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Čeprav gre za dve povsem različni zadevi, pa imata obe veliko skupnih imeno-
valcev. Pravzaprav ju lahko zlahka povežemo oziroma kar nadgradimo. Arbi-
traža namreč nujno potrebuje tudi spravo med Slovenijo in Hrvaško. Ne gle-

de na to, kako trmasti smo eni ali drugi, dejstvo je, da bo potrebno sesti za mizo in 
se pametno dogovoriti, saj bodo v nasprotnem primeru žrtve znova navadni ljudje 
in to na obeh straneh meje. Žal imata obe državi kar nekaj notranjih težav in kaj je 
bolj priročno, kot pozornost usmeriti na zunanjega sovražnika in po otročje vztraja-
ti pri svojem stališču. Tako se nam zgodi, da bomo čez nekaj časa dobili še arbitražo 
o arbitraži. (Politična) neumnost pač ne pozna meja, še posebej, če lahko na ta način 
prikriješ svoje napake in težave.
In če smo lahko v preteklih letih zgradili avtocestni križ, bi verjetno lahko tudi žele-
zniškega in s tem v veliki meri tudi umaknili avtomobile z avtocest. Seveda pa osta-
ja bojazen, da če bi se tudi odločili za takšno rešitev, bi glede na izkušnje drugega tira 
potrebovali vsaj deset let, da bi se sploh lahko začeli kregati, koliko bo takšen projekt 
stal.  Če nič drugega, pa se vsaj prepirati znamo.

Tako kot arbitraža očitno ničesar ne bo rešil niti poskus sprave s postavitvijo spome-
nika. Sprava se namreč doseže v srcih ne pa s spomeniki. Prav je, da počastimo spo-
min na žrtve vseh vojn, pa vendar mora ostati jasna meja, kdo se je boril na kate-
ri strani. Dati v isti koš domobrance in partizane, pa čeprav v imenu nekakšne spra-
ve, pa je vendarle nekoliko sprevrženo dejanje, kot je tudi sprevrženo dejanje enači-
ti partizane in njihov narodnoosvobodilni boj s tistimi, ki so po vojni brez sodišč po-
bijali. Tako kot si junaki na strani boja proti okupatorjev zaslužijo vso priznanje, si 
zaslužijo tudi tisti, ki so morili vso obsodbo. Morda pa je smisel sprave predvsem v 
tem, da oprostimo, pozabiti pa vendarle ne moremo in ne smemo.

Sicer pa Slovenci tako ali tako ne obvladamo področje sprave, pa najsi gre za drobne 
medsoseske spore, spore političnih nasprotnikov, velikih projektov ali recimo raznih 
reform. Racionalnost, razumnost in interes ljudi so za Slovence očitno še vedno pre-
težke besede.

Pa bi lahko na ta način naredili Slovenijo še boljšo, lepšo in prijaznejšo do svojih dr-
žavljanov. Tipičen primer je zdravstvo. Anarhija je iz leta v leto večja, nihče ni pripra-
vljen odstopiti, pa čeprav je vsem jasno, da so zadeve neurejene, kot je primer otro-
ške kirurgije v ljubljanskem kliničnem centru. Vodilni pa se namesto z rešitvami 
in izboljšanjem stanja ukvarjajo s tem, kako ostati na vodilnih mestih. In, če že ima-
mo ministre zato, da urejajo posamezna področja, bi morala prva odstopiti ministri-
ca za zdravstvo, pa seveda ne bo, saj lahko v Sloveniji očitno vsak še vedno počne kaj 
hoče, moralne vrednote pa so vse bolj na tleh.

In tako nam morajo tujci vedno znova pokazati in dokazati, da je Slovenija čudovi-
ta država in da se sploh ne zavedamo, kaj vse imamo. In če bi imeli takšno strast do 
svoje države, se morda marsikaj slabega ne bi zgodilo. In če boste prebrali intervju z 
županom Ljubljane Zoranom Jankovićem,  boste hitro ugotovili, zakaj postaja Lju-
bljana vse bolj privlačno in prijetno mesto. Tudi zato, ker jo vodi župan, ki je zalju-
bljen v svoje mesto. Zorana Jankovića imaš lahko rad, lahko pa ga tudi sovražiš. Eni 
in drugi pa mu morajo priznati, da bi se lahko tudi državni voditelji veliko naučili od 
njega. In potem se ne bi toliko ukvarjali s (prazno) politiko, temveč predvsem s tem, 
kako lahko živimo še bolje in prijetneje.
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Relativno umirjeno gibanje delniških trgov. Za napetost na trgu 
energentov so poskrbeli pri OPEC-u. Tesla Motors s četrtletnim padcem. 

Delniški trgi se zadnjih nekaj dni gibljejo v stran. 
Glavni razlog za relativno umirjeno gibanje je 
nejasnost poročila z zadnjega zasedanja ameri-

škega zveznega odbora za operacije na odprtem trgu 
(FOMC). 

Kdaj pričetek krčenja bilance FED-a 
Poročilo junijskega zasedanja namreč kaže na nestrinjanje neka-
terih glasovalnih članov glede pričetka dvigovanja rekordno niz-
kih obrestnih mer oziroma pričetka krčenja bilance FED-a. Le-ta 
se je v zadnjih letih povzpela vse do neverjetnih 4,5 bilijona ame-
riških dolarjev. Del članov želi o tempu zategovanja pasu odloča-
ti že na naslednjem zasedanju, medtem ko se preostanek nagi-
ba h glasovanju šele na jesenskem srečanju. To bi oddaljilo spre-
membo trenutne politike FED-a na konec letošnjega leta ali celo 
v začetek prihodnjega.

Napetosti na trgu energentov
Za nekoliko napetosti na trgu energentov so poskrbeli pri OPEC-
-u. Iz sporočila naftnega kartela namreč izhaja, da je bil izvoz 
načrpane nafte višji od pričakovanega. V oči bode dejstvo, da 

se predpisanih naftnih kvot držijo zgolj štiri članice OPEC-a, osta-
le pa v manjšem ali večjem obsegu dogovor kršijo. Večji obseg po-
nudbe nafte na trgu jasno pomeni potencialno nižje cene, zato 
so po objavi podatkov terminske pogodbe vezane na tako ame-
riško lahko kot severnomorsko nafto izgubile okoli 5 odstotkov 
vrednosti. Po začetnih padcih se je cena nafte uspela stabilizira-
ti, razloge za stabilizacijo pa gre iskati v napetih odnosih okoli Ka-
tarja ter seveda zaostrovanju okoli Severne Koreje. V sredo, 5.7., 
so namreč ZDA pozvale Kitajsko, naj - v izogib vojaškemu posre-
dovanju s strani ZDA - preko gospodarskih sankcij umiri sedanjo 
vojaško strategijo Severne Koreje.

Pri Tesli se borijo z dobičkonosnostjo
Med poslovnimi novicami v zadnjih dneh najbolj odmevajo po-
datki proizvajalca električnih avtomobilov Tesla Motors. E-gigant 
je namreč znova objavil četrtletni padec dostavljenih vozil. Pro-
izvodnja modelov S in X je dosegla strop med 80 in 90 tisoč vo-
zil letno, pri Tesli pa se borijo z dobičkonosnostjo. Med telekon-
ferenco je Elon Musk, direktor in lastnik družbe Tesla, za zbrane 
analitike povedal, da so trenutne Tesline produkcijske kapacite-
te optimizirane za proizvodnjo okoli 100.000 vozil letno. Kakr-
šnakoli odstopanja od teh številk zato takoj pomenijo višje stro-
ške produkcije, kar znižuje marže na prodana vozila. Kot razlog za 
(trenutno) prenizko produkcijo Musk krivi omejeno razpoložlji-
vo število 100kWh baterij, ki se vgrajujejo v modele S in X. Prav 
to pomanjkanje je povzročilo 13-odstotni padec prodanih vozil 
v drugem letošnjem četrtletju. Pri Tesli se sicer nadejajo, da bo 
novi Model 3, ki bo med kupce zapeljal konec meseca, preusme-
ril pozornost analitikov na nove projekcije prodaje. Po prepriča-
njih sedanjega vodstva naj bi Tesla v letu 2018 proizvedla 500 ti-
soč vozil Modela 3, do leta 2020 pa naj bi se ta številka povzpe-
la vse do milijona letno. Naj spomnim, da je ob prvi predstavitvi 
Modela 3 polog za možnost nakupa avtomobila v višini 1000 do-
larjev vplačalo kar 400.000 potencialnih kupcev. Po objavi slabe 
prodaje so delnice družbe Tesla izgubile dobrih 7 odstotkov vre-
dnosti.  n

ANDRAŽ ANTONIČ
Alta Invest d.o.o.

FED, nafta in električni avtomobili

Naložbeni trendi



76 Start up KAPiTAl junij/julij 2017

PORTFOliO PORTFOliO

Leto se je za hitrorastoče trge začelo zelo obetavno. V začetku leta so se 
tržni udeleženci navduševali nad predvidenimi projekti, s katerimi naj bi 

novi ameriški predsednik naredil Ameriko spet izvrstno. 

V kolikor nam donosnost 10-letnih ameriških dr-
žavnih obveznic služi kot lakmusov papir sto-
pnje zaupanja investitorjev v uresničitev Trum-

povih napovedi, je trg nekje do sredine marca računal 
na gospodarski preboj. V marcu je Trump doživel prvi 
resen političen poraz, saj za zdravstveno reformo ni 
pridobil zadostne podpore. To je načelo zaupanje in-
vestitorjev in predstavljalo resen preizkus za doseže-
ne delniške nivoje.

Od začetka marca je proti večini drugih valut na vrednosti začel iz-
gubljati dolar. V začetku marca je bilo za en evro potrebno odšte-
ti 1,06 dolarja, trenutno pa že 1,14. Investitorji v delnice na hitro-
rastočih trgih so padajočo vrednost sprejeli kot pozitiven dejav-
nik za globalno likvidnost. Brez dvoma je šibkejši dolar povzročil 
krepitev kitajske valute. Razmerje med juanom in dolarjem nam 
lahko služi kot pokazatelj stresa na Kitajskem, pri čemer je moč-
nejši juan dober, saj kaže (med drugim) na manjši odliv kapitala 
iz Kitajske. Globalni investitorji so tako s šibkejšim dolarjem do-
bili še en argument, da so delnice iz hitrorasto-
čih trgov dobra izbira. Prva polovica leta je 
delovala nekako v stilu – če je cifra, zma-
gam; če je mož, tudi zmagam.

Vendar pa je v okolju brezbri-
žnosti in brezskrbnosti potreb-
no imeti še toliko bolj čuti-
la na preži. Oblasti v Pekingu 
so pod drobnogled vzele ne-
kaj zelo velikih in pomemb-
nih konglomeratov. Zavaro-
valnica Anbang, Wanda Gro-
up, Fosun (pomembna odvi-
sna družba je na primer Fosun 
Pharma) in HNA. Gre za velike 
holdinge s številnimi odvisnimi 

podjetji in nekaterimi naložbenimi trofejami. Wanda Group je 
na primer 20-odstotna lastnica nogometnega kluba Atletico Ma-
drid, ima ekskluzivne pravice za predvajanje nogometnih dogod-
kov pod okriljem organizacije FIFA med leti 2015 in 2022. Lasti 
si luksuznega britanskega proizvajalca jaht, s katerimi se je v fil-
mih ob spremstvu brhkih deklet prevažal James Bond. S prevze-
mom AMC Theatres leta 2012 za 2,6 milijarde dolarjev je Wanda 
Group postala največji kinooperater na svetu. Številnih nepremič-
ninskih trofej niti nima smisla naštevati. Aretacija prvega zavaro-
valniškega nadzornika in navodilo bankam, da naj bodo pri svo-
jem poslovanju z imenovanimi podjetji previdne in naj pozorno 
ocenjujejo sistemsko tveganje, so znak, da se morda dobri časi bli-
žajo koncu. In da način financiranja številnih akvizicij ni vzdržen.

Vendar pa tudi v primeru večje negotovosti pri dolžniških papir-
jih nekaterih izdajateljev ne gre pričakovati izrazitejšega poviša-
nja zahtevanih donosnosti kitajskih državnih obveznic. Kitajska 
centralna banka je namreč 20. junija prvič izvedla avkcijo v okvi-
ru MMSM (ang. Market Making Support Mechanism). Na avkci-

ji je centralna banka s ciljem povečanja likvidnosti pri 
obveznicah ključnih ročnosti in izboljšanja ce-

novne učinkovitosti kupila za 1,2 milijarde 
juanov enoletnih državnih obveznic.

Glede na to, da se Kitajska zelo trudi, da 
so praktično vse ključne gospodarske 
objave čim bolj zglajene, lahko priča-
kujemo nekaj podobnega tudi pri teh 
avkcijah in posledično nižjo volatilnost 

tudi pri cenah državnih obveznic. Za 
razpoke v zgodbi hitrorastočih trgov 

bo (tudi tokrat) potrebno pozor-
nost usmeriti na kakšen dru-

gi trg. n

PETER JENČIČ
Alta Skladi

Riba z imenom Wanda

Pregled dogajanja Pregled dogajanja

Smo čez polovico leta in kot kaže bomo lahko s polletnimi donosi 
zadovoljni. Še posebej ob upoštevanju dejstva, da je bil začetek leta 

precej negotov. 

Sicer je bila negotovost res večinoma zgolj z vidi-
ka političnega tveganja, saj se je globalna gospo-
darska slika v povprečju stabilno izboljševala.

S polletnimi donosi zadovoljni
Rast delniških tečajev so upravičevale tudi pozitivne objave po-
slovnih rezultatov, ko so se poleg dobičkov zvišali tudi prihodki 
podjetij, kar je bilo v prejšnjih letih prej izjema kot pravilo. V Evro-
pi so tako delnice v letošnjem letu v povprečju dosegle že skoraj 
deset odstotno donosnost. Podoben je bil tudi donos ameriškega 

S&P v dolarjih, medtem ko je bila donosnost z vidika vlagatelja iz 
evroobmočja precej nižja, saj je indeks v evrih pridobil le slabe tri 
odstotke. Nenazadnje se je nekoliko močneje dvignil tudi kitajski 
delniški indeks Shanghai Shenzen CSI 300 ter iz vidika evropske-
ga vlagatelja ponudil podobno donosnost kot ameriški S&P 500.

Pozitivna donosnost je bila letos dosežena tudi na praktično vseh 
obvezniških segmentih. Evropske obveznice z investicijsko bo-
nitetno oceno so po težavnem začetku leta, ko so bile precej pod 
pritiskom zaradi naraščajočih inflacijskih pričakovanj, kasneje na-
doknadile padce, tiste s špekulativno bonitetno oceno pa obdo-

bij večjih šibkosti letos niso zabeležile. Tako je de-
nimo indeks podjetniških obveznic s špekulativno 
bonitetno oceno EUR Liquid High Yield letos pora-
stel za zavidljive tri odstotke. V zadnjih dneh se je 
nihajnost delnic nekoliko povišala. Najmočneje sta 
upadla ameriški tehnološki indeks Nasdaq in hon-
gkonški Hang Seng. Nezanemarljiv dejavnik upa-
da predstavlja predhodna močna rast delnic v teh 
indeksih, kar prej ali slej sproži relativno močnejši 
popravek tečajev.

Ameriška centralna banka je pričakovano zvišala 
ključno obrestno mero za 25 bazičnih točk, zato bi-
stvenih sprememb na finančnih trgih zaradi tega ni 
za pričakovati. Zgornja meja ključne obrestne mere 
tako znaša 1,25 odstotka, mediana napovedi vseh 
odločevalcev v FED pa za konec leta znaša slabih 
1,4 odstotka. Čeprav  dejanska inflacija in tudi in-
flacijska pričakovanja niso na želenem nivoju, FED 
verjame, da se bodo ta popravila predvsem zaradi 
vedno močnejšega trga dela. K temu bi pripomogla 
tudi stabilizacija cen surovin, kar pa je vsaj pri suro-
vi nafti po zadnjih objavljenih podatkih o zalogah 
močno pod vprašajem. n

Kje smo po polovici leta

V Evropi so delnice v letošnjem letu v povprečju 
dosegle že skoraj 10-odstotno donosnost. 
Podoben je bil tudi donos ameriškega S&P v 
dolarjih, medtem ko je bila donosnost z vidika 
vlagatelja iz evroobmočja precej nižja.

PETER DOMADENIK,
Alta Skladi
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SlOTuR
workshop

Predstavitev 
slovenskega  
turizma 
Istanbul 10. oktober

Slotur – Slovensko-turški poslovni 
klub pripravlja 10. oktobra drugi  le-
tošnji workshop s predstavitvijo slo-

venske turistične ponudbe. Glavni pouda-
rek letošnjega že drugega workshopa bo 
na ponudbi zimskega turizma in predno-
voletne Slovenije.

 Predstavitve se vsako leto udeleži cca de-
set ponudnikov iz Slovenije in pa cca tri-
deset turističnih agencij iz Turčije, ki jih 
zanima organizacija potovanj v Slovenijo 
in sosednje države.

 V letošnjih prvih petih mesecih si je Slo-
venijo ogledalo 25 odstotkov  več turi-
stov iz Turčije kot lani. Še vedno jih naj-
bolj privlačita Ljubljana in Bled, vse bolj 
pa se odločajo tudi za druge destinacije v  
Sloveniji.

V okviru workshopa bodo organizatorji 
pripravili tudi degustacijo slovenskih vin.

Investicijska 
konferenca - 
Investicijske 
priložnosti v 
Sloveniji - 
Istanbul 23. oktober 

Po dobrih dveh letih, bo Slovenija 
v Istanbulu potencialnim  investi-
torjem iz Turčije znova predstavi-

la investicijske priložnosti v  Sloveniji in 
pa najbolj zanimive projekte, ki so na vo-
ljo investitorjem. Konference pred dvema 
letoma se je udeležilo več kot  sto potenci-
alnih investitorjev, trenutno pa je največja 
turška investicija v Sloveniji podjetje Ode-
lo, ki zaposluje že več kot 1.000 ljudi. Za-
radi zanimive lege, odličnih letalskih po-
vezav, varnosti in podpore investitorjem, 
postaja Slovenija tudi na področju investi-
cij vse bolj zanimiva za turške investitorje.
Na Investicijski konferenci bodo možno-
sti za investiranje in nakup  nepremič-
nin predstavile slovenske občine, banke, 
DUTB, poslovne cone  in nekatera podje-
tja, ki iščejo poslovne partnerje.
Investicijsko konferenco organizirata Slo-
tur – Slovensko-turški  poslovni klub in 
Slovensko veleposlaništvo v Ankari ob 
podpori Javne  agencije Spirit. Dogodka se 
bosta udeležila tudi ministra tako s  slo-
venske kot turške strani. S slovenske stra-
ni se bo dogodka udeležil  minister Erja-
vec, ki je tudi sopredsedujoči Slovensko - 
turške mešane  komisije.

Poslovne  
priložnosti in sofi-
nancirnje udelež-
be slovenskih  
podjetij na sejmih  
v Turčiji

Komercialni oddelek turške ambasa-
de vabi slovenska podjetja, da  obi-
ščejo štiri sejme v Istanbulu.

Organizatorji oziroma gospodarsko mini-
strstvo Turčije bo udeležencem  sejmov 
plačalo vstopnino in krilo stroške name-
stitve v času trajanja sejma. Tako je pod-
jetjem potrebno poravnati le strošek letal-
ske karte  do Istanbula cca 200 EUR.

Ukrep turške vlade je namenjen sodelova-
nju med turškimi in slovenskimi podjetji.

Vabijo pa k obisku naslednjih sejmov:
■n ALUEXPO 2017,  peti mednarodni se-

jem Aluminija in tehnologije 
 (Istanbul, 5. do 7. oktober)

■n  ZUCHEX 2017, 28. sejem izdelkov za 
gospodinjstvo, daril in hišnih  aparatov
 (Istanbul, 21. do 25. septembra)

■n  FOOD ISTANBUL 2017" 25. mednaro-
dni sejem hrane in procesne  tehnologije 
(Istanbulu, 19. do 22. september)

■n INTERNATIONAL PHARMACEUTI-
CAL PRODUCT MEETING 2017 
(Antalya 27. do 30. september)

Več informacij v zvezi 
z WORKSHOPOM, 

investicijsko konferenco 
in obiskom sejmov:  

srecko.pirtovsek@slotur.com
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POSLOVNE PRILOŽNOSTI 
V SLOVENIJI IN TURČIJI 

SLOVENYA VE TÜRKİYE'DE 
TİCARİ FIRSATLAR
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Start up KAPITAL: Deset let že uspešno vo-
dite Ljubljano. Kakšno mesto si že-
lite, da bila Ljubljana leta 2020 oz. 
kakšna bo Ljubljana takrat po vašem 
prepričanju?
Z. Janković: »Mesto sledi svoji viziji, ki smo 
jo zapisali že leta 2007. Je pa dejstvo, da 
smo že sedaj dosegli večino ciljev, ki smo 
si jih pred desetimi leti postavili za obdo-
bje 2007– 2025. To pa pomeni zvišati kva-
liteto življenja Ljubljančanov in izboljšati 
počutje obiskovalcev Ljubljane.
Ljubljana je bila lani zelena prestolnica 
Evrope, kar je najvišje priznanje, ki ga me-
sto lahko prejme. Komisija je v svoji ob-
razložitvi izpostavila, da smo v najkraj-
šem času izvedli največ sprememb v pra-
vo smer in da sledimo začrtani viziji traj-
nostnega razvoja. Ta zmagoslavni naslov 
je še dodatno utrdil prepoznavnost mesta 
v svetu in okrepil blagovno znamko, tudi 
zaradi njega smo prejeli številne druge na-
grade. K nam prihajajo mnogi, ki se od nas 
želijo učiti. 
Kar pa si želim za naslednje obdobje, to 
je tja do leta 2025, da bi bila Ljubljana, ob 
tem, da je najlepše mesto na svetu, tudi 
mesto talentov. Lokacijo imamo pripra-
vljeno, to so Stanežiče, in tam bi razvijali 
projekte z visokim tehnološkim znanjem. 
Ne smemo pozabiti, da imamo v Ljubljani 
izjemno univerzo, ki ima 55.000 študen-
tov, od tega jih je 7.000 iz tujine, da ima-
mo Tehnološki park, ABC pospeševalnik, 
da v Ljubljano prihaja Kolektor iz Idri-
je s svojim razvojnim centrom. Menim, 
da ni nerealen cilj, da bi najboljši mladi 

strokovnjaki iz vsega sveta prihajali v Lju-
bljano, namesto v Silicijevo dolino, saj je 
pri nas kakovost življenja izjemna. 
Prepričan sem, da imamo odličen pro-
gram in tudi pravo voljo, da ga uresničimo. 
Imam najboljšo ekipo, izvrstne sodelavce, 
ki uspešno uresničujejo številne progra-
me. Doslej smo izvedli več kot 1.800 pro-
jektov, trenutno jih je v teku še 120.«

Start up KAPITAL: Eden večjih projek-
tov pred leti je bil tudi pripeljati v 
Ljubljano čim več turistov. Zdaj jih 
imamo, pojavlja pa se druga težava. 
Po nekaterih podatkih bi lahko v 
najboljših mesecih prodali turistom 
še vsaj 600 dodatnih sob, ki jih ni-
mamo. Tudi novi hotel ne bo zapol-
nil te vrzeli. 
Z. Janković: »Pred desetimi leti smo imeli 
400.000 nočitev, pri čemer je gost bival v 
Ljubljani v povprečju 1,2 dneva. Lani smo 
zabeležili 1,4 milijona nočitev, gostje pa so 
ostali v Ljubljani v povprečju dva dni. Le-
tos pričakujemo 1,8 milijona nočitev, naš 
dolgoročni cilj pa je milijon turistov, ki v 
povprečju ostanejo v Ljubljani tri dni. To-
rej, potrebujemo nove hotele.

Start up KAPITAL: Načrti so ambiciozni, 
kje pa bodo ti turisti prespali, kot 
sem dejal, že sedaj dnevno primanj-
kuje 600 postelj v hotelih.
Z. Janković: »Uradna otvoritev novega hote-
la Intercontinental s petimi zvezdicami bo 
27. septembra, to je novih 165 sob, čez ce-
sto je tudi atraktivna lokacija, kjer naj bi 
Zlatarna Celje zgradila novi hotel. Tako da 
bodo na voljo dodatne kapacitete.« 

Start up KAPITAL:Ob uspešnih projektih 
pa so tudi nekateri, ki nekako niso 
najbolj v ponos Ljubljani. Tukaj mi-
slim predvsem na avtobusno in že-
lezniško postajo, pa del Stožic in 
Plečnikov stadion. Katere so najve-
čje »bolečine« Ljubljane, ki jih bo-
ste skušali v naslednjih letih »poz-
draviti«?
Z. Janković: »Treba je upoštevati, da gre za dve 
vrsti projektov. Eni so tisti, kjer je Mestna 
občina Ljubljana investitor, in med njimi so 
prenova tržnice z izgradnjo garažne hiše in 
dozidavo Mahrove hiše, prenova bazena na 
Iliriji, atletskega centra Žak, Cukrarne, Roga, 
ureditev kanalizacije do vsake hiše in s tem 
tudi 200 cest, če omenim le nekatere projek-
te. Potem gre za javno-zasebne investicije, 

Zoran Janković, župan mesta Ljubljana 

inTERVju
Ljubljana leta 2020

» Želim si, da Ljubljana postane 
tudi mesto talentov!«

»Menim, da ni nerealen cilj, da bi najboljši mladi 
strokovnjaki iz vsega sveta prihajali v Ljubljano, 
namesto v Silicijevo dolino, saj je pri nas kakovost 
življenja izjemna«Foto: Uroš Hočevar
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bi uresničili. Seveda to velja za projekte, ki so 
v naših rokah in za katere je odgovorna Me-
stna občina Ljubljana. 
Kar pa se tiče zasebnih projektov, pa so lah-
ko določene težave pri Plečnikovem stadio-
nu in Emoniki. Pri tem pa je predvsem po-
membno, da svojo vlogo odigra država in 
pravočasno zagotovi potrebna dovoljenja.« 

Start up KAPITAL: Ena večjih sramot za 
mesto je tudi ureditev Plečnikovega 
stadiona. Gospod Pečečnik je že 
»praznoval» desetletnico neuspe-
šne izvedbe projekta. Nekatere za-
deve pri tem so res težko razumljive 
in predvsem slaba referenca za tuje 
investitorje. Ali kot župan res ne mo-
rete udariti po mizi, da se začnejo 
zadeve hitreje urejati?
Z. Janković: »Na žalost ne. Žal gre za projekt, o 
katerem ne more odločati mesto Ljublja-
na, ampak širša skupnost. Nedopustno 
je, da državni organi potrebujejo za izdajo 
nekaterih dovoljenj tudi po pet ali šest let. 
Smo na strani gospoda Pečečnika in mu v 
okviru naših pristojnosti pomagamo. Žal 
bodo nekateri 'kvazi' zagovorniki gospo-
da Plečnika in njegove dediščine s svojimi 
nenehnimi pritožbami na koncu dosegli le 
to, da se bo objekt sam zrušil.« 

Start up KAPITAL: Ljubljana je v zadnjih 
letih res veliko naredila tako na pre-
poznavnosti mesta, kvaliteti življe-
nja in privlačnosti mesta za tuje tu-
riste. Ste tudi znan kot velik zago-
vornik športa. Na tem področju pa 
se Ljubljana v zadnjih letih ne more 
ravno pohvaliti z rezultati. Verjetno 
ste danes nekoliko slabe volje, saj je 

Olimpija včeraj izgubila s Finci in 
takoj končala svojo pot v Evropo. 
Najboljše pa ne kaže tudi drugim vr-
hunskim športom, vsaj, če primerja-
mo z uspehi pred nekaj leti. 
Z. Janković: »Glede nogometa sem slabe volje 
že kar nekaj časa, predvsem zaradi mnogo-
številnih zamenjav. Preprosto je potrebno 
več delati na ljudeh in medsebojnih odno-
sih in to še posebej velja za šport. Tudi v 
klubih in podjetjih, kjer sem aktivno so-
deloval, je bil zame socialni kapital najpo-
membnejši. Brez tega ne pomaga niti de-
nar niti nobena tehnologija. 
Izjemno cenim, da smo bili lani po veli-
ko letih prvaki Slovenije v nogometu, za 
kar gre zahvala gospodu Mandariću, nato 
pa so se zadeve ustavile. Je pa predsednik 
kluba tisti, ki mora poskrbeti za pozitivni 
naboj in tudi čiščenje, če je potrebno. 
Kot zelo pozitivno ocenjujem stanje v ko-
šarki. Olimpija je ob tem, da je bila državni 

in pokalni prvak, dobila tudi novo kredibil-
no vodstvo. Optimističen sem tudi glede ra-
zvoja hokeja, ženskega rokometa, odbojkarji 
pa so bili tako ali tako znova državni prvaki. 
Manjka nam več uspehov v Evropi, kar pa 
se da doseči le z dolgoročnim delom. Zelo 
cenim Zahoviča, ki mu je to uspelo z nogo-
metaši Maribora. Brez padcev in vzponov 
bi bilo v športu zelo dolgočasno, je pa re-
cept za uspeh jasen, prava strategija, dol-
goročno delo in pa predvsem spoštovanje 
sodelavcev ter tudi njihova zaščita.« 

Start up KAPITAL: Trenutno je zelo aktu-
alen Mercator, banka je pred dnevi 
sama sebi prodala dvajsetodstotni 
delež. Mercator je na nek način vaš 
otrok. Zagotovo vam ni vseeno, kaj 
se bo s podjetjem dogajalo v priho-
dnje. Veliko je tudi govora o tem, da 
naj ga slovenska država kupi nazaj. 
Kaj vi menite?

kot so npr. Stožice. Na stadionu in v dvora-
ni, ki sta javni del, beležimo že milijon obi-
skovalcev letno, z nakupom trgovskega cen-
tra s strani gospoda Rastoderja, pa sem pre-
pričan, da bo uspešno rešen še drugi, zaseb-
ni del Stožic. 
Naslednji projekt je prenova Plečnikovega 
stadiona, kjer je večinski lastnik gospod Pe-
čečnik. Mislim, da bo končno dobil tudi grad-
beno dovoljenje. 
Ko pa govorimo o železniški postaji, ki je res 
sramota za mesto, smo mi kot mestna obči-
na naredili vse, kar je bilo v naši moči, da bi 
se projekt izvedel. Žal je madžarski investi-
tor odstopil od projekta in ga prodal Južno-
afričanom, ki imajo do konca leta čas, da ma-
džarski družbi plačajo kupnino in nato sku-
paj s Slovenskimi železnicami začnejo gradi-
ti. Za zdaj imam dober občutek, da bi se za-
deve vendarle lahko premaknile. Podobno 
je z avtobusno postajo, ki prav tako ni v la-
sti mesta.
Ob tem pa so zelo pomembne tudi zasebne 
investicije, kot so Špar v Šiški, Ikea v BTC-ju, 
stanovanjske soseske Belle vie Tivoli v Šiški, 
Tribuna ob Karlovški cesti, Kolizej, Ipsilon v 
Zupančičevi jami ... V tem trenutku se v Lju-
bljani izvaja za približno pol milijarde evrov 
zasebnih investicij, kar pomeni tudi 4.000 
novih delovnih mest. Imamo zelo močan 
investicijski ciklus v različnih fazah gradnje. 
Naj še enkrat poudarim, da pri projektih, ki 
smo jih zapisali v dolgoročni načrt pred de-
setimi leti, ni projekta, ki ga do leta 2020 ne 

Ljubljana leta 2020

inTERVju

»Je pa dejstvo, da smo že 
sedaj dosegli večino ciljev, 
ki smo si jih pred desetimi 
leti postavili za obdobje 
2007 – 2015.«

»Nedopustno je, 
da državni organi 
potrebujejo za izdajo 
nekaterih dovoljenj tudi 
po pet ali šest let. Smo na 
strani gospoda Pečečnika 
in mu v okviru naših 
pristojnosti pomagamo.«

Ljubljana leta 2020
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Tudi naša država je izredno lepa in ena 
najbolj varnih držav na svetu. Imamo tudi 
zelo dobre gospodarske rezultate, tako da 
včasih pravzaprav ne razumem nezado-
voljstva, ki se ustvarja.
Kaj bi si jaz želel: manj birokracije, bolj ja-
sne zakone. Predvsem pa mora vlada za-
gotoviti čim več delovnih mest, da bomo 
prišli pod 50.000 nezaposlenih, kar bo 
omogočalo višje plače in pokojnine. In 
predvsem zagotoviti, da mladi ne bodo 
odhajali v tujino, ker v Sloveniji ne vidi-
jo perspektive. 
Po drugi strani pa si želim, da se nehamo že 
enkrat prepirati o naši zgodovini. Zgodovin-
skih dejstev se ne sme spreobračati, kot to 
nekateri danes počnejo. Zelo dobro vemo, 
kdo je bil na strani okupatorjev in kdo na 
strani zmagovalcev. Partizani so bili skupaj 
z zavezniki tisti, ki so premagali največje zlo 
20. stoletja – nacizem in fašizem. Na to mo-
ramo biti ponosni, kajti tisti, ki ne spoštuje 
svoje zgodovine, nima prihodnosti.« 

Start up KAPITAL: Kje bo Zoran Janković 
leta 2020. Do takrat imamo oziroma 
bomo imeli še kar nekaj volitev?
Z. Janković: »Nedvomno bom v Ljubljani! Do-
kler bom ostal v poslovnem življenju, me 
zanima samo izvršilna funkcija. V leto-
šnjem letu me nedvomno ne bo na listi za 
volitve. 
Moram pa reči, da v svojem delu neizmerno 
uživam. Ko sem moral oditi iz Mercatorja, 
nisem mislil, da bom v kakšnem delu znova 
tako užival. Pa se je zgodilo ravno to. Ključ 
uspešnih projektov pa je povsod enak - glav-
ni faktor so ljudje. Naj poudarim še enkrat, 
da imam najboljšo ekipo. V tej sobi imamo 
tedenske kolegije, kjer obravnavamo šte-
vilne projekte, in vsak mora opozoriti na 

morebitne pomanjkljivosti. Edino kar zah-
tevam pa je, da predlaga tudi možne rešitve. 
Ko pa se dogovorimo, pa ni več dodatnih po-
govorov, je le izvedba. In prav to je vrednota 
oziroma predpogoj za uspešno delo. Še ve-
dno je moj motiv uspeh.

Tako se lahko pohvalimo, da bomo letos 
znova znižali zadolženost, šestmesečna 
bilanca je odlična,vse projekte izvajamo 
po načrtu. In res lahko po desetih letih re-
čem, da je lepo in lahko biti župan Ljublja-
ne.«     n

Z. Janković: »Mercator je v mojem času, kot edi-
ni trgovec na svetu, dobil nagrado najugle-
dnejšega podjetja, kar so do takrat dobivala 
samo farmacevtska in računalniška podjetja. 
Še vedno ga imam za svojega otroka, pred-
vsem zaradi zaposlenih. Mercator je imel 
svoje trgovine tako rekoč v vseh državah bi-
vše Jugoslavije. V tem trenutku mi tudi ni 
jasno, kako je s temi prostori, kdo so dejan-
ski upniki, predvsem pa, kaj bodo s prosto-
ri naredile banke, pri katerih so zastavljeni. 
Menim, da je bil Agrokor vsebinsko dobro 
zastavljena zgodba, da pa je v sedanjih raz-
merah za podjetje možna samo ena rešitev, 
in sicer, da upniki pretvorijo vsaj polovico 
svojih terjatev v lastniški delež. Banke bi mo-
rale svoje obrestne mere znižati z devet na 
recimo odstotek in pol, in tako bi lahko zače-
lo podjetje znova poslovati. S pravim in kre-
dibilnim vodstvom menim, da je problem 
Agrokorja rešljiv, sicer bo prišlo do stečaja.« 

Start up KAPITAL:Velikokrat omenjate, da 
živimo oz. živite v najlepšem mestu 
na svetu. Si pa seveda želimo živeti 
tudi v najlepši državi na svetu. Pa se 
zdi, kot da nekaterih zadeve nočemo 
ali ne želimo urediti, ali pa so rešitve 
povsem neracionalne. 
Kakšna bo oziroma kakšna si želite, 
da bi bila Slovenija leta 2020?
Z. Janković: »Kar se tiče Ljubljane, se mi zdi 
zelo pomembno, da so predvsem mešča-
ni ponosni na svoje mesto. 

Ljubljana leta 2020

inTERVju

»Glede nogometa 
sem slabe volje že kar 
nekaj časa, predvsem 
zaradi mnogoštevilnih 
zamenjav. Preprosto je 
potrebno več delati na 
ljudeh in medsebojnih 
odnosih in to še posebej 
velja za šport.«

»Še vedno je moj motiv 
uspeh! Tako se lahko 
pohvalimo, da bomo letos 
znova znižali zadolženost, 
šestmesečna bilanca je 
odlična, vse projekte 
izvajamo po načrtu. In 
res lahko po desetih letih 
rečem, da je lepo in lahko 
biti župan Ljubljane.«

Ljubljana leta 2020
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Ob nacionalni so razkrili tudi regionalne 
izbore restavracij. Za vse, ki boste letos 

poleti dopustovali na hrvaški obali, 
izpostavljamo najboljše v Istri in 

Kvarnerju ter najboljše v Dalmaciji.

Izbor najboljših 

ODPRTO

1. Plaža Sakarun – Dugi otok
Plaža Sakarun je ena najlepših plaž v 

tem delu Jadrana. Plaže je v celoti pešče-
na in je dolga 800 metrov. Pesek je svetle, 
skoraj bele barve, zato je morje v soncu vi-
deti izjemno turkizne barve. Na plaži je v 
poletni sezoni zaradi koktejl barov in re-
stavracij precej živahno. V ozadju plaže 
se nahaja lep borov gozdiček, ki v poletni 
vročini nudi senco. Do plaže se lahko vsak 
dan pripeljete s turističnim vlakom, ki iz 
kraja Božava vozi na vsaki dve uri. 

2. Plaža Vela Pržina – otok 
Korčula

Plaža Vela Pržina se nahaja v Lumbardi na 
južni strani otoka Korčula. Plaža je dobro 
zavarovana pred odprtimi tokovi in ve-
trom in iz nje je lep pogled na oddaljen 
otok Lastovo. Vela Pržina je v celoti pe-
ščena plaža in je primerna za male otroke. 

3. Plaža Dubovica – otok Hvar
Plaža Dubovica se nahaja na južni 

strani otoka Hvar in je ena najlepših plaž 
na Jadranu. Velikokrat se pojavlja na različ-
nih razglednicah in v turističnih vodičih. 
Do plaže lahko pridete iz morske strani ali 
se pripeljete z avtomobilom, ki ga mora-
te pustiti ob glavni cesti. Od tu je do plaže 
dobrih 10 minut hoje. Vsekakor se splača, 
saj je plaža s svojim odprtim pogledom na 
morje res izjemna. 

4. Rajska plaža – otok Rab
Rajska plaža se nahaja v majhnem 

turističnem naselju Lopar, na otoku Rab. 
Plaža je dobila Modro zastavo, ki predsta-
vlja nagrado za kakovost ponudbe in čisto-
če morja. Plaža je dolga 2 kilometra in je v 
celoti peščena. Plaža je zaradi blagega vho-
da idealna za družine z majhnimi otroki. V 
bližini plaže je tudi športni center, kjer so 

na voljo številne športne aktivnosti, tudi 
v vodi. 

5. Plaža Spiaza – otok Susak
Plaža Spiaza se nahaja pri Donjem 

Selu na vzhodnem delu otoka Susak, ki 
se nahaja blizu otoka Lošinj. Otok Susak 
velja za enega najbolj posebnih in skrivno-
stih otokov v Jadranskem morju. Otok je 
v celoti peščen in geologi si še danes niso 
enotni, kako je sploh nastal. Plaža Spia-
za je v celoti peščena in ima neverjetno 
plitko vodo. 

6. Plaža Mala Saplunara – otok 
Mljet

Mala Saplunara se nahaja v kraju Sapluna-
ra na otoku Mljet. Na plaži je veliko sence, 
ta v dopoldanskem času sega tudi v morje, 
kar je res super. Plaža je povsem peščena 
in na njej ni gneče. Sploh dopoldan in po-
poldan je na plaži le nekaj kopalcev, saj je 
vasica zelo majhna. Na plaži se v senci na-
hajajo igrala s toboganom, posebna atrak-
cija pa je leseni “Beach bar.

7. Plaža Milna – otok Vis
Plaža Milna se nahaja v majhnem za-

livu Milna, na jugovzhodnem delu oto-
ka Vis. Gre za zelo popularno peščeno pla-
žo, ki ima zelo nizko gladino morja, tako da 
je zelo primerna za otroke. Tudi 30 metrov 
od obale je voda še vedno zelo nizka. Na 
plaži žal ni naravne sence, je pa na njej mo-
žno najeti ležalnike in senčnike. Do plaže 
lahko pridete iz dveh strani: iz Podstražja 
ali iz Stončice. Tukaj še nismo bili.

8. Kraljičina plaža– Zadar
Plaža se nahaja v majhnem turistič-

nem kraju Sabunike, v katerem se nahaja 
več plitvih in peščenih zalivov. V enem od 
teh zalivov se nahaja Kraljičina plaža, ki je 
zelo primerna za otroke. Kljub temu, da je 
plaža na celini na njej ni pretirane gneče, 
saj je  kraj Sabunike zelo majhno in mir-
no turistično naselje. Zaradi konstantne-
ga vetra, ki piha iz Velebita, je plaža zelo 
popularna za surferje in kajterje.

9. Solaris plaža
Plaža v velikem šibeniškem letovi-

škem središču Solaris verjetno ni po oku-
su vseh, saj je izrazito turistična, je pa za-
radi kopice zabavnih vsebin, od vodnih 
toboganov do igrišč in celo gusarske ladje 
izredno priljubljena pri družinah z otroki. 
Prodnato-peščena plaža je prava izbira za 
tiste, ki imajo radi blizu tudi kakšno prho 
in sanitarije.

10. Makarska Riviera - Brela, 
Makarska, Tućepi

Makarska Riviera prinaša čudovite kilo-
metrske plaže. Plaža je prodnata, ob vsto-
pu v morje peščena, ter obdana z borovci, 
ki vam bodo zagotavljali zatočišče tudi v 
najbolj vročem delu dneva. Narava je osta-
la neokrnjena, morje pa kristalno čisto.

Najboljše hrvaške 
RESTAVRACIJE: zmagal je 
Pelegrini v Šibeniku
V Zagrebu so razglasili najboljše restavra-
cije na Hrvaškem. Tako kot pretekli dve 
leti je tudi letos slavil Pelegrini v Šibeni-
ku, tamkajšnjega glavnega kuharja pa so 
razglasili tudi za najboljšega kuharskega 
mojstra na Hrvaškem. Izbor Dobri resto-
rani (Dobre restavracije) prireja hrvaški ča-
sopis Jutarnji list po vzoru izbora najbolj-
ših restavracij na svetu, zmagovalce izbira 
obsežna žirija, sestavljena iz kuharjev, go-
stincev, novinarjev in drugih poznavalcev 

gastronomske scene. Na prvo mesto so tre-
tje leto zapored postavili Pelegrini v Šibeni-
ku, tamkajšnji kuhar in lastnik Rudolf Šte-
fan pa je znova osvojil naziv najboljšega ku-
harskega mojstra na Hrvaškem. Na drugo 
mesto so uvrstili Dubravkin put v Zagrebu, 
na tretje pa Monte v Rovinju, ki je v začet-
ku letošnjega leta postal za zdaj edina hr-
vaška restavracija z Michelinovo zvezdico. 
Na četrtem mestu je pred manj kot letom 
dni odprta zagrebška restavracija Noel, peti 
je Plavi podrum v vasici Volosko pri Opati-
ji, v prvi deseterici so še Bevanda v Opati-
ji, Carpaccio v Zagrebu, Marina v Novigra-
du in Mala hiža v Mačkovcu. 
Ob nacionalni so razkrili tudi regionalne 
izbore restavracij. Za vse, ki boste letos po-
leti dopustovali na hrvaški obali, izposta-
vljamo najboljše v Istri in Kvarnerju ter 
najboljše v Dalmaciji.

Najboljše restavracije v Dalmaciji
1. Pelegrini, Šibenik
2. 360, Dubrovnik
3. Boškinac, Novalja
4. Laganini Palmižana, Hvar
5. Bokeria, Split
6. Nautika, Dubrovnik
7. Foša, Zadar
8. Proto, Dubrovnik
9. Pojoda, Vis
10. Pantarul, Dubrovnik

Najboljše restavracije v Istri in na 
Kvarnerju
1. Monte, Rovinj
2. Plavi podrum, Volosko
3. Bevanda, Opatija
4. Marina, Novigrad
5. Batelina, Medulin
6. San Rocco, Brtonigla
7. Johnson, Mošćenička Draga
8. Damir & Ornella, Novigrad
9. Stari podrum, Momjan
10. Badi, Umag n

Izkušeni popotniki za nasvete, kam se je vredno odpraviti, vedno 
povprašajo domačine. Če bi povprašali Hrvate, katere plaže so najlepše,  

bi lahko nanizali vsaj 100.

Najlepše PLAŽE in  
najboljše RESTAVRACIJE

Izbor najboljših 

Hrvaška obala ponuja nešteto čudovitih zalivčkov, 
edinstvenih plaž, do katerih pa je potrebno s 
čolnom ali pa plezati preko sten. 

V tradicionalnem izboru najboljših hrvaških gostiln 
je tudi letos slavila šibeniška restavracija Pelegrini.

Plaža Sakarun

Pelegrini
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Vse več je povpraševanj po potovanjih, 
ki so krojena po meri naročnika, potniki 

pa si vse bolj želijo potovanj v bolj 
oddaljene dežele. Pri izbiri potovanj v 

daljne dežele je najpomembnejši kriterij 
pri odločitvi kakovost storitev.

Znesek, ki ga Slovenci namenimo za luksuzna potovanja, je odvisen 
od posameznika – nekateri si zaželijo prestižnega hotela za dva ti-
sočaka na noč, drugim pa luksuz pomeni mirno opazovanje ptic da-

leč stran od vsakodnevnega življenja. 

Potovanja tudi za 5.000 evrov na 
osebo
Unikatna potovanja so trend v sodobnem 
turizmu, takšna potovanja si želi tudi ve-
dno več slovenskih gostov. To so gostje, ki 
iščejo vrhunsko storitev ter doživetja in so 
to pripravljeni tudi plačati. V splošnem ve-
lja, da se vozovnice za polet v poslovnem 
razredu gibljejo okoli 3.500 evrov na ose-
bo, cena nočitve v luksuznem hotelu oko-
li 500 evrov na noč, v boljših hotelskih su-
itah okoli 2.000 evrov na noč. K temu je 
potrebno dodati strošek kulinaričnih do-
živetij, ogledov in vstopnice na dogodke 
ali prireditve. Odgovora "ne" ne poznajo, 
organizatorji tovrstnih potovanj, saj lah-
ko organizirajo helikopterske prevoze, 
zasebne koncerte, ekskluzivna doživetja 
z lokalnim prebivalstvom, pristno kulina-
rično izkušnjo, užitek v naravi … Za goste, 
ki želijo največ, imajo dostop do vstopnic 
za ogled najbolj prestižnih sejmov ur in 

avtomobilov na svetu. Ponudijo tudi vsto-
pnice za ogled največjih športnih in dru-
žabnih ekskluzivnih dogodkov v Evropi in 
ZDA. Ljubiteljem mode pa obisk modnih 
ateljejev svetovno znanih kreatorjev v bli-
žnji Italiji. 

Hotel, kjer najdete samo luksuz 
in najvišjo kakovost
Že vrsto let pa v portoroškem hotelu 
Kempinski Palace gostom ponujajo zgolj 
in samo luksuz. V Sloveniji imamo tudi 
luksuzni hostel, Hostel Celica, ki ga je bri-
tanski časopis The Guardian vključil v svoj 
izbor najboljših luksuznih hostlov v Evro-
pi. Luksuzni hostel je po definiciji Guar-
diana namestitev za popotnike, ki ne že-
lijo oziroma ne morejo zapraviti veliko, 
obenem pa nočejo sprejemati kompro-
misov pri udobju in storitvah, ki jih ho-
stel ponuja.

Hoteli, kamor imajo vstop le 
odrasli
Trend, ki je na bolj eksotičnih destinacijah 
že dodobra uveljavljen, je vse bolj prisoten 
tudi na nam bližjih morskih obalah. Gre za 
hotele oziroma letovišča, rezervirana le za 
odrasle goste, ki si na oddihu na želijo otro-
škega živžava. Hoteli za odrasle, ki starostno 
mejo za goste običajno postavljajo pri 16 le-
tih, so eden najhitreje rastočih segmentov v 
hotelski industriji. Pa ne govorimo o hotelih 
z žgečkljivimi vsebinami, ampak preprosto o 
letoviščih, ki želijo svojim gostom privoščiti 
sproščeno in elegantno okolje brez razgraja-
nja v bazenih, tekanja po hotelski restavraciji 
in kričanja po hodnikih. Gostje tovrstnih ho-
telov so predvsem pari, ki si želijo romantič-
nih počitnic, upokojenci z že odraslimi otro-
ki, vse več pa je tudi staršev, ki si zaželijo po-
čitnic v dvoje, brez skrbi in odgovornosti, po-
gosto tudi stresa, ki ga prinese skrb za otro-
ke. Na slovenski obali se ta trend še ni uvelja-
vil - odraslim so sicer pri nas namenjena na 
primer prestižna Nebesa v Posočju, na Hrva-
škem pa je takšnih hotelov že kar nekaj. Tu-
kaj je pet najzanimivejših:
■n Romantic & SPA Hotel Meliá Coral, 

Umag
Nekdaj znani hotel v umaškem letovi-
škem naselju Katoro je pred časom pre-
vzela španska hotelska veriga Meliá, ga 
prenovila. Ponujajo romantične večerje, 
pokušine vina in žganih pijač, pa masaže 
v dvoje in druge tretmaje v centru dobre-
ga počutja.
■n Valamar Riviera Hotel & Villa Parenti-

no, Poreč
 Gre za hotel Riviera in vilo Parentino, 

sosednji zgradbi, ki sta obe namenjeni le 
odraslim gostom. Tem ponujajo vrsto kuli-
naričnih užitkov in vinski bar, morske užit-
ke pa zagotavljajo na zasebni plaži na oto-
ku Sveti Nikola, kamor vas izpred hotela 
brezplačno odpeljejo z ladjico.
■n Falkensteiner hotel Adriana, Zadar

Oglašuje se kot butični hotel za uživače, 
ima lastna zunanji in notranji bazen, hotel-
ski gostje pa lahko brezplačno uporabljajo 
tudi zdraviliški kompleks v sosednjem ho-
telu, le da ta v nasprotju z Adriano ni na-
menjen izključno odraslim.
■n Hotel Osam, Brač

Ena največjih atrakcij je zagotovo terasa z 
barom na strehi hotela, s katere lahko ob 
koktajlu uživate v večernem razgledu na 
luči Splita, hotel pa ima tudi restavracijo 
in vinsko sobo, ki so ji nadeli hudomušno 
ime Pyandura.
■n Hotel Sensimar Kalamota Island Re-

sort, Koločep
Ta je prava oaza miru, saj na njem ni avto-
mobilov, hotel pa je tudi edini na otoku. 
Za hedonistične užitke skrbijo v treh resta-
vracijah, koktajl baru in klubu na plaži, Ko-
ločep je s svojo zanimivo obalo tudi prava 
destinacija za ljubitelje potapljanja, snor-
klanja in veslanja.

Najbolj luksuzni hrvaški hoteli
Na Hrvaškem so se odločili, da bodo pred za-
četkom letošnje poletne sezone še glasneje 
nagovorili turiste, ki so za udobje in luksuz 
pripravljeni seči globoko v žep. 16 najpre-
stižnejših hotelov na hrvaškem Jadranu se 
je zato združilo v skupno blagovno znam-
ko Stories oziroma Zgodbe. Glavni pogoj za 
vstop pod okrilje blagovne znamke Stories 
so zato prav doživetja, ki jih izbrani hoteli 
ponujajo svojim gostom. Kot poroča časo-
pis Slobodna Dalmacija, je to lahko poseb-
na lokacija ali zgradba, v kateri domuje ho-
tel, zgodovina zvezdniških gostov, vrhunska 
kulinarična ponudba in podobno. Trenutno 

je v blagovno znamko združenih 16 hotelov 
od Istre do Dubrovnika. Vsem je skupno, da 
imajo štiri ali pet zvezdic, prepoznaven di-
zajn ter zgodovinsko ozadje ali ponudbo po-
sebnih doživetij, ob tem pa je bil pogoj tudi 
ta, da dobro poslujejo, redno plačujejo svo-
je posojilne obveze in da je povprečna cena 
namestitve okoli 400 evrov na noč.

Hoteli, združeni v novo luksuzno verigo:
■n Adriana, Hvar 
■n Adriatic, Rovinj 
■n Alhambra, Mali Lošinj 
■n Bastion, Zadar 
■n Bevanda, Opatija 
■n Kazbek, Dubrovnik 
■n Lešić DImitri Palace, Korčula 
■n Life Palace, Šibenik 
■n Matinis Marchi, Maslinica, Šolta 
■n Navis, Opatija 
■n San Rocco, Brtonigla 
■n The Pucić Palace, Dubrovnik 
■n Valamar Isabella, Poreč 
■n Vestibul Palace, Split 
■n Villa Dubrovnik, Dubrovnik 
■n Villa Meneghetti, Bale 

Luksuzni kamp, kjer imate 
občutek, da ste na Marsu
Glamping oziroma luksuzno kampiranje 
ima veliko različic. Od takšnih, ki segajo do 
Antarktike, do teh v jordanski puščavi, ki 
spominjajo na drug planet. Jordanska pu-
ščava Wadi Rum, ki ji pravijo tudi dolina 
Lune je bila že večkrat kulisa za snemanje 
filmov o planetu Mars. Da bi to "nezemlj-
sko" izkušnjo prenesli tudi v turistično po-
nudbo, pa so si zamislili nedaleč stran od 
zadnje lokacije snemanja hollywoodskega 
spektakla režiserja Ridleyja Scotta. V kam-
pu Sun City je namreč mogoče prespati v 
luksuznih šotorih, ki s svojo zasnovo in 
umeščenostjo v puščavo ustvarjajo futu-
ristično vzdušje počitnikovanja na Marsu. 
Zamišljanju bivanja na rdečem planetu pa 

v kampu ni blizu le lokacija snemanja fil-
ma Marsovec, temveč tudi pustolovske ku-
pole. Gre namreč za pomanjšane struktu-
re podjetja Freedomes, ki je zasnovalo sce-
nografski habitat za film Marsovec. Zdaj pa 
so te po novem v 20 primerkih, postavlje-
nih v že prej obstoječi kamp sredi puščave, 
za približno med 150 in 300 evri na noč po-
nujene popotnikom in popotnicam.

Top 10 najugodnejših destinacij 
letošnjega leta
Če želite za kar najmanj denarja odkriti 
čim več novih krajev, je to seznam za vas: 
deset držav, ki letos veljajo za najcenejše 
turistične destinacije. Svetovni gospodar-
ski forum (WEF) je objavil letno poročilo 
o potovalni in turistični konkurenčnosti 
136 držav po vsem svetu. Za dokaj suho-
parnim naslovom se skriva kar nekaj za-
nimivih in uporabnih podatkov, recimo ta, 
v katere države je letos najceneje oziroma 
najugodneje potovati. Razvrstitev držav, v 
kateri so za najdražje obveljale Švica, Ve-
lika Britanija in Barbados, so oblikovali s 
pomočjo indeksa, v katerega so med dru-
gim vračunali stroške letalskih vozovnic, 
cene goriva, cene hotelov in paritetno ku-
pno moč v posamezni državi. V indeks pa 
ni vračunana varnost v posamezni državi - 
če se boste odločili za pot na katero od naj-
cenejših destinacij, se boste morali o tem, 
kako varna je, pozanimati sami.

Najcenejše destinacije leta 2017:
■n 1. Iran
■n 2. Egipt
■n 3. Malezija
■n 4. Alžirija
■n 5. Indonezija
■n 6. Butan
■n 7. Jemen
■n 8. Kazahstan
■n 9. Tunizija
■n 10. Indija n

Ni veliko takšnih, ki ne bi sanjali o potovanjih. A načini potovanj  
se med sabo močno razlikujejo.

Unikatna potovanja

Poletni trendiPoletni trendi

ODPRTO

Hotel Sensimar Kalamota 
Island Resort, Koločep

Romantic & SPA Hotel  
Meliá Coral, umag
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Odlična glasba, na tisoče zanimivih ljudi 
z vsega sveta, kopica potencialnih novih 

prijateljev, zabava do jutra in uživanje 
pod svobodnim nebom, to je le nekaj 

razlogov, zakaj komaj čakamo na poletne 
festivale.

Festivali z glasbenimi imeni, prireditvami, dobrotami vabijo na ne-
pozabne pustolovščine. Ko pohajkujete po tujih mestecih se usta-
vite na najboljših glasbenih festivalih v Evropi.

Romantično s Festivalom Maribor 
2017 
■n 3. – 21. september 2017

Festival vrhunske klasične glasbe v štajer-
ski prestolnici bo letos potekal med 3. in 
21. septembrom, program pa bo tokrat za-
znamovalo vse, kar si lahko predstavlja-
mo pod pojmom romantike. Festival Ma-
ribor bodo tudi tokrat soustvarjali izjemni 
tuji in domači glasbeniki, ki bodo z glas-
bo napolnili nekaj najlepših mariborskih 
prizorišč.

Festival Ljubljana 
■n 29.6. – 31. avgust 2017

Festival Ljubljana s svojo dolgoletno tra-
dicijo in sporedom vrhunskih umetni-
ških dogodkov izrazito zaznamuje kultur-
no dogajanje v Ljubljani. V bogatem kon-
certnem, gledališkem, opernem in bale-
tnem programu vsako leto nastopi vrsta 

priznanih umetnikov, med njimi tudi ne-
katera med najuglednejšimi svetovnimi 
imeni. Osrednje prizorišče Festivala Lju-
bljana je slikovito poletno gledališče Kri-
žanke. Prireditve Festivala Ljubljana poleg 
tega potekajo še na vrsti elitnih prizorišč v 
mestu in okolici. 

Poletna zgodba, Luhmühlen, 
Nemčija
■n 2. – 5. avgust 2017

Summer's Tale je festival glasbe na pro-
stem in še veliko več. Prvič je festival po-
tekal v letu 2015  in je potekal sredi dre-
ves na podeželju, na kraju, ki pozdravlja 
vso družino. Poleg mednarodne in lokalne 
večglasne glasbe je kulturna, ustvarjalna 
in zunanja izkušnja. Poletna zgodba 2017 
vam prinaša še en izbor odličnih glasbenih 
dejanj. Letos so to Pixies, PJ Harvey, Feist 
in Franz Ferdinand. 

Sziget festival, Budimpešta, 
Madžarska
■n 9. – 16. avgust 2017

Sziget že nekaj let velja za enega največjih 
in najbolj pompoznih glasbenih in kultur-
nih festivalov, ki v sedmih dneh ponudi 
smetano festivalskih izvajalcev in kultur-
nih dogodkov, ki zadostijo prav vsem oku-
som. V goste letos tako prihajajo Kasabian, 
Major Lazer, P!nk, Wiz Khalifa, Slume, ajt-
-J, Rita Ora, The Kills, Rudimental in šte-
vilni drugi.

Flow festival, Helsinki, Finska
■n 11. – 13. avgust 2017

Če smo si kdaj zaželeli obiskati Helsinke, 
je avgust za to idealni čas, saj osrčje me-
sta zavzame Flow Festival, ki smo ga sicer 
pred dvema letoma gostili tudi pri nas. 
Flow Festival je festival z ekološko noto, 
saj se napaja z elektriko stare tovarne in jo 
spremeni v tridnevno rajanje, ki ga odliku-
jejo vrhunski glasbeni izvajalci in nadvse 
okusna kulinarika. Letos bodo na odrih na-
stopili Lana Del Rey, The xx, Aphex Twin, 

London Grammar, Vince Staples, Flume in 
mnogi drugi.

Blackheath, London 
■n 9. – 10. september 2017

Blackheath je kombinacija dobre hra-
ne in nastopov presenetljivih glasbenih 
imen, ki se odvijajo v londonski prestol-
nici na enem najlepših odprtih prostorov. 
"OnBlackheath" je družini prijazen festi-
val, primeren tudi za otroke. Na festivalu 
se predstavljajo vse vrste umetnosti, obr-
tne delavnice, hkrati pa potekajo prav po-
sebne prireditve za otroke. Ne zamudite 
Food Village, kjer najdete slastne izdel-
ke kmetov, in obisk otroškega Fun Facto-
ry. Cilj organizatorjev je, da ponujajo stva-
ri, ki so primerne za vsak okus in po uspe-
šnem lanskoletnem festivalu, so uspešni 
pri doseganju tega cilja. Ali ste ljubitelj ma-
gije? Dynamo Magician Impossible z The 
House of Mystery bo tam. 

Starlite festival Marbella, Španija
■n 13. julij – 26. avgust 2017

Cel mesec zvezd pod zvezdami je tema 
španskega festivala Starlite. Koncerti so 
namensko za manjše število gledalcev, 
tako da lahko vidite in slišite svoje favo-
rite blizu.
Zvezde letošnjega festivala so Elton John, 

Ainhoa Arteta, Dani Martín in Mago Pop. 
Ostali gostje se najavljajo sproti. Modne re-
vije so tudi na programu. Starlite Lounge se 
spremeni v Starlite Disco šele po polnoči.

Way out west festival, Göteborg, 
Švedska 
■n 10.-12. avgust 2017

Way Out West je tridnevni festival, ki se 
odvija vsako leto v Göteborgu na Šved-
skem. Odlična kombinacija rocka, popa, 
urbane in elektronske ter hip-hop glas-
be, ki poteka v lepem in intimnem okolju 
- Slottsskogen. Slottsskogen je park, ki se 
nahaja v jugozahodnem delu Göteborgu 
v centra mesta in se razteza na skoraj 150 
hektarjev. Skupaj s svojim konceptom ve-
čera in klubom z imenom Stay Out West, 
je to festival, ki ponuja veliko odlične glas-
be in je razdeljena na več žanrov. To je brez 
dvoma eden izmed najbolj znanih skandi-
navskih festivalov.

Seasplash festival, Pulj, Hrvaška
■n 20. – 23. julij 2017

Seasplash festival je osnovala punkrock 
generacija na začetku devetdesetih let 
prejšnjega stoletja, na festivalu pa boste na 
svoj račun prišli ljubitelji glasbenih slogov, 
kot so reggae, roots, dub, ska in rocksteady 
ter modernih elektronskih ritmov. 

Mtv Summerblast festival 2017, 
Poreč, Hrvaška
■n 25. – 26. avgust 2017

MTV Summerblast se letos odvija že dru-
go leto zapored. Po uspešni premierni edi-
ciji lansko leto, kjer so nastopili Steve Aoki, 
Afrojack, Zedd, Fedde Le Grand, Example, 
Lost Frequencies in številni drugi, lahko 
tudi letos pričakujemo zvezdniško zased-
bo samo najboljših svetovnih DJev. Več 
kot 10.000 mladih se bo konec avgusta 
podalo v Poreč na nepozabno festivalsko 
doživetje.

Sonus festival - Otok Pag, Hrvaška
■n 20. – 24. avgust 2017

Tisti, ki so imeli priložnost obiskati Plaža 
Zrče na Otoku Pag na Hrvaškem, ali prej 
SONUS Festival, ve, da je eden od najbolj 
priljubljenih evropskih vročih točk za po-
polno zabavo. Plaža Zrče in Pag Otok pono-
sno predstavlja - Sonus festival.

Outlook Festival, Pula, Hrvaška
■n 6.-10. september 2017

Lokacija odra na tem festivalu je prav nora, 
z urbanim in basovskim utripom se črpa-
jo zvoki okrog dobro ohranjenega rimske-
ga amfiteatra, skozi stare utrdbe in po za-
baviščnih plažah. Nastopajoči: Dizzee Ra-
scal, Giggs, DJ Shadow.

Otok, Obonjan, Hrvaška 
■n 23. junij– 3. september 2017

Obonjan se vrača v podaljšano desetletno 
sezono navdihujočih, ustvarjalnih dožive-
tij, ki združujejo glasbeni program, dobro 
počutje, astronomijo, komedijo, kino, hra-
no, pogovore in delavnice na osupljivem 
hrvaškem otoku. Preprosto rezervirajte 
svoje bivanje in se naselite v Obonjanovo 
edinstveno vzdušje na otoku. Nastopajo-
či Horse Meat Disco, Norman Jay MBE, Gil-
les Peterson. n

 Festivali in koncerti v Evropi, ki jih to poletje ne smemo zamuditi.  
Ko končate z glasbenimi festivali, pa se ustavite  

tudi kakšnem dobrem koncertu.

Zvezde pod zvezdami

Festivali, koncertiFestivali, koncerti

ODPRTO

Koncerti
■n STING, 27. julij, Arena Pulj, Hrvaška
■n DAVID GUETTA, 28. Julij, Padova, Italija
■n TOM JONES, 2. avgust, Arena Pulj, Hrvaška
■n INTERPOL, 10. avgust, Arena Wien, Avstrija
■n WILL SMITH IN DJ JAZZY JEFF, 26. avgust, Poreč, Hrvaška
■n ROBBIE WILLIAMS, 29. avgust, Celovec, Avstrija
■n THE ROLLING STONES, 16. september, Spielberg , Avstrija

Romantično s Festivalom Maribor 2017 Sziget festival, Budimpešta, Madžarska
Starlite festival Marbella, Španija
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Preden se odpravimo na težko 
pričakovane počitnice, razmislimo 

tudi o tem, kako bomo tam upravljali z 
denarjem. Poskrbimo, da bo plačevanje 
preprosto in da bo naš denar ostal samo 

naš. Imamo nekaj nasvetov, kako.

Zbrali smo nekaj nasvetov za naj-
bolj ugodno in varno plačeva-

nje na dopustu.

Plačevanje z gotovino 
Gotovina je vsekakor praktična, saj ni tre-
ba skrbeti o varnosti kreditnih kartic. Pri 
večjih zneskih gotovine je na drugi strani 
nevarnost, da vam gotovino nekdo ukra-
de ali jo izgubite. V primeru, da imate go-
tovino je priporočljivo, da denar zamenja-
te v lokalno valuto v menjalnici. V primeru 
nakupov v trgovinah, ko trgovci sami pre-
računajo tečaj, lahko pride do večjih razlik 
glede na menjalni tečaj. 

Priročno brezgotovinsko 
plačevanje 
Enostavnost procesa in prihranek pri času 
sta verjetno dva izmed najboljših razlo-
gov za preusmeritev k digitalnemu plače-
vanju. Nič več nadležnega iskanja banko-
matov ali čakanja v vrsti na blagajni. Tudi 
izven meja Slovenije lahko uživate v pred-
nostih, ki vam jih omogoča plačilna karti-
ca Mastercard ali Maestro. Še posebej do-
bro se ta obnese na potovanjih v tistih dr-
žavah, kjer ne uporabljajo evra, menjalnica 
pa je že zaprla svoja vrata. K večji uporabi 
plačilnih kartic spodbujajo tudi nižje pro-
vizije in ugodno menjalno razmerje, s ka-
terim se ponašajo nekatere države.

Sprotno spremljanje porabe.
Če vas skrbi, da boste zapravili preveč, se 
poslužujte naslednjega recepta. Beležite 
si izdatke na mesečni ravni in se odločite 
za pametno porabo finančnih sredstev, ki 
jih imate na razpolago. Na voljo so števil-
ne aplikacije, kamor lahko sproti vnašate 
vaše izdatke, analizirate porabo in določite 
načine varčevanja. Na ta način boste vsee-
no koristili prednosti hitrega, enostavne-
ga in varnega plačevanja z brezstično kar-
tico Mastercard ali Maestro in zraven še 
spremljali vašo porabo.

Miti ali resnica: kako (ne)varna je 
brezstična kartica?
Brezstične bančne kartice: medtem ko se 
nekateri navdušujejo nad tem, kako pre-
prosto je plačevanje z njimi, druge skrbijo 
morebitne zlorabe. Zveza potrošnikov Slo-
venije (ZPS) ob tem ugotavlja, da je 11 bank 
že izdalo debetne kartice in kartice z od-
loženim plačilom z brezstično tehnologi-
jo, druge pa imajo to še v načrtu. ZPS prav 
tako ugotavlja, da je bilo pri nas izdanih že 
več kot milijon brezstičnih kartic. S temi 
karticami lahko svoje nakupe plačujemo 
na več deset tisoč naslovih, večjim trgov-
cem, drogerijam in bencinskim servisom 
se pridružuje vedno več manjših trgovin. 
Pri potrošnikih opažajo dve vrsti odziva na 
to novo obliko plačila: nekateri potrošni-
ki jo uporabljajo z veseljem, ker se jim zdi 
tako plačevanje enostavnejše, druge pa 
skrbi, saj se jim zdi, da je mogoče take kar-
tice lažje zlorabiti. Pri ZPS pravijo, da tak 
način plačevanja ni nič bolj tvegan od dru-
gih. Čip na kartici lahko podatke sporoča le 
na razdalji nekaj centimetrov in le v pove-
zavi s posebnimi čitalniki. Banke zatrjuje-

jo, da je minimalna verjetnost, da bi isti na-
kup plačali večkrat ali da bi s kartico plača-
li po nesreči. Banke so na brezstičnih kar-
ticah omogočile plačilo brez PIN za naku-
pe v vrednosti manj kot 15 evrov. Tako bi 
radi predvsem trgovcem omogočili hitrej-
še delo. V Avstriji so na primer plačilo brez 
PIN omejili na znesek 25 evrov.
Preprosto plačevanje na počitnicah 
Najboljši nasvet, kar jih boste dobili: na-
mesto gotovine uporabljajte plačilne kar-
tice. To je prvo in najpomembnejše pra-
vilo, saj so počitnice obdobje odklopa, ko 
je skrb za finance odvečna misel, zato je 

preprosto plačevanje še posebej pomemb-
no. Z uporabo plačilne kartice vam ni tre-
ba razmišljati o menjalnem tečaju, o loka-
cijah bankomatov in o tem, ali imate še do-
volj gotovine za večerjo. Da ne bomo z mi-
slimi ves čas pri denarju, upoštevajmo ne-
kaj nasvetov:  

1 Kartice in denar spakirajte na 
različna mesta

Čeprav ste našli popolno skrivališče v va-
šem kovčku, je tvegano, da vsa plačilna 
sredstva hranite na enem mestu. Če vam 
nekdo vzame kovček, boste vseeno ostali 
brez vsega. Ko pakirate, dajte denar in kar-
tice na različna mesta: nekaj na dobro skri-
to mesto v kovček, nekaj v ročno torbo ali 
nahrbtnik ali pa v skrivni žep v vaši jakni.

2 Nekaj denarja v čevlje ali za 
perilo

Tudi čevlji, nogavice in spodnje perilo so 
dobro skrivališče, pa ne le medtem, ko ste 
še na poti na izbrano destinacijo, temveč 
tudi, ko se že sprehajate po novem kraju. 
Nekaj denarja tako shranite na mesta, ka-

mor zagotovo ne bo upal pogledati niti 
najbolj pogumen nepridiprav.

3 Razmislite o lažni denarnici
Če ste se odločili, da plačilno kartico 

in denar nosite s seboj, je pametno, da na 
očitno mesto, kjer ponavadi nosimo de-
narnice, daste lažno denarnico. Tako boste 
odvrnili pozornost od pravega denarja, saj 
bo vidna denarnica lahka in logična tarča. 
Seveda notri ne pospravljajte pravih plačil-
nih sredstev, temveč le kakšen bankovec 
ali pa natisnjen denar ter kakšno preteče-
no kartico ali člansko izkaznico.

4 Pametna naložba je torba za 
okoli pasu

Torbica, ki jo nosimo okoli pasu, je nepo-
grešljiv pripomoček na potovanjih. Nosi-
mo jo spredaj, zato je težko dostopna, veli-
ko ljudi pa si omisli takšne, ki so namenje-
ne nošenju pod oblačili. Ne glede na to, za 
kakšno se boste odločili, boste imeli na ta 
način kar najboljši nadzor. V torbico poleg 
denarja in plačilne kartice lahko pospravi-
te še druge vam vredne stvari, a spet pazi-
te, da nikoli ne nosite s sabo vsega.

5 Uporabite sef v hotelu
Če imate to možnost, je odlična ide-

ja, da v hotelu uporabite sef, kamor po-
spravite gotovino in kartice, prav tako pa 
druge vredne stvari, kot je na primer na-
kit. A pri hotelskem osebju se prepričajte, 
da nima vsaka hotelska soba enakega ge-
sla. Če se sef zaklepa s ključkom, pa ga do-
bro skrijte, saj drugače to skrivališče izgu-
bi svoj smisel.
Pomembne prednosti uporabe Master-
Card in Maestro kartice v brezskrbnem 
poletju
■n uporaba kartic na bankomatih in prodaj-

nih mestih je preprosta in varna;
■n sprejete so povsod na Hrvaškem. S kar-

ticami MasterCard in Maestro lahko plaču-
jete ali dvigujete denar na bankomatih po 
vsej Hrvaški, na poti do izbrane destinaci-
je in v kraju dopustovanja;
■n ob uporabi kartic ni potrebe, da bi s sabo 

nosili večje zneske gotovine v tujih valu-
tah, s čimer zmanjšate možnost kraje ali 
izgube denarja;
■n s karticami MasterCard in Maestro lah-

ko preprosto plačate cestnine, tunelnine, 
mostovnine in vožnje s trajekti, na izbra-
nih mestih pa lahko koristite tudi poseb-
ne ugodnosti;
■n redni mesečni izpiski vam zagotavljajo 

pregled stroškov, ki so nastali na potova-
nju. n

Največ ljudi se na počitnice odpravi prav v poletnih mesecih. Kako na 
potovanjih poskrbeti za finančna sredstva? Je bolje imeti s seboj gotovino 

ali bančne kartice?

Plačilne karticePlačilne kartice

Najbolj ugodno in varno  
plačevanje na dopustu

OSEBnO

Kam skriti plačilno kartico ali denar na dopustu, mnogim povzroča skrbi. Žal vsi 
ljudje na svetu niso tako zelo pošteni in jih lahko hitro zamika naš denar.

Plačilna kartica je nenadomestljiva spremljevalka na 
vsakem potovanju.
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SBERBANK IN ALTA

ABS depozit 
PLUS
Trenutne depozitne obrestne 
mere ne zagotavljajo niti ohra-
njanja realne vrednosti prihran-
kov in v Sberbank banki d. d. so 
v sodelovanju s finančno skupi-
no ALTA pripravili inovativen na-
ložbeni produkt - ABS depozit 
PLUS. 
Naložbeni produkt je kombinaci-
ja naložbe v klasični bančni de-
pozit z ročnostjo za eno leto in 
naložbe v vzajemne sklade ALTA. 
Obrestna mera za depozitni del 
naložbe je odvisna od kombina-
cije skladov in zneska vplačila v 
sklad ter znaša do 1,40 % letno. 
Izberete lahko eno od treh na-
ložbenih kombinacij, sestavljenih 
iz petih skladov: konzervativno, 
uravnoteženo ali dinamično. 
Vlagatelj je v primeru investi-
ranja v naložbeno kombinaci-
jo ABS depozit PLUS oproščen 
plačila vstopnih stroškov, rav-
no tako se v primeru izplačila ne 
obračunajo izstopni stroški. ABS 
depozit PLUS je edinstvena na-
ložbena možnost na trgu, saj sta 
v tej kombinaciji združena dva 
najbolj priljubljena produkta za 
plemenitenje prihrankov posa-
meznikov: klasični bančni depo-
zit in naložba v vzajemne sklade, 
brez skritih stroškov, ki bi nepo-
sredno obremenjevali investira-
ni znesek.

GRAWE

Grawe prijatelj
Prijateljstvo je odnos 
med osebami, ki niso 
partnerji, a sem med 
seboj zelo dobro ra-
zumejo. Pomagajo ti, 
ko imaš težave, lahko 
se zaneseš na njih kot 
tudi oni nate. S pri-
jatelji preživimo veli-
ko lepih trenutkov, ki 
jih nikoli ne pozabimo. 
Je pa tudi vrednota, ki 
je razen družine med 
najpomembnejšimi v 

življenju.
Priporočila so del na-
šega vsakdana, pri če-
mer verodostojna pri-
poročila prinašajo 
obojestransko korist, 
tj. tako za priporočite-
lja kot tudi za priporo-
čenca. Pri GRAWE za-
varovalnici so se od-
ločili, da nagradijo 
vsako tako priporoči-
lo. Ob tem, ko boste 
najbližjim na podlagi 

svoje zavarovalne po-
lice omogočili do-
datne ugodnosti, se 
bodo slednje dotaknile 
tudi vas. Vzajemnost 
po principu podari – 
pridobi je temelj, ki so 
ga pri GRAWE zavaro-
valnici vključili v akci-
jo GRAWE PRIJATELJ. 
Ne odlašajte. Postani-
te GRAWE PRIJATELJ.

NLB

En račun, dva namena – 
osebni in poslovni
Podati se na samostojno poslov-
no pot je vznemirljiva izkušnja. 
Vsem, ki se je lotijo postopno in se 
znajdejo v dilemi, kateri račun iz-
brati za poslovanje, NLB ponuja 
enostavno in učinkovito rešitev – 
Osebno poslovni račun.
NLB Osebno poslovni račun je na-
menjen samostojnim podjetnikom 
in zasebnikom z manjšim obsegom 
poslovanja. Omogoča upravljanje 
tako osebnih kot tudi poslovnih fi-
nancter vse storitve, ki so na voljo 
za fizične osebe – nemoteno dvi-
govanje gotovine na bankomatih 

ter poslovanje prek NLB Klika, Kli-
kina in NLB Teledoma. Hkrati NLB 
Osebno poslovni račun poskrbi, da 
uporabniki vsak mesec prihrani-
jo nekaj evrov, ki bi jih poleg stro-
škov vodenja osebnega računa si-
cer morali plačevati še za vodenje 
poslovnega računa.
Osebno poslovni račun lahko upo-
rabniki odprejo v kateri koli NLB 
Poslovalnici ali pa obrazec odda-
jo prek spleta. Potrebujejo le velja-
ven identifikacijski dokument, po-
trdilo o davčni številki in izpis iz 
Poslovnega registra Slovenije. 

ADRIATIC SLOVENICA

Nagrada Mojih 
financ za riziko 
zavarovanje
Revija Moje finance je maja izve-
dla raziskavo med zavarovalnica-
mi pri ponudbah riziko življenj-
skih zavarovanj. Življenjsko za-
varovanje Življenjski kasko – Asi-
stenca življenja je izbrala za NAJ 
riziko življenjsko zavarovanje 
2017 v kategoriji »Zavarovanje 
30-letnika za 30 let za zavaroval-
no vsoto 50.000 EUR«. Zavaro-
vanje Življenjsko kasko – Asisten-
ca življenja je bilo v tej kategoriji 
najugodnejše na trgu.

Zavarovanje 
pravne zaščite 
Arag
Zavarovanje Dom AS vam za-
gotavlja, da v celoti zavarujete 
svoj dom in premičnine v njem 
za nevarnosti, ki vas ogrožajo v 
vsakdanjem življenju: požar, iz-
liv vode, vlom, poplave, potres 
in podobno. V okviru zavarova-
nja Dom AS lahko izberete tudi 
dodatno zavarovanje pravne za-
ščite Arag. Ko vam drugi povzro-
čijo škodo in je ne želijo povrni-
ti, vam zavarovanje krije stro-
ške odvetnikov, sodnih izveden-
cev, tolmačev, prič, dodatne so-
dne stroške in to vse do 100.000 
EUR za posamezen primer.
Več na 080 11 10 in www.as.si.

HRANILNICA LON

Turbo kredit
Imate poletne že-
lje? Za hitre nakupe 
so v LON-u pripravi-
li Turbo kredit. Posto-
pek pridobitve je iz-
redno hiter in eno-
staven. Vlogo za kre-
dit izpolnite elektron-
sko in pošljite na e-na-
slov turbo@lon.si ali jo 

pošljite ban-
čnim sveto-
valcem. Iz-
plačilo kredi-
ta je možno že v enem 
dnevu. Turbo kredit je 
namenjen tako komi-
tentom, kot tudi neko-
mitentom, sklenete pa 
ga lahko v ročnosti 36 

mesecev. Izplačilo je 
možno do 6.000 EUR.
Vlogo za kredit naj-
dete na naši sple-
tni strani www.lon.si/
turbo_kredit.

GENERALI ZAVAROVALNICA

PaketDom RENT - 
zavarovanje za stanovanje, 
ki se oddaja
GENERALI je trgu ponudil kakovo-
stno zavarovanje PaketDom RENT 
za vse nepremičnine, ki se od-
dajajo, ter za pripadajočo stano-
vanjsko opremo v lasti najemoda-
jalca. Tako stroške popravila na-
mesto lastnika odslej lahko nosi 
zavarovalnica.
PaketDom RENT združuje klasič-
na stanovanjska kritja z dodatni-
mi kritji za nevarnosti, ki jih pri-
naša oddaja nepremičnine in/ali 
premičnin:
■n za škodo, ki jo na nepremični-

ni, pohištvu in ostali opremi v lasti 
najemodajalca povzroči najemnik, 

tudi v primeru vandalizma,
■n za izgubo najemnine v primeru 

nastanka škodnega primera,
■n za varstvo pred odškodninskim 

zahtevkom, ki ga najemnik poda 
proti najemodajalcu,
■n za vse klasične škodne primere 

- požar, vihar, toča, izliv vode, lom 
stekla, …,
■n za stroške zamenjave ključavni-

ce – zaradi vloma, ropa ali izgube 
ključev.
Z zavarovanjem PaketDom RENT 
pa je nepremičnina zavarovana 
tudi v času, ko se ne oddaja. Več 
informacij na www.generali.si.
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Kartica, ki omogoča zbiranje milj
Imetnikom kartice vsak porabljen evro pri-
nese nagradno miljo, s katero bodo njihova 
naslednja letalska potovanja še udobnejša 
in ugodnejša. Sodelovanje je novost za obe 
ugledni podjetji in razveseljujoča novica za 
potrošnike – za Turkish Airlines je to prva 
»co-brand« kartica v tujini ob enem pa tudi 
edina plačilna kartica v Sloveniji, ki omogoča 
zbiranje nagradnih milj. Nova kartica zdru-
žuje ugodnosti, ki jih prinaša članstvo v klu-
bu Diners Club ter priznane letalske družbe 
Turkish Airlines, s katero lahko potniki po 
ugodnih cenah letijo v več kot 299 destina-
cij po vsem svetu. Največja novost kartice 
Diners Club Turkish Airlines Miles&Smiles 
je zbiranje milj, ki imetnikom prinašajo do-
datne ugodnosti. Vsak porabljen evro se na-
mreč spremeni v nagradno miljo, ne gle-
de na to, kje uporabnik kupuje – na več kot 
17.000 prodajnih mestih v Sloveniji ali na 
več kot 30 milijonih prodajnih mest v 185 

državah in teritorijih sveta. Zbrane milje lah-
ko uporabnik unovči (zase ali sopotnika) in 
pretvori v letalsko vozovnico ali nadgradnjo 
svojega potovanja. Milje namreč omogočajo 
lažji prehod iz ekonomskega v poslovni ra-
zred ter dostop do 750 letaliških salonov Di-
ners Cluba po vsem svetu. Ob podpisu po-
godbe je Muhammed Fatih Durmaz; pod-
predsednik prodaje za Vzhodno Evropo in 
Balkan, Turkish Airlines, povedal: »Pri Tur-
kish Airlines si vedno prizadevamo, da bi 
svojim potnikom zagotovili čim bolj udob-
na, prijetna in varna potovanja. To prepo-
znajo tudi naši potniki, saj vsako leto prido-
bimo vrsto nagrad združenja Skytrax, neka-
kšnih Oskarjev letalske industrije. Z željo, da 
bi bili leti vseh naših zvestih sopotnikov še 
lepši pa smo se letos odločili za sodelovanje 
z Erste Card. Naša nova kartica Diners Club 
Turkish Airlines Miles&Smiles je za Turki-
sh Airlines prva t.i. co-brand kartica, ki smo 
jo izdali v tujini in prepričani smo, da bomo 

z njo dosegli svoj cilj – postati prva izbira za 
svetovne popotnike.« Poleg zbiranja nagra-
dnih milj kartica uporabnikom omogoča še 
nakup na obroke – tako doma kot v tujini, 
dvig gotovine na bankomatih in pri ponu-
dnikih gotovinskih izplačil v več kot 100 dr-
žavah, prilagojen osebni limit in nakupova-
nje preko spletne prodajalne Shop&Miles. 
Poskrbljeno je tudi za varnost, saj imetnik ob 
vsaki uporabi kartice prejme obvestilo z var-
nostnim SMS sporočilom, zagotovljen pa je 
tudi nadzor nad porabo preko On-line stori-
tev Diners Cluba. n

Turkish Airlines in Erste Card sta na Smledniku svečano podpisala 
pogodbo o sodelovanju in predstavila novo plačilno kartico Diners Club 

Turkish Airlines Miles&Smiles.

 Skupaj z novo plačilno kartico

OSEBnO
FINANČNI PRODUKTIFINANČNI PRODUKTI

NLB

Zdaj je čas za 
sklenitev 
nezgodnega 
zavarovanje 
otrok in 
mladine
Otroci so v poletnih mesecih še 
posebej živahni. Ker pa že en 
sam trenutek neprevidnosti lah-
ko pripelje do poškodb, vam na 
NLB priporočako sklenitev ne-
zgodnega zavarovanja NLB Vita 
Nezgoda Junior.
Pri NLB Viti Nezgodi Junior lah-
ko izbirate med tremi paketi:
■n Paket previdni za vse, ki vam 

je pomembna visoka zavaroval-
na vsota v primeru invalidnosti. 
Letna premija znaša že od 20,41 
evrov,
■n Paket aktivni za vse, ki želi-

te ob relativno visoki zavarovalni 
vsoti za trajno invalidnost poskr-
beti tudi za nadomestilo v prime-
ru lažjih poškodb otroka. Letna 
premija je že od 21,82 evrov.
■n Paket športnik je odlična iz-

bira, če je vaš otrok član špor-
tnega društva in starejši od 6 let. 
Letna premija že od 39,33 evrov.
Zavarovanje lahko sklenete v 
vseh NLB Poslovalnicah, kjer 
vam bodo bančni komercialisti z 
veseljem posredovali več infor-
macij o zavarovanju ali na www.
nlbvita.si,.

ADDIKO BANK 

Praznuje prvo leto prenove 
blagovne znamke
V Addiko Bank pra-
znujejo prvo leto 
od prenove blagov-
ne znamke in v ta na-
men podarjajo 5.000 
EUR za uresničitev va-
ših želja. Nagradna 
igra, ki so jo poimeno-
vali »Ena svečka tisoč 

želja«, poteka na sple-
tni strani praznuje-
mo.addiko.si vse do 
konca julija. V nagra-
dni igri lahko sodelu-
jejo vsi polnoletni dr-
žavljani Republike Slo-
venije – fizične ose-
be. Zato vabijo vse, da 

jim pomagate upihniti 
prvo svečko in mogo-
če boste srečnež, ki si 
bo lahko uresničil že-
lje, prav vi. Povezavo 
do nagradne igre naj-
dete tudi na družbe-
nih omrežjih Facebook 
in Instagram.

NOVA KBM

Paketni poslovni račun in 
Startup kredit 
Trdna finančna osnova je zelo po-
membna za uspešno in nemote-
no poslovanje vsakega podjetja. 
Da bo bančno poslovanje še bolj 
preprosto in pregledno, so v Novi 
KBM zbrali ključne bančne storitve 
na enem mestu – v paketnem po-
slovnem računu. Zasebniki, pod-
jetniki ali gospodarske družbe si 
lahko izberete obliko paketne-
ga računa po svoji meri. Na voljo 
sta Modri paketni račun, ki omo-
goča učinkovito bančno poslova-
nje, in Zmagovalni paketni račun, 
ki je prava izbira za družbe, ki po-
trebujejo širšo finančno podpo-
ro. Zajema namreč še naprednejšo 
paleto bančnih storitev po enotni 

mesečni ceni, vključno z možno-
stjo odobritve limita brez stro-
škov. Tako strankam omogoča, da 
se še bolj posvetijo snovanju po-
slovnih uspehov. Paketni poslov-
ni račun je na voljo tako strankam 
Nove KBM kot tistim, ki to še niste. 
Vodenje mladega podjetja zahteva 
veliko energije. Da bo začetek čim 
lažji, so v Novi KBM pripravili Start 
up kredit. Posebna ponudba je na 
voljo le še do 31. julija 2017. Kredit 
je namenjen vsem, ki potrebuje-
te dodatna sredstva za zagon pod-
jetja oz. vam za uresničitev nove 
poslovne ideje manjka finančnih 
sredstev.

MLADEN 
MIRKO 
TEPUŠ, 
direktor Erste 
Card

»Glede na to, da v zadnjih nekaj letih 
opažamo porast števila potovanj Slo-
vencev v tujino, je bila odločitev za so-
delovanje med Erste Card in Turkish 
Airlines logična. Vedno sledimo željam 
in potrebam naših članov, saj želimo, da 
za zapravljen denar dobijo kar največ. 
Nova kartica je namenjena prav tistim, 
ki radi potujejo – po Evropi ali zunaj nje, 
z letalsko družbo Turkish Airlines ali s 
katerim izmed njenih partnerjev, in je 
tudi edina plačilna kartica v Sloveniji, s 
katero lahko imetniki zbirajo nagradne 
milje v programu Miles&Smiles in tako 
letijo še ceneje ter udobneje.«
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Ko se odpravimo na pot, seveda ne 
želimo razmišljati o tem, kaj vse bi lahko 

šlo narobe. Obstaja pa tudi možnost, 
da vse ne bo šlo po načrtih. Pred 

posledicami nepredvidenih dogodkov 
se lahko zaščitimo s turističnim 

zavarovanjem.

Potovanja številnih potrošnikov postajajo vse bolj pogosta. Ko se od-
pravimo na pot, seveda ne želimo razmišljati o tem, kaj vse bi lahko 
šlo na poti narobe, saj se z dopusta vrnemo polni lepih vtisov. Ob-

staja pa tudi možnost, da pa vse le ne bo šlo po načrtih. 

Največ obiskov zdravnika zaradi 
alergij in opeklin
Pred negativnimi posledicami nepredvide-
nih dogodkov se lahko zaščitimo s turistič-
nim zavarovanjem, a le, če izberemo tako, 
ki ustreza našim potrebam. Pripravili smo 
nekaj napotkov, ki bodo v pomoč pri izbiri, 
ponazarjamo pa tudi stavek, kot je "Imam 
evropsko kartico zdravstvenega zavaro-
vanja. Ali kljub temu potrebujem tudi tu-
ristično zavarovanje? Po raziskavah se do-
pustniki na Hrvaškem k zdravniku največ-
krat zatečejo zaradi alergij, opeklin, vnetij 
in poslabšanja kroničnih obolenj, pa tudi 

ni malo takšnih, ki se poškodujejo med iz-
vajanjem športnih aktivnosti. Vsako bolj ali 
manj tvegano početje je varnejše, če se nanj 
dobro pripravimo in če smo sposobni pred-
videti tudi, kako bomo ukrepali, če bo šlo 
kaj narobe. Pred dopustom zato poiščemo 
podatke o najbližjih ambulantah in bolni-
šnicah ter najpomembnejše telefonske šte-
vilke. Naredimo si zalogo zdravil, ki jih re-
dno jemljemo, in skrbno pripravimo poto-
valno lekarno. Če bomo zdravljenje ob mo-
rebitnih nezgodah, padcih in poškodbah 
iskali v javni zdravstveni mreži, nas bodo 
obravnavali kot državljane tiste države, ne 

glede na to, od kod prihajamo. To pomeni, 
da nam bo evropska kartica zdravstvenega 
zavarovanja krila samo posege v vrednosti, 
kot jih krije javni sistem za svoje državljane. 
Modra kartica ni nadomestilo za zdravstve-
no zavarovanje z asistenco za tujino. To za-
varovanje priporočamo vsem, ki se odpra-
vljajo na potovanje v tujino, in tistim, ki se 
nameravajo v tujini ukvarjati s tveganimi 
dejavnostmi ali pa se podajajo na tvegana 
območja oziroma če obstaja tveganje za po-
slabšanje njihovega zdravstvenega stanja.

Do pomoči brez plačevanja 
storitev
Z modro evropsko kartico zdravstvene-
ga zavarovanja lahko uveljavljamo nujne 
oziroma potrebne zdravstvene storitve 
v vseh državah članicah EU, na Islandiji, 
Norveškem, v Liechtensteinu, Švici, na Hr-
vaškem, v Makedoniji, Srbiji, Črni gori in 
v Avstraliji, in sicer neposredno pri zdrav-
nikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del 
javne zdravstvene mreže. Torej kot bi bili 
vključeni v sistem zdravstvenega zavaro-

vanja tiste države. Turistična zavarovanja 
z asistenco pa zagotavljajo prevoz zavaro-
vane osebe do zdravstvene ustanove v tu-
jini ali po potrebi v domovino, pravno po-
moč, premagovanje jezikovnih preprek in 
pomoč svojcem. Tovrstna zavarovanja na-
mreč krijejo stroške nujnega zdravljenja in 
nujne medicinske pomoči v tujini brez ne-
posrednega plačevanja storitev tako v za-
sebnih kot tudi v javnih, državnih zdra-
vstvenih ustanovah in zagotavljajo vrsto 
drugih praktičnih storitev.

Ali skleniti zavarovanje za leto dni?
Zavarovanja za več potovanj v enem letu so 
cenejša kot zavarovanja, ki veljajo celo leto. 
Kdor razmišlja o zavarovanju za vsa potova-
nja v enem letu, naj bo pozoren na to, koli-
ko lahko najdlje traja eno potovanje. Pri ve-
čini zavarovalnic je to 90 dni, pri nekate-
rih pa samo 45 dni.  Če se vam kaj zgodi 46. 
dan, ko ste še v tujini, zavarovanje ne bo ve-
ljalo, če pridete vmes za en dan domov in 
nato odidete v tujino, pa spet velja. 

Višino kritja odvisna od 
destinacije
Izbira višine zavarovalne vsote je odvisna 
predvsem od destinacije potovanja. V ko-
likor zavarovanec potuje po Evropi je lah-
ko zadostna zavarovalna vsota, svetuje-
jo nekatere zavarovalnice, že od 20.000 - 
25.000 evrov, v primeru, ko zavarovanec 
potuje drugje po svetu, pa je bolje skleniti 
zavarovanje za višje zavarovalne vsote, to-
rej minimalno 50.000 evrov.  Če se odloča-
te za (cenejše) zavarovanje za Evropo, pre-
verite, katere države so vključene. 

Stroški zdravstvenih storitev
Stroški zdravstvenih storitev ne presega-
jo 100.000 evrov. Vsa zavarovanja za tu-
jino krijejo le nujne stroške, ki nastanejo 
kot posledica bolezni ali poškodb. V pri-
meru težje bolezni ali poškodbe se zava-
rovanec ne zdravi v tujini, ampak se pre-
pelje v Slovenijo, kjer nadaljuje zdravlje-
nje in se ta strošek pokriva iz njegovega 
obveznega in dopolnilnega zavarovanja.  
Je pa v primeru hudih poškodb vse druga-
če. Če se pa hudo poškodujete, bo največji 

strošek prevoz, pazite, če je znesek ome-
jen! Stroški za prevoz so pri nekaterih za-
varovalnicah omejeni in znašajo od pet 
do 20 tisoč evrov, krijejo pa le prevoz od 
hotela do zdravnika ali bolnice, ne pa tudi 
prevoza nazaj. Krijejo pa nekatere zavaro-
valnice v sklopu turističnega zavarovanja 
nekatere druge stroške, na primer škodo, 
ki bi jo povzročili tretjim osebam, zavaro-
vanja zlorabe plačilnih kartic, stroške no-
vih dokumentov, tudi zavarovanje prtlja-
ge, pri najvišjem kritju pa tudi nezgodno 
smrt, vračilo stroškov pravne pomoči in 
stroške, če bi morali prekiniti ali podaljša-
ti potovanje. 

S sklenjenim zavarovanjem za 
tujino si zagotovite:
■n 24-urno asistenco v slovenskem jeziku, 
■n informacije o najbližji zdravstveni usta-

novi,
■n storitve nujne medicinske pomoči tudi 

v zdravstvenih ustanovah, ki niso v javni 
zdravstveni mreži obiskane države,
■n nujne zdravstvene prevoze do bolnišni-

ce ali klinike ter nujno zdravljenje,
■n nujne zobozdravstvene storitve,
■n zdravljenje akutnega poslabšanja kro-

ničnih bolezni,
■n iskanje in reševanje ponesrečenih oseb,
■n prevoz v domovino,
■n odvetniške storitve,
■n s sklenjenim dodatkom za nezgodno 

zavarovanje pa si zavarovanje nadgradite 
tudi z nezgodnim zavarovanjem za čas tra-
janja potovanja.
■n

Pri izbiri paketa preverite:
■n območje, kamor potujete,
■n kakšno višino kritja želite (odvisno od 

aktivnosti, ki jih boste v tujini počeli),
■n koliko oseb potuje,
■n kolikokrat letno potujete,
■n namen svojih potovanj (počitnice, služ-

bena pot). n

Zakaj se pred odhodom v tujino dodatno zavarovati, za kakšen znesek, 
za kakšno dobo in sploh kaj vprašati, preden sklenemo zavarovanje.

Na pot krenite sproščeno

OSEBnO
Zavarovanja za tujinoZavarovanja za tujino

Ko se nam na dopustu zgodi nesreča, ki zahteva 
nujen prevoz domov, se lahko visokim stroškom 
pravočasno izognemo s sklenitvijo turističnega 
zavarovanja z asistenco.

Turistično zavarovanje 
vs evropska kartica 
zavarovanja
Zdravstvene storitve v EU in 
nekaterih drugih državah se 
lahko uveljavljajo tudi z evrop-
sko kartico zdravstvenega zava-
rovanja, a le v javni zdravstveni 
mreži, vendar evropska kartica 
ne krije na primer prevoza s 
smučišča v bolnišnico ali nuj-
nega poleta domov. Ponudniki 
zavarovanj za tujino se razliku-
jejo. Zdravstveno zavarovanje 
praviloma vključuje stroške 
zdravljenja in vrnitve domov, 
če je ta potrebna, turistično pa 
navadno še zavarovanje za pri-
mere izgubljene ali ukradene 
prtljage ter ukradenih doku-
mentov in kartic.
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Večina vrednosti Uberja naj bi se 
skrivala v t. i. potrošnikovem presežku. 

Gre za koncept, s katerim poskušamo 
ovrednotiti korist, ki jo je potrošnik 
prejel, ker je za neko storitev plačal 

nižjo ceno, kot bi jo bil sicer pripravljen 
plačati.

Pojav sodelovalnega gospodarstva (ang. sharing economy, tudi de-
litvena ekonomija) ter inovativnih spletnih sodelovalnih platform 
tipa Uber in Airbnb je dodobra pretresel ustaljene zakonitosti, na 

katerih temelji ponujanje nekdaj povsem klasičnih storitev, kot so taksi 
prevozi ali oddajanje sob turistom.

Travisova ideja
Uber je start up podjetje iz Kalifornije v 
ZDA. Nastalo je v garaži, brez sredstev, de-
narja, ekipe, znanja. Idejo je dobil Travis 
Kalanick (starša sta juda iz Avstrije in Če-
ške), ko je nekega deževnega večera za-
man skušal priklicati taksi. Pomislil je, 
kako lepo bi bilo, če bi imel aplikacijo kar 
na telefonu, kjer bi izbral prostega šofer-
ja. Po možnosti, da bi bil nekje blizu, da 
mu ne bi bilo treba dolgo čakati. Še bolje 
bi bilo, če bi bil istih let. Morda celo z is-
timi hobiji, podobnim okusom za glasbo, 
prijatelje. Priznajte, da bi tudi vi najboljše-
mu kolegu, ki bi sredi deževne noči vstal 
samo zaradi vas in vas peljal domov, pla-
čali pet evrov za prevoz, pa še pijačo bi mu 
morda naročili.

Kalanick je z idejo okužil Garretta Campa, 
kanadskega investitorja in solastnika sple-
tne strani StumbleUpon, in si tako prislu-
žil 200.000 dolarjev zagonskega kapita-
la. Dovolj, da je v nekaj mesecih s prijatelji 
razvil aplikacijo UberCab. Poleti 2010 so za 
beta različico programa (vsak programer bi 
vam povedal, da ni šlo za nikakršen prese-
žek) pridobili investicijo v višini 1,25 mili-
jona dolarjev. Uberju so se vrata na širo-
ko odprla. 

Taksisti v skrbeh, še bolj države
Danes od prvega Uberja ni ostalo nič. Po še-
stih letih se lastniki pogovarjajo v milijar-
dah (vrednost podjetja je prek 50 milijard 
dolarjev). Tudi aplikacija ni več naivno pre-
prosta. Med drugim se govori, da program 
samodejno prilagaja cene glede na nivo 
vaše baterije (manj polna baterija, več ste 
pripravljeni plačati). Prav tako na ceno vpli-
va vreme, osebni profil šoferja, ocene po-
tnikov. Med najstnicami v New Yorku so 
lepi, postavni in poliglotski šoferji prava 
nočna mora za konzervativne starše (ta-
kšni tipi pač vedo, kje v mestu so najboljše 

zabave). Danes Uber ni več obskurna apli-
kacija, pač pa postaja način življenja za po-
nudnike storitev in tudi uporabnike. A še 
vedno ostaja skrivnost, zakaj Uber povsod 
po svetu dviguje prah? Bolj kot razjarjeni 
taksisti, ki v Uberju vidijo nelojalno kon-
kurenco (samo pomislite, da bi vam odži-
ral službo vsakdo, ki ima vozniško in pet 
minut časa), so v skrbeh države. Taksiste 
Uberja najdete v že več kot petdesetih dr-
žavah, davke pa pobira le Kalifornija. Je to 
res? Ne povsem. Odvisno od lokalne zako-
nodaje, vendar ne gre pozabiti, da je Uber 
vendarle ohranil startupovski vitki podje-
tniški sistem (lean strategy). So hitri, fleksi-
bilni, kreativni. Mar ni naivno pričakovati, 
da bo takemu tempu sledila tudi sloven-
ska zakonodaja? Veliko bolj realna je ne-
varnost, da bodo birokrati na koncu "rodili" 
običajno taksi službo amaterskih voznikov.

Podjetje rekordov ima tudi 
rekordno izgubo
V prvih devetih mesecih lanskega leta je 
Uber, organizator prevozov, pred katerim 
»trepetajo« taksisti po svetu, zabeležil ne-
slutene finančne rezultate – za 3,8 milijar-
de dolarjev prihodkov, kar je kar dvajset-
krat več kot pred tremi letih. Še bolj osu-
pljiva pa je izguba – dosegla je 2,2 milijar-
di dolarjev. Podjetje je s svojim konceptom 
organiziranja potniških prevozov dejavno 
v 545 mestih in v 66 državah sveta. Obseg 
poslovanja bliskovito raste. Bruto prihod-
ki, ki vključujejo skupno vsoto voznin, ki 
jih za prevoze z Uberjem plačajo potniki, 
so se s 690 milijonov dolarjev v letu 2013 
povzpeli na 10,85 milijarde v letu 2015, v 
prvih devetih mesecih letos pa so dose-
gli 14,2 milijarde dolarjev. Osupljiva rast 
se je nekoliko upočasnila v lanskem dru-
gem polletju, potem ko se je Uber odločil, 
da se umakne s kitajskega trga. Svoje tam-
kajšnje podjetje je v zameno za milijardo 
dolarjev investicije v matično podjetje in 

ohranitev 17,5-odstotnega lastniškega de-
leža v lokalni družbi prepustil tekmecu 
Didi Chuxing.

Zakaj je Uber za otroke pogorel
Startup Shuddle, ki so ga Američani po-
imenovali kar Uber za otroke, zaključu-
je svojo pot. Startup, ki je želel prekositi 
Uber, je pogorel ravno zaradi njega. In to 
kljub velikim finančnim injekcijam. Od 
leta 2014 je startup pridobil za 13,2 milijo-
na dolarjev investicij, kar po besedah nje-
govega prvega moža Douga Aleyja ni bilo 
dovolj: da bi postali profitabilni bi potrebo-
vali še vsaj 10, celo 15 milijonov dolarjev, 
je dejal o nedavni napovedi, da bo storitev 
ugasnila. Kakšna je sploh zgodba Shuddla? 
Na kratko povedano, gre za storitev, spe-
cializirano za prevoz otrok. Startup se je 
osredotočal predvsem na zaposlene star-
še, ki so si želeli varnega prevoza za svo-
je otroke, zanj pa bili pripravljeni odšte-
ti malo več, kot če bi naročili storitev pri 
Uberju ali Lyftu. Šlo je za prevoz otrok, ki 

jim ni bilo potrebno več sedeti v otroškem 
sedežu, v ameriškem primeru to pomeni 
od okoli 8. leta dalje. Podjetje je zaposlova-
lo 32 ljudi, za razliko od Uberja in Lyfta je 
bila večina voznikov ženskega spola, veči-
na z izkušnjami z varstvom otrok. Zgodba 
je nastala iz potrebe po trgu: starši so težje 
zaupali voznikom Uberja, nekateri vozniki 
naj bi bili celo nasilni, zato se ob misli, da 
bi takšnim voznikom zaupali svoje otro-
ke, niso počutili lagodno. Ameriški mediji 
so v preteklosti celo poročali o dveh smr-
tnih primerih, pri katerih so bili udeleženi 
Uberjevi vozniki.

Slovenska pamet in birokracija
Ali ste vedeli, da je prvi Uber na svetu že 
leta 2005 (pet let pred originalom) nastal 
v Sloveniji? Stran se imenuje Prevozi.org, 
ustanovil jo je Jure Čuhalev. V skladu s slo-
vensko dediščino nevoščljivosti so se Pre-
vozi.org na začetku ukvarjali z dilemo, ali 
je prispevek za povračilo stroškov, če nek-
do pristopi v vaš avto, delo na črno. Iska-
li so mnenja na ministrstvih in inšpekci-
jah (nekdo jih je namreč prijavil). Če bi se 
v tem času ukvarjali s poslovnim mode-
lom in z iskanjem investitorja, bi imeli v 
Sloveniji največjo taksi službo na svetu in 
enega milijonskega davkoplačevalca več. 

Airbnb.com
Poznan je tudi primer Airbnb.com, kjer lju-
dje po spletu oddajajo stanovanja. Podje-
tniki ponujajo celo najemniška stanova-
nja, ker lahko kljub plačilu najemnine in 
drugih stroškov z oddajanjem ustvarijo 
pozitivno razliko (pri dvosobnem stano-
vanju so lahko zaslužki med 500 in 1000 
evri na mesec). Ali ste vedeli, da je na pri-
mer v Münchnu, kjer se je Airbnb še po-
sebno razbohotil, težje dobiti stanovanje 
kot službo?! 
To velja tudi za okolico, vse do petdeset ki-
lometrov iz bavarske prestolnice.  n

Prihod Uberja in njegove storitve za posredovanje prevozov je predvsem 
med taksisti izzval proteste v številnih evropskih mestih.

Podjetje rekordov z rekordno 
izgubo

UBERUBER

PODjETniŠKE ZGODBE

Bo Uber Technologies sploh kdaj posloval z dobičkom? 
To je vprašanje, ki si ga vse bolj pogosto zastavljajo 
vlagatelji in finančni analitiki.

Slovenski uber za čistilce
Beeping je spletna platforma za naročanje čistilcev. Trenutno s petimi 
čistilci delujejo samo v Ljubljani, a načrti so veliko večji. Če bo šlo vse 
po načrtih, se nameravajo najprej razširiti v večja bližnja mesta, ki ima-
jo močno skupnost Airbnb, to so Gradec, Zagreb, Budimpešta, Bratislava 
in Praga, pravita Jan Dobrilovič, soustanovitelj mladega podjetja, ki po-
vezuje čistilce in tiste, ki jih potrebujejo in David Mohar. Po letu delova-
nja so te dni sklenili pogodbo o poslovnem sodelovanju z družbo Henkel 
Slovenija. Partnerstvo se nanaša na skupne trženjske in prodajne 
aktivnosti.
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Projekt platforme Iconomi je ob koncu 
lanskega leta zbral 9,5 milijona evrov 

zagonskega kapitala. Slovenska ideja je 
prva platforma za upravljanje skladov v 

decentralizirani ekonomiji.

Mlado slovensko podjetje Iconomi želi pretresti temelje industrije 
upravljanja sredstev. Z množično prodajo (ang. crowdsale) želijo 
dobre podjetniške ideje narediti dostopne velikemu krogu ljudi 

in odstraniti privilegiran dostop institucionalnih vlagateljev. 

Sredstva iskali v kriptosvetu
Iconomi je lani postal najuspešnejši pro-
jekt množičnega financiranje v Sloveniji. 
Do rekorda jim je uspelo priti z novo obli-
ko množičnega financiranja, v kateri so 
sredstva iskali v kriptosvetu. Sredstva so 
primarno zbirali v treh kriptovalutah - bit-
coin, ether in lisk -, vse ostale kriptovalute 

pa so se sproti konvertirale v bitcoin. Mo-
žna pa so bila tudi nakazila v denarju. Za 
razvoj tehnične in finančne infrastrukture 
ter platforme, ki bo združevala vzajemne 
sklade z različnimi kripto valutami, je lah-
ko prispeval vsakdo, potrebna je bila le re-
gistracija na njihovi spletni strani ico.ico-
nomi.net.

Kje so dobili idejo?
Vse kaže, da so virtualne valute in bitcoin 
kot njihov najbolj prepoznaven predstav-
nik prvi korak k decentralizaciji finančnih 
storitev in celotnega gospodarstva.   Ide-
jo za Iconomi je ekipa dobila po projek-
tu Cashila, pri katerem so se prvič sreča-
li s kriptovalutami. 
Ta deluje kot spletna banka, prek katere 
lahko lastniki bitnih kovancev hitro in pre-
prosto poravnajo svoje račune tretjim ose-
bam. Plačnik plača v bitcoinih, prejemnik 
pa dobi denar v evrih. Iconomi je platfor-
ma, kjer je mogoče ustvarjati različne krip-
tosklade. Iconomi deluje nekako po nače-
lu vzajemnega ali pa sklada ETF in teme-
lji na Ethereumovi tehnologiji verig po-
datkovnih blokov, zaradi česar ima dru-
gačno naravo kot ti obliki vlaganja. V For-
besu so ga, recimo, označili kar za "Uber 
premoženjskega upravljanja". Soustano-
vitelja podjetja sta Jani Valjavec in Tim Mi-
tja Žagar in strateški svetovalec, partner v 
podjetju za tržne raziskave Valicon, Zenel 
Batagelj. "Ugotovili smo, da več ljudi vla-
ga v kriptosvet, kot pa unovčuje žetone, 
kot je recimo bitcon. Prepričani smo, da 
je prihodnost v decentraliziranem svetu. 
To je odgovor na trenutno gospodarstvo, 
ki ni v najboljši kondiciji in ne daje pravih 
odgovorov," o tem, zakaj so začeli razvija-
ti Iconomi, pravi Žagar. Iconomi ni Žagar-
jev prvi projekt. Začel je s podjetjem Open 
hours in nato zavestno prešel na verige po-
datkovnih blokov s podjetjem Cashila. "Pri 
Cashili je bila ideja: zakaj ne bi razvili stori-
tve, ki bo omogočala plačevanje česar koli 
z bitcoini. Cashila je omogočala plačevanje 

na kateri koli račun v SEPA-območju," Ža-
gar razloži zamisel za svoj prvi pohod v 
svet verig podatkovnih blokov. In ko je bil 
omogočen tudi promet v nasprotni sme-
ri, se pravi iz evrov v bitcoine, so opazili, 
da več uporabnikov Cashilo uporablja bolj 
kot sredstvo za vlaganje v bitcoin, in ne za 
prvotno mišljen namen.

Prve ponudbe kovancev
Vmes se je nato zgodil še Ethereum, ki 
omogoča, da se v Ethereumovo verigo 
podatkovnih blokov vpne poljubno pro-
gramsko kodo, kar je bila povsem nova 
funkcionalnost. Ethereum je poleg tega 

denar, takrat nepredstavljivih 18 milijo-
nov dolarjev, za svoj začetek dobil prek t. 
i. initial coin offering (ICO) oz. po sloven-
sko prve ponudbe kovancev. Ethereum je 
vlagateljem v zameno za njihove bitcoi-
ne ponudil svoje "kovance" oz. aplikacij-
ske žetone (ang. app-tokens) imenova-
ne Ether, ki omogočajo plačevanje v nji-
hovem spletnem okolju in hkrati predsta-
vljajo neke vrste lastniški delež.

Ta model je kaj kmalu postal priljubljen 
tudi pri drugih projektih iz sveta blokov-
nih verig, npr. Augur, Lisk … 

Kako poenostaviti vlaganje?
Prek Iconomijeve platforme bo uporabnik 
lahko, med drugim, sodeloval v izbranih 
ICO-jih in združil različne aplikacijske že-
tone v enega samega, kar bo predstavlja-
lo košarico digitalnih sredstev (ang. Di-
gital Assets Array - DAA). To daje zgodbi 
dve plati. Ena je, da bo zaradi nizkih vsto-
pnih in transakcijskih stroškov in ker teh-
nologija omogoča kupovanje deležev, ki 
se merijo v promilih, vsakdo lahko postal 

upravljavec premoženja. Druga plat pa je, 
da se bodo prek Iconomija lahko nepo-
sredno povezali profesionalni upravljav-
ci premoženja, ki imajo znanje, in široka 
skupnost vlagateljev, ki bodo vlagali v pro-
fesionalno sestavljene in vodene DAA-je. 
Uspešnost svojih DAA-jev bodo uporabni-
ki lahko med seboj primerjali in tudi služi-
li s provizijami, če bodo drugi uporabniki 
vložili v njihove "košarice". Za transakcije 

v dotičnem spletnem okolju (na platformi) 
bodo morali uporabniki kupiti Iconomije-
ve žetone, delitev zaslužka med platformo 
in uporabniki pa bo v razmerju 70:30.

Demonstracijski DAA
Ekipa za Iconomijem je sestavila tudi svoj, 
demonstracijski DAA, imenovan ICNX, in 
trenutno še zmanjšuje število korakov, ki 
se pri tovrstnem vlaganju pojavljajo. Ve-
lika večina vlaganja v tem svetu se na-
mreč še vedno dogaja na ravni kriptova-
luta-kriptovaluta in ne na ravni fiatvaluta 
(npr. evro)-kriptovaluta, kar postopek vla-
ganja nekoliko zaplete. 

Svet žetonov
"Naša vizija je, da se bo nekega dne vse 
'požetonilo'. Se pravi, delnice, valute, vre-
dnostni papirji …" pove Batagelj. "Danes 
namreč svet deluje zelo podoptimalno. Če 
nakažem denar iz Evrope v Ameriko, za-
kaj moram čakati tri dni, če pa lahko prek 
neke aplikacije pošljem sporočilo v nekaj 
sekundah? Zakaj bi moral na notarja čaka-
ti do ponedeljka, da overim neko pogod-
bo? Verige podatkovnih blokov, tako kot 
svet, tečejo 24 ur in proti temu vse gravi-
tira," napove Žagar. Hkrati opozori, da tre-
nutno vlada veliko navdušenja za vlaganje 
v tovrstna sredstva, čeprav ljudje sploh ne 
razumejo, v kaj vlagajo. In en kazalnik ba-
lona bodo tudi ICO-ji, kjer bodo "ustano-
vitelji" samo pobrali denar in odšli. Zato 
pa bodo, poudari, potrebni projekti, kot je 
Iconomi, kjer se bo javno spremljal uspeh 
posameznega DAA-ja, kar bo ločilo zrna 
od plev.
Neposredni napad na industrijo tvegane-
ga kapitala z novimi tehnologijami se to-
rej začenja v Sloveniji. Kar Batagelj ob tem 
upa, da bo ta projekt tudi pustil za seboj, je, 
da tistim, ki spremljajo področje, podobni 
prihodnji slovenski projekti ne bodo pusti-
li negativne asociacije. n

Mlada slovenska podjetnika sta začela z zbiranjem sredstev za spletno 
platformo ICONOMI, prvo v svetu, preko katere bodo uporabniki 

upravljali s kripto skladi.

Plačevanje česar koli z bitcoini

IconomiIconomi

PODjETniŠKE ZGODBE

Kriptovalute bolj priljubljene kot predmet vlaganja in 
ne plačevanja.

V nasprotju z večino startupov pri Iconomiju sredstev 
niso iskali prek uveljavljenih kanalov, kot je Kickstarter, 
ampak prek svoje spletne strani.

Kaj je decentralizirana ekonomija?
Decentralizirana ekonomija temelji na tehnologiji verige podatkovnih 
blokov (angleško blockchain) in je v izjemnem porastu. Gre za neke vrste 
sledenje podatkom od začetka do konca, ki naročnikom zagotavlja, da ti 
niso ponarejeni. Zanje se vse bolj ogrevajo banke, borze, državne admini-
stracije, politične stranke …
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TRENDI TRENDI

Xiaomi bo odprl 
2.000 novih trgovin 
Kitajsko podjetje Xiaomi je tre-
tji največji proizvajalec pame-
tnih mobilnih telefonov na sve-
tu, saj se lahko njegovi izdel-
ki brez težav kosajo z izdelki vo-
dilnih podjetji, hkrati pa so pre-
cej cenejši. Podjetje ima za na-
slednjih nekaj let kar ambiciozna 
načrte, saj računa na to, da bo 
občutno povečalo obseg poslo-
vanja na svetovnem trgu, in si-
cer na področju pametnih mobil-
nih telefonov in drugih naprav. 
Zaradi tega ne preseneča, da ki-
tajsko podjetje Xiaomi želi pove-
čati število svojih fizičnih trgovin 
zunaj Kitajske, in sicer za oko-
li 2.000 v naslednjih treh letih po 
vsem svetu vključno z Evropo.
Podjetje Xiaomi bi z odprtjem 
lastnih trgovin v Evropi skoraj 
zagotovo rešilo eno izmed naj-
bolj perečih težav, s katerimi se 
sooča v zadnjih nekaj letih, in 
sicer s pomanjkanjem uradne 
podpore strankam, ki imajo te-
žav z njihovimi pametnimi mo-
bilnimi telefoni ali drugimi na-
pravami. Poleg tega bodo po-
tencialni kupci imeli možnost 
preizkusiti izdelek pred naku-
pom, kar bi po vsej verjetnosti 
marsikoga prepričalo v nakup. 
Ali bo podjetje Xiaomi odprlo fi-
zično trgovino tudi pri nas, je 
težko napovedovati, čeprav je 
to povsem možno, saj so nje-
govi pametni mobilni telefonij 
pri nas zelo priljubljeni, saj jih je 
mogoče kupiti skorajda povsod 
tam, kjer prodajajo telefone.

Razkrito, kdo je kriv za upad prodaje 
osebnih računalnikov!
Analiza podjetja Gartner je namreč pokazala, da so za pomanjkanje 
osebnih računalnikov in s tem posledično višjih cen dejansko kri-
vi kar sami proizvajalci sestavnih delov zanje. Ti namreč ne želijo 
proizvesti več, kot je potrebno, pogosto pa proizvedejo celo manj 
od povpraševanja. Zaradi tega proizvajalci sestavnih delov dejan-
sko umetno ustvarjajo pomanjkanje sestavnih delov na trgu, kar se 
trenutno pozna tudi v manjši količini končni izdelkov, ponekod celo 
v daljših dobavnih rokih.

WHATSAPP

Preverite kaj zmore 
novi WhatsApp!
Storitev WhatsApp je med uporabniki pametnih mobilnih tele-
fonov, tabličnih računalnikov in drugih mobilnih naprav nadvse 
priljubljena, saj jo skupno uporablja že več kot ena milijarda po-
sameznikov. Novi WhatsApp pa je prinesel nove možnosti, ki so 
že tako priljubljeno pogovorno aplikacijo naredili še bolj uporab-
no. Med njimi izstopa predvsem možnost izmenjevanja poljub-
nih datotek z vsemi, s katerimi smo povezani. Aplikacija WhatsA-
pp se je uporabnikom prikupila že na račun tega, da je omogočila 
urejanje večpredstavnostnih datotek, fotografij in videoposnet-
kov. Poleg tega lahko to vsebino takoj in brez težav delimo s pri-
jatelji in znanci. Sedaj pa uporabniki niso več omejeni na fotogra-
fije in videoposnetke, ampak si lahko med izmenjevanje sporo-
čil izmenjujejo tudi dokumente Word ali Excel, glasbene datoteke 
mp3 ali aac arhive zip in še mnogo več. Nobenega dvoma ni, da bo 
ta možnost navdušila vse uporabnike aplikacije WhatsApp, ki po-
časi, a zanesljivo postaja pravo večnamensko orodje z možnostjo 
deljenja vsebin z drugimi aplikacijami, ki jih uporabljamo. Tu ve-
lja še omeniti, da lahko najnovejšo različico aplikacije WhatsApp 
za Android prenesete na spletnem naslovu http://bit.ly/WhatsA-
pp-Messenger-Android, za mobilne naprave Apple iOS pa na sple-
tni povezavi http://bit.ly/WhatsApp-Messenger-iOS.

Dell ponuja hibridni 
prenosnik z 
brezžičnim 
polnjenjem
Brezžično polnjenje akumu-
latorjev je danes večinoma 
omejeno na izbrane modele 
pametnih telefonov zgornjega 
cenovnega razreda. Podjetje 
Dell to spreminja s hibridnim 
prenosnikom/tablico Latitu-
de 7285, ki ga mnogi uvršča-
jo kot neposrednega tekmeca 
priljubljenemu hibridu Micro-
soft Surface. Tudi če odmisli-
mo brezžično polnjenje aku-
mulatorjev, je Latitude 7285 
nadpovprečno zmogljiv raču-
nalnik. Za razmeroma majhno 
napravo z 12,3-palčnim zaslo-
nom ima lahko vgrajene pro-
cesorje Intel do različice Core 
i7, 8 GB RAM enote SSD do ve-
likosti 256 GB. Zaslon se po-
naša z zelo visoko ločljivo-
stjo 2.880 x 1.920 pik, popoln 
je tudi nabor vmesnikov. Kljub 
vsemu je Latitude debel le 
7,25 mm in tehta komaj 0,68 
kg, ko ga uporabljamo kot ta-
blico. Zaradi tega ne presene-
ča, da je cena ustrezno visoka 
– od 1.200 do 2.000 dolarjev, 
odvisno od konfiguracije. Za-
deva postane še posebej zani-
miva, če si namesto standar-
dne tipkovnice omislimo Dell 
Latitude Wireless Charging 
Keyboard in ustrezno polnil-
no podlogo, ki zagotavlja moč 
polnjenja 30W. Toda pozor, 
če želimo računalnik polni-
ti brezžično, moramo k zgoraj 
naštetim cenam prišteti še za-
jetnih 550 dolarjev za brezžič-
ni polnilni komplet.

IT

easyJet utrjuje 
sodelovanje z dunaj-
skim letališčem
Mednarodno letališče Du-
naj pozdravlja odločitev ea-
syJet za nadaljnjo sodelovanje 
v okviru lokacije in poslovanja 
na evropskih trgih: "To je pred-
vsem potrditev visoke kako-
vosti in konkurenčnosti letal-
ske lokacije Avstrije. To kaže, 
da je Avstrija zelo dobro pozi-
cionirana v mednarodnem le-
talskem poslu. easyJet je eden 
izmed najmočnejših in hitrora-
stočih letalskih prevoznikov na 
letališču Dunaj in že več let po-
memben partner tega letali-
šča. Zato pozdravljamo to od-
ločitev in jo vidimo kot potr-
ditev dobrega sodelovanja,"je 
povedal direktor dunajskega 
letališča mag. Julian Jäger in 
dr. Günther Ofner.

10 destinacij iz 
Dunaja
easyJet trenutno leti na deset 
destinacij iz Dunaja s skupno 
62. frekvencami na teden. Du-
naj je tako neposredno pove-
zan z letališči v Amsterdamu, 
Berlinu, Bristolu, Edinburghu, 
Ženevi, Londonu Heathrow in 
Londonu Luton, kot tudi z le-
tališčem v Lyonu, Mancheste-
ru in Neapelju. V prvi polovi-
ci leta 2017 je bila rast potni-
škega prometa 42,5% na pri-
bližno 400.000 potnikov. ea-
syJet je poleg Austrian Air-
lines ter Euro Wings eden iz-
med letalskih prevoznikov z 
rastjo tudi v letu 2017.

ADRIA AIRWAYS

Privoščite si poto-
vanje v poslovnem 
razredu!
Če ste let rezervirali pri Adrii Airways, se lahko prijavite za pre-
mestitev v poslovni razred že za samo 49 EUR. Tako boste lah-
ko uživali v vsem udobju in prednostih storitev poslovnega ra-
zreda, kot so prazen sedež poleg vas, obroki in pijača, dodatna 
prtljaga, dostop do letaliških salonov, prednostna prijava za let, 
dodatne točke zvestobe in hitrejši prehod skozi varnostne pre-
glede. Privoščite si največje udobje in slog, da boste na cilj pri-
speli spočiti, polni energije in pripravljeni na vse, kar vas čaka. 
Ugodnosti, ki ste jih deležni:
■n Brezplačni obroki in pijača: uživajte v okusnih obrokih na 

krovu in brezplačnih napitkih.
■n 2 kosa ročne in prijavljene prtljage: Dodatna dovoljena koli-

čina prtljage, ki jo ponuja višji razred.
■n Prednostna prijava na let: prihranite čas na letališču s pred-

nostno prijavo za let in vkrcanjem.
■n Razvedrilo med letom: na poti na cilj si oglejte najnovejše fil-

me in še mnogo več.
■n Pridobite več (1250–2000) milj zvestobe: prislužite si doda-

tne milje višjega razreda in nagrade, povezane z njimi.
■n Časopisi in revije: med letom prelistajte svoje priljubljene ča-

sopise in revije.
■n Ob odpovedi vrnitev plačanega zneska v celoti: če vam pre-

mestitev v višji razred ni dodeljena, vam bo znesek, ki ste ga pla-
čali za premestitev na letu, vrnjen pet dni po datumu odhoda leta.
■n Brezplačna sprememba potovanja: če let spremenite še pred 

dodelitvijo premestitve v višji razred, lahko tudi premestitev v 
poslovni razred brez težav prenesete na novi let.
■n Večje udobje v ekonomskem razredu!

Če ste let rezervirali pri Adrii Airways, se lahko za možnost, da je 
poleg vas prazen sedež, prijavite že za samo 19 EUR.
Tako pridobite možnost, da bo na letu poleg vas prazen sedež. 
Lahko se boste udobno namestili, naspali ali se z več zasebno-
sti in prostora posvetili delu. 

Z družbo Eurowings 
na Majorko
Odslej bo mogoče z direktnim 
letom kakovostnega nizkoce-
novnega letalskega prevoznika 
Eurowings v Palmo iz Gradca le-
teti dvakrat na teden. Majorka 
je že več let najbolj priljubljena 
počitniška destinacija potnikov, 
ki letijo iz in v Gradec. Z druž-
bo Eurowings boste lahko od-
slej na ta priljubljeni počitniški 
otok leteli dvakrat tedensko, in 
sicer ob četrtkih in nedeljah. Ob 
Dunaju, Salzburgu in Linzu je s 
tem drugo največje mesto v Av-
striji postalo četrta destinacija, 
ki je z neposrednim letom pre-
voznika Eurowings povezana s 
španskim počitniškim otokom. 
Mesti Gradec in Palma bosta po-
vezani z dvema letoma na te-
den. Prevoz bo zagotovljen z le-
talom Airbus A320, in sicer vsak 
četrtek in nedeljo. Potniki lahko 
lete rezervirajo na spletni stra-
ni www.eurowings.com ali prek 
aplikacije Eurowings. Na spletni 
strani organizatorja potovanj 
Eurowings Holidays pa so na vo-
ljo tudi ugodna pavšalna poto-
vanja. Kakovosten nizkocenovni 
letalski prevoznik, ki je del kon-
cerna Lufthansa, je na Major-
ki lastno bazo odprl šele konec 
maja. Povpraševanje po letih na 
sončni otok – Majorko narašča. 
Zdaj letalska družba z otokom 
povezuje več kot 20 letališč v 
Avstriji in Nemčiji, letno ponuja 
6000 letov na Majorko in nazaj 
ter na teh linijah letno pričakuje 
več kot milijon potnikov.

Letalstvo
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Risani junaki na 
obližih 
Tudi, ko nismo več majhni 
otroci se še zmeraj radi po-
istovetimo z risanimi junaki 
našega otroštva. Pri znamki 
Hansaplast so tako male kot 
velike otroke razveselili obli-
ži junakov risane serije Voj-
ne zvezd (Star Wars), Miška 
Mika in prijateljev (Mickey & 
Friends) in Frozen, sedaj pa je 
obliže Vojne zvezd in Frozen 
mogoče kupiti v shranjeval-
ni škatlici istoimenskih risa-
nih junakov. Obliži za otroke 
Hansaplast v tematskih ška-
tlicah so primerni za vse vr-
ste manjših ran. Barve so var-
ne in ne ogrožajo celjenje ran, 
medtem ko je material izdelan 
posebej za občutljivo otroško 
kožo. Ne glede na nagajivo 
ravnanje otrok nelepljiva bla-
zinica zaščiti in oblazini rano, 
male divjake pa obvaruje pred 
umazanijo in bakterijami, da 
zaprejo celotno okolico rane. 
Kljub temu, da so obliži znam-
ke Hansaplast vzdržljivi in ne 
popustijo tujkom, da bi prodr-
li v notranjost, je obliž že za-
radi higienskih razlogov pri-
poročljivo menjati vsak dan. 
Odstranjevanje otroških obli-
žev je neboleče, ilustracije pa 
prikličejo prej nasmeh kakor 
solze. Poleg risanih junakov 
na obližih je zanesljivost lepi-
la tista, ki zagotavlja, da obliž 
ostane na mestu. 

“Ječmen, rž, slad in cikorija so bogat vir 
prehrambenih vlaken, katere se še po-
sebej priporočajo osebam, ki skrbijo za 
zdrav način življenja, sledijo načelom 
zdrave prehrane, športnikom, vegetari-
jancem in veganom, nosečnicam in otro-
kom ter osebam, ki želijo uravnavati svo-
jo telesno težo.” 

— DiAnA GluHAK, mag. Nutr. svetovalka za nutricizem

FRANCK

Instant žitni napitki 
Bianka
Več kot stoletje je namen podjetja Franck, da svojim uporabni-
kom polepša trenutke vsakdana in tako tudi linija Bianka instant 
napitkov iz žitaric, sladu in cikorije nadaljuje s to tradicijo. Oku-
sni Bianka instant žitni napitki s svojimi privlačnimi okusi in kre-
mno aromo ponovno osvajajo nove generacije uporabnikov, ki 
imajo tokrat priložnost odkriti različne izdelke Bianka. Ti instant 
napitki nastanejo s procesom ekstrakcije in praženja ježmena, 
rži, sladu in cikorije ter so pripravljeni v samo eni minuti, le pre-
lijemo jih z vročim mlekom ali vodo. Končni rezultat je okusen, 
kremast napitek, bogat z vlakni, ki jih vsebujejo prav žitarice in 
cikorija. Bianka žitni napitki so najbolj primerni za vse, ki želijo 
uživati v naravnem in okusnem napitku, kot tudi za tiste, ki skr-
bijo za uravnoteženo prehrano, so telesno aktivni ali potrebuje-
jo poseben režim prehrane. Zahvaljujoč cikoriji ti napitki ne vse-
bujejo kofeina in so primerni za vse generacije in stile življenja 
ter se lahko pijejo kadarkoli čez dan. Linija Bianka je sestavlje-
na iz treh izdelkov: Bianka Classic v kombinaciji žitaric, cikorije 
in sladu izpostavlja privlačno sladko aromo, čeprav ne vsebuje 
dodanega sladkorja. Ta izdelek je dostopen tudi v 6 gramskem 
pakiranju Bianka Classic stick. Bianka 100% Cikorija je v celoti 
narejena iz te gomoljaste rastline in je primerna za ljudi, ki živijo 
aktivno ali le iščejo okusno alternativo kavi. Bianka Čokolada je 
odlična čez cel dan, upreti se ji ne morejo tako otroci kot odrasli.

Hišni ljubljenčki se 
vozijo v slogu
Socialna omrežja so preplavi-
li simpatični posnetki hišnih 
ljubljenčkov, ki obožujejo vo-
žnjo z iRobotom. Posnetki do-
sežejo nekaj milijonov ogle-
dov. 10 milijonov ogledov je 
tako na primer dosegel psi-
ček, oblečen v kostum mor-
skega psa, kako preganja udo-
mačeno gosko. 
Nova Roomba® 980 v naspro-
tju s svojimi predhodnicami 
posesa celotno nadstropje va-
šega stanovanja, po potre-
bi pa si gre med sesanjem na-
polnit baterijo in se po polnje-
nju vrne v prostore, ki jih še 
ni uspela posesati. Sistem Ae-
roForce čiščenja poskrbi, da 
prahu v domu ni več. Naviga-
cija iAdapt® v kombinaciji s 
funkcijo vSlam® z vizualiza-
cijo prostora pa poskrbita, da 
ne ostane niti najmanjši pro-
storček vašega stanovanja 
neočiščen. 
Lahko očisti do 185 m2, prav 
zaradi nove funkcije, ki poskr-
bi, da se gre robot lahko med 
čiščenjem napolnit in dokon-
čat svoje delo. iRobot danes 
vključuje nekaj vrhunskih ro-
botov, ki s čiščenjem hiše ali 
stanovanja in območja oko-
li njega pomagajo več kot 16 
milijonom ljudi po vsem svetu.

GOSPODINJSTVO

iz posebnega 
nastane edinstveno
Športni dizajn SEAT Ibize osta-
ja razpoznaven. Toda z barv-
nimi paketi za notranjost in 
zunanjost ga lahko individua-
lizirate čisto po lastnih željah. 
Upravljanje tehničnih inova-
cij ni samo preprosto, temveč 
so inovacije tudi dobro vide-
ti. SEAT Ibiza ima številne ino-
vativne tehnologije, zaradi ka-
terih je vsaka vožnja še udob-
nejša. Veselite se tehnologije 
Full Link, ki vsebine pametne-
ga telefona prezrcali na me-
dijski sistem, navigacijskega 
sistema in kamere za vzvra-
tno vožnjo. 
Ob vsem užitku pri vožnji, ki 
ga nudi SEAT Ibiza, zraven se-
veda spada tudi napredna 
varnostna oprema. Zaradi 
dnevnih LED-luči, številnih asi-
stenčnih sistemov in kamere 
za vzvratno vožnjo je skupaj s 
petimi zvezdicami na preizku-
snem trčenju Euro-NCAP zdaj 
najvarnejša doslej. 
EcoTSI-motor ima moč ben-
cinskega in varčnost dizelske-
ga motorja. Zato SEAT Ibiza 
Eco TSI doseže neverjetno po-
rabo samo 4,2 litra/100 km in 
izpuste CO2 98 g/km. Notra-
njost SEAT Ibize je oblikovana 
po najvišjih zahtevah in z naj-
boljšimi materiali. 
Z osebnim okusom in original-
no dopolnilno opremo SEAT® 
naredite več iz svojega nove-
ga vozila. Z največjo izbiro do 
zdaj se lahko veselite svoje či-
sto osebne SEAT Ibize.

HYUNDAI

Novi odštekani 
križanec
Hyundai se z novim modelom kona med zadnjimi avtomobil-
skimi znamkami podaja v razred majhnih crossoverjev oziroma 
mestnih športnih terencev. Nova kona je dolga 4,16 metra, široka 
1,8 metra in visoka 1,55 metra. Avtomobil je tako nekoliko daljši 
in širši od nissana juka, ki je eden najbolje prodajanih in prepo-
znavnih avtomobilov tega razreda, od juka pa ima kona sedem 
centimetrov daljšo medosno razdaljo. Obenem ima kona soli-
dnih 17 centimetrov oddaljenosti od tal. Pri Hyundaiju želijo s 
kono izpostaviti urbanost in dinamičnost ter predvsem privabi-
ti mlajše kupce. Kona bo umeščena pod santa feja in tucsona in 
bo predstavljala enega ključnih modelov za cilj korejske znam-
ke, da postanejo do leta 2021 najuspešnejša azijska avtomobil-
ska znamka v Evropi. Avto bo na  notranjosti bo imela kona pre-
cej skupnih elementov z novo generacijo i30. Na sredinski kon-
zoli bo lahko tudi osempalčni zaslon na dotik, pred voznikom 
pa nov sistem za projekcijo podatkov o vožnji (head-up display). 
Podatki se ne bodo prikazovali na vetrobranskem steklu, tem-
več na večji dvignjeni ploščici na vrhu armaturne plošče. Notra-
njost bo po napovedih manj drzna od zunanjosti. Sprva bo kona 
na voljo le z dvema bencinskima motorjema. To bosta osnovni 
trivaljni bencinski litrski motor in 1,6-litrski turbomotor, ki bo na 
voljo v kombinaciji s šeststopenjskim dvosklopčnim menjalni-
kom in štirikolesnim pogonom. Kmalu bo kona v Evropi na voljo 
tudi z 1,6-litrskim dizelskim motorjem. V kombinaciji s sedem-
stopenjskim menjalnikom bo kona omogočala tudi izbiro nači-
na vožnje med normal in sport.

Hyundai i30 z največjo varnostno oceno 
Euro nCAP
Hyundai i30 je od neodvisne organizacije Euro NCAP pridobil 
največjo varnostno oceno – pet  zvezdic. Ta rezultat poudarja 
Hyundaijev uspešen pristop demokratizacije naprednih varno-
stnih tehnologij in funkcij v i30.  Nova generacija i30 je dosegla 
najvišje rezultate v kategorijah varnost odraslih, varnost otrok 
in varnost peščev ter varnostnih sistemov, kar dokazuje, da je 
i30 s petimi vrati eno izmed najvarnejših  in najbolje opremlje-
nih vozil v svojem segmentu.

AVTOMOBILIZEM

Oblika v duhu BMW
Novo vozilo BMW X3 je odraz 
neskončnih možnosti in iz-
raz čiste navzočnosti ter svo-
bode. S svojim atletskim vi-
dezom vas navduši že na prvi 
pogled, takoj nato pa vas po-
polnoma prevzame z vznemir-
ljivim voznim doživetjem. Za-
hvaljujoč delno avtomatizira-
ni vožnji in inteligentnem sis-
temu štirikolesnega pogona 
BMW xDrive nudi najboljše vo-
zno udobne na in onstran ce-
ste. S tem na novo določa me-
rila v svojem razredu in pov-
sem jasno sporoča: obstaja bi-
stvena razlika, kako dosežete 
svoje cilje. BMW X3 M40i: Po-
raba goriva v l/100 km (kombi-
nirana): 8,4-8,2, Emisije CO2 v 
g/km (kombinirane): 193-188.

Presunljivi mali suv
Novi Kia Stonic je poln vsebi-
ne. Svoje ostre horizontalne 
linije in temu nasprotne umir-
jene oblike zlije v izjemen, iz-
stopajoč videz. Z živahnim po-
gonom in izboljšano odzivno-
stjo vožnjo napolni z vznemir-
jenjem, z dodatnim udobjem 
in inovativnimi funkcijami pa 
vašim mestnim potem odvza-
me stres. Stonic doživetje ce-
ste znova izpolni z užitkom. 
Odkrijte njegovo ustvarjal-
no samozavest in neomejene 
nove načine, kako lahko nekaj 
poveste o sebi.
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Osupljivo dejstvo, 
ki bo spremenilo 
vaš pogled na 
sončenje
Zdi se, da o nevarnosti sonče-
nja in poškodbah, ki jih povzro-
čajo ultravijolični žarki, vemo 
že vse. Utegne pa vas prese-
netiti, kako dolgo po umiku s 
sonca se v koži še naprej tvo-
rijo poškodbe. Odslej boste še 
bolj pozorni na nego kože po 
izpostavljanju soncu. Za zašči-
to in nego kože moramo torej 
poskrbeti tudi po tem, ko se s 
sonca že umaknemo. Takrat je 
čas, da kožo, izsušeno od son-
ca, vetra, soli in klora, inten-
zivno navlažimo in jo oskrbimo 
s snovmi, ki ublažijo neprije-
tne in tudi nezdrave posledice. 
V veliko pomoč pri tem nam je 
lahko NIVEA SUN vlažilni losjon 
za nego po sončenju z oljem 
avokada. Ta kožo pomiri, ohra-
nja njeno prožnost in podaljša 
poleten ten. Ob rdečini si lah-
ko pomagate z NIVEA SUN SOS 
losjonom za nego po sončenju, 
zasnovanim posebej za to, da 
kožo, ki je poškodovana od UV 
žarkov, morske soli in klora, 
hladi ter jo dolgotrajno navlaži. 
Posebna formula kožo nemu-
doma pomiri in pomaga lajša-
ti poškodbe kože od nevšečnih 
poletnih vplivov. Vlažilni losjon 
za nego po sončenu pa lahko 
nanesete tudi drugače. NIVEA 
SUN In-Shower losjon nanesete 
na telo med tuširanjem in ga 
tudi izperete. Losjon s hladil-
no formulo z morskimi minera-
li kožo nemudoma ohladi, ta pa 
takšna ostane tudi, ko jo obri-
šete z brisačo.

Eucerin prejel nagrade Grazia Beauty Awards
Blagovna znamka Eucerin je postala absolutni zmagovalec na 
podelitvi nagrad Grazia Beauty Awards, ki ga je že drugo leto or-
ganizirala revija Grazia. Blagovna znamka Eucerin je s tremi na-
gradami dobila največ nagrad med vsemi sodelujočimi blagovni-
mi znamkami. Nagradi strokovne žirije sta prejeli:1. Eucerin Hya-
luron Filler CC krema in 2. Eucerin Fluid za intimno nego. Nagra-
do bralk revije Grazia pa je dobila: 3. Eucerin Sun Anti-Age Flu-
id za vsakodnevno zaščito obraza z zaščitnim faktorjem ZF 30. 

EUCERIN

Zdrava mera 
sončenja 
Sonce ne vpliva blagodejno le na našo duševnost, njegovi žar-
ki telo oskrbujejo z zdravo količino »sončnega« vitamina D. Za-
radi škodljivih učinkov sonca pa je povrhnjico telesa potrebno 
oviti v ustrezno zaščito. Težava se pojavi pri otrocih, saj zaščitni 
mehanizmi otroške kože še niso tako učinkoviti kot pri koži od-
raslih. Poroženela plast je tanjša, zaščitna funkcija kože pa še ni 
povsem razvita. Poleg tega so otroci tudi pogosteje izpostavlje-
ni UV-sevanju. Dokazano je, da poškodbe zaradi UV-žarkov ter 
pogoste sončne opekline v otroštvu povečajo tveganje za razvoj 
kožnega raka v odrasli dobi. Mag. Metka Adamič, dr. med. poja-
snjuje: »Več kot polovica vsega žarčenja prejmemo že pred ob-
dobjem polnoletnosti in prav v otroštvu in obdobju mladostni-
štva vpliv sončnih žarkov na koži povzroči večino škode. Prve 
okvare kožnih celic se začnejo že ob prvem nezaščitenem son-
čenju dojenčka in se tako skozi leta kopičijo. Do neke mere or-
ganizem še lahko popraviti nastalo škodo, če pa je okvar pre-
več, kloni.” Potrebo po preživljanju časa na toplih sončnih žar-
kih, hkrati pa ohraniti zdravo mero previdnosti, dajeta liniji Eu-
cerin SUN Kids za naše najmlajše ter Eucerin SUN za tiste malo 
večje. S skrbno razvitimi izdelki za zaščito kože pred UV-svetlo-
bo in visokoenergijsko vidno svetlobo z zelo visokim (ZF 50+) 
zaščitnim faktorjem.

Vonj cvetoče češnje
"Rdeče češnje 
rada jem, črne 
pa še rajši"! Ču-
dovit sadež je 
že dolgo na-
zaj postal sim-
bol privlačno-
sti v verzih številnih pesni-
kov in pisateljev in pooseblja 
čutnost in senzualnost. Zato 
so češnjeve cvetove upora-
bili tudi v laboratoriju v Ham-
burgu. Te vonje lahko najde-
te v NIVEA oljnem losjonu za 
telo Cherry Blossom z vonjem 
češnjevih cvetov in jojobi-
nim oljem, ki se ponaša s har-
monično mešanico perunike 
in češnjevih cvetov za nežno, 
dobro uravnoteženo dišavo. 
In ta vonj je postal hit poletja!

Za svežino na poti
Obdobje po-
letnih dopu-
stov je vseka-
kor eno naj-
lepših v letu. A 
do naše rajske 
destinacije nas 
pogosto vodi dolga in napor-
na pot. K sreči je danes na vo-
ljo veliko izdelkov, ki poskrbi-
jo za svežino tudi na poti. Zelo 
priročni za na pot in za prilo-
žnosti, ko v bližini nimate vode 
ali vam primanjkuje časa, so či-
stilni robčki. Za obraz, telo, za 
nego dojenčkov in tudi za inti-
mno nego. Intimni robčki NIVEA 
Intimo Fresh Comfort z alojo in 
vonjem belega čaja ter NIVEA 
Intimo Mild Comfort z izvlečk-
om kamilice in bisabolom vse-
bujejo blage formule z mleč-
no kislino, ki pomaga ohranjati 
pH-ravnovesje nožnice ter njen 
naravni zaščitni sistem.

LEPOTA ŽENSKE
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SEjMi
GM - Internationale Garten-
baumesse Tulln
31.08.2017 - 04.09.2017, Tulln, 
organizira: Messe Tulln GmbH
Največja vrtnarska in cvetli-
čarska razstava.
The Green World 2016
07.09.2017 - 08.09.2017, Brno, 
organizira: BVV Trade Fa-
irs Brno
Hortikulturni sejem.
CERSAIE
25.09.2017 - 29.09.2017, Bolo-
gna, organizira: Bologna Fiere
Mednarodna razstava kera-
mičnih ploščic in kopalniške 
opreme.
Marmomacc
27.09.2017 - 30.09.2017, Vero-
na, organizira: Veronafiere
Sejem kamna, tehnologij ob-
delave kamna in oblikovanja 
kamna.
6. iSEC
03.10.2017 - 06.10.2017, Beo-
grad, organizira: Beograd-
ski sajam
Mednarodni sejem varnosti 
objektov in infrastrukture.
13. mednarodni sejem 
energetike
04.10.2017 - 06.10.2017, Beo-
grad, organizira: Beograd-
ski sajam
Električna energija za indu-
strijo, premog, plin in nafta, 
obnovljivi viri energije, ener-
getska učinkovitost.
55. Mednarodni sejem 
pohištva
07.11.2017 - 12.11.2017, Beograd, 
organizira: Beogradski sajam
Predstavitev celotne lesne in-
dustrije - od predelave lesa do 
končnih proizvodov.
Heim+Handwerk
29.11.2017 - 03.12.2017, Muen-
chen, organizira: GHM
Sejem gradbeništva, pohištva 
in opremljanja.
Holz&Bau
29.08.2018 - 01.09.2018, Ce-
lovec, organizira: Kaerntner 
Messen
Sejem lesne industrije in gra-
dnje iz lesa.

MOBILNI DOMOVI

Prespite na 
Finskem, zbudite se 
v Parizu
Spite v Parizu, počutite pa se kot na Finskem? To je zdaj mogoče 
- sredi Pariza namreč oddajajo počitniško hiško, ki gostom pred-
stavi popolno finsko izkušnjo bivanja. Letošnjo stoto obletnico 
neodvisnosti Finci praznujejo tudi tako, da v Parizu, Londonu 
in Bruslju predstavljajo "finsko" gostoljubnost. To je del projek-
ta Mobile Homes 2017, ki se s postavitvami na finskem inštitutu 
v Parizu, pa tudi v Berlinu in Londonu, skozi arhitekturo, ume-
tnost, znanost in sociologijo osredotoča na tematiziranje doma 
v različnih kontekstih. Z možnostjo najema projekt Koti omogo-
ča kratko, a neposredno bivanjsko izkušnjo. Na Finskem marsik-
do poseduje mökki – majhen lesen vikend oz. počitniško hišo, 
v kateri je oprema praviloma zelo osnovna, nemalokrat nima 
niti tekoče vode, bivanje v njej pa je usmerjeno k povezovanju 
z naravo, počasnejšemu ritmu življenja in druženju. Na podlagi 
teh izhodišč je oblikovalka Linda Bergroth zasnovala instalacijo 
Koti, kar v finščini pomeni dom. Njen cilj je ujeti bistvo te izku-
šnje in nekaj finskega pripeljati v Francijo, v Pariz. Zasnova hiše 
je ob minimalistični opremi in poudarjanju souporabe usmer-
jena predvsem v načelo deljenja in druženja. Šest majhnih lese-
nih koč brez zvočne izolacije je postavljenih druga ob drugo, v 
predprostoru pa je velika skupna jedilna miza.

Bivalni prostor iz smrekovega lesa
Koče so izdelane iz smrekovega lesa, opremljene pa s finskimi iz-
delki – od brisač do luči in posteljnine. Tisti, ki se odločijo za pre-
nočitev v njih, imajo na voljo več možnosti. Družabni lahko spo-
znavajo svoje nove sosede, manj razpoloženi za sveža poznan-
stva pa se v skandinavsko deželo lahko potopijo še prek drugih 
medijev, od dokumentarnih filmov do animacij in turističnih vo-
dičev, ki so tam na voljo.

Pasivna hiša in 
»pasivna hiša«
Pasivna hiša je blagovna znam-
ka. Koncept je razvil nemški 
gradbeni fizik dr. Wolfgang Fe-
ist in leta 1991 zgradil pilotni 
objekt, leta 1998 pa pripravil in-
terni standard Pasivnih hiš PH. 
V Evropi je zgrajenih na tiso-
če pasivnih hiš, še več pa zgolj 
tako imenovanih, saj je »pa-
sivna hiša« postal generič-
ni pojem. Zgolj vgradnja posa-
meznih komponent, primer-
nih za PH, ni dovolj, da bi stav-
ba postala pasivna. Za dose-
ganje standarda PH je potre-
ben integralni načrt, kjer so po-
samezne komponente smisel-
no povezane in vgrajene, brez 
kompromisov. Bistvene lastno-
sti PH so odlična toplotna izo-
lacija ovoja stavbe, energijsko 
učinkovita okna, toplotni ovoj 
brez toplotnih mostov, majh-
na raba energije, zrakotesnost, 
mehansko prezračevanje z vra-
čanjem energije, omejena raba 
primarne energije... Za dosega-
nje energijske učinkovitosti je 
poleg tega pomembna velikost, 
oblika in orientacija stavbe, 
razpored in toplotna hierarhija 
prostorov… Vse to, posredno, 
zagotavlja odlično kakovost bi-
vanja ob majhni rabi energije. 
Pasivne hiše nudijo kakovostno 
bivalno ugodje zaradi primerne 
temperature obodnih ploskev, 
svežega in čistega zraka, pri-
merne relativne vlažnosti no-
tranjega zraka in velikega dele-
ža dnevne svetlobe.
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•  ZA NAKUP IŠČEMO NEPREMIČNINSKE 
projekte v centru Maribora in Ljubljani 
(predvidena gradnja ali obnova cca 10 do 30 
stanovanj)

•  INVESTICIJSKE PRILOŽNOSTI ZA NALOŽBO 
V NEPREMIČNINE - zagotavljamo do 50 
odstotni donos v treh letih

Vaše ponudbe pričakujemo na e-mail:  
srecko.pirtovsek@trivium.at
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NEPREMIČNINE Živimo in delamo v času, ko pričenja na 
naše vedenje in posledično tudi delo, 
vplivati sprejeti podnebni sporazum 

in tudi prihajajoči Energetski koncept 
Slovenije in s tem tudi na izvedbo 

projektov z menjavo energentov v naših 
objektih.

Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije deluje že štiri polna 
leta in dela predvsem na projektu ustanavljanja energetsko neod-
visnih skupnosti, na področju promocije in izobraževanja rabe traj-

nih energetskih virov in posameznih raziskovalnih projektih.

Projekti namenjeni povečanju 
rabe trajnih virov energije
Financiranje našega delovanja je predvsem 
v breme naših članov in občasnih donator-
skih sredstev. Naši raziskovalni projekti so 
predvsem namenjeni povečanju rabe traj-
nih virov energije, kakor tudi učinkoviti rabi 
energije. Med pomembnejše že izvedene 
projekte lahko štejemo »možnost rabe ener-
gije iz mestne kanalizacije Maribora« in ne-
kaj študij o smiselnosti energetske obnove 
večstanovanjskih objektov. Več o naših idej-
nih zasnovah za rabo trajnih energetskih vi-
rov v športnih objektih na Gorenjskem pa je 
zapisal časnik Finance dne, 18.10.2016.

Menjava energentov v naših 
objektih
Živimo in delamo v času, ko pričenja na 
naše vedenje in posledično tudi delo, vpli-
vati sprejeti podnebni sporazum in tudi pri-
hajajoči Energetski koncept Slovenije in s 
tem tudi na izvedbo projektov z menjavo 
energentov v naših objektih. Pričenja se in-
tenzivno razmišljati o opustitvi rabe fosil-
nih energentov in o prehodu na rabo traj-
nih energetskih virov, kar  dolgoročno po-
meni občutno zmanjšanje letnih obratoval-
nih stroškov in naše zmanjševanje vpliva-
nja na klimatske spremembe. Pripravlje-
nih imamo nekaj raziskovalnih projektov, 

za katere iščemo za izvedbo nujno potreb-
na donatorska/sponzorska sredstva:
■n želimo natančno ugotoviti porabo ele-

ktrične energije v enem izmed slovenskih 
večstanovanjskih objektov za pripravo to-
ple sanitarne vode. Žal nikjer ni evidenti-
rana tovrstna poraba, zato želimo to ugo-
toviti z našim raziskovalnim projektom in 
to predstaviti slovenski javnosti. Sponzor-
jem/donatorjem bomo njihov vložek povr-
nili skozi pridobljeno naročilo za vgradnjo 
ustrezne toplotne črpalke za pripravo tople 
sanitarne vode v posameznih objektih. Za 
lažji razmislek lahko povemo, da povpreč-
no gospodinjstvo porabi letno  cca 350 EUR/
leto za takšno pripravo. Za izvedbo takšne-
ga projekta potrebujemo cca 15.000 EUR.

■n Naslednji raziskovalni projekt je izde-
lava študije izvedljivosti rabe energije 

morja za potrebe daljinskega ogrevanja 
mesta Izole. S študijo želimo dokazati 
možnost rabe energije morja v koprskem 
zalivu za daljinsko ogrevanje vsaj javnih 
objektov v občini Izola, kjer sedaj upora-
bljajo predvsem utekočinjeni naftni plin 
in kurilno olje. S študijo izvedljivosti želi-
mo preveriti in ugotoviti ali bosta potreb-
no dve ali ena »kotlovnica« z nazivno mo-
čjo cca 3 – 5 MW ( toplotne črpalke). Da je 
projekt izvedljiv smo že dokazali , saj se 
s tovrstno energijo ogreva že nekaj hote-
lov na slovenski obali (Žusterna Koper, Sa-
linera Strunjan in hotel Adria v Ankaranu 
(Welnes center)). Dogovorjeni smo z obči-
no Izola, da izdelano študijo predamo ob-
činskemu svetu v obravnavo in potem so-
delujemo pri izvedbi projekta. Za nadaljnji 
potek pa bomo preverili možnost pridobi-
vanja evropskih nepovratnih sredstev, saj 

je šteti, da je to projekt, katerega podpira 
tudi podnebni sporazum. Za izdelavo na-
vedene študije izvedljivosti predvideva-
mo porabo cca 20 000 EUR. Donatorjem/
sponzorjem pa bomo omogočili vstop/so-
delovanje pri izvedbi celotnega projekta.

■n S podobnim raziskovalnim projektom 
želimo sodelovati tudi pri rabi energije 
reke Krke na območju Novega mesta. Po 
naši idejni zasnovi je že izveden projekt 
ogrevanje in hlajenja dvorca Lanthieri v 
Vipavi z reko Vipavo. Projekt veselo obra-
tuje že več kakor 5 let in se istočasno oskr-
buje tudi s hladilno energijo. Na območju 
Novega mesta je nekaj kotlovnic z rabo ku-
rilnega olja, katerega bi nadomestili z ener-
gijo reke Krka. Tudi vrednost izdelave štu-
dije je podobna, kakor pri študiji za izrabo 
energije morja.

■n ZENS sodeluje tudi pri eksperimental-
nem razvoju vplinjanja biomase in drugih 
organskih materialov. Raziskovalna skupina 
je najtežjo razvojno fazo »preživela« in osvo-
jila potrebno razvojno fazo. Naslednji korak 
pa želi narediti na področju vplinjanja ko-
munalnih odpadkov. Prvi eksperimentalni 
koraki so že narejeni, sedaj pa je pred razvoj-
no skupino izvedba testiranja vplinjanja ko-
munalnih odpadkov. Testiranje je potrebno 
izvesti vsaj v obdobju 14 dni z vsemi potreb-
nimi meritvami akreditirane inštitucije, ker 
se želi dokazati, da je takšno vplinjanje brez 
nevšečnih dodatnih emisij, ostanek vplinja-
nja pa je uporabljiv kot dodatek k gradbeni-
mi materiali. S testiranjem na vplinjanju bi-
omase je to že uspelo dokazati, sedaj pa se 
želi korak naprej in izvesti testiranje vpli-
njanja komunalnih odpakov. Sedaj vozimo 
komunalne odpadke iz Reciklirnega centra 
Ljubljana na sežig na Dunaj!!! Zainteresira-
ne sponzorje/donatorje bomo po predho-
dnem dogovoru odpeljali na ogled na kraj 
eksperimentalnega dogajanja in se o more-
bitnem sodelovanju začeli tam pogovarjati.

Možnost ustanavljanja 
energetskih  zadrug
K zaključku želimo povedati, da ZENS zelo 
dobro pozna sistem javno zasebnega par-
tnerstva (JZP), saj je prvo znanje pridobi-
val pri ESCOhep v Zagrebu in tako tudi iz-
vedel dva slovenska projekta z dvema ob-
činama. Bistvo JZP je dejstvo, da se s po-
močjo rabe trajnih energetskih virov na-
domesti raba fosilnih energentov in v do-
govorjenem času pokrije celotna investi-
cija vključno z vzdrževanjem in upravlja-
njem, to seveda v primeru, kadar lokal-
na skupnost v ta namen podeli koncesijo. 
Pri tem moramo še omeniti tudi možnost 
ustanavljanja energetskih  zadrug. 
Zainteresirane vabimo, da se nam oglasi-
jo s kratkim sporočilom na naš e-naslov  
info@zens.si n

BOŽO DUKIĆ, 
tajnik ZENSa

Naši raziskovalni projekti so predvsem namenjeni povečanju rabe trajnih 
virov energije, kakor tudi učinkoviti rabi energije.

Energetsko neodvisne skupnosti

Energetske skupnostiEnergetske skupnosti

Pričenja se intenzivno razmišljati o opustitvi rabe 
fosilnih energentov in o prehodu na rabo trajnih 
energetskih virov.
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Samostojna hiša se nahaja v vasi Rudine, 2 km od mesta Stari 
Hvar. Samo 650 m je oddaljena od čudovitega zaliva Zukova. Hiša 
je velikosti 94 m2. V pritličju sta dve spalnici, kuhinja, dnevna soba 
in kopalnica. Enaka razporeditev prostorov je tudi v prvem nad-
stropju z dodatnim balkonom. Zraven hiše je tudi zelo lepo urejen 
vrt velikosti 296 m2, kjer sta tudi roštilj in studenec. 

Čudovita in posebna nepremičnina velikosti 196 m2 se 
nahaja na hribu nad mestom Hvar. Ima čudovit panoramski pogled 
na Paklene otoke, sama nepremičnina pa ima tri velike spalnice – 
vsaka ima svojo kopalnico. V pritličju je velika dnevna soba s ku-
hinjo, sobo s fitnesom in dvema shrambama. Pred hišo je bazen s 
čudovitim vrtom. Cena: 650.000 EUR.

V stari kamniti hiši v  centru Vrboske je bila nekoč pekar-
na. Hiša velikosti 180 m2 ima pritličje, dve nadstropji in mansar-
do. Potrebna je adaptacije. 
Cena: 165.000 EUR.

Enosobno stanovanje v mestu Hvar je na voljo v prvem nad-
stropju v novejši hiši. Stanovanje ima spalnico, kuhinjo z jedilni-
co, dnevno sobo, kopalnico, shrambo in parkirno mesto. Z balko-
na je čudoviti razgled na Paklene otoke. Stanovanje je opremlje-
no in takoj vseljivo. 
Cena: 125.000 evrov. 

Čudovita vila se nahaja na atraktivni lokaciji v Jelsi na 
Hvaru, področje Vitarnja Vila ima kuhinjo z dnevno sobo, 
tri spalnice v pritličju, dve kopalnici v pritličju, shrambo in 
vinoteko. V prvem nadstropju je glavna spalnica s kopal-
nico, garderobo in skrito teraso. Na strehi je velika terasa 
s kaminom in pogledom na morje. Vila ima unikatne spi-
ralne hrastove stopnice, ki vodijo iz kleti vse do terase na 
strehi, zidovi so obloženi z belim kamnom iz otoka Brača. 
Površina vile je 130 m2. 
Cena: 750.000 EUR. 

Hiša stoji v čudovitem zalivu Rapak blizu vasice Gdinj 
in je čisto ob morju. Hiša ima konobo v pritličju,  v pr-
vem nadstropju pa so štiri sobe in kuhinja z dnevno 
sobo. Hiša ima tudi čudoviti vrt. Potrebna je adapta-
cija hiše.  
Cena: 270.000 EUR.

Stanovanje se nahaja v mansardi privatne hiše v elitnem delu 
mesta Hvar – Podstine. Stanovanje ima veliko dnevno sobo, spal-
nico, kopalnico, kuhinjo, dodatno sobo in shrambo. Skupna povr-
šina znaša 115 m2. Stanovanje ima tudi veliko teraso s prekrasnim 
pogledom na morje. Cena: 350.000 EUR. 

Zemljišče površine 604 m2, se nahaja v vasici Dol v notranjosti 
otoka. Zemljišče je zraven obstoječih hiš in s priključki (voda, ele-
ktrika) v neposredni bližini. Dokumentacija je urejena. 
Cena: 35.000 EUR. 

Mansardno stanovanje v mestu Hvar, velikosti 43 m2. Ima 
hodnik, kopalnico, dnevno sobo z jedilnico in kuhinjo, spalnico in 7 
m2 veliko teraso. Iz stanovanja je čudovit pogled na Paklene otoke 
in morje. Stanovanje je opremljeno in takoj vseljivo. 
Cena: 165.000 EUR

Stanovanje površine 60 m2 se nahaja v samem centru Starega 
Grada v stari kamniti hiši. Ima dve etaži in teraso na strehi. V pr-
vem nadstropju je kuhinja z dnevno sobo in kopalnico, v drugem 
nadstropju pa je spalnica s kopalnico. Stanovanje ima na strehi te-
raso, stanovanje je obnovljen in takoj vseljivo. Cena: 60.000 EUR. 

PONUDBA NEPREMIČNIN NA OTOKU HVARU

VEČ INFORMACIJ: 
ŽELJA D.O.O. HVAR, Agencija za nepremičnine (www.hvar.properties.com);

oziroma Revija Start up Kapital!
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Med češnjami v 
Črnučah
Večstanovanjski objekt predsta-
vlja del nove stanovanjske soseske, ki je načrtovana v skladu z vi-
sokimi bivanjskimi standardi. Zasnovan je kot manjši stolpič ob 
mirni ulici v nizu večstanovanjskih objektov, ki so postavljeni kot 
samostojne enote, obdane z velikimi odprtimi površinami, od kate-
rih je prvi že izveden (v nadaljevanju A1). Povezuje jih skupna kle-
tna etaža, kjer bo urejena večina parkirnih površin, zato bo funk-
cionalno zemljišče lahko v največji meri urejeno v zelenju, name-
njeno stanovalcem in prostorom za igro otrok, ki bodo nanizani 
na skupne sprehajalne poti zasebnega značaja.
INFO: LIN nepremičnine d.o.o.,  http://www.medcesnjami.si, 
info@medcesnjami.si, 01/360-24-24, 051/372-707

Kvalitetna hiša Dravlje, 
Ljubljana, Šiška
V urejeni in mirni lokaciji v Dra-
vljah prodajamo moderno dvo-stanovanjsko hišo zgrajeno leta 
2017. Zasnovana je za tiste, ki si želijo višji standard kvalitete bi-
vanja. Gradnja temelji na kakovostnih materialih ter vseh predno-
stih, ki jih prinaša nizkoenergijska gradnja. Stanovanja so urejena 
na ključ. Troslojna okna (Internorm), zunanja alu senčila (antra-
cit), italjanska vrata in parket, klimatska naprava, reguliranje te-
meprature posameznih prostorov, protivlomna vrata, visoki stro-
povi, veliko okenskih površin, kar daje stanovanju izjemen obču-
tek prostornosti in svetlosti (okna tudi v kopalnici in utility sobi). 
INFO: Reconsult, +386 1 200 29 67,  info@rcn.si, nepremic-
nine@rcn.si

Sončna stanovanja v 
Portorožu 
 S soncem obsijana stanovanja v 
Portorožu, so bila zgrajena leta 
2009, zasnovana pa tako, da je sam objekt na severni strani vko-
pan, 5. etaža je odprto parkirišče in hkrati streha objekta. Vsa sta-
novanja so na južni strani objekta, s pogledom proti obali. V kletni 
etaži so skupni prostori, v pritličju in dveh nadstropjih so stano-
vanja. Vsa stanovanja imajo kuhinjo z dnevnim prostorom, spalni-
co, sanitarije in teraso. Tla v stanovanjih so obložena s parketom. 
INFO: Mreža nepremičnin d.o.o. , 041 669 086, 01 5603050

Prodaja hiša – 
dvojček, Kranj - 
Britof
V prijetnem okolju novih stanovanjskih hiš prodamo dve enoti 
dvojčka, v tretji podaljšani gradbeni fazi. Gre za mirno stanovanj-
sko okolje, z lepim pogledom na okoliške hribe, z veliko sonca pre-
ko celega dne. Prijetno okolje za mlade družine, blizu je vsa po-
trebna infrastruktura, od šole, trgovine, avtocestnega priključka. 
Do Ljubljane je vsega skupaj 20 minut. INFO: MP PROJEKT d.o.o., 
070/550-512, 04/204-32-00, info@mp-projekt.si, http://
www.mp-projekt.si.

Oskrbovana 
stanovanja 
Radovljica
Na idIličini lokaciji v neposredni bližini slovenskega bisera jezera 
Bleda, v Radovljici se je pričela zaključna faza izgradnje 26 oskr-
bovanih stanovanjskih enot. Na voljo so stanovanja v izmeri od 
27 m2 do 46 m2 neto stanovanjske površine. Vsa stanovanja bodo 
vsebovala tudi teraso ali atrij ter pripadajoče shrambe. Za potre-
be parkiranja so v garaži pod objektom nahajajo lastniška parkir-
na mesta. INFO: Reconsult, +386 1 200 29 67,  info@rcn.si, 
nepremicnine@rcn.si

SMREKE VilA BlOKi, 
Ljubljana, Šiška
Na privlačni lokaciji v Dravljah 
stojijo štiri nadstandardne stanovanjske vile, zasnovane za pe-
ščico tistih, ki si želijo višjega standarda bivanja. Čiste linije, mini-
malističen stil, moderna zasnova, zaprta soseska, dvigalo, ki vas 
pripelje direktno v vaše stanovanje, predstavlja le nekaj lastnosti, 
ki vas lahko očarajo. Gradnja temelji na kvalitetnih materialih ter 
vseh prednostih, ki jih prinaša energetska učinkovitost.
Stanovanja merijo od 66,98 m2 pa vse do 141,78 m2 bivalne površi-
ne in imajo vsa atrij, teraso ali ložo, ki povezuje notranje bivalne 
prostore z naravo. INFO: Reconsult, +386 1 200 29 67,  info@
rcn.si, nepremicnine@rcn.si

Večstanovanjska 
objekta v Izoli
Večstanovanjska objekta B in C 
na Morovi ulici 33 in 35 v Izoli nu-
dita sodobne in udobne bivanjske standarde. Objekta opredelju-
je sodoben dizajn, ki se zaradi premišljene postavitve v prostor 
subtilno zlije z mirno sosesko. Tako je primeren za vse, ki jim je 
blizu morski način življenja, kot za tiste, ki se z njim šele dobro 
spoznavajo. Zasnova kompleksa je trajnostna. Objekta sta locira-
na na San Simonov zaliv, torej so uporabnikove poti pri opravlja-
nju vsakodnevnih obveznosti (delo, vrtec, šola…) krajše oziroma 
hitrejše. Center mesta je v neposredni bližini in je tudi peš lah-
ko dostopen, s kolesom ali z javnim prevozom pa sploh na dose-
gu roke. Objekt ima lasten  vhod v pritličju, dovoz z Morove ulice, 
razdeljen je na enajst stanovanjskih enot,  orientiranih na S-vzhod. 
Vsi apartmaji imajo lastniška parkirna mesta na dvižni ploščadi. 
Trem kletnim stanovanjem pripada atrij, ki nudi kvalitetno preži-
vljanje prostega časa zunaj. INFO: MAGDA - BOHINJ d.o.o., po-
družnica v Ljubljani, www.izola-stanovanja.eu,  izola.stanova-
nja@gmail.com, 068/686-054, 01/560-37-70

VilA GRBinA, 
Ljubljana, Vič Rudnik
Na privlačni lokaciji v Rožni doli-
ni se bo v kratkem začela prodaja 13 nadstandarnih stanovanj, za-
snovanih le za peščico, željnih arhitekurne dovršenosti, kakovo-
stnih materialov ter neposrednega stika z naravo.  Objekt ima par-
kirna mesta v kleti, stanovanja pa se nahajajo v pritličju in v dveh 
nadstropjih. Gradnja temelji na kakovostnih materialih ter vseh 
prednostih, ki jih prinaša nizkoenergijska gradnja. INFO: Recon-
sult, +386 1 200 29 67,  info@rcn.si, nepremicnine@rcn.si

Stegne poslovna 
stavba, Šiška
Poslovna stavba bo zgrajena na 
parceli površine 2.556 m2. Stavba bo imela pritličje, ki bo namenje-
no restavraciji in drugim lokalom, ostalih 5 nadstropij pa bo name-
njeno pisarnam. Parkirišča za najemnike bodo v  podzemni gara-
žni hiši, medtem ko bodo obiskovalci lahko parkirali na zunanjem 
parkirišču ob stavbi. INFO: Reconsult, +386 1 200 29 67,  info@
rcn.si, nepremicnine@rcn.si

Pondorski log- Vransko 
- Pondor – Tabor
Naselje Pondor se nahaja v rav-
ninskem delu občine Tabor,  ob magistralni cesti Celje - Ljubljana  
v spodnji Savinjski dolini in meji na občino Vransko. Na pobočju, 
ob obronku gozda, se gradi stanovanjsko naselje samostojnih hiš 
»Pondorski log«, pod katerim vijuga potoček Bolska, kar prinaša 
že tako lepi naravi, poseben čar. Spokojnost narave, mir in bližina 
vse potrebne infrastukture, je primerna  za bivanje tako za mlade 
družine kot za  tiste, ki si želijo miru in zasebnosti ter imajo hkrati 
na dosegu vsa urbana središča (2 km do avtoceste Ljubljana-Mari-
bor, 25 minut do Ljubljane, 20 minut do Celja,  40 minut do Maribo-
ra). . INFO: Promet z nepremičninami, 03 425 43 05, 041 697 
486, 041 622 834, http://kolenc.informacija.net

NOVOGRADNJENOVOGRADNJE

Hiša dvojček Miklavž 
na Dravskem Polju
V Miklavžu v naselju hiš na mir-
ni in sončni lokaciji, prodamo hi-
šo-dvojček, etažnosti K+P+1. Velikost vsake posamezne enote je 
208 m2, s 357,98 m2 zemljišča- prva enota in 301,47 m2 zemljišča 
– druga enota.  Klet: klet obsega 71,25 m2 Pritličje: pritličje obse-
ga 62,54 m2 Nadstropje:  nadstropje obsega 74,57 m2 Objekt je zi-
dane izvedbe (klet iz betonskih zidakov, pritličje in nadstropje pa 
iz opečnih zidakov), streha je lesena enokapnica, kritina je pocin-
kana barvna pločevina, stavbno pohištvo PVC. Ob objektu je nad-
strešnica za potrebe parkiranja dveh avtomobilov. Fasada je De-
mit  10 cm. V ceno je všteta: urejena zunanja okolica, fasada, nad-
strešnica, notranje predelne stene, ometi, okna ter groba električ-
na inštalacija. Voda je pripeljana do hiše. Cena enote je 165.000 € 
DDV je vštet v ceno. INFO: Agenti nepremičnine

VilA SAlAMAnDER, 
Ljubljana, Vič Rudnik
Začeli so s sprejemanjem rezer-
vacij za 12 stanovanj, ki bodo 
zgrajena v dveh ločenih objektih na elitni lokaciji pri Rožni dolini. 
Lokacija vila bloka je več kot idealna, saj se nahaja tako v bližini 
avtocestnega priključka, kot tudi v bližini centra Ljubljane. Stano-
vanja bodo zgrajena po tipu mestnih vil, z nizko etažnostjo in gra-
dnjo v zelenju. Objekt bo etažnosti K+P+2. Stanovanja bodo razpo-
rejena v pritličje, nadstropje in terasno etažo.  INFO: Mreža ne-
premičnin d.o.o. , 041 669 086, 01 5603050
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Sodobno naselje v 
centru Ribnice
Moderno stanovanjsko nase-
lje nudi udobno bivanje, sončno lego objektov in prijetno uredi-
tev okolice. Locirano je v neposredni bližini infrastrukture in le 5 
minut peš oddaljena od centra Ribnice. Naselje se nahaja na robu 
mestnega ruralnega področja, zato stanovalcem omogoča stik z 
naravo ter vsakodnevne sprehode po bližnjih poteh. Okolica me-
sta je zanimiva za raziskovanje in poleg kraških pojavov ponuja 
tudi skok na okoliške vzpetine ter pohode po kraških planotah, ki 
se dvigajo preko 1000 m visoko. Svetla stanovanja z uporabnimi 
tlorisi Prijetna 2,5 sobna stanovanja v velikosti med 31 m2 in 82 
m2 z dvema ložama, ki skupaj s funkcionalno razporeditvijo pro-
storov, nudijo moderen dom. Rocco nepremičnine d.o.o., http://
zlata-ribica.com/

Hiša dvojček Sl. 
Bistrica
Slovenske Bistrice, v mirnem in 
naravnem okolju prodamo 4 stanovanjske enote varianta »dvoj-
ček hiše«. Posamezna stanovanjska enota ima 130 m2 stanovanj-
ske površine in parcelo v izmeri 400 m2. Stanovanjske enote so 
trenutno v 4. gradbeni fazi. Možen je odkup v 4. gradbeni fazi in 
finalizacija objekta v lastni režiji ali odkup hiše »na ključ« za ceno 
149.000,00 EUR. Možnost zamenjave za drugo nepremičnino (do 
75.000,00 EUR) oz. po dogovoru. 
INFO: Agenti nepremičnine

Hiša samostojna Sl. 
Konjice 
V neposredni bližini Slovenskih 
Konjic prodamo nadstandardno 
stanovanjsko hišo v 4. podaljšani gradbeni fazi s cca. 350m2 sta-
novanjske površine in pripadajoče zemljišče v izmeri 1.611m2. Sta-
novanjska hiša v moderno grajenem slogu se nahaja le 4 km od av-
tocestnega priključka Tepanje. Stanovanjska hiša obsega tri eta-
že (klet, pritličje in mansarda). Hiša je v celoti podkletena. V kle-
tnih prostorih (150 m2) hiša obsega: kopalnico z wc-jem, 2 večna-
menski sobi, kuhinjo in kurilnico. V osrednjem delu (150 m2) hiša 
obsega predsobo, 2 shrambi, kopalnico z wc-jem in večji osrednji 
del, ki je predviden za kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo. V man-
sardnem delu (100 m2) so 3 otroške sobe, spalnica, večja galerija 
in kopalnica z wc-jem. INFO: Agenti nepremičnine

NOVOGRADNJE
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Svojo ponudbo pošljite na: janja.mumlek@slotur.com

Priloga Nepremičnine v reviji Start up Kapital je edina nepremičninska priloga v 
poslovnih revijah. Glede na ponovni zagon, predvsem povpraševanja po 
nepremičninah, je priloga gotovo pomemben vir informacij tako za kupce kot tudi 
prodajalce nepremičnin.

Priloga je deležna pozitivnega odziva, tako da bomo v letošnjem letu izdali 8 
nepremičninskih prilog. Vabimo vas, da predstavite slovensko nepremičninsko 
ponudbo, predvsem iz dveh vidikov:

1.  Nepremičnine kot naložba za investitorje
2.  Pregled konkretne ponudbe poslovnih prostorov, stanovanjskih hiš, 

stanovanj, apartmajev, turističnih kmetij

Nova stanovanja pri 
Rožni dolini
Na Viču, v neposredni bližini Ro-
žne doline, bo v novozgrajenem 
vila bloku na voljo 13 stanovanj. Sam objekt bo etažnosti K+P+2 in 
bo tako v bližini centra Ljubljane, kot tudi Južne Ljubljanske ob-
voznice. Sam objekt bo zgrajen le iz najboljših materialov in v mo-
dernem arhitekturnem slogu, za vse, ki si želijo od doma še nekaj 
več. Kot tak bo predstavljal spoj narave in udobja in bo primeren 
tako za posameznike, ki si želijo miru, kot tudi za družine z otrok. 
INFO: Mreža nepremičnin d.o.o. , 041 669 086, 01 5603050
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Podrobnejše informacije  o nepremičnini prejmete na: 
T: 01/360-21-80• e-mail: info@metropola.si

V novejši poslovni stavbi ob Verovškovi ce-
sti v Ljubljani oddamo opremljene pisarniške 
prostore različnih površin od 345 m2 do 1.820 
m2. Ena etaža sicer obsega 910 m2.
Najemnina: 10,90 EUR/m2 + stroški

Na Dunajski cesti oddamo reprezentančne pi-
sarniške prostore v izmeri 300 m2 ali 515 m2. 
Manjša kvadratura obsega 3 identične sklo-
pe pisarn pri čemer posamezni sklop obse-
ga večji prostor z mizo za 4 delovna mesta 
in 2 manjša pisarniška prostora. Opcija na-
jema je tudi večji-open space prostor v iz-
meri 215 m2 (cca 12 mest).
Najemnina: 11,00 EUR/m2 + stroški

V poslovnem objektu na Letališki cesti 
v Ljubljani, v neposredni bližini vzhodne 

obvoznice, oddamo skladiščne prostore v 
izmeri od 200 m2 do 1.180 m2 z višino 3,90 
m2. Prostori se lahko uporabljajo tudi za mir-
no proizvodno dejavnost. Dostop preko to-
vornega dvigala aliuvozne klančine neposre-
dno v prostor.
Opcija najema pisarn znotraj istega objekta 
v 1. nadstropju.
Najemnina: 6,0 EUR/m2 + stroški

V Ljubljani na območju Most oddamo po-
slovno skladiščni objekt. Skupna skladiščna 

površina stavbe obsega 2.580,25 m2. Viso-
koregalno skladišče obsega cca. 1.500 m2, 
v zadnjem delu skladišča pa je prostor po-
vršine cca. 520 m2 urejen v dveh etažah. Vi-
šina objekta znaša med 5 m in 10 m (pol-
krožna streha). Pripadajoče zemljišče v iz-
meri 6.930 m2.
Pisarniški del obsega 702,30 m2.
Najemnina: 21.000 EUR + stroški

V neposredni 
bližini izvoza 
na južno lju-
bljansko ob-
voznico (Dolgi 
most), proda-
mo skladišče 
s pripadajočim 
zemljiščem ter 
mobilno pisar-
niško enoto.

Skladiščna površina je razdeljena tako:
- prvotno skladišče obsega 187 m2 (v=6m)
- novozgrajeno skladišče obsega 200 m2 

(v=10m); v njem tudi manjša pisarna ter sa-
nitarije
- zaprta nadstrešnica obsega 170 m2

Pred samim skladiščnim delom se nahaja mo-
bilna pisarniška enota v izmeri 50 m2 (za pri-
bližno 4 ljudi).
Skladišče je pripravljeno za cca. 600 paletnih 
mest, v obeh skladiščih so paletni regali.
Dodatno: v ceno so vključeni tudi trje viličarji za 
potrebe skladiščenja ( Wagner - električni, Hy-
ster 1.5 - plinski in Jungheinrich 214).
Pred skladiščem je tudi dovolj zemljišča za po-
trebe manipulacije.
Prodajna cena: 850.000 EUR + DDV

Ljubljana Bežigrad, prodamo proizvodno 
skladiščno halo površine 4.140,00 m2 s 

pripadajočim pisarniškim objektom površi-
ne 451 m2, ter pripadajočim zemljiščem povr-
šine 3127 m2. Višina skladiščne hale je od 3m 
do 9m, objekta sta bila zgrajena leta 1975; 
pisarniški objekt je bil leta 2000 popolnoma 
obnovljen. Na nepozidanem zemljišču je ure-
jeno ograjeno, asfaltirano in pokrito parkiri-
šče, na katerem je skupaj 70 parkirnih mest. 
Prodajna cena: 4.780.000,00 EUR

V Ljubljani za Bežigradom prodamo povsem 
obnovljen objekt v izmeri 2.199 m2, etažno-
sti K+P+4N. Uporaba je mogoča za pisarniško, 
izobraževalno ali storitveno dejavnost, uredi-
jo se lahko tudi prenočišča (hostel). K objek-
tu pripada tudi 1.701 m2 zemljišča. Opcija tudi 
najema prostorov in kuhinje z jedilnico.
Prodajna cena: 2.850.000 EUR + DDV

Ljubljana, Dunajska cesta, v urejeni poslovni 
stavbi prodamo pisarniške prostore v skupni 
izmeri 155,90 m2. Pisarniški prostori se naha-
jajo v 1. nadstropju stavbe, k prostorom spa-
dajo tudi 3 lastniška parkirna mesta v garaži in 
souporaba sanitarij ter čajne kuhinje. Objekt je 
bil zgrajen leta 2004, vredno ogleda. 
Prodajna cena: 250.000,00 EUR

Ljubljana - Cesta v Gorice. Prodamo pisarniške 

prostore v poslovnem objektu, ki omogoča hiter 
dostop do južne ljubljanske obvoznice. Pisarni-
ški prostori so bili pred nekaj leti delno obno-
vljeni, naravno svetlobo dobivajo vse pisarne. 
Površina 430 m2 obsega praktično celotno eta-
žo. Na zahodnem delu etaže se nahaja večji open 
space del pisarn ter direktorska pisarna s sejno 
sobo, na vzhodnem delu je 7-8 manjših pisarn.
Prodajna cena: 1.200 EUR/m2


