 34  
m: 031/388 313, f: 01/834 33 32  
info@skeletnehise.si

Smo podjetje s 40-letno tradicijo, ki 
izdeluje vse vrste lesenih konstrukcij, 
ter krovska in kleparska dela.  
Več na www.tesarstvoplevel.si

Okolju in ljudem  
prijazna hiša
Skeletna hiša je narejena iz naravnih  
materialov, ki so okolju in ljudem prijazni.
 
Boljša protipotresna 
odpornost hiše
Prednost skeletne gradnje pred montažno 
je tudi povečana protipotresna varnost.

Transparentna in hitra 
gradnja
Hiša se gradi pred očmi stranke, ki lahko 
točno vidi, kakšni materiali so vgrajeni,  
oziroma kako so zgrajeni.
 
Veliko večja energijska 
vrednost
Skeletna hiša ima v primerjavi z zidano 
prednost v debelini  izolacije pri enaki  
debelini stene.
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www.nega-kamna.si

UČINKOVITO  
ČISTILO ZA  
ODSTRANJEVANJE  
PLESNI

v hiši, kopalnici, WC,  
na stenah, stropih, lesu,  
plastiki, fugah, savni,  
bazenu …:

 hitro delovanje,
  odstranjevanje brez  

napora,
  obdelana površina je bela 

in obenem razkužena,
  ekstra dolgo  

delovanje zaščite.

Horseprinz d.o.o.
Zgornje Vetrno 16
4294 Križe
Tel. 04/5955 870 
GSM: 040/474 155

ROBOTSKE  
KOSILNICE

TRIMERJI 
OD 99 E



Sliši se kritično, vendar je opisano stanje realnost večine pri-
merov še neobnovljenih strešnih konstrukcij starejših objek-
tov. Večino individualnega stavbnega fonda smo v Sloveniji 
zgradili med 60. in 90. leti prejšnjega stoletja. Gradbeni ma-
teriali takrat še niso omogočali t. i. zatesnjeno prezračeva-
nih, toplotno izolativnih strešnih konstrukcij. Iz tega vidika 
so starejše strešne sestave neustrezne in neučinkovite.

Izvedba rešitve
Prednost sanacije z zunanje strani je dejstvo, da ni potrebno 
rušiti obstoječih notranjih opažev. To je neobhodno zlasti, če so ti še 
kakovostni ali če v objektu bivamo. Z uporabo ustreznih materialov 
lahko vse potrebne sloje vgradimo iz zunanje strani, torej v okviru 
sanacije kritine. 

Rešitve pa so relativno enostavne. Sanacija zahteva celovito pre-
novo in zamenjavo vseh materialov v gradbeno fizikalni funkciji. Potre-
bo po posegih v statiko in nosilnost ostrešja naj presodi strokovnjak. 

Sicer pa lahko neodvisno od tega univerzalno svetujemo naslednje 
posege v konstrukcijo – gledano od notranjosti navzven:
- zamenjavo oz. vgradnjo parne zapore ali ovire, 
- vgradnjo ustrezne debeline toplotne in požarne izolacije, 
- sekundarno kritino oz. paropropustno folijo, 
- letev za prezračevalni kanal, 
- letev za kritino in 
- novo kritino.

1. Najboljša opcija je zamenjava vseh obstoječih slojev, saj edino 
tako lahko korektno izvedemo prvi in zelo pomemben sloj, parno 
oviro (Knauf Insulation LDS 2 Silk) zatesnjeno z lepilnimi trakovi 
(Soliplan in Solifit). 

2. Izolacijo med špirovci nadomestimo z učinkovito stekleno volno 
(Knauf Insulation Unifit 035). S tem slojem toplotno in požarno re-
šujemo osnovno izolacijsko funkcijo ostrešja. 

3. Običajno je težava ta, da po zahtevah današnjega pravilnika o 
učinkoviti rabi energije in posledično zahtev za možna nepovratna 
sredstva, ki jih ponuja Eko Sklad, tega sloja ni mogoče vgraditi v za-
dostni debelini. Zato toplotno in požarno izolacijo med špirovci nad-
gradimo s trdo izolacijo iz kamene volne – s ploščami TERMOTOP. 
Kamena volna visoke trdnosti z vsemi toplotno in požarno izolativni-
mi lastnostmi nudi odlično dodatno zaščito. Plošče namestimo ne-
posredno preko špirovcev in se s tem izognemo toplotnim mostovom 
in strehi zagotovimo visoko toplotno in požarno izolativno funkcijo. 
Paropropustne izolacijske plošče TERMOTOP v sestavi strešne kon-
strukcije zagotavljajo optimalno gradbeno fizikalno sestavo. V tem 
primeru praktično ni mogoče, da bi v konstrukciji prihajalo do proble-
ma navlaževanja. Istočasno v primeru večje poškodbe ali izrednega 
dogodka zagotovimo maksimalno hitrost sušenja možne vlage. 

TERMOTOP preprečuje možnost širjenja požara tako z zunanje kakor 
tudi z notranje strani. Požarna klasifikacija A1 in tališče nad 1000 
stopinj C zagotavljata zaščito konstrukcije tudi v predpostavki polno 
razvitega požara. Skupaj z negorljivo izolacijo med ostrešjem in ne-
gorljivim opažem spodaj je streha požarno varna. Statična trdnost 
ostrešja in minimalen razvoj dimnih plinov zagotavljata možnost eva-
kuacije in majhno ekološko škodo.

4. Pomemben sloj sestave je še paropropustna folija (sekundarno 
kritino), položena preko plošč TERMOTOP (Knauf Insulation LDS 
0,04). Ta kvalitetna folija ima visoke raztržne trdnosti, visoko pa-
ropropustnost, vodotesnost in ima že integriran samolepilni trak po 
dolžini role.

Primeri rešitev
V praksi se največkrat srečamo z dvema primeroma. 
Skica 1 predstavlja edinstveno opcijo sanacije z zgornje strani, brez 
poseganja v bivalni prostor. 
Skica 2 je opcija pri novogradnji oz. izdelavi podstrešja na novo. Pri 
tej varianti bi bila možna tudi izpeljanka z vidnimi špirovci!

Termotop v aktualnih debelinah 8 cm, 10 cm ali 12 cm za pri-
poročeno skupno vrednost toplotne izolativnosti, kombini-
ramo z osnovnim Unifit 035 izolacijskim filcem debeline 14 
cm ali 16 cm. V spodnji tabeli so prikazane kombinacije de-
belin, ki hkrati zadostijo zahtevam Eko sklada.

Vsi v skicah predstavljeni produkti so del zrakotesnega izo-
lacijskega sistema Knauf Insulation za lahke poševne stre-
he in ob pravilni vgradnji predstavljajo toplotno, požarno in 
zvočno zaščito, skupaj z obveznimi zrakotesnimi in parodifu-
zijskimi lastnostmi.

Menjava kritine ostrešja je po izteku življenjske dobe materiala neizogiben sanacijski poseg. Pojavi se nevarnost zamakanja 
ali celo odpadanja delov kritine. Vprašljiva je konstrukcija ostrešja, ki praviloma ni skladna z novejšimi tehničnimi rešitvami. 
Zračnega kanala in sekundarne kritine ni, letve za kritino so v slabem stanju. Če je podstrešje izdelano, je med tramovi 
minimalna debelina izolacijske plasti. Stanje toplotne izolacije je slabo, parna zapora ni v funkciji. 

Termotop – enostavna zunanja 
sanacija ostrešja

 

 
 
 

 priporočene kombinacije debelin  

Unifit035 
(λ=0,035W/mK) 14cm 16cm 14cm 16cm 14cm 16cm 

TERMOTOP 
(λ=0,040W/mK) 8cm 8cm 10cm 10cm 12cm 12cm 

skupna debelina 22cm 24cm 24cm 26cm 26cm 28cm 

λ/d ≤0,18W/m2K 
(zahteva Eko sklada) 

0,17 
W/m2K 

0,15 
W/m2K

0,15 
W/m2K 

0,14 
W/m2K 

0,14 
W/m2K 

0,13 
W/m2K 

Skica 1 Skica 2

Svetovanje za konkretne primere:  
svetovanje@knaufinsulation.com ali tel. 04/5114 105 ali 

www.knaufinsulation.si.
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Če vas mika v
gore, boste v
obeh knjigah

našli podrobne 
opise poti na

posamezne
vrhove, od lažjih

vzponov do težjih
in večdnevnih.

Jelena Justin  
Pozdravljene gore I

Pozdravljene, gore II

II

Jelena Justin

Zaradi velikega povpraševanja smo ponatisnili uspešnico

Pozdravljene gore 1, ki jo v kompletu s knjigo 

Pozdravljene gore 2 ponujamo po posebej privlačni ceni 

25 EUR + poštnina. Cena ene knjige pa je 15 EUR + poštnina.

Knjigi lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4 

v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: 

narocnine@g-glas.si.
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Prava pot do lastnega stanovanja -
lahko tudi s pomočjo najema
Imeti svoj ”kvartir” je želja vsakega Sloven-
ca. O tem ni dvoma. Pot do njega pa nikoli
ni bila lahka. Tudi o tem ni dvoma. Ob seda-
nji gospodarski krizi, ki je preplavila ves
svet, je ta problem še večji. Ni pa res, da ni
rešljiv. Le na pravo pot je treba stopiti! 

Inovativna pot do nakupa

O kakovosti gradnje in prednostih lokacije
(bližina Ljubljane, Domžal, Kamnika, Kra-
nja, Brnika) se seveda najbolje prepričate,
če naselje obiščete. O načinu nakupa, odlo-
ženega nakupa ali najema z namenom po-
znejšega odkupa pa se najlažje dogovorite
v neposrednem pogovoru z investitorjem.
In prav tu je njihova inovativnost. Številne
mlade družine danes ne morejo priti do
svojega domovanja, ker to ni ravno poceni. 

Za kaj takega je vedno potrebna pomoč v
obliki bančnega posojila. Večina mladih
posameznikov ali družin namreč (še) nima
zaposlitve za nedoločen čas, kar je pogoj
za bančno posojilo. Žal vsi vemo, kako
podjetja zlorabljajo možnost pogodbene-
ga zaposlovanja za določen čas, dela prek
študentskega servisa in še kaj. To pomeni,
da si številni dovolj prizadevni vendarle za-
gotovijo zanesljiv vir prihodkov, morda
tudi s pomočjo staršev, ni pa to dovolj za
bančno posojilo. In v ta zmedeni prostor je
s svojo inovacijo vstopil Eko Gradvest. 

Od najema do nakupa ob 
tesnem sodelovanju
V pogovoru z zainteresiranim kupcem na
tehtnico postavijo na eni strani njihovo po-
nudbo stanovanjskih zmogljivosti in na
drugi finančne možnosti ter kupčeve želje.
Bolj enostavno povedano, skupaj s kup-
cem iščejo ustrezno finančno konstrukcijo,
ki zadovolji obe strani. Seveda je na prvem
mestu še vedno klasična gotovinska kupo-
prodajna pogodba po veljavnem ceniku.
Zaradi opisanih težav, ki jih večinoma ima-
jo povpraševalci po novih stanovanjih, sku-
paj pretehtajo še pomoč pri iskanju banč-
nega posojila in način začasnega najema
stanovanja, pri čemer najemnina že pred-
stavlja anuiteto, kakršna bi bila pri banč-
nem posojilu. To pomeni, da najemnik sta-

novanja z najemnino že odkupuje izbrano
stanovanje. Resnost svoje namere pa izka-
že s pologom varščine. Ta je deset odstot-
kov vrednosti izbranega stanovanja. Naj
spomnimo: nekatere banke zahtevajo celo
do 30 odstotkov lastne udeležbe za odo-
britev posojila.

Tudi oprema in standard bivanja
Vredno pozornosti je tudi dejstvo, da lah-
ko v primeru še pravočasnega vstopa v na-
kup ali najem stanovanja zainteresirani
vplivajo na zaključna dela in se z investitor-
jem dogovorijo tudi za opremo stanova-
nja, ki je v takem primeru davčno manj
obremenjena. Cenejša torej. A. G.
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Jezerska kraljicaJezerska kraljicaJezerska kraljica
Šmartinsko jezero je umetno jezero, ki je bilo zgrajeno leta 1970 z namenom, da bi Celje v neposredni bližini zaščitili pred po-
plavami. V zadnjih letih jezero postaja vse bolj priljubljena turistično-rekreacijska točka za posameznike, družine in skupine. 
Vabimo vas, da v pristanišču obiščete restavracijo Luka Sailor na ladji, ki ne pluje, ali pa po jezeru za eno uro zaplujete z 
Jezersko kraljico. Na ladji vam bomo postregli s pijačo in sladoledom, uživali boste tudi v pogledu na prekrasno okolico. 
Cena vožnje na osebo je 5 evrov za odrasle in 4 evre za otroke, skupine imajo popust. 
Jezersko kraljico je možno tudi najeti ali zakupiti za posamezne skupine. 
Preizkusite se lahko v adrenalinskem parku Hodi po vodi, ki je prava atrakcija za vse obiskovalce, lahko si sposodite kajak, 
kanu ali električni čoln in se zabavate na plavajočem trampolinu. V bližini jezera se nahajajo tudi urejeni piknik prostori.
Poskrbeli bomo za poslovna ali družabna srečanja, za izlete osnovnih šol, vrtcev ali domov za upokojence.

Pokličite nas, povejte svoje želje, mi pa jih bomo poskušali uresničiti.
Za vse dodatne informacije pokličite po tel. 03/492-70-70, GSM 031/860-475  

ali elektronsko pošto robert.stepisnik@volja.net
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KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O. 
Slovenska cesta 2,  
4207 Cerklje na Gorenjskem
Tel.: 04/252 90 10
info@kzcerklje.si 

CERKLJE, Slovenska cesta 2, tel.: 04/252 90 20
ŠENČUR, Kranjska cesta 2, tel.: 04/251 91 40
VOKLO, Voklo 98, tel.: 04/251 91 41
KOMENDA, Zadružna cesta 2, tel.: 01/834 56 80
MORAVČE, Vegova ulica 7, tel.: 01/834 56 84
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PROGRAM ZA DOM IN VRT 

 Sadike  Lončnice  Gnojila  Program za varstvo 
rastlin  Orodje za dom in vrt  Hrana in oprema za 
male živali  Gradbeni program  Program za 
ekološko vrtnarjenje  Program zdrave domače 
hrane s slovenskih kmetij (domači rezanci, keksi, 
vino, jabolka ...)

PROGRAM ZA KMETIJSTVO 
 
 Odkup in prodaja mleka   Odkup in prodaja živine  
  Odkup in prodaja poljščin   Krmila   Gnojila  
  Kmetijska semena   Program za varstvo rastlin  
  Več vrst profesionalnih čistil za mlekovode  
in sredstev za odpravljanje težav pri živalih iz proste  
prodaje.

VAbLJENI NA UGODNE NAKUPE V NAŠE POSLOVALNICE.

AKCIJA:

V petek dopoldne ekipa podjetja Prosen Com ob 
30-letnici podjetja mestu podarja čiščenje Spomenika 
revolucije – reliefa Začetek vstaje Lojzeta Dolinarja na 
Slovenskem trgu v Kranju. Od 11. ure dalje lahko tudi 
osebno preizkusite delovanje posebnih čistilnih strojev.  

V soboto obiščite trgovino Prosen Com v Poslovni coni A 
47 v Šenčurju. Ob 30-letnici vas čakajo posebne ugodnosti 
in presenečenja! Odprto od. 8. do 12. ure.   

Trgovina   SToriTve Znanje

Imamo 3 čiste

ČISTO DOŽIVETJE! 

Privoščite si ga v petek in soboto, 1. in 2. junija.

V petek dopoldne ekipa podjetja Prosen Com ob 
30-letnici podjetja mestu podarja čiščenje Spomenika 
revolucije – reliefa Začetek vstaje Lojzeta Dolinarja na 
Slovenskem trgu v Kranju. Od 11. ure dalje lahko tudi 
osebno preizkusite delovanje posebnih čistilnih strojev.  

V soboto obiščite trgovino Prosen Com v Poslovni coni A 
47 v Šenčurju. Ob 30-letnici vas čakajo posebne ugodnosti 
in presenečenja! Odprto od. 8. do 12. ure.   

Trgovina   SToriTve Znanje

Imamo 3 čiste

ČISTO DOŽIVETJE! 

Privoščite si ga v petek in soboto, 1. in 2. junija.
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Slovenci smo znani, da smo ljubitelji 
balkonskega cvetja in živahnih zasadi-
tev na balkonih in terasah. Letos nam je 
vreme kar malo ponagajalo z nizkimi 
temperaturami, vendar se je sedaj 
ogrelo in naše rastline lahko brez skrbi 
krasijo balkone. Velikokrat se sprašuje-
mo, kdaj je najbolj primeren čas za 
zalivanje rastlin in kako? Rastline potre-
bujejo veliko vode, saj rastejo v majh-
nih koritih, še zlasti kadar bujno cvetijo 
in kadar so na južnih legah. Paziti mo-
ramo, da odvečna voda v koritih do-
bro odteka, kar pomeni, da ne zastaja, 
ker tako povzroči gnilobo korenin. Sub-
strat mora biti ves čas vlažen. Kadar je 
rastlina preveč ali premalo zalita, doži-
vi šok in tako se lahko pojavijo razne 
bolezni in škodljivci. Paziti moramo, da 
zalivamo takrat, ko se rastlina ohladi. 
Najbolj primeren čas je pozno zvečer 
(po deseti uri). Zjutraj je manj primer-
no, ker dopoldne voda zaradi višjih 
temperatur začne izhlapevati in je ra-
stlina ne dobi v tolikšni meri, kot jo po-
trebuje. V zadnjem času je trend, da 
imamo urejen kapljični namakalni sis-
tem, s katerim prihranimo ogromne ko-
ličine vode, našega časa in dosežemo, 
da je substrat enakomerno vlažen. 
Tako zagotovimo, da so rastline bujnej-
še in zdrave. Voda se s pravo količino 
dovaja neposredno na koreninski sis-
tem ob najbolj primernem času v dne-
vu. Z baterijsko krmilno uro si nastavi-
mo čas in trajanje namakanja in tako 
bodo rastline preskrbljene z vodo brez 
našega dela. Za tak način namakanja 
potrebujemo navadna široka korita. 
Korita z vodno rezervo za ta sistem 
niso primerna.

Sonja Jerič Štefe, dipl. agr.,  
foto:  Sonja Jerič Štefe 

V času prvomajskih počitnic 27. maja so 
predstavniki Biotehniškega centra Naklo 
imeli prezentacijo cvetličnih dekoracij in iz-
delkov Smither Oasis. Prezentacijo je vodila 
dr. Sabina Šegula z dijakinjama. Ker je bilo 
28. in 29. maja 2012 mednarodno floristič-
no tekmovanje srednjih šol na temo London 
– olimpijada 2012, so na prezentaciji sode-
lovali tudi predstavniki iz Švedske, Bosne in 
Hercegovine, Srbije, Hrvaške in Slovenije. V 
uvodnem delu so dijaki v mednarodni zased-
bi skupaj izdelali olimpijski znak iz cvetja in 
tako simbolično pokazali olimpijski duh po-
vezovanja narodov. Po skupni prezentaciji so 
bili izdelki na ogled v prireditvenem prostoru.
Naslednji dan je bilo tekmovanje. Dijaki so 
morali skupaj z mentorji postaviti na tekmo-
valnem prostoru konstrukcijo, ki je bila te-
matsko obarvana. Iz Biotehniškega centra 
Naklo sta tekmovali dijakinji Katja Černe in 
Tajda Podlogar pod mentorstvom dr. Sabi-
ne Šegula. Dekleta so postavila konstrukci-
jo, ki je predstavljala znameniti londonski 
most Tower Bridge. Ideja za konstrukcijo v 
obliki mostu je nastala zato, ker tudi olim-
pijske igre povezujejo in združujejo tekmo-
valce s petih kontinentov, ki jih simbolizira 
olimpijski znak. V temelje konstrukcije mostu 
sta tekmovalki vstavili ogenj, ki sta ga nare-
dili iz rdečih barvnih gob za sveže cvetje, v 
gobe pa naredili aranžma iz rdečih gerber. 
Drugi dan je potekalo še tekmovanje v disci-
plini šopek in namizni aranžma. Katja Čer-
ne je za šopek uporabila konstrukcijo, ki je 
bila narejena iz vej. Ker je bilo treba v šop-
ku uporabiti dva cesarska tulipana, si je eki-
pa omislila verižico iz posameznih cvetov 
teh dveh rastlin. Nato je Katja iz inkovskih 
lilij, vrtnic in zelenega viburnuma naredila 
velik zračen spiralni šopek. Pika na i je bila 
dekoracija s cvetovi cesarskih tulipanov. 
Za namizni aranžma je Tajda Podlogar 
pripravila konstrukcijo iz petih polovičk sti-
ropornih votlih krogel, ki jih je pobarvala 
v barvah olimpijskega znaka. Ogrodje je 
povezala z okrasno žico, ki je imela videz 
vrvice. Nato je umestila še steklene epru-
vete, v katere je nato dodala bele kale. 
Konstrukcijo je prepletla z bršljanom, prek 

njega pa so potekale prefinjene linije kal. 
Ker je dobila navdih pri sotekmovalki, je na 
okrasno žico nanizala posamezne cvetove 
modrih hijacint, ki so oddajale nežen vonj. 
Po tekmovanju in napornem delu je sledilo 
ocenjevanje tričlanske komisije. Predsednik 
komisije je bil Mikael Sörensson, predse-
dnik floristične zveze na Švedskem, prizna-
ni florist in sodnik na mednarodnih floristič-
nih tekmovanjih. 
Končni rezultat strokovnega in natančnega 
dela dijakinj in njihove mentorice dr. Sabi-
ne Šegula pa je bil: 
1. mesto v kategoriji šopek – dijakinja Katja 
Černe, 2. mesto v kategoriji namizna deko-
racija in 3. mesto skupna postavitev s kon-
strukcijo mostu.
Generalni sponzor tekmovanja je bilo pod-
jetje Smither Oasis. 

dr. Sabina Šegula,  
foto: dr. Sabina Šegula

Uspeh dijakov BC Naklo 
na florističnem  
tekmovanju v Umagu
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Kako zalivamo 
balkonsko cvetje?
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Na trgu je v zadnjem času vse večje 
povpraševanje po ekološko pridelani 
zelenjavi, katere pa v Sloveniji pridela-
mo premalo, da bi zadostili potrebam 
domačih kupcev. Veliko mladih družin 
se je odločilo obdelovati manjši vrtiček, 
na katerem želijo pridelati zdrave, ne-
škropljene vsakodnevno uporabne vrtni-
ne. Za zdrav in kakovosten pridelek je 
odločilna izbira ustreznega rastišča, iz-
bor primernih vrtnin in sort, upoštevanje 
kolobarja in sosedstva rastlin. Pri izbiri 
primernih sosed je pomembno, da rastli-
ne med seboj ne tekmujejo za hranila in 
svetlobo. Če še niste zasadili bučk, jih 
posadite poleg čebule, rdeče pese, fi-
žola in graha, čebuli namenite prostor 
poleg korenčka, kumar, rdeče pese, so-
late, paradižnika in bučk, paradižnik pa 
zasadite poleg pora, česna, fižola, ko-
renčka in špinače. Solato običajno sadi-
mo poleg kolerabe, zelja, graha, para-
dižnika in čebule. Stročnici, kot sta grah 
in fižol, je primerno posaditi poleg ku-
mar, zelja in redkvice. Med vrtnine je 
priporočljivo uvrstiti tudi zelišča. Šetraj 
sodi med fižol, koromač med solato, ko-
perc med zelje in kumare. Pri zatiranju 
listnih uši uporabimo naravne predator-
je - pikapolonice. Če za zatiranje uši ne 
želimo uporabiti kemikalij, je priporočlji-
vo tudi štiriindvajseturno namakanje ko-
priv v vodi, nato pa zalivamo tri dni za-
pored vedno ob istem času. Vse večja je 
tudi ponudba ekoloških sredstev za var-
stvo rastlin, pri katerih ni treba upošteva-
ti karenčne dobe.
Nataša Kunstelj, univ. dipl. ing.  agr., 

BC Naklo, foto: Nataša Kunstelj

Trajna zelišča so v vrtu več let. Da se pleve-
li ne razrastejo preveč, uporabimo različne 
zastirke. Lahko so organske ali anorganske. 
Uporabimo lahko polietilensko folijo. Pripo-
ročljiva je folija, ki je na eni strani črna, na 
drugi pa bela. Črna barva prepreči prehod 
svetlobi skozi folijo, bela barva odbija to-
ploto oz. svetlobo, da se tla pod folijo ne 
segrejejo preveč. Pod folijo, ki je v celoti 
črna, je bolj vroče. Zastirka je umetna, vode 
ne prepušča in počasi zaradi vpliva vreme-
na razpade, se lomi, njeni deli pa ostajajo 
v tleh. Polipropilenska folija iz klobučevine 
(filc) prepušča vodo – ob deževju voda 
pronica do korenin. Uporabimo filc temnej-
še barve (temno siv ali celo črn), prav tako 
zaradi plevela. Nekaj svetlobe gre skozi 
in najbolj trdovratni pleveli pod filcem še 
vedno rastejo. Filc mora biti debelejši (3-5 
mm). Tkana talna prekrivka iz polipropile-
na črne barve prepreči rast plevela in za-
tira plevel brez uporabe herbicidov. Ker je 
tkana, omogoča tlem dihanje (izmenjavo 
plinov) in prepušča vodo. Odporna je na 
ultravijolično sevanje. Vse te tri zastirke na-
luknjamo oz. zarežemo, glede na razdaljo 
sajenja zelišč. Polagamo jih pred sajenjem 
zelišč. 
Organske zastirke so bolj ekološke. Upora-
bimo slamo, seno ali lubje. Slamo ali seno 
položimo na tla med že posajena zelišča. 
Tako zastirko lahko vsako leto dodajamo. 
Ker je organskega izvora, počasi prepe-
reva in postaja gnojilo. Nima onesnaže-
valnega vpliva na okolje. Travo, ki ostane 
po košnji vrta, posušimo in uporabimo za 
zastirko. Učinek zastiranja je podoben kot 
pri slami, tla pa ostanejo vlažna še nekoli-
ko dlje časa. Sveže trave za zastiranje ne 

uporabljamo, ker gnije na mestu, kjer jo po-
ložimo. Možno je uporabiti tudi lubje. Lubje 
ima hkrati ima tudi okrasen namen. Vsako 
leto ga dodajamo. Lubje vsebuje tanine, 
zato se lahko zgodi, da zelišča na zastirki 
iz lubja rastejo slabše kot na slamnati ali 
seneni zastirki. 
Zelišča, gojena na zastirkah, so manj uma-
zana, ker ob dežju blato ne škropi na liste, 
boljša je tudi preskrba z vodo, pa še manj 
dela imamo s pletjem rastlin. 

Nataša Šink, univ. dipl. ing. agr.,  
BC Naklo, foto: Nataša Šink

Zastirke v zeliščnem vrtu

2. 6. 2012: IZOBRAŽEVANJE ZA VRTNARJE – IZVAJALCE  
ZASADITEV IN VZDRŽEVANJA z Jožico Golob Klančič

3. in 4. 6. 2012: Seminar za cvetličarje na Bledu:  
POROČNA FLORISTIKA Z DEKORACIJO CERKVE

VABLJENI!
Več informacij: tecaji@bc-naklo.si ali 04/2772-120, 041/499-934 

Zatiranje 
škodljivcev in  
bolezni na  
naraven način

Filc 

Tkana talna prekrivka 
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Brez njih ni udobja

V povprečno velikem osebnem avtomo
bilu je približno dvajset kilogramov tek
stilnih elementov. Okoli tri kilograme in 
pol tehtajo sedežne prevleke, kilogram 
več preproge, šest kilogramov drugi te
kstilni deli in guma v notranjosti, pribli
žno toliko pa še steklena vlakna v kom
pozitnih materialih.
Sedežne prevleke so pomemben del 
potovalnega udobja, k prijetnosti notra
njega okolja prispevajo svoj delež tudi 
kot dekorativni element. V avtomobi
lih višjega cenovnega razreda najdemo 
sedežne prevleke z ogrevalnimi in hla
dilnimi elementi, v zadnjem času pa so 
avtomobilski proizvajalci začeli razvijati 
tudi protialergijske prevleke, ki so od
porne na pršice.
Sedežne prevleke so ne glede na vrsto 
uporabljenega blaga običajno sestavljene 
iz treh plasti. Spodnja je posebno, tako 
imenovano snutkovno pletivo, v sredini 
je poliuretanska pena in vrhnja plast je 
iz dekorativnega blaga ali usnja. 
Kakovostne prevleke avtomobilskih se
dežev naj bi bile prijetne na otip in na 
pogled. Za prevleke povprečno velike
ga avtomobila se porabi od pet do šest 
kvadratnih metrov dekorativnega blaga. 
Blago mora imeti posebne lastnosti, kot 
so visoka trdnost, odpornost proti raz
tegovanju, trganju in drgnjenju, hkrati 
pa mora biti obstojno na različne vplive. 
Med pričakovanimi lastnostmi so tudi 
dobra zračna prepustnost, sposobnost 
odvajanja vlage, dobra zvočna in toplo
tna izolacija ter sposobnost izničevanja 
vibracij. Z vidika varnosti je pomembno, 
da se prevleke ne naelektrijo, da so ne
gorljive in da blago ne vsebuje hlapljivih 
organskih snovi, ki ne bi zdržale tempe
ratur do 250 stopinj Celzija.
In ker prevlek ne menjamo ravno po
gosto, mora blago ohranjati obstojnost 
barv pri vplivih svetlobe, vode ali suhe
ga drgnjenja, zelo dobro pa je blago, ki 

je odporno na umazanijo. In nenazad
nje je pomembno, da sedežne prevleke 
ohranjajo dimenzijsko stabilnost pri 
pranju in so zaščitene proti bakterijam 
in plesni.
Usnjene sedežne prevleke največkrat 
najdemo v avtomobilih višjih cenovnih 
razredov, a še tam jih proizvajalci vse 
manj pogosto ponujajo kot del serijske 
opreme ali pa usnje kombinirajo z raz
ličnimi podobnimi umetnimi materiali, 
ki pa so seveda cenejši. Nekateri lastni
ki avtomobilov se odločijo za naknadno 
usnjeno oblazinjenje, ki je običajno 
cenejše od tovarniškega, vendar je ver
jetna tudi slabša kakovost. Oblačenje 
sedežev v dodatne sedežne prevleke pri 
večini novejših avtomobilov niso več po
trebne, saj je blago običajno dovolj kako
vostno, težave se pojavijo predvsem ta
krat, ko so sedežne prevleke svetlejše in 
s tem seveda dovzetnejše za umazanijo. 

Pri avtomobilih z boljšo opremo imajo 
sedeži tudi ogrevanje in prezračevanje, 
ki dodatno pripomoreta k višji stopnji 
potovalnega udobja. Grelni elementi 
ali ventilatorji, ki preko luknjičastega 
usnja skrbijo za hlajenje, so največkrat 
kar integrirani v sedežno prevleko, kar 
ta pomemben avtomobilski sestavni del 
seveda precej podraži. 
Če so v avtomobilu sedeži z usnjenim 
oblazinjenjem, je priporočljivo, da so 
tudi ogrevani; usnje je namreč pri nižjih 
temperaturah občutno hladnejše kot te
kstilno blago, zato je sedenje na takšnih 
sedežih v hladnejših jutrih precej nepri
jetno, če ni dodatnega ogrevanja. Toda 
zdravniki svarijo, da pretirano ogreva
nje sedežev ni najbolj zdravo, saj ima 
lahko dolgotrajno ogrevanje spodnjega 
dela okončin posledice za ledvice in dru
ge organe.
Matjaž Gregorič

Sedežne prevleke postajajo vse bolj zahteven sestavni del 
sodobnih avtomobilov, vse pogostejša je uporaba naravnih 
materialov.

Sedežne prevleke so postale zahteven sestavni del vsakega sodobnega avtomobila. 
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Še bolj odločen nastop

Prenovljeni Audi Q5 je zmogljivi športni terenec s številnimi 
talenti.

Športen, prostoren, udoben in vsestran-
sko uporaben so besede, s katerimi pri 
Audiju opisujejo svoj popularni špor-
tno terenski Q5. Ker pa se zavedajo, da 
je slava hitro minljiva, so mu namenili 
nekaj manjših osvežitvenih potez, ter iz-
boljšali podvozje in motorje. V motorni 
paleti so trije turbodizelski in dva turbo-
bencinska pogonska stroja z razponom 
moči od 105 kilovatov (143 KM) do 200 
kilovatov (272 KM). Vsi motorji so po 
novem bolj učinkoviti, porabijo manj 
goriva in so prijaznejši do okolja. Pester 
je tudi izbor menjalnikov, med drugim 
je novost osemstopenjski samodejni. 
Stalni štirikolesni pogon quattro je pri 
skoraj vseh motorjih vključen v serijsko 
opremo – samo najšibkejši turbodizel-
ski poganja sprednji kolesi. 
Zunanjost je dobila nekaj novih mar-
kantnih potez. Notranjost žarometov je 
na novo oblikovana, pri ksenonskih ža-
rometih dnevne luči s svetlečimi dioda-
mi zdaj tvorijo sklenjen pas. Kot dodatna 
oprema je na voljo sistem z dinamični-
mi in statičnimi smerno prilagodljivimi 
lučmi. Notranjost Audija Q5 je zdaj še 
bolj elegantna. Številne upravljalne ele-
mente krasijo tanke kromirane obrobe; 
ročica volanskega droga, kontaktni ključ 
in instrumentni so malenkostno spre-
menjeni. 
Ena od novosti je tudi aplikacija za pa-
metne telefone Audi music stream. Z 
njo lahko vozniki Audija Q5 sprejemajo 
več kot 5.000 spletnih radijskih postaj 
in najljubše shranijo na prenosni te-
lefon. Izbrani program se preko točke 
WLAN prenese v navigacijo, predvaja pa 
se preko zvočnikov avdiosistema. Tudi 
upravljanje spletnega radia poteka preko 
terminala v vozilu.
Cena za slovenski trg še ni znana. 
Zmog ljivi športni terenec bo v prodajne 
salone zapeljal septembra.
Matjaž Gregorič

"ALL INCLUSIVE" FINANCIRANJE Z OBVEZNIM
ZZAAVVAARROOVVAANNJJEEMM IINN PPOOPPOOLLNNIIMM KKAASSKKOO KKRRIITTJJEEMM. 

/mesec* /mesec*
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Fabia Ambition 
1,2 TSI, 63 kW

������������
Octavia Business 
1,2 TSI, 77 kW
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Ljubezen: Velika nenadna sreča 
vas čaka v obliki ljubezni, ki jo sicer 

željno pričakujete, a bo vseeno presenečenje. 
Za nekaj sekund boste ostali brez besed.
Finance: Pred vami je obdobje poslovnih 
potez in prelomnic. Res da povsod ne boste 
mogli vplivati, a vseeno ne boste ostali brez 
besed.
Nasvet: Veliko lažje bi živeli, če bi bili 
bolj praktični, ne pa da se velikokrat 
ukvarjate z drobnarijami. Zadnje čase 
ste tudi malo preveč samokritični.

Oven  21. mar ca - 21. apri la Lev  23. ju li ja - 23. av gu sta Stre lec  23. nov. - 21. dec.

Ljubezen: Sreča se vas bo kar 
nekaj časa držala, zato boste 

lahko rešili tudi zadrego, ki ste jo obču
tili na ljubezenskem področju.
Finance: Nabral se vam bo lep kupček 
denarja, ki ga boste v mislih prelagali, 
a na koncu se boste odločili, da ga pri
hranite za kasneje, saj imate vir neusah
ljivih želja.
Nasvet: Kakšna stvar se lahko samo ma
lenkostno spremeni ali preoblikuje in 
zgleda čisto drugače.

Ljubezen: V ljubezni se že ne
kaj časa počutite osamljeno in 

izgubljeno, nikar ne čakajte preveč, am
pak sami naredite korak naprej.
Finance: Nov poslovni začetek vam bo 
dal veliko energije, tako da boste lahko 
tudi stare, ničkolikokrat preložene zade
ve spravili na svoje mesto.
Nasvet: Včasih pozabljate na drobne 
stvari, tiste, ki naredijo nasmeh na 
obrazu in razpršijo oblake, da se pokaže 
sonce.

Ljubezen: Vaše čustveno življe
nje se bo začelo počasi umir

jati. Preteklost boste končno pustili na 
miru in se končno ne boste več obreme
njevali s spomini.
Finance: Veliko je bilo takih in drugač
nih investicij, ki ste jih prelagali in jih 
boste sedaj lahko izpeljali.
Nasvet: Zavedajte se, da so tudi dobro 
premišljene odločitve včasih lahko zelo 
zavajajoče.

Ljubezen: Sporočilo, ki ga bo
ste prejeli, vas bo predramilo 

in postavilo nazaj na noge. Strpnost se 
vam bo obrestovala.
Finance: Vaše največje orožje je vztraj
nost in odločnost. Težave, ki vam bodo 
nastale, boste reševali tako, da se boste 
okoristili s preteklimi izkušnjami.
Nasvet: Ker boste marljivi in natančni, bodo 
temu primerne tudi posledice, saj imate po
zitivne spremembe prav na vseh področjih.

Bik  22. apri la - 20. maja De vi ca  24. avg. - 23. sept. Ko zo rog  22. dec. - 20. janu.

Ljubezen: Začutili boste veli
ko potrebo po samoti in vsako 

druženje vas bo spravljalo iz tira, čeprav 
brez posebnega vzroka.
Finance: Na poslovnem področju boste 
imeli slab občutek, ki pa bo le trenuten 
in ne bo pustil nobenih posledic. 
Nasvet: Ne bo vam škodovalo, če boste 
najprej sami sebi ustregli in šele nato 
drugim. Zaradi tega gre mimo vas veli
ko priložnosti.

Ljubezen: Malo se boste preda
li sanjarjenju in kovali načrte 

za prihodnost. V svoje razmišljanje bo
ste potegnili tudi svoje najbližje.
Finance: Če boste premišljevali o večjem 
nakupu, je bolje, če malo počakate, saj 
se vam kasneje odpirajo precej boljše 
možnosti.
Nasvet: Začeli se boste zavedati, da ste 
potrebni sprostitve. Še pravi čas boste 
odvrgli nepomembna in v glavnem tuja 
bremena ter si privoščili pošten oddih.

Ljubezen: Na ljubezenskem 
področju boste začeli obnavlja

ti stare vezi in zelo boste presenečeni.
Finance: Skoraj pri vsaki stvari, ki se je 
boste lotili, boste imeli občutek, da ima
te tekmeca. K sreči vas to ne bo ustavilo, 
ampak vam bo še bolj povečalo delovno 
vnemo.
Nasvet: Sedaj je končno pred vami 
prelom nica, ki jo boste do konca izkori
stili, in ne boste se pustili prepričati v 
nasprotno.

Škor pi jon  24. okt. - 22. nov. Ribi  20. fe bru ar ja - 20. mar ca

Ljubezen: V družbi, v katero 
boste povabljeni, boste blesteli 

in se pripravljali na novo ljubezen. Le 
zakaj ne, samo da se nekaj dogaja.
Finance: Pri financah bodite zmerni in 
naj vam ne bo vse všeč, saj če ne druge
ga, se s tem izognete glavobolu.
Nasvet: Šele takrat, ko boste sami sebi 
priznali, kaj je tisto, kar si želite, bo svet 
videti lepši in boljši. Vaš trud bo vseka
kor poplačan.

Dvoj čka  21. maja - 21. ju ni ja Teht ni ca  24. sept. - 23. okt. Vod nar  21. jan. - 19. feb.

Ljubezen: Za vami je več stre
snih situacij, tako da vam bo 

počitek dobro del. V kakšne spore se raje 
ne zapletajte, ker boste potegnili krajši 
konec.
Finance: Poslovno boste kovali načrte, 
pa tudi prijatelje boste pritegnili v isto 
smer razmišljanja. 
Nasvet: Poiskali boste nove vire zani
manja in svet bo spet postal svetlejši. 
Svojim čustvom boste morali končno 
zaupati.

Ljubezen: Ni vse belo in ni vse 
črno. Na dobre stvari v življe

nju je treba dalj časa počakati. Še vse bo 
v redu, kmalu, čeprav ne verjamete več.
Finance: Poslovno se vam odpira zelo 
dobra možnost, da se izkažete in jim 
s tem daste vedeti, koliko ste v resnici 
sposobni.
Nasvet: Svoj prosti čas raje izkoristite za 
sprostitev v glasbi ali naravi, ne pa da se 
še takrat obremenjujete.

Ljubezen: Tudi drugi se bodo 
veselili vaših uspehov. Malo za

visti bo že, pa kaj zato. Darila od drage 
osebe boste veseli, hkrati pa boste začu
tili malo slabe vesti.
Finance: Novice o denarju vas bodo prije
tno presenetile. Pričakovanje dopusta in 
oddiha vam bo dalo veliko nove energije.
Nasvet: Na trenutke se boste počutili 
osamljeno, istočasno pa se boste vsemu 
izogibali in skušali poiskati krivdo v 
drugih. Nikar.

Rak  22. ju nija - 22. ju li ja
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Optika Clarus v Kranju vabi:

Optika Clarus, Tomaž Šenk s.p., Kranj
Nazorjeva 3; T: 04 236 87 44

- brezplačna kontrola vida
- okulistični pregledi
- športna in sončna očala z dioptrijo 
- kontaktne leče 
- izdelava progresivnih očal

(očala za daljavo, srednjo in bližinsko gledanje, hkrati)

NOVE KOLEKCIJE 
SONČNIH OČAL

DARILO: VSTOPNICA ZA ATLANTIS
OB NAKUPU SONČNIH OČAL

AKCIJA VELJA OD 3. 5. 2012 DO 31. 5. 2012. AKCIJE SE IZKLJUČUJEJO. 
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO. PODROBNE INFORMACIJE O AKCIJI 

DOBITE V OPTIKI CLARUS ALI NA WWW.CLARUS.SI.

a4_k1d2 + brezpl.kontrola vida_MAJ.indd   1 21.05.2012   13:14:13
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www.euroton.si

+ 
DARILO

DVDDA




