
NARAVNIK® 2023 v A4 formatu 

Naravnik® 2023 je DUHOVNI in ASTROLOŠKI PRIROČNIK ZA VSAK DAN V LETU! 
 

Avtor Naravnika: Rudi Klarič, založnik: Cultura Europaea, d.o.o.,  
v sodelovanju z Zavodom Vest. 

 
Izjemen je po tem, da Tebe, kot duhovno bitje, povezuje z naravo. 

Spodbuja Te k duhovnemu prebujanju, 
in razumevanju ter spoštovanju naravnih zakonitosti. 

 

Zasnovan je kot priročnik za uporabo naravnih priložnosti v poslovanju, prehrani, negi 
telesa, bivališču in okolju in kot orodje za višanje ravni duhovne prebujenosti  

in višanje zavesti. 
Uporaben je tudi kot prva pomoč v duševni stiski in stresu, saj vsebuje vsakodnevne 

avtorjeve duhovne spodbude za Tvojo višjo prisebnost. 
Naravnikovi podatki o luninih menah, mrkih, sončevih in zemljinih dvanajstinah, 

retrogradnem gibanju planetov, ... so za vsakdanje življenje neprecenljive astrološke  
in astronomske informacije. 

 
Naravnik® 2023 je idealno darilo, s katerim dokažeš, 

da Ti ni vseeno za življenjsko uspešnost...prijetnost...trajanje...zdravje...srečo... 
obdarjene osebe! 

 
Zagotavlja optimalno uporabo v pisarni, doma,  

na potovanju, kjerkoli. Spiralna vezava omogoča lažje 
listanje po vseh straneh, hkrati pa zlahka ostaneš na 

koledarski strani s priporočili za tisti dan.  
Na DATUMSKIH STRANEH se zvrstita dva dneva na eni 

strani, kar prinaša boljšo preglednost, načrtovanje, 
organizacijo, pregled časa. Temu sta prilagojeni tudi oblika 

in izgled notranjosti Naravnika, ki sta letos drugačni.  
Po koncu datumskih strani so 

NAVODILA ZA UPORABO. 
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EN IZVOD= 23,81 Eur (osnova) + 1,19 Eur (5%DDV) = 25,00 Eur 
 

POPUSTI:  

  izvodov izvodov 
brez DDV  
za 1 izvod 

DDV 
za 1  izvod 

z DDV 
za 1 izvod 

7% POPUSTA PRI 
NAKUPU  od 5 do 9  22,14 EUR  1,11 EUR  23,25 EUR 
10% POPUSTA PRI 
NAKUPU od 10 do 14  21,43 EUR  1,07 EUR  22,50 EUR 
13% POPUSTA PRI 
NAKUPU od 15  do 19  20,71 EUR  1,04 EUR  21,75 EUR 

 
OPOMBA: za naročila 21 in več izvodov, vam bomo pripravili posebno ponudbo! 

 
 

Naravnik® 2023 lahko po plačilu prevzamete na sedežu podjetja  
Cultura Europaea, d.o.o., Podgozd 5, 1292 Ig. 

Naročila sprejemamo: 

 po telefonu (051 669 725), po elektronski pošti (cultura.europaea@siol.net ),  

preko facebook-a.  

Možnost plačila z gotovino ali nakazilom na TRR podjetja Cultura Europaea, d.o.o.  
Račun številka SI56 610000026927741, Delavska hranilnica d.d.  

Priporočamo, da znesek nakažete  
na TRR podjetja Cultura Europaea, d.o.o. 

 
Nudimo dostavo na dom: 

 
- po navadni pošti preko Pošte Slovenija (pogoj je predhodno plačilo zneska  
na TRR podjetja Cultura Europaea, d.o.o.). Poštnina za en izvod je 2,79 EUR*. 

(ob nakazilu na TRR banka dodatno zaračuna svojo provizijo za nakazilo) 
- z odkupnino preko Pošte Slovenija. Poštnina za en izvod je 6,28 EUR*. 

(pošta vam dodatno zaračuna svojo provizijo za poštno nakaznico) 
*po veljavnem ceniku Pošte Slovenija na dan dostave 

 
OPOMBA: v primeru naročila najmanj DVEH izvodov Naravnika 2023 po pošti (po navadni 

pošti ali z odkupnino), vam poštnine ne bomo zaračunali! 

Naravnik® 2023 – CENIK 


