Vestnik izhaja ob četrtkih v povprečni nakladi 12.100 izvodov. Doseg posameznega izida je 63.000 bralcev (NRB 2014).
Po vsebinski zasnovi je magazin z dolgoletno tradicijo, trdno usidran med bralci v pokrajini ob Muri.
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Pomurski poletni festival - PPF
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Kumalič, Svet na Kanalu A

»Časi kislih kumaric so preteklost«
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Živa Ivačič, Milena Novak in Benjamin
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Murska Sobota, leto LXX, št. 29, v. d. odgovorne urednice Nataša Gider, cena 2,29 €
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Izvod časopisa za naročnika
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ta, prav tako niso izkoristile prostih ur,
saj jih enostavno ne dobijo. »Imam še
40 dni dopusta, a jih preprosto ne morem izkoristiti. Prosila sem, da bi dobila vsaj dva dni in se oddahnila, a mi
nadrejena ni dovolila,« razlaga ena od
delavk. Prav tako niso dobile v celoti
izplačanega regresa. »Dobila sem neto

Zgodba se je dokaj hitro razblinila, saj je Rene Lezard zašel v
poslovne težave in je od 8. marca
2017 v insolvenčnem postopku. To
za Mörca kot lastnika in direktorja
podjetja ni pomenilo večjih težav,
saj je s svojo osebno prepoznavnostjo na evropskem trgu proizvodnje oblačil hitro nadomestil
zmanjšan obseg proizvodnje in je
v Gornje Petrovce pripeljal nove
partnerje. Vzporedno je začel razvijati lastno blagovno znamko. Ob
šivanju za tuje blagovne znamke je
razvijal šivanje za individualne na-

350 evrov,« razlaga druga delavka, pri
čemer jim ni nihče povedal, ali bodo
preostanek dobile in kdaj. »Pred časom nam je sicer rekel, da bomo dobile 70 odstotkov regresa, potem pa nihče ničesar več. Ampak ta znesek ni 70
odstotkov, to je, kot kaže, polovica,«
razloži delavka.

ročnike. Vse to se je izrazilo v povečevanju števila zaposlenih. Zdaj je
v podjetju zaposlenih okrog 150 delavcev, tudi veliko nekvalificiranih.
V strukturi proizvodnje danes
predstavlja ženski program za posamezne naročnike malo več kot
tretjino, preostanek proizvodnje
pa predstavljata šivanje po meri za
butičnega naročnika in šivanje za
lastno blagovno znamko. Ta usmeritev zagotavlja podjetju ustvarjanje višje dodane vrednosti, zahteva
pa tudi večje angažiranje denarnih
sredstev.

za katero od sobot, ko so morale delati, izkoristile proste ure, nam odgovori: »Kje pa. Še dopusta ne moremo
dobiti, kaj šele, da bi lahko izkoristile proste ure.«

Kje je delovna inšpekcija?

do 80 znakov

1,62

in ga je čedalje več. Po podatkih, ki
jih navajajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, so v Sloveniji v
obdobju 2008–2012 povprečno ugotovili 479 novih primerov najnevarnejšega kožnega raka – melanoma in
2140 novih primerov drugih vrst kožnega raka.

Nujna je zaščita
Tudi če iz pravkar omenjenih ali
drugih razlogov nismo nagnjeni k
temu, da bi se žgali na soncu, se temu
dejansko ne moremo docela izogniti, saj smo mu nenehno izpostavljeni v vsakdanjem življenju, pa najsi bo
ob vrtnarjenju, sprehodu po mestu,
posedanju na vrtovih lokalov, hoji ali
kolesarjenju v službo in šolo ali pa
pri poklicnem delu na prostem. Kar
80 odstotkov izpostavljanja soncu
je naključnega, pravijo strokovnjaki.
Pomembno je, da se pri tem zavedamo nevarnosti – da je UV-sevanje najmočnejše v štirih opoldanskih urah
in da nas zaradi odboja UV-žarkov
od vode, snega, skal ali betona lahko
opeče tudi v senci.
Poleg tega, da se nevarnosti zavedamo, pa moramo misliti tudi na za-

Zmotno je mišljenje,
da se soncu moramo
izpostaviti, da
zadovoljimo potrebo
po vitaminu D v telesu.
Za to zadostuje že
izpostavljenost predela
kože, velikega kot dlan,
deset minut na teden.

Zaščitne kreme, gele in podobno nanesemo na kožo pol ure pred izpostavljanjem soncu, nanašamo jih vsaki dve uri
oziroma po vsakem kopanju ali prhanju. fotografiji nataša juhnov

Priloga slovenskih pokrajinskih časopisov, april 2015

Na primerno zaščito pred soncem morajo še posebno paziti tisti, ki so bolj svetle polti.

0,13

Poudarjen tisk + 20 %
Barvna podlaga + 20 %
Naslov ali šifra v upravi lista + 20 %
Oglasi za pravne osebe, s. p. + 20 %
Naročniki imajo 20 % popusta

0,16

ščito. Najosnovnejši zaščitni ukrep je,
da v času, ko je sevanje najmočnejše, nekje med 10. in 16. uro, ostanemo
v senci. To se danes učijo že otroci v
vrtcih. Po besedah Aleksandra Godića
so na drugem mestu med zaščitnimi
ukrepi pokrivala in šele na tretjem
mestu uporaba zaščitnih pripravkov
za predele, ki jih ne moremo pokriti. Glede izbire primernega zaščitnega sredstva pa Godić svetuje: »Zaščitni proizvod naj ima visoki zaščitni
SZF-faktor (med 30 in 50, odvisno od
tipa kože), kar je merilo zaščite pred
UVB-žarki, ter najmanj tri zvezdice (od petih) kot merilo zaščite proti
UVA-žarkom. Pripravki naj bodo čim
bolj vodeni (geli, kreme, pršila), naj
bodo vodoodporni in termostabilni.
Na kožo jih nanesemo pol ure pred
izpostavljanjem soncu, nanašamo jih
vsaki dve uri oziroma po vsakem kopanju ali prhanju.«
Na primerno zaščito pred soncem
morajo še posebno paziti tisti, ki so
bolj svetle polti. »Tisti, ki na soncu večinoma porjavijo in redko (ali nikoli)
ne pordečijo, so manj dovzetni za posledice prekomernega sončenja, dru-

ga skupina so tisti, ki so svetlopolti,
imajo svetle oči in lase in so torej bolj
dovzetni. Tem se svetuje bolj rigorozna zaščita, ki vključuje vse tri zgoraj naštete elemente,« pojasni sogovornik. Posebne pozornosti morajo
biti deležni tudi otroci. Dojenčkov in
majhnih otrok, ki se še ne gibljejo samostojno, ne izpostavljamo soncu, sicer pa otroke zaščitimo po enakih načelih kot sebe.

Kaj pa koristi?
Kljub vsem nevarnostim, ki jih prinaša sončenje, pa imajo mnogi radi
poletje prav zaradi obilice sonca. A
dermatolog je tu jasen: »Sončenje
nima prav nobenih koristi za kožo.
Kvečjemu lepo vreme prispeva k našemu boljšemu počutju, kar pa ne
upravičuje izpostavljanja soncu. Zmotno je tudi mišljenje, da se soncu moramo izpostaviti, da zadovoljimo potrebo po vitaminu D v telesu. Za to
zadostuje že izpostavljenost predela
kože, velikega kot dlan, deset minut
na teden.«
Petra Kranjec Milanov
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Načrtovanje trajnostne gradnje

Fotografija Nataša Juhnov

vsak naslednji znak
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Zdaj je v modi
naravna polt

Posledice nezaščitenega izpostavljanja soncu in drugim virom UV-sevanja,
kot so solariji, so različne. Nekatere so
vidne takoj, na primer sončne opekline in zmanjšanje imunske odpornosti,
druge pa se lahko izrazijo po več letih izpostavljanja. »Koža se na soncu
zelo postara, naguba, stanjša. Pojavijo se spremembe pigmenta, kolagena
in elastična vlakna propadajo, čez čas
se pojavijo predrakaste spremembe
in kožni rak. Najnevarnejši je maligni
melanom, ki vznikne iz pigmentnih
celic v koži, najpogostejši pa so karcinomi, ki vzniknejo iz kožne povrhnjice,« našteva Godić.
Rak kože je v Sloveniji najpogostejša vrsta raka pri moških in ženskah

9,00

Delavska hranilnica oziroma njena hčerinska družba DH Storitve je
že zgodaj spomladi objavila namero o prodaji svojega 60,62-odstotnega deleža v Pomurskih mlekarnah,
kar se je pred nekaj dnevi tudi zgodilo. Razlogov za prodajo niso navajali ne takrat ne ob sklenitvi posla s
podjetjem RRC v lasti avstralskega
Slovenca Anthonyja Tomažina prejšnji teden.
V javnosti je prevladovalo prepričanje, da je do prodaje prišlo zaradi
regulatorja Banke Slovenije, ki naj bi
banki naložila odprodajo deleža v Pomurskih mlekarnah zaradi povečanja
kapitalske ustreznosti banke. Sama
vrednost deleža ni bila tako visoka,
da bi bila lahko sporna za regulatorja.
Pri sanaciji oziroma ohranitvi Pomurskih mlekarn je bila Delavska
hranilnica ključna. Z odkupom terjatev mlekarn do kmetov v višini 800
tisoč evrov in kreditiranjem odkupa
dela terjatev ptujski mlekarski zadrugi je Delavska hranilnica mlekarne rešila pred propadom. Vrednost odkupljenih terjatev je družba DH Storitve
konvertirala v lastniški delež v Pomurskih mlekarnah, odkupljene terjatve je konvertirala tudi ptujska mlekarska zadruga, poleg te pa sta svoje
navadne terjatve konvertirala še madžarska upnika Tyrol in Kerka Genetiks. Del svojih terjatev je konvertirala
tudi Kmetijska zadruga Radgona, vendar gre za nepomemben delež.
Nadaljevanje na 3. strani

Varno na soncu

Od gub do kožnega raka

7,38

Pogodba in
obljube še
niso rešitev

Oktobra smo s pomočjo več delavk,
ki so nam zaupale svoje izkušnje z de- Naročnik
lom v tovarni Moda Mi&Lan, razkrili številne nepravilnosti, naš članek
pa kot prijavo poslali tudi delovnemu
inšpektoratu. Na vprašanje, kako so
ukrepali, so nam odgovorili: »Inšpektorat RS za delo (IRSD) je pri delodajalcu Moda Mi&Lan opravil nadzor. Izdal
je upravno odločbo, s katero mu je odredil, da mora pred začetkom koledarskega oziroma poslovnega leta določiti
letni razpored delovnega časa in o tem
pisno obvestiti delavce na pri njih obiDa so razmere v tovarni Moda čajen način (npr. na določenem oglaMi&Lan nevzdržne, v en glas zatrju- snem mestu v poslovnih prostorih).«
A po informacijah zaposlenih razjejo tako delavke, ki so na tej lokaciji že vrsto let, kot tiste, ki so se jim poreda v tovarni še vedno nimajo,
pridružile v zadnjih letih. »Grozno ampak sproti izvedo, kdaj morajo prije. Drug drugemu mečejo polena pod ti delat. Če ne pridejo, se jim odšteje
Posledice nezaščitenega izpostavljanja soncu in
noge, odnosi so res slabi,« nam poja- dan dopusta.
virom
kot so solariji, so različne
sni ena od delavk. Na vprašanje, alidrugim
so Nadaljevanje
na UV-sevanja,
2. strani
Še ne tako davno je zagorela polt veljala za lepotni ideal. Ljudje so bili
poleti, še zlasti na morju, pripravljeni ure poležavati na žgočem soncu, da
so porjaveli in so bili ob vrnitvi domov deležni občudovanja, kako da
imajo »lepo barvo«. Marsikdo to počne še danes, čeprav zdravniki zadnja
leta vse bolj odsvetujejo tovrstno početje in opozarjajo na njegove škodljive posledice.
»Varnega sončenja ni,« poudarja
tudi dr. Aleksandar Godić, dermatovenerolog, ki je trenutno zaposlen v
eni od univerzitetnih bolnišnic v Londonu. Po njegovih besedah je porjavelost znak hude poškodbe, in ne
zdravja ali celo lepote, koža se namreč ob izpostavljanju ultravijoličnemu sevanju, ki ga oddaja sonce, brani tako, da pigmentne celice v njeni
povrhnjici sintetizirajo dodatno količino pigmenta, da bi ta preprečil
prodor UV-žarkov v globino. Vsaka
zagorelost torej opozarja na poškodbo kože, poškodbam pa se praviloma
izogibamo.

| mali oglasi
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Pomurske mlekarne

Fotografijo smo posneli, ko so delavke že osmo soboto delale zastonj. fotografija adriana gašpar

Posli za druge in lastna blagovna znamka
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Oskarjevec
v taksiju

je zanjo vse spremenilo.
O neumnih nasvetih na začetku
poslanstvu, materinstvu, ki
o njenem najpomembnejšem

Zastonj delovne sobote,
regres polovičen
Za nobeno od osmih delovnih sobot
letos niso dobile plačanega niti cen-
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Stare zgodbe
Hollywooda

Priljubljena Manca Špik
v trenutkih spontanosti«
»Uspešnice nastanejo
plahega dekleta in
kariere, o počasnem vzponu

»Ne moremo verjeti, da se kaj takega v
današnjem času lahko dogaja. Delamo
zastonj, že osmo soboto v letošnjem
letu smo delale, pa kot da ni nikomur
mar,« so razočarane delavke v tovarni
Moda Mi&Lan v Gornjih Petrovcih, ki se
ne želijo izpostavljati z imenom in priimkom. Ne zato, ker ne bi bilo res, kar
govorijo, ampak zato, ker jih je, kot pravijo, direktor Milan Mörec tudi po zadnji objavi v časopisu Vestnik zmerjal in
jim grozil, da se tistim, ki so se pogovarjale z nami in nam povedale, v kakšnih
razmerah delajo, ne piše nič dobrega.
Tudi ko so konec leta vprašale, ali
bodo dobile božičnico, jih je osorno
usmeril na našo medijsko hišo, naj
vprašajo nas. Takrat jim je nekaj denarja za sobotno delo izplačal, a v letošnjem letu se je zgodovina ponovila. »Vse je bilo zaman,« so razočarane
delavke, ki so takrat povedale svojo
zgodbo, »saj očitno lahko z nami počnejo, kar jih je volja.«
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»Moj glas je bil
zame vedno dar«

Potem ko smo lani oktobra opozorili na novodobno suženjstvo v nekdanji Murini tovarni, današnji Moda
Mi&Lan, ki jo vodi Milan Mörec, delavke spet pogosto delajo zastonj, ne dobijo dopusta, regresa so dobile le pol

Milan Mörec je leta 2014 prevzel
nekdanji obrat Mure, ki je bil
od leta 2009 v lasti nekdanjega
partnerja Mure Reneja Lezarda.
Rene Lezard je bil lastnik podjetja, ne pa tudi nepremičnin.
Te je od stečajnega upravitelja
Mure odkupilo podjetje Slomatex v lasti Nemca Franza Maritzna. Ob prevzemu podjetja je
Rene Lezard Mörcu zagotavljal
del posla, ki ga je izvajal v Gornjih Petrovcih, za naslednjih pet
let. Ob Mörčevem prevzemu je
bilo v obratu zaposlenih 70 ljudi.

letna naročnina za tujino

21. 7.

23. 7.

Alenka Godec

»To je osma sobota letos,
ko delamo zastonj«

2,29

letna naročnina za fizične osebe

Bizarne
zvezdniške
diete

Moda Mi&Lan v Gornjih Petrovcih

2,25

Izvod časopisa v kolportaži

Poletje na vrhuncu SO
19. JULIJ 2018

Stavbe naj omogočijo zdravo in
udobno bivanje
Uveljavljanje trajnostnega razvoja pomeni zmanjševanje vseh škodljivih vplivov na okolje in ljudi
Izzivi sodobne družbe, soočene z
nenehnimi spremembami na gospodarskem in v zadnjem času tudi
na okoljskem področju, zahtevajo bistveno drugačne pristope pri
upravljanju, vodenju in organiziranju gradbenih in investicijskih podjetij, je na enem od predavanj o trajnostni gradnji poudaril mag. Primož
Pinter v okviru mednarodne znanstvene konference Za človeka gre.
»Podnebne spremembe in energijska odvisnost ter vse večje zavedanje o družbeno odgovornejšem
ravnanju in kakovosti bivanja narekujejo vključevanje okoljskih trajnostnih sestavin v podjetniško prakso.«
To je po njegovih besedah še zlasti nujno izpostaviti za ponazoritev
pristopa v gradbeni dejavnosti.

Soustvariti kakovostno okolje

Edita Celec se rada osveži
pri slatinskem vrelcu v
Nuskovi in pove o njem in o
kraju marsikaj zanimivega.
fotografija nataša juhnov

Pinter je razvil model upravljalno-ravnalnega procesa z okoljskimi
trajnostnimi sestavinami v projektih stanovanjske gradnje. »Z razumevanjem planiranja, uveljavljanja
in kontrole na področju projektov
kot tudi celotne organizacije okoljskih trajnostnih sestavin v projektih
stanovanjske gradnje želim spremeniti filozofijo stanovanjske gradnje v
vseh korakih in tako zagotoviti dolgoročno trajnostno naravnanost.«
Opravil je raziskavo okoljskih trajnostnih sestavin v upravljalnoravnalnem procesu v ravnovesju s
podjetniško prožnostjo planiranja,
izvajanja in kontroliranja v projektih stanovanjske gradnje. Te sestavine vplivajo na prenovo gradbene
dejavnosti. S stalnim prilagajanjem
novim zahtevam okolja in družbeni

skupnosti želi z modelom spodbuditi razvoj gradbene dejavnosti v Sloveniji in tako soustvariti kakovostno
trajnostno okolje, v katerem živimo.
Kaj pomeni trajnostnost? »Pomeni
današnje aktivnosti, ki nimajo prav
nobenega negativnega vpliva ne na
današnje generacije niti na bodoče.
Posveča se kakovosti bivanja, spoštovanju občestva življenja, ohranja
vitalnost in pestrost Zemlje, korenito zmanjšuje izčrpavanje neobnovljivih virov, usposablja skupnost
za odgovorno ravnanje z okoljem ...«

Zmanjšati škodljive vplive
Uveljavljanje trajnostnega razvoja pomeni zmanjševanje vseh škodljivih vplivov na okolje in ljudi,
je še poudaril Pinter. »Razvoj deluje na področju energetske učinkovitosti in zmanjševanje emisij CO2.
Aktivnosti na področju trajnostnega razvoja pomenijo izvajanje doslej
še neaktivnih delovanj, kar bi lahko celo enačili z novo nastajajočo
dejavnostjo. To pomeni nove priložnosti za odpiranje novih delovnih
mest. Investitorji in izvajalci se vedno pogosteje odločajo za novejše
oblike ogrevanja z obnovljivimi viri
energije. Pred desetletji nizke cene
energentov in nizka okoljska ozaveščenost prebivalstva tega planeta
niso sprožale skoraj nobenih aktivnosti na področju trajnostnega razvoja. Od 70. let so cene energentov močno poskočile, prav tako so
se drastično spremenile podnebne
razmere prav z našimi dejanji. Vse
to je vplivalo na našo ozaveščenost
in s tem na uvajanje trajnostnih sestavin v naše življenje.«

Trajnostna gradnja vse bolj vstopa v našo zavest. fotografija nataša juhnov
Pinter pravi, da morajo objekti
omogočati zdravo, udobno in ugodno bivanje. Stavbe morajo biti ničenergijske, energijo uporabljajo iz
obnovljivih virov. Trajnostna gradnja vzpostavlja bodočo nizkoogljično družbo.
»Za trajnostno vrednotenje stavb
obstaja veliko metod. Metode prve
generacije obravnavajo zgolj okoljske vplive v povezavi z uporabo
materialov in rabo energije. Okoljske trajnostne sestavine v projektih stanovanjske gradnje presegajo metode prve in druge generacije.

Razkošje
presenečenj

Potrebujejo tudi vidik upravljalnoravnalnega procesa. Pomembno se
zdi, da se bolj kot metodam, omejenim le na stavbe, nameni pozornost
upravljalno-ravnalnim procesom v
projektih stanovanjske gradnje od
najvišjih do izvedbenih ravni. Novi
model omogoča podjetjem nadgradnjo druge generacije in učinkovito
uveljavlja okoljske sestavine v projekte stanovanjske gradnje.«

Trajnost v gradbenih projektih
Predlagani model vpeljave okoljskih trajnostnih sestavin v projekte

stanovanjske gradnje izhaja iz sodobne organizacijske teorije, prepletene z osebnimi izkušnjami iz
večletne gradbene prakse, pojasni
Primož Pinter. »Mogoče ga je uporabiti za različne vrste gradbenih organizacij in gradbenih projektov, hkrati pa ga prilagajati različnim vrstam
organizacije. Namen zasnove modela je postaviti razumljiv, preprost in
sistematičen način za samoocenjevanje ali medsebojno primerjanje
in ocenjevanje okoljskih trajnostnih
sestavin v gradbenih projektih. »
Sanja Verovnik

... vse se začne z vašo idejo
in potrebo po novem domu,
počitniški hiši, poslovnem objektu ...

... in pri uresničitvi vam pomagamo
z večletnimi strokovnimi izkušnjami na področju
Ko želite svoje misli
arhitekturnega in gradbenega projektiranja.

poslati nekam, kjer jim
bo lepo in vas ne bodo obremenjevale z
nenehnimi vprašanji, kako, s čim, do kdaj
Izdelamo
idejno
zasnovo (IDZ), uredimo vso potrebno
… in še kaj, ko želite, da vam
duša
zapladokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja
va in uživa, se odpravite v(PGD),
naravo
in po
izdelamo projekt za izvedbo (PZI), projekt
stranskih poteh v severovzhodni
Sloveizvedenihdel
del (PID),
popis gradbeno-obrtniških del ter
interierja in eksterierja.
nije. Pravzaprav mora bitivizualizacijo
za to priložnost
narava malce skrivnostna Sinsvetovalnim
nezahtevna,
inženiringom in gradbenim
da vas bo ravno dovolj zanimala
hkrati
nadzorominvam
vaš projekt pomagamo uresničiti.
umirila, zapeljala v drugačno razmišljanje. In če se na tej poti pojavijo še majhna
presenečenja – toliko bolje. Krajina, kjer
se izmenjujejo griči in ravnice, kjer najdete
dobra vina, dobro hrano in prijazne ljudi,
pa je ravno pravšnja za popotovanje s kolesi, na konjskih hrbtih, peš ali z avti, predvsem pa je ta pokrajina primerna za sprostitev vaših misli ob vsakem letnem času in
vsakem vremenu.
Ne bomo več pisali o tem, da je »omejena«, ker meji na Avstrijo, Madžarsko in
Hrvaško, kajti danes mej ni več. Bolje je
zapisati, da je ta pokrajina središče multikulturnosti, naravnih in kulturnozgodovinskih znamenitosti, ki jih lahko raziščete v enem dnevu ali nekaj dneh. Tukaj je
bogastvo vodnih izvirov, tudi termalnih in
mineralnih vrelcev, pa zaščitenih in redkih
živali, kot so vidre, plavčki, zlatovranke in
štorklje. Tu imajo ljudje radi svojo zemljo
in svoj kraj in vse več je novodobnih priseljencev iz velikih mest vse Evrope, ki so si
to pokrajino izbrali za življenje. Raziščite,
zakaj? Pravi čar je spoznavati to skrivnostno pokrajino z drugačne perspektive,
ko se povzpnete na hrib, zvonik ali stolp
in pogledate proti severu, zahodu ali proti jugu in vzhodu. Odkrili se vam bodo
vedno novi pogledi, ki vas bodo vedno
znova očarali. Domačini vam bodo z
veseljem pomagali razjasniti marsikateri pogled ali skrivnost. Lahko se odžejate
pri vrelcu mineralne vode, ki teče kar tam
sredi travnika ob mogočnih vrbah na prleški ali prekmurski strani. Bogata je tudi
z vodo, če razumemo vodo kot največje
bogastvo prihodnosti, kajti premore številne vrelce, mlake, močvirja, potoke –nekoč
nadlega, danes vrednota.
Ta pokrajina je prav zares bogata, a le
redkim je dano, da odkrijejo njeno pravo
bogastvo.
Bernarda B. Peček

ASPA ING, d. o. o.
PISARNA ČRENŠOVCI
Ulica Prekmurske čete 14 a

041 756 758
info@aspa-ing.si
www.aspa-ing.si

Vestnik izhaja ob četrtkih v povprečni nakladi 12.100 izvodov. Doseg posameznega izida je 63.000 bralcev (NRB 2014).
Po vsebinski zasnovi je magazin z dolgoletno tradicijo, trdno usidran med bralci v pokrajini ob Muri.
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Cene za fizične osebe
BREZ DDV | EUR

CENA | EUR

2 koloni x 7 cm

80,33

98

17,67

B

2 koloni x 8 cm

91,80

112

20,20

C

2 koloni x 9 cm

103,27

126

22,73

D

2 koloni x 10 cm

114,74

140

25,26
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E

2 koloni x 11 cm

126,21

154

27,79

F

2 koloni x 12 cm

137,68

168

30,32

G

2 koloni x 13 cm

149,15

182

32,85

H

2 koloni x 14 cm

160,62

196

35,38

I

2 koloni x 15 cm

172,13

210

37,87

J

3 kolone x 10 cm

172,13

210

37,87

K

3 kolone x 12 cm

206,56

252

45,44

L

3 kolone x 14 cm

240,98

294

53,01
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Doplačila
14,75

18

B

2 koloni x 8 cm

196,72

240

43,28

D

2 koloni x 10 cm

245,90

300

54,10

M

1/2 strani

1.229,50

1.500

270,49
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3 kolone x 10 cm
2 koloni x 15 cm

10

1
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2 koloni x 7 cm

2 koloni x 8 cm

A

B

zahvale, spomini
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2 koloni x 9 cm

2 koloni x 10 cm

C

D

zahvale, spomini
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2 koloni x 11 cm

2 koloni x 12 cm

E

F
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3 kolone x 12 cm
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2 koloni x 13 cm

2 koloni x 14 cm

G

H
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3 kolone x 14 cm
1/2 strani

I

J
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8

3,25

Cene za pravne osebe

5 kolon x 19,5 cm
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DDV | EUR

A

slika / križ

zahvale, spomini

K

L

M
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