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15 % popust v 
mesecu novembru.

 

Imate težav e

z vlago ali plesnijo

v stanovanju?

Zagotovite si svež

zrak v prostorih.

Če je v našem stanovanju zatohel, slab

zrak in če nas moti prevlažen zrak ter se

večkrat slabo počutimo, lahko z vgradnjo

prezračevalnega sistema odpravimo

vzroke teh teža v.

Zrakotesne zgradbe

potrebujejo dobro zračenje.

Nove j ša stanovanja so zgrajena skladno s

predpisi, ki veljajo v gradbeništvu za

izgradnjo stanovanj. Ti posebno

pozornost namenjajo energetskim

izgubam, kar terja dobro izoliran ovoj

zgradbe ter kakovostna, za zrak

neprepustna okna in vhodna vrata. Zelo

redko pa imajo stanovanja izvedeno

prezračevanje. Kuhinjske nape in

ventilatorji zgolj prisilno črpajo slab zrak

iz stanovanja, ne zagotavljajo pa dotoka

sve žega zraka, zato se ustvari podtlak, in

ko odpremo vhodna vrata, v prostor vdre

še slab zrak iz neprezračenih hodnikov.

Zračenje večkrat na dan z vsaj pet minut

na stežaj odprtimi okni je pogosto

nezaželeno zaradi prepiha, vdora hrupa,

umazanega zraka, pozimi in vdora hladu v

ogret prostor, poleti pa vdora toplega

zraka v ohlajen prostor.

Naknadna vgradnja

prezračevalnega sistema je

enostavna in cenovno ugodna.

Ena od rešitev problema je vgradnja

decentraliziranega prezračevalnega

sistema. Z njo lahko učinkovito,

kakovostno, energetsko varčno, trajno in

cenovno ugodno uredimo prezračevanje v

svojih bivalnih prostorih.

Glavne prednosti decentraliziranega

prezračevalnega sistema:

– vsi prostori se nenehno prezračujejo, ne

da bi odpirali okna,

–manj je alergij (prahu in cvetnega prahu,

hrupa, pršice ostanejo zunaj),

– iz vseh prostorov se odvajajo slab zrak in

neprijetne vonjave ter škodljivi hlapi

(npr. barve, topila, pohištva, preproge in

čistila),

– izloča se vlaga, s čimer se prepreči

nastajanje plesni,

– izguba toplote je minimalna, saj ni

potrebe po odpiranju oken ali vrat. S

tem privarčujemo pri porabi energije.

Štiričlanska družina

– deset litrov vlage na dan.

Povprečna štiričlanska družina v prostor

vnese deset litrov vlage na dan.

S tem se ustvarjajo ugodne razmere

za razvoj plesni in pršic, ki so dokazano

n a j n eva r n e j ši povzročitelji bolezni

dihal. (az)

Pravni zorni kot

V p ra šanje

Živimo v vrstni hiši in si s sosedom delimo

travnik in dvorišče pred hišo. Dvorišče je

precej zanemarjeno, ploščice so že dolgo

razpokane, na njem so stare kante, ostanki

lesa, plastike in železa in drugi odpadki. Ob

nalivih se na dvorišču nabira voda. Dvorišče

bi radi uredili, tudi na lastne stroške, če ne

gre drugače. No, sosed solastnik je za naše

predloge gluh in očitno želi, da vse ostane

tako kot do sedaj, torej zanemarjeno.

Zanima nas, kaj lahko storimo.

O dgovor

Ker gre pri ureditvi dvorišča za posel

rednega upravljanja, ki je potrebno za

njegovo vzdrževanje in za doseganje

njegovega namena, morate za ta posel

pridobiti soglasje solastnikov, katerih

idealni deleži sestavljajo več kot polovico

solastniških deležev. Kot ste navedli v

pismu, sosedov idealni delež ni tako velik,

saj sestavlja nekaj manj kot polovico

vrednosti dvorišča. To pomeni, da za

ureditev dvorišča v solastnini s sosedom

ne potrebujete njegovega soglasja in se

lahko sami lotite njegove ureditve

oziroma obnove.

V p ra šanje

S še enim sorodnikom smo solastniki

stanovanjske hiše, ki smo jo podedovali po

pokojnem očetu. Sama si želim solastnino

razdeliti, saj bo potem lažje upravljati z

delom hiše. Zanima me, ali to lahko dosežem

navkljub nasprotovanju sorodnika.

O dgovor

Lahko. Če se s sorodnikom ne boste mogli

dogovoriti za delitev stvari, odloči o

načinu delitve sodišče v nepravdnem

postopku tako, da solastniki dobijo v

naravi tisti del, za katerega izkažejo

upravičen interes. Postopek se začne na

predlog solastnika. Rešitev obstaja tudi, če

fizična delitev nepremičnine ni mogoča

niti z izplačilom razlike v vrednosti. V tem

primeru lahko sodišče odloči, naj se

nepremičnina proda in kupnina razdeli,

prav tako lahko sodišče odloči tudi to, da

namesto prodaje nepremičnina pripada le

enemu solastniku, pod pogojem, da ta

izplača drugega.

V p ra šanje

Zanima me, ali je za gradnjo vrtne lope treba

pridobiti gradbeno dovoljenje.

O dgovor

Načelno ne. Pod pogojem, da gre za vrtno

uto s tlorisno površino do največ štiri

kvadratne metre in višino najvišje točke

do največ dva metra metra. Za gradnjo

takega objekta ni treba pridobiti

gradbenega dovoljenja.

U p rav l j a n j e

sol astnine

in gradnja

vrtne ute

PRAVO ZA DRŽAV L J A N A

I zšel je najnovejši priročnik iz zbirke »Pravo za

d ržavljana« – Pravnik pri vas doma, osnove

prava, praktične pravne rešitve, vzorci pogodb

in obrazcev avtorja mag. Boštjana J. Turka.

Cena priročnika je 35 evrov. Naročiti je mogoče

tudi komplet dveh priročnikov (Pravnik pri vas

doma in Praktični pravni nasveti v zvezi z

dedovanjem) istega avtorja po akcijski ceni 49

evrov. Naročila sprejema Inštitut za civilno in

gospodarsko pravo, Gornji trg 4, 1000

Ljubljana. Tel. 01/62 04 315, 051/311 505, e-pošt a:

icgp@siol.net, spletna stran www.icgp.eu.


