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AKCIJA SKUTERJEV
ŠE JE ČAS ZA NOVO FASADO
OGLAŠUJTE V MODRIH 
ŠTEVILKAH 2017
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Emisije CO2: 164−116 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,3−5,9 l/100 km. Emisijska stopnja: 
EURO 6. Emisije NOx: 0,01620−0,06300 g/km. Število delcev: 0,00900−0,00173 x 1011. Ogljikov 
dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, 
delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna.

www.volkswagen.si

Novi Arteon.
Novi Arteon, najnovejša umetnina iz Wolfsburga, navduši že na prvi 
pogled. Za prostorsko udobje na vseh sedežih poskrbi dolga medosna 
razdalja. Za vrhunsko dinamiko je poleg ostalih različic na voljo tudi biturbo 
motor z močjo 240 KM in prvak med bencinskimi motorji s kar 280 KM. 
Skupaj z najnovejšimi asistenčnimi sistemi ni nič prepuščeno naključju.  
 
Uresničujemo prihodnost.

Vtisne se v spomin 
in prevzame srce.

VWoglasDealer_Arteon_137x198.indd   1 11/08/2017   12:30

Avtohi{a Vrta~, d.o.o. Kranj
Delavska cesta 4, 4000 KRANJ, 
tel.: 04 27 00 200, www.avtohisavrtac.si

u te~aji za pred{olske
    otroke in osnovno{olce
u klasi~ni balet za otroke in odrasle
u dru`abni ples za mladino, odrasle
u rekreacija za ženske, hip hop,  

 jazz balet in plesi v vrstah
u shuffle & jump style
u break dance, electric boogie
u aerobika, zumba, rekreacija

u plesi v parih latino in standard
u orientalski – trebu{ni plesi
u joga, meditacije in taiji
u country plesi - line dance
u ples ob drogu - pole dance
u swing, salsa, rock&roll
u Individualno pou~evanje
u NOVO! Družabni plesi v parih, 
    vsako soboto ob 21.00 v Kranju
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V KRANJU, 
[KOFJI LOKI 
RADOVLJICI, 
na BLEDU, 

v LESCAH in 
na JESENICAH

INFO: tel: 04/ 251 50 00, gsm: 051 / 61 10 00
www.ChaChaCha.si  e-mail:info@chachacha.si

Ples, zabava in rekreacija

AKRIS D.O.O.

• IZDELAVA SPOMENIKOV
• OBNOVA OBSTOJEČIH   
   SPOMENIKOV

• KLESANJE IN OBNOVA ČRK
• KOVINSKE ČRKE
• MOŽNOST PLAČILA NA OBROKE
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Tomas Sport 2 Bled 
TPC Bled (Gadafi) 

Ljubljanska 4, Bled 
tel. 04 57 66 300 

e-mail: bled.ts@siol.net
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S 30.9.2017 TRGOVINO ZAPIRAMO
VSI ARTIKLI PO -50%; BREZ IZJEME

NA ZALOGI TAKO POLETNA, KOT TUDI ŽE ZIMSKA ROBA
PRI NAKUPU VEčJE KOLIčINE, 

PRIZNAMO šE DODATNI POPUST! VABLJENI !

• SERVIS ZA VSE ZNAMKE VOZIL • VULKANIZERSTVO
• KLEPARSTVO IN AVTOLlČARSTVO • AVTODELI
• KVALITETA IN ODLIČNE CENE NA PRVEM MESTU!

ZAGRABI 
SVOJO
POT. NOVA

Kontaktne informacije trgovca

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2

2

2 2

Z BOGATO SERIJSKO OPREMO 

ZE OD 14.500 EUR. 

www.avto-lusina.si
e-pošta: prodaja@avto-lusina.si

AVTO LUŠINA d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka, T: 04 50 22 000

Alpska 43, 4248 Lesce
T: 04 53 53 805
www.avtomony.si

Alpska cesta 43, 4248 Lesce
T: 04 53 53 804 in 04 53 53 805, www.avtomony.si

AKCIjA SKUTERjEV ŽE OD 1.250€ NAPREj
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Rožna dolina 50, 4248 Lesce
tel.: 53 53 610, fax: 04/53 53 621, 
e-mail: info@kgz-sava.si, 
internet: www.kgz-sava.si

Trgovina Lesce
tel.: 535 36 16, 
 535 36 19 (nabava), 
 535 36 23, 
e-mail: trgovina@kgz-sava.si
Odprto: ponedeljek - petek 8.00 - 19.00,     
sobota 8.00 - 12.00

DOMAČI KOTIČEK
Suhomesnati izdelki, med, sveža jajca, kislo 
zelje in repa, rezanci, makaroni, mlečni izdelki 
iz go vejega, kozjega in ovčjega mleka, vino, 
Eko moka in žitarice, drobno pecivo, domači 
zeliščni čaji, krompir, čebula

• MOKA 
IN IZDELKI 
PODJETJA  
MLIN KATIĆ

JAGODNI SOK, JAGODNA MARMELADA,• 
BEZGOV SIRUP• 
SUHOMESNATI • 
IZDELKI BREZ 
KONZERVANSOV 
IN DODATKOV

• September je čas spravila pridelkov na zelenjavnem vrtu, v sadovnjaku in 
tudi čas prvih trgatev.

• V tem mesecu sejemo zimsko solato, špinačo, motovilec, lahko pa tudi še 
blitvo, rukolo in redkvico.

• Odvečne gredice ozelenimo s posevki za zeleno gnojenje (facelija, oljna red-
kev, gorjušica), od sredine septembra do konca oktobra pa lahko posejemo 
tudi žita.

• V trgovinah se oskrbimo s semenom čebulčka in česna (ptujski jesenski), 
pa tudi s okrasnimi čebulnicami.

• Čebulček sadimo konec septembra oziroma v začetku oktobra, česen pa 
konec oktobra. Da se bosta bolje ukoreninila, ju namočimo v raztopino mor-
skih alg.

• V začetku meseca por prekrijemo z agrokopreno prek lokov, da ga zavaru-
jemo pred porovo zavrtalko.

• Trajna zelišča posadimo v lončke, ki jih bomo postavili v kuhinjo, enoletne 
pa raje posadimo na novo.

• Ta mesec je najboljši čas za presajanje in sajenje trajnic in grmovnic, pa tudi 
za setev in dosejavanje trave.

• Izkopljemo in pripravimo sadilne jame za kasnejše sajenje sadnih vrst.
KONTAKT ZA SVETOVANJE: OLGA CVENKEL G:031/248-307

olga.cvenkel@kgz-sava.si

SMO ZASTOPNIK  
ZA PRODAJO GOZDARSKE 
OPREME VITLI KRPAN 
Za vse informacije o nakupu, cenah in  
rokih dobave se obrnite na  
T: 04 53 53 624 g. Kristjan Joras ali  
E: kristjan.joras@kgz-sava.si ali  
se oglasite osebno v komerciali.

KGZ Sava

VRHUNSKI AVSTRIJSKI PELETI
KVALITETE A1 
PREVOZ DO 10 km GRATIS! 
Informacije na:
T: 04 53 53 619, E: tadeja.kuncic@kgz-sava.si

 

PRODAjA OKUSNIH GORENjSKIH jABOLK,  
SLIV IN HRUŠK

T: 04 530 92 51
DELOVNI ČAS PRODAJA JABOLK RESJE: 

PON. – PETEK 8.00 -16.00, SOBOTA 8.00 – 12.00
Jabolka vam bodo na voljo tudi v naši kmetijski 
trgovini v Lescah.

NI POTREBNO VSAK DAN UGRIZNITI V 
˝KISLO jABOLKO˝, UGRIZNITE PA V OKUSNA 

GORENjSKA jABOLKA IZ SADOVNjAKA RESjE.

Sadovnjak 
Resje

... ko narava z nami zaživi ...

NOVO!  • 
100% NARAVNI 
MARELIČNI SOK
VSE ZA OZIMNICO:  • 
SVEŽA ZELENJAVA, 
ČEBULA, ČESEN, 
KROMPIR, VLOŽENA 
ZELENJAVA IN SADJE
SOK IN KIS PRIDELAN IZ LASTNIH JABOLK• 
KONOPLJINA MOKA IN OLJE• 
BUČNO OLJE• 
AJDOVA MOKA IZ DOMAČE PROIZVODNJE• 
DNEVNO SVEŽE MLEKO• 
ČAS JE PRIPRAVO OZIMNICO IN DRUGAČNO • 
PREDELAVO SADJA IN ZELENJAVE. 
NUDIMO VAM KOZARCE ZA 
VLAGANJE, STEKLENICE 
ZA SOK IN VINO, 
POKROVČKE, ZAMAŠKE, 
ZABOJE, LIJAKE, …

Vrtna opravila v septembru
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Biser med biseri
Luksuzna oskrbovana
stanovanja Mijaks

Luksuzna oskrbovana stanovanja 

Zagotovite si varna, aktivna 
in brezskrbna najlepša 
leta svojega življenja.

Mijaks investicije d.o.o.
Mokrška ulica 16, vhod C
1000 Ljubljana

staro za

NOVO

BLED
Na novi lokaciji na Bledu 
je predvidena gradnja 86 
luksuznih oskrbovanih 
stanovanj

MIJAKS

SPREJEMAMO
REZERVACIJE

E:   info@mijaks.si

T:   +386 (0)1 236 1717
M:  +386 (0)31 475 303

Rezervirajte si svoj termin za 
sestanek.
Pokličite nas na:

 Nakup ni pogojen 
s paketom storitev 
oskrbe
Na voljo so storitve oskrbnika, 
ki jih lahko naročite šele takrat 
ko jih potrebujete.

Uspešno izvedena 
oskrbovana 
stanovanja Mijaks
Zgrajeni objekti oskrbovanih 
stanovanj  v Murglah faza I, 
Dravljah  in objekt Murgle faza II, 
ki je v izgradnji.  

24  -  urna asistenca
Nujna pomoč prek klicnega 
centra, pomoč pri vsakodnevnih 
domačih opravilih, zdravstvena 
oskrba, dostava hrane.

Arhitekturno 
oblikovanje
Zasnova upošteva nemoteno 
gibanje po objektu in stanovanju 
brez ovir. Dodana vrednost 
so širša vrata v stanovanjih in 
objekt brez pragov.

brezskrbno starost. 
Potem razmislite o luksuznem prilagojenem stanovanju in si s tem 

v novih stanovanjih.

Če se odločite za prodajo vaše 
stare nepremičnine, vam 
izpeljemo prodajo od začetka 
do konca. Poskrbimo tudi za 
vašo selitev v novo stanovanje.

Makler Bled d.o.o.
Ljubljanska  cesta 7
4260 Bled 
 
info@makler-bled.si
E: www.makler-bled.si
 
T:   045 76 76 00 
M:  041 706 548  (Lidija) 
M:  041 647 974  (Borut) 

LOKACIJA 
GRADNJE

ProdajaMijaks

več na www.mijaks.si

Kupec pri nakupu stanovanja ne plača provizije 
posredovanja.

Makler Bled d.o.o.
Prodaja nepremičnin

Ljubljanska cesta 7
SI-4260 Bled

t: +386 (0) 4 576 76 00
m: +386 (0) 41 647 974 
e: info@makler-bled.si

www.makler-bled.si
m: +386 (0) 41 706 548
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Za žago 1 A, 4260 BLED
TEL. 04 575 05 19
trgovina@gozd-bled.si
www.gozd-bled.si

Odprti smo vsak dan od 7h do 19h, 
ob sobotah do 13h.

DOMAČE DOBROTE

Obiščite nas na Rečici, Za žago 1a na Bledu ali nas pokličite na 04/57 50 519

Smo zastopniki 
blagovne 
znamke 

• OZIMNICA (krompir, čebula, česen, jabolka, ...)
• PROGRAM ZA VLAGANjE 
(steklenice, kozarci, pokrovi,  
lonci za  vkuhavanje, vse za  
kisanje, fermentiranje)
• MLINI IN STISKALNICE SADjA
• GAjBICE IN VREČE  
  ZA SHRANjEVANjE PRIDELKOV
• SADIKE IN SEME jESENSKE ZELENjAVE
• KOMPOSTNIKI IN GNOjILA
• ŽELEZNINA  

(barve, laki, svedri, program orodja, ...)
• ORODjE ZA VRT  

(vrtne škarje, noži, lopate, vile, ...)
• GOZDARSKI PROGRAM  
(orodje in zaščitna sredstva)

jABOLČNI KIS, KRHLjI, 
SOKOVI, ČAjI, MOKA, 
BUČNO OLjE, SONČNIČNO 
OLjE, MED, KREME IN 
TINKTURE, SUHOMESNATI  
IN MLEČNI IZDELKI, ...

KGZ GOZD BLED z.o.o.

Gospodarska
vozila

www.novicrafter.si

Emisije CO2: 204−184 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,8−7,0 l/100 km. Emisijska stopnja: Euro 6. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni 
plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. *Na voljo pozneje. Slika je simbolna.

Novi Crafter.
Ima vse.  
In zmore največ.

Ponuja številne kombinacije pogonskih sistemov, inovativne 
asistenčne sisteme in najsodobnejše voznikovo delovno mesto. 
Novi Crafter. Nova dimenzija. 

2017

Mednarodni dostavnik leta 2017. Novi Crafter je idealno prilagojen potrebam različnih poklicnih 
profilov. Je prvi z 8-stopenjskim avtomatskim menjalnikom* za vse vrste pogonov. Nudi več kot 
15 asistenčnih sistemov, med drugim tudi opcijsko senzorsko zaščito bočne strani. S premišljenimi 
odlagalnimi površinami ter opcijskim vzmetenim sedežem ergo Comfort je udoben kot še nikoli 
poprej. Spoznajte novi Crafter pri vašem partnerju Volkswagen Gospodarska vozila. 

VWoglasDealer_Crafter_2017_210x297.indd   1 21. 03. 17   12:06

Avtohi{a Vrta~, d.o.o. Kranj
Delavska cesta 4, 4000 KRANJ, 
tel.: 04 27 00 210, www.avtohisavrtac.si

Iz naših krajev
Podelitev Priznanj ob občinskem Prazniku
Radovljica, 4. avgust 2017 - Na slovesnosti ob občinskem prazniku občine Radovljica 
5. avgustu,  je župan Ciril Globočnik izročil priznanja občinskim nagrajencem.  V imenu 
nagrajencev se je za priznanja zahvalila Nuša Potočnik, ki je prejela veliko plaketo Občine 
Radovljica za dolgoletno delo na zdravstvenem področju ter prostovoljstvo na področju 
prve pomoči. Prejemnica najvišjega občinskega priznanja je med drugim dejala, da ni 
lepšega občutka, kot da znaš in zmoreš pomagati sočloveku. Polna Baročna dvorana 
Radovljiške graščine je podelitev priznanja Nuši Potočnik pospremila z dolgim aplavzom.

Župan je zbranim čestital za praznik in povzel naložbe in projekte v občini v letošnjem 
letu. Slovesnost je režiral in povezoval Rok Andres z Mojco Škofic in Petrom 
Kolmanom ter z glasbenim nastopom članov radovljiškega Bid Banga saksofonistov 
Blaža Trčka in Gašerja Okršlarja. Bid Bang je po slovesnosti s svojim koncertom z 
gostjo Alenko Godec napolnil Linhartov trg. Občinski praznik 5. avgust je posvečen 
spominu na ustanovitev Cankarjevega bataljona leta 1941 na Vodiški planini. Člani 
Zveze borcev za vrednote NOB območja Radovljica so med slovesnostjo k grobnici 
padlih borcev Cankarjevega bataljona v grajskem parku položili venec. 

35. Festival radovljica
Radovljica, 5. avgust 2017 – Med 5. in 22. 
avgustom je potekal že 35. Festival Radovljica 
v organizaciji Društva ljubiteljev stare glasbe 
Radovljica na katerem so predstavili širok razpon 
glasbene dediščine. Na festivalu se je zvrstilo 
deset mednarodnih koncertov od nove glasbene 
rekonstrukcije spevov iz staroislandskega epa Edda 
do Schubertove Lepe mlinarice, od prvih sodobnih 
izvedb renesančne polifonije iz arhivov ljubljanske 
stolnice in gornjegrajske sostolnice do francoske glasbe 20. stoletja za flavto, harfo 
in godala. Nastopili so umetniki iz enajstih evropskih držav, Južne Afrike, ZDA in 
Kanade. Tudi letos so v sklopu festivala priredili delavnico za pevce in tečaj za 
kljunasto flavto. Festival, ki ga že enajsto leto programsko oblikuje Domen Marinčič, 
vsako leto obišče približno 2500 obiskovalcev.

oPorni zid GrajskeGa Parka obnovljen
Radovljica, 1. avgust 2017 - Sanacija vzhodnega opornega zidu Grajskega parka 
v Radovljici je zaključena. Vrednost opravljenih del, vključno z dokumentacijo in 
nadzorom, znaša 120 tisoč evrov. Zajeti so tudi stroški arheoloških raziskav, ki so 
potekale vzporedno ob obnovi grajskega zidu. Številni ostanki lončenega, kovinskega 
ter steklenega posodja, steklenic, plastične embalaže ter gradbenih odpadkov, odkritih 
v zgornjih plasteh, pričajo, da se je jugovzhodni del Grajskega parka v drugi polovici 20. 
stoletja uporabljalo kot deponijo. Pod omenjenimi nasutji odpadkov je bilo odkritih 
nekaj kamnitih struktur in elementov, ki jih lahko povežemo z ureditvijo Grajskega 
parka v Radovljici, kakršno poznamo iz pisnih virov in franciscejskega katastra iz leta 
1826. Ta na območju, kjer so bili odkriti ostanki tlakovanega objekta in kamnite ograde, 
predvideva podolgovat na oporni zid prislonjen objekt, ki je bil verjetno namenjen 
hranjenju orodja in opreme parka ali zaščiti na vremenske pojave občutljivih lončnic.                               

Vir in foto: Občina Radovljica
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Vroče poletje  in s tem naše in vaše letne poči-
tnice gredo h koncu. Kakšna bo jesen, ne vem, 
o tem lahko povedo kaj več vremenoslovci, 
na davčnem področju pa se nam obeta tudi 
» vroča jesen«, kajti Ministrstvo za finance je 
dne 21.7.2017 v javno obravnavo posredo-
valo paket sprememb davčne zakonodaje, ki 
vključuje: 
1. Predlog Zakona o sprememba Zakona o 

davčnem potrjevanju računov
2. Predlog Zakon o spremembah in dopolni-

tvah Zakona o dohodnini
3. Predlog Zakona o davku na tonažo
4. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o davku od dohodka pravnih oseb
5. Predlog Zakona o davčnem postopku. 
Iz obrazložitve  predlogov, ki ga je posredovalo 
Ministrstvo za finance Republike Slovenije, 
izhaja, da se ti »Paket zakonodajnih spre-
memb« primarno nanaša na ukrepe na davč-
nem področju v smeri nadaljnjega prestrukturi-
ranja davčnih bremen (nadaljevanje davčnega 
prestrukturiranja iz leta 2016), izboljšanja učin-
kovitosti pobiranja javnih dajatev ter zmanj-
ševanja administrativnih bremen. Podrobneje 
bomo  paket predstavili v septembrski in  okto-
brski izdaji, oziroma ko bodo predlogi »romali 
v državni zbor«, kajti  Gospodarska zbornica 
in Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije  je  
podla dokaj  dolg seznam pripomb.

kateri so bistveni predlogi? 
• povratek v sintetično obdavčitev na podro-
čju  davka od odhodkov iz dejavnosti »normi-
rancev«, kar pomeni, da  bodo davčni zave-
zanci, ki so se za te dohodke odločili uporabiti 
normirane odhodke, po  novem  obdavčeni 
tako kot za vse druge  vire  (dohodke)  doho-
dnine, seveda  pa se jim  bodo  kot  znižanje 
davčne osnove tako  priznale  olajšav vezanih 
na  osebne okoliščine  davčnega zavezanca in 
upoštevala  obdavčitev  po  progresivni lestvi-
ce, ki velja za dohodnini. 

Torej po predlogu se  ne bo več dokončne 
obdavčitve po stopnji  20%, nižali naj bi se 
tudi  priznani  normirani odhodki na 60%;
• Z dopolnitvami tako zakona o dohodnini  in 
zakona o dohodku pravnih oseb, se  predlaga 
prenova mehanizmov proti zlorabam,  ( širi 
se institut povezanih oseb tudi na brate in 
sestre,   natančneje se določi  obvezen izstop 
iz sistema, določena je  zgornja meja pri upo-
števanju normiranih stroškov -  30.000 EUR oz 
60.000 EUR);
• Davčnim zavezancem, ki so delavci pri tujem 
delodajalcu ob pogoju, da so  napoteni v in 
iz Slovenije, raziskovalci,da gre za izmenjava 
zaposlenih med povezanimi družbami, bodo 
upravičeni, da se jim bo dodatna zmanjšala 
davčna osnova (predlog: 20 % plače zavezan-
ca oz. na letni ravni ne več kot 12.000 €),  
Seveda, so dodani dodatni pogoji: vsebin-
ska opredelitev upravičencev, časovni pogoj, 
oddaljenost od ozemlja Slovenije (150 km), 
rezidentstvo
• za službeno potovanje se za davčne namene 
se šteje tudi napotitev na začasno delo v tuji-
no, ki traja neprekinjeno do največ 30 dni, kar 
pomeni, da se tem davčnim zavezancem pri 
odmeri dohodnine povračila stroškov se bodo 
vštevala v davčno osnovo
• predlagan je dodatna splošna olajšava, dolo-
čena linearno v odvisnosti od dohodka (med 
dohodkovnima mejama v višini 11.166,37 € 
do 13.316,81 €), ki pa bo v praksi pri obračunu 
povzročila dokaj težav, če izvajanje ne bodo 
poenostvili 
• uporaba vezane knjige računov (VKR) tudi 
po prehodnem obdobju (t.j. od 31. 12. 2017 
naprej), kar pomeni veliko olajšanje za vse 
majhne davčne zavezance, za vs tiste, ki imajo 
težave tudi z internetno povezavo in upora-
bljajo vezane knjige računov. Po zakonu je bilo 
določeno prehodno obdobje in s 31.12.2017 
bi morali vsi davčni zavezanci uporabljati 
»davčne blagajne«. Prehodno obdobje je črta-

no in vezane 
knjige se bodo 
lahko uporabljale. Ta spremema je predvsem 
dobrodošla  za društva.  In še  nekaj :  podaljša 
se rok za naknadno sporočanje podatkov o 
računih izdanih iz VKR na način, da se davč-
nemu organu lahko poroča enkratno za cel 
pretekli mesec.
Toliko  za prve informacije, več  naslednjič.

»stroški prehrane in prevoza ter olaj-
šava za vzdrževane člane pri samopri-
javi davčne napovedi« 
In še posebna novica za vse davčne zavezan-
ce, ki še niso podali napovedi dohodnine  za 
dohodke prejete iz tujine  in bodo napoved 
vložili naknadno na podlagi samoprijave.
Vrhovno sodišče je presojalo vprašanje, ali 
se davčnemu zavezancu, čezmejnemu delov-
nemu migrantu, ki vloži davčno napoved za 
odmero dohodnine na podlagi samoprijave, 
davčna osnova določa enako, kot če bi to 
davčno napoved oddal pravočasno, ali ne. 
Čezmejni delovni migrant, ki je bil sicer zapo-
slen pri delodajalcu v Avstriji, je v tej davčni 
napovedi, vloženi po samoprijavi, uveljavljal 
stroške prehrane med delom ter prevoza 
na delo in z njega. Davčni organ in sodišče 
prve stopnje mu teh stroškov pri izdaji odloč-
be nista upoštevala. Vrhovno sodišče pa je 
odločilo drugače, kajti sodišče  nasprotno ni 
našlo zakonske podlage za razlikovanje pri 
ugotavljanju davčne osnove, kadar  je davčna 
napoved vložena pravočasno ali kadar je vlo-
žena s samoprijavo. 
Vrhovno sodišče je zato s sklepom X Ips 
63/2017 odločilo, da lahko zavezanec pri 
vložitvi napovedi po postopku samoprijave 
zmanjša davčno osnovo za dohodnino za stro-
ške prehrane med delom ter prevoza na delo 
in z njega. Zmanjša pa jo lahko tudi za olajšavo 
za vzdrževane družinske člane. 

Davčna svetovalka in predsednica ZDSS Simona Štravs odgovarja 
v Davčnem nasvetu  »Cesarju kar je cesarjevega in niti centa več«

davčni zavezanci ob samoprijavi lahko 
uveljavljajo  stroške prevoza in prehrane 
in olajšavo za vzdrževane družinske člana

DAV^NO IN 
RA^UNOVODSKO 

SVETOVANJE
04 585 11 80

CESTA MARŠLA TITA 1, JESENICE
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GORENJSKI SONČEK GRS IN ENOSOBNA STANOVANJA 

» CESTA ŽELEZARJEV                                                         39.000€ 
30,22 m2; pritl/2,  dodatna soba v galeriji ( cca 25 m2) 
prenovljeno 07, parkirno mesto v uporabi. EI:  v izdelavi  

DVOSOBNA STANOVANJA                                          

» CESTA REVOLUCIJE                                                        43.000 €
61,20 m2;  5 nad / 5,  L. 1968,  vzdrževano,  balkon,  CK - 
kalorimetri.Nova fasada in streha na stavbi. EI: v izdelavi
» CESTA TONETA TOMŠIČA                                           47.000 €
53,80 m2; 2 nad / 5,  L. 1972,  novi radiatorji, prenovljena 
fasada in streha na stavbi, balkon, CK            EI:  v izdelavi
» CESTA BORISA KIDRIČA                                               48.000 €
49,8 m2; 1 nad / 2,  L. 1941,  prenovljena  kopalnica,  wc, 
okna leta 2002, lastna CK,  balkon, CK.          ER: v izdelavi
» CESTA TONETA TOMŠIČA                                           52.900 €
53,8 m2;  2 nad /4,  prenovljeno  2007-2010 . CK , balkon. 
Svetlo, stanovanje, dobra razporeditev.       ER: v izdelavi
» SLOVENSKI JAVORNIK                                                  70.000 €
69 m2;1nad /2, L. 1949, novi pvc okna 2000, lastna Ck na 
zem. na plin. Garaža in zemljišče v uporabi. EI: v izdelavi
                              

  TRISOBNA STANOVANJA                                      
» HRUŠICA                                                                                60.000 € 
62,1 m2;  1 nad/4, zgrajeno leta 1902, prenovljeno 2013,  
lastna CK na elektriko. Sončna južna stran. EI: v izdelavi
» CESTA REVOLUCIJE                                                        69.000 € 
74,71 m2;  4 nad/5, L. 1976, delno prenovljeno 2016,  CK 
merilniki toplote, sončen balkon na J stran.EI: v izdelavi
» HRUŠICA                                                                                68.000 € 
90,8m2; duplex trisobno stanovanje v vrtstni hiši. Lasten 
vhod. Prenovljeno 2005-2008. CK, balkon.    EI: v izdelavi

» CESTA CIRILA TAVČARJA                                            70.000 € 
85,5m2; 8 nad/12, zgrajeno leta 1976, prenovljeno 2002. 
Prenovljena fasada in streha. CK , balkon.     EI: v izdelavi

HIŠE
» hiša PODKOREN                                                             75.000 €
350 m2, L. 1847, K+P+1+M, nova streha, dimink in okna 
v mansardi 2015.  Odlična  priložnost za  izdelavo apart. 
432 m2 pripadajočega zemljišča.                     EI: v izdelavi
» hiša RATEČE                                                                    125.000 €
Cca 300 m2,  L. 1940,   P+1+M,  vzdrževana, 1.111 m2  
zemljišča  z  dvema  gospodarskima   poslopjema   in 
dvema garažama. CK na plin.                            EI: v izdelavi
»hiša KOROŠKA BELA                                                    120.000 €
178 m2,  P+M,   L. 1890.  Prenovljene el. in vodovodne 
inšt. 1040 m2 pripadajočega zazidljivega zemljišča, dva 
gospodarska poslopja. Možnost gradnje 2stan. stavbe  
ali poslovno stanovanjske stavbe. Cena ni zadnja.
»hiša SPODNJI OTOK                                                     130.000 €
253,01 m2,  K+P+M,   L. 2012.  Hiša je zgrajena  do 3. 
podaljšane  gradbene  faze.  Vgrajena  lesena  okna  in 
vhodna vrata,  delno  razvod  vodovodnih  in  elektro 
inštalacij. 681 m2 pripadajočega zemljišča.  EI: v izdelavi
» hiša HRUŠICA                                                                 139.000 €
233 m2, zgrajena  1986,  K+P+M, zidana klet, montažno 
nadstropje  in  mansarda.  CK na kurilno olje.  Možnost 
izdelave dveh  strisobnih stanovanj.  Lepo v zdrževana  
hiša  s  480 m2  pripadajočega  zemljišča.  EI:  v izdelavi       

» hiša MOJSTANA
211m2,delnoK+P+M.560 m2 zemljišča 
Potrebno prenove. Lepa lokacija za 
pohodništvo, šport in rekreacijo.
ER: v izdlavi                                    76.000 €      

»2SS na SKLADIŠČNI ULICI
89,5 m2, pritl/3, L. 2015, 44,8 m2 atrija. 
CK vročevod na števec. Dvigalo.  Nova, 
lepo urejena soseska z veliko zelenja.
ER: C                                           83.241,18 €

SOSESKA GORENJSKI SONČEK 
Prodaja, ogledi in rezervacije

» 1SS na SKLADIŠČNI ULICI
55,2m2, 3 nad/3, L. 2015, CK-na števec 
vročevod, lastno parkirno mesto, nova 
urejena soseska. Opremljeno.
ER: C                                                 61.000 €                                             

» hiša BLED
197 m2, delno K+P+M, L. 1861, delno 
prenovljeno 2005. CK na kurilno olje. 
V neposredni bližini jezera, pogled na 
Blejski grad. EI: v izdelavi      139.000 €

» 2SS na DELAVSKI ULICI
56,52 m2, 3 nad/5, L. 2008, balkon, CK 
-vročevod, dvigalo.Novejši,lepo urejen 
blok. Lastno parkirišče. Opremljeno
ER: v izdelavi                                 78.000 €                                                     

NOVA SOSESKA NA JESENICAH
AKCIJA popust v vrednosti 

4.000 EUR pri nakupu 
atrijskih stanovanj

041 805 103 | 041 629 800
04/5 83 70 70
041 805 103 | 041 629 800
04/5 83 70 70
041 805 103 | 041 629 800
04/5 83 70 70

Cesta maršala Tita 68
4270 Jesenice
Cesta maršala Tita 68
4270 Jesenice

Na enem izmed slovenskih kopališč je sin utrpel urezni-
no na podplatu desne noge. Po zaključenem zdravljenju 
smo se obrnili na odgovorne na kopališču. Odgovorili 
so nam, da imajo kopalce zavarovane pri zavarovalnici 
in naj se obrnemo na njih. Iz zavarovalnice so nam res 
odgovorili in nam ponudili določeno odškodnino, ki pa 
je smešno nizka. S ponujenim se ne strinjamo in smo o 
tem tudi obvestili zavarovalnico, ki se sedaj sklicuje na 
to, da je dolgotrajno zdravljenje tudi posledica tega, da 
je zdravnik ob oskrbi rane spregledal kos stekla, ki je os-
tal v podplatu. Naše stališče je, da je to deloma res, po 
drugi strani pa odgovornost nosi upravljalec kopališča, 
saj ni dopustno, da se v bazenu nahajajo kosi stekla. 
Prosim vas za vaše mnenje glede odgovornosti in nam 
svetujete kakšno pravno pot naj izberemo.

V primeru, da se ne strinjate z zneskom ponujene 
odškodnine, ki vam jo je pripravljena izplačati zavaro
valnica in se primernega zneska odškodnine ne da doseči 
niti z medsebojnimi pogajanji, boste morali višji znesek 
odškodnine uveljavljati s tožbo pred sodiščem. Višina 
odškodnine za telesno poškodbo, ki jo je utrpel vaš sin (t.i. 

nepremoženjska škoda) pa je odvisna od več postavk. Te 
so v glavnem stopnja in trajanje telesnih bolečin, prestani 
strah in morebitno trajno zmanjšanje življenjskih ak
tivnosti zaradi posledic poškodbe in morebiti skaženost. 
Sodišče višino odškodnine za nepremoženjsko škodo 
določi ob upoštevanju vseh zgoraj navedenih postavk. 
V vašem vprašanju navajate tudi, da je bilo zdravljenje 
daljše zaradi komplikacij, ker je kos stekla ostal v pod
platu in naj bi ga zdravnik pri oskrbi rane spregledal ter 
iz tega razloga zavarovalnica ponuja manj, kot bi sicer. V 
tem delu gre za dejansko vprašanje, na splošno pa me
nim, da je odgovor na to vprašanje odvisen od tega, ali 
je mogoče vse nevšečnosti, ki so nastale zaradi kompli
kacij (zaradi domnevno neprimernega zdravljenja) ločiti 
od normalnega teka zdravljenja takšne poškodbe. V 
primeru, da teh posledic ni mogoče natančno razmejiti 
ocenjujem, da upravljalec kopališča in v njegovem imenu 
zavarovalnica odgovarjata za celotno škodo, v nasprot
nem primeru pa vsak za tisti del škode, ki jo je s svojim 
ravnanjem povzročil.

Lep pozdrav

“vPrašajte odvetnika - skuPaj iščemo rešitve!”
V sodelovanju z Odvetniško družbo Novak iz Radovljice vam bomo brezplačno odgovorili na vaše pravno 
vprašanje ali pravni problem. Če bi tudi vi želeli njihov pravni nasvet nam pišite na: tine@g-grafiti.si.
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Kljub trenutno vročim dnem je pravi čas za pripravo na novo 
kurilno sezono. Da pozimi ne bo težav z delovanjem kurilnih 
naprav je potrebno marsikaj postoriti, preden jih damo v pogon. 
Pred zimo lahko nekatera enostavna dela opravimo tudi sami in 
postorimo še nekaj stvari, ki bodo pripomogle k čim bolj gos-
podarnemu ogrevanju in nas obvarovale pred izrednimi izpadi 
zaradi napak na opremi v času, ko jih najbolj potrebujemo. 

PriPrava na novo kurilno sezono
ture ogrevne vode do 10 odstotkov. Preverimo tudi da so radia-
torji prosti, ne zakriti z zavesami ali za pohištvom, pred začetkom 
ogrevalne sezone pa jih očistimo prahu, s čimer bomo zagotovili 
nemoteno kroženje zraka. 

ne pozabimo na dimnik
Vzdrževalna dela pred začetkom kurilne sezone vključujejo 
pregled in čiščenje dimnika in kotla (grelnika), pa tudi 
čiščenje kurilnice, pri čemer mora biti poskrbljeno za ustrezno 
prezračevanje prostora. Predvsem pri modernejših sodobnih 
ogrevalnih napravah je vse več elektronike in mikroračunalniških 
sistemov, ki so zelo občutljivi na prah in nečistočo. To velja za 
vse ogrevalne sistem, ne glede na vrsto energenta. Redno 
čiščenje dimnika je nujno ne samo zaradi varnosti, ampak tudi 
zato, ker obloge saj in drugih snovi povečujejo rabo goriva in 
toplotne izgube – že nekaj milimetrov oblog pomeni tudi do 15 
odstotkov večje toplotne izgube. Največ saj, ki so krive za mar-
sikateri požar, se nabira, če kurimo trdna goriva, v tem primeru 
je čiščenje dimnika potrebno na tri mesece, pri uporabi kuril-
nega olja je čiščenje dimnika lahko manj pogosto, morda enkrat 
na leto, pri plinu pa saj skoraj ni, vendar so kontrola in meritve 
potrebne enkrat na leto. To velja tudi za druge sisteme ogre-
vanja, za vse izvedbe toplotnih črpalk ... 

kdaj je pravi čas za nabavo energentov?
Ugoden čas za nakup energentov je takoj po koncu kurilne se-
zone, ko je ponudba večja in povpraševanje manjše. Takrat je 
na voljo večja izbira, zato lahko primerjate večje število ener-
gentov in goriv tako po ceni kot tudi po drugih karakteristikah. 
Splošno velja, da so cene po koncu kurilne sezone nekoliko 
nižje, ne velja pa to vedno. Recimo pri kurilnem olju lahko na 
ceno bolj vplivajo nepredvideni ekonomski, politični ali drugi 
tečajni dogodki kot pa ponudba in povpraševanje na medn-
arodni borzi. Enako kot za kurilno olje velja tudi za utekočinjen 
naftni plin (UNP).
Drugače je pri lesni biomasi, saj se cene sekancev, peletov in drv 
(polen) oblikujejo na domačem trgu glede na povpraševanje in 
ponudbo ter niso odvisne od ekonomskih in drugih političnih 
dogajanj. Lesno biomaso je najbolje kupiti v obdobju tik pred 
poletjem (maj, junij) in najpozneje do avgusta. Popusti se 
spomladi in poleti pojavljajo predvsem pri sekancih in peletih. 

Pred pričetkom sezone preverite količino energenta, da imate 
podatek o porabi čez sezono, saj boste lahko s tem ugotavljali 
prihranke, če boste izvajali kakšna dela na ogrevalnem sistemu 
ali na toplotnem ovoju stavbe. Med dela pred sezono spadajo 
redni pregledi in kontrola delovanja ogrevalnih naprav, pre-
veriti je treba tudi delovanje obtočnih črpalk, ki zunaj kurilne 
sezone ne obratujejo, če se v tem času niso samodejno zagan-
jale oziroma jih nismo občasno ročno zagnali sami, je pogosta 
težava blokada ležajev. Zaradi varnega obratovanja je nujno 
kontrolirati stanje ekspanzijskih posod in varnostnih ventilov. S 
pritiskom na ventil mora pihniti zrak iz posode. Če tlak v ogre-
valnem sistemu nenormalno niha, je to znak, da raztezna po-
soda ni v redu in jo je treba zamenjati. 
Za radiatorski sistem ogrevanja velja, da mora biti pri obra-
tovanju tlak vode v ogrevalnem sistemu med 1,5 in 2,0 bara, 
odvisno od višine objekta in ogreval nad ogrevalno napravo. Če 
tlak ni v navedenih mejah, moramo dotočiti vodo v radiatorski 
sistem. Prenizek tlak lahko pomeni, da so v sistemu netesna 
mesta, zato preverimo, ali kje kaj pušča, in napako odpravimo. 
Predvsem v večstanovanjskih stavbah se zunaj kurilne sezona, 
zaradi del na sistemu le ta izprazni in pred sezono ponovno na-
polni, zato je smiselno, da za vsak radiator posebej preverimo, 
ali je v njem zrak in ga odzračimo in po potrebi dotočimo vodo v 
sistem do normalnega tlaka. Neodzračeni radiatorji namreč lah-
ko povečajo porabo energenta tudi do 15 odstotkov. Še posebno 
natančno preverimo vse radiatorske (termostatske in navadne, 
klasične) ventile zaradi morebitnega puščanja vode. Če le imamo 
možnost, klasične ventile zamenjajmo s termostatskimi, ki lahko 
zmanjšajo toplotne izgube ali pa izvedemo katerega od drugih 
načinov, ki vplivajo na prihranke, saj lahko vsako znižanje tem-
perature v prostoru za 1 stopinjo Celzija prihrani od 5 do 7 odsto-
tkov energije. Ocenjena velikost prihrankov energije z vgradnjo 
kakovostnih regulacijskih naprav znaša v primerjavi z neregu-
liranimi ali ročno reguliranimi ogrevalnimi sistemi povprečno: za 
regulacijo temperature prostora v odvisnosti od zunanje tem-
perature z vplivom na mešalni ventil do 10 odstotkov, z vplivom 
na temperaturo v kotlu (nizkotemperaturni) do 13 odstotkov, z 
vgradnjo termostatskih ventilov na ogrevala od 10 do 15 odsto-
tkov in zaradi prekinitev ogrevanja oz. nočno znižanje tempera-

Pri nakupu je treba paziti, da so sekanci in peleti čim bolj suhi, 
za drva (polena) pa je najbolj priporočljivo, da se sušijo na zraku 
vsaj eno leto, če ob nakupu niso dovolj suha.

Vir:mag. Damjan Korošec, u.d.i.s.  
energetski svetovalec mreže ENSVET/Gorenjski Grafiti
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DALMATINER
vitka. 

 

= 0,031 ali 0,033.

“Ko bom velik, bom izbral

ORIGINAL
toplotno izolacijsko ploščo.”

gljikova vlakna veljajo 
na splošno za »čudež 
ni material« na vseh 

področjih, kjer se postavlja meja 
mogočega. Najdemo jih tako v 
formuli 1, plovilih, motorjih in 
robotski tehniki, kjer z majhnimi 
debelinami in nizko težo mate-
riala dosegamo visoke trdnosti. 
Zatorej je karbon zelo primeren 
material tudi za fasade.
Na fasade vpliva mnogo 
škodljivih dejavnikov: 
-  sončni žarki, ki s svojim se

grevanjem povzročajo pre

grevanje fasadnih slojev, še 
posebej pri sedaj zelo moder-
nih temnih barvnih tonih;

-  onesnaženje ozračja, ki pov-
zroča hitrejše propadanje 
zaključnih slojev in pojavljanje 
razpok;

-  umazanija in smog, ki estet-
sko vplivata na fasade.

Z dodatkom karbonskih vlaken 
v armirni in zaključni sloj lahko 
izboljšamo nekatere njihove 
lastnosti.

Karbonska vlakna v armirnem 
sloju poskrbijo za povečanje tlač-

ne in udarne trdnosti. Dobimo 
tako visoke vrednosti odpornosti 
na udarce, da ustrezajo zahte-
vam odpornosti proti udarcem 
toče. Enako velja tudi za zaključ-
ne omete, dodatno pa vlakna v 
zaključnem ometu poskrbijo tudi 
za premoščanje pojava lasnih 
razpok, ki se pojavljajo zaradi 
temperaturnih sprememb.
Z dodatkom karbonskih vlaken 
v fasadne sloje povečujemo ter-
mično-mehanske lastnosti ter 
s tem podaljšujemo življenjsko 
dobo fasad.

Vrednost udarne trdnosti, ki se 
dosega na trgu s 3 mm armir-
nim slojem, se v največ primerih 
giblje okoli 3 Joule, v redkih pri-
merih dosega 6 Joulov. S kar-
bonskim sistemom v debelini 
3 mm pa dosegamo vrednosti 
udarne trdnosti 15 Joulov.
Z dodatkom karbonskih vlaken 
v armirne in zaključne omete 
povečujemo tudi elastičnost 
in natezno trdnost fasadnega 
sistema. To hkrati pomeni tudi 
vgrajevanje armirnega sloja z 
majhnimi napetostmi, kar je 

CAPAROL, D.O.O.
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Kranj - Britof

Nudimo: ročno pranje - notranje čiščenje - globinsko 
čiščenje - poliranje - obnova žarometov - pranje podvozja

Tel.: 04/ 23 42 777, 
GSM: 040/ 202 542
E-pošta: info@picman.si
www.picman.si

Strojno pranje vozil, ščetine SOFTECH, 
ki ne poškodujejo laka! 

Del. čas: 
pon. - pet. 
8. - 18. ure, 
sob. 
8. - 13. ure
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RE-BOJ
gradbeni inzeniring, d.o.o.

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:
• PROJEKTNA NALOGA
• VODENJE PROJEKTNE SKUPINE
• IZDELAVA NACRTOV IN ELABORATOV
• VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV  
   IN PRIDOBITEV DOVOLJENJ

V CASU IZVAJANJA GRADNJE:
• SPREMLJANJE IZVAJANJA DEL
• NADZOR (KVALITETA, TERMINSKI IN FINANCNI PLAN)

PRE-BOJ, d.o.o.

Langusova ulica 17c, 
4240 Radovljica
041 362 585, 040 371 091
www.pre-boj.si
info@pre-boj.si

Lokacija hiše: Lesce, zadnja hiša v zaključeni ulici.  
Opis: Zidana stanovanjska hiša: pritličje 77 m2, prvo nadstropje 
51 m2, mansarda 26 m2. Skupna uporabna površina: 154 m2. 
Kletni prostori, od tega 
garaža 32 m2.  
Hiši pripada dvorišče  
in vrt v izmeri 678 m2.
Cena: 345 000 eur
Možnost vselitve:  
januar 2018.
Kontakt: tel. 040 622 201 
(Luka Močnik)

PRODAMO HIŠO

Mizarske storitve, zaključna gradbena dela

...z vrhunsko kakovostjo do zadovoljne stranke

MONTAŽNO MIZARSTVO MARKO PREŠEREN s.p.
Zapuže 36 4275 Begunje na Gorenjskem

M: 031 334  498 • E: info@mizarstvo-preseren.si • W: www.mizarstvo-preseren.si

Zapuže 36 | 4275 Begunje na Gorenjskem | +386 (0)31 334 498

Marko Prešeren
direktor

info@mizarstvo-preseren.si | www.mizarstvo-preseren.si

Montaža pohištva  ter izdelava po meri• 
Izdelava lesenih balkonskih ograj• 
Polaganje podov (laminata, parketa)• 
Montaža lesenih opažev ter predelnih sten • 
iz gips plošč
Adaptacije bivalnih prostorov• 
Popravila klasičnega in ladijskega interierja• 
Opremljanje avtodomov• 

POHIŠTVU  

DODAjAMO  

VSEBINO!

NOVO! 
ZAŠČITA IN  

NEGA LESA 

Z OLjENjEM!
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Na pr(A)vem 
mestu v Google!

Vaše podjetje, lokacija, ...

Z vpisom imena vašega podjetja ali ustanove 
v internet iskalnik, je prvo kar se v Google 
iskalniku ali Google zemljevidih o vas prikaže, 
vaša my business vizitka.

• boljše pozicioniranje podjetja na iskalniku 
   Google
• dostopno tudi na mobilnih napravah

www.360naokrog.si  •  041 644 986 Street view – Panoramska fotografija 360°
Google Trusted  EDITOR/PHOTOGRAPHER

https://www.facebook.com/360naokrog/

ZAKAj PRIKAZATI  
VAŠ POSLOVNI PROSTOR 
NA GOOGLE STREET 
VIEW?

kako izpostaviti vašo lokacijo v iskalniku Google in Google maps?
Ključni so urejeni in verificirani podatki vašega podjetja, lokacije, ... kako vas 
drugi iščejo.
• Naziv lokacije
• Točen naslov
Z urejenimi dodatnimi podatki – logotipom, slikami, odpiralnimi časi, 
dodatnimi dejavnostmi opisi in odlično 360° fotografijo strankam 
omogočite, da se še hitreje odločijo za vas. 
dejstva mobilnega iskanja
• 84 % uporabnikov namiznih in tabličnih računalnikov išče podjetja in 

storitve v bližini ali določeni lokaciji.
• 88 % uporabnikov pametnih telefonov išče ponudbo storitev in izdelkov, 

navigacijo, telefon ali kontakt.
odlična konverzija - Ko najdejo kontakt, 77% uporabnikov mobilnih naprav 
pokliče ali obišče v roku 1 ure!Google Street View Trusted certificated

• Google Maps expert
• Google Local Guides level 7
• Google My Business expert

Igor Dornik s.p.
Češnjica 1

4244 Podnart
T: 041 644 986

M: igor@360naokrog.si

POMEN UREDITVE My BUSINESS VIZITKE

PRVI GORENJSKI GOOGLE 
TRUSTED FOTOGRAF  

IN UREDNIK

urejenost pozicije v iskalniku Google in Google zemljevidih je vidna vsem (ne samo vašim prijateljem 
na Fb ali ali na katerem drugem socialnem omrežju in to 24 ur dnevno ter 365 dni v letu!

• Kontaktni podatki, telefon, spletna stran
• Dejavnost

Kulinarični kotiček.... »Ko zadiši po Gorenjsko« 

karPačo lososa
V tokratnem kulinaričnem kotičku bomo skupaj 
pripravili odlično poletno jed po receptu Kluba Gur-
manov iz Skaručne. Karpačo lososa vam bo vzel 
približno 30 minut časa za pripravo, rezultati pa bodo 
navdušujoči. 

sestavine:
•Losos
•Belo vino
•Sol
•Poper
•Limone
•Sladkor

Priprava:
1. Lososa operem in posušim. Prerežem ga na pol od repa proti glavi.
2. File s kožo skupaj položim na desko (koža je obrnjena navzdol).
3. Natančno odstranim vse koščice.
4. V posodi naredim marinado z belim vinom, limoninim sokom, soljo, sveže mletim poprom in malo sladkorja.
5. Z ostrim nožem lososa razrežem na tanke rezine in jih sproti polagam v posodo z marinado.
6. Narezane rezine lososa v marinadi nežno obračam vsakih nekaj minut. V hladilniku naj ostane vsaj pol ure.
7. Naredim posteljico iz rukole in motovilca, ki jo začinim z malce balzamičnega kisa in olivnega olja.
8. Rezine položim na posteljico in okrasim s češnjevim paradižnikom in olivo.
9. Največje sladkosnede presenetim še s posipom iz nasekljanih kaper, zelenih in črnih oliv, peteršilja in slanega inčuna.
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s strokovnjaki kluba Gaia pripravljamo nasvete in odgovore na vprašanja naših 
bralcev. kadar naletite na nerazrešljivo oviro, pokličite brezplačno telefonsko 
številko kluba Gaia 080 81 22 in skušali bomo najti najboljšo rešitev.

Trije srečni izžrebanci, ki bodo na dopisnici s pripisom Grafiti, na naslov Klub Gaia, Sinja 
Gorica 2, 1360 Vrhnika, poslali pravilne odgovore, bodo po pošti prejeli nagrado Bio 
Plantella rumene lepljive ploščice/metuljčki.
nagrajenci prejšnje številke so: Marinka Čufar, Jesenice; Marija Kuralt, Cerklje in Alojz 
Osterman, Cerklje.
Si želite še več zanimivih nasvetov za dom in vrt? Postanite član Kluba Gaia in naročnik 
revije Gaia! Za samo 22 EUR letno boste lahko izkoristili mnoge ugodnosti kluba: brezplačna 
svetovanja, zanimiva predavanja in delavnice, specializirana vrtnarska popotovanja, klubske 
popuste, poleg tega pa boste prejeli še 10 izvodov revije Gaia. Vabljeni tudi na spletno stran 
ljubiteljev vrtnarjenja www.klubgaia.com!
izpolnite prijavnico in jo pošljite na naslov: klub Gaia, sinja Gorica 2, 1360 vrHnika. 
Prijavite se lahko tudi po telefonu št: 7558 160 ali po e-mailu: gaia@klubgaia.com

naGradno vPrašanje:

Ime in priimek _____________________________________________
Naslov __________________________________________________
Pošta in poštna številka ______________________________________
Želim naročiti revijo Gaia (za vse leto le 22 eur):    DA      NE 

Pravilen odgovor pošljite na naslov: 
klub Gaia, sinja Gorica 2, 1360 vrHnika

katero gnojilo iz morskih alg  
vsebuje vsa potrebna hranila za zdravo rast?
Odgovor: _________________________________________________

svetuje

Vrtnarite skupaj z nami. 
Brezplačni nasveti:  080 81 22
www.klubgaia.com | gaia@klubgaia.com

Naši vremenarji nam zdaj zelo natančno napovedo 
vsako vremensko spremembo. Dan pred napove-
danim hitrim skokom temperatur rastline  poškropimo 
in zalijemo s pripravki, ki vsebujejo aminokisline, kot 
je bio Plantella vita. Tla okoli rastlin, posebej tistih, ki 
potrebujejo višje temperature, zastremo s slamo ali 
senom. Pripravke z aminokislinami uporabljamo en-
krat tedensko dokler si rastline ne opomorejo. Nato 
vse poletje vrtnine zalivamo z naravnim organskim 
gnojilom, ki vsebuje vsa potrebna hranila, z dodatkom 
morskih alg  bio Plantella vrt, da bodo čim prej  okre-
pljene ponovno pričele z rastjo. 
Med doma pripravljenimi pripravki preprečuje 
fiziološke težave zaradi vpliva temperaturnih spre-
memb pripravek iz baldrijanovih nadzemnih delov, 
protistresno pa deluje tudi čaj iz ognjičevih ali regra-
tovih cvetov. Pognojimo pa lahko tudi z namočenimi 
koprivami in gabezom. 

vročina je stresna
Velik stres rastlinam  prinese vročinski val. Sprva so 
sicer lepo zagnale, saj jim je toplota odgovarjala, 
a kmalu so se mnogim pojavile prve težave. Veliko 
prekmalu so se pojavile fiziološke motnje, ki pa jih 
letos številni zamenjujejo za bolezen. Na plodovkah, 
predvsem paradižniku se je že na prvih plodovih po-
javilo gnitje muhe, spodnjega dela plodu, kumare in 
bučke pa se sušijo. Tudi robovi solate postajajo črni. 

Vse to so posledice trenutnega pomanjkanja kalcija 
v samih plodovih. Večja verjetnost je, da se bo zgo-
dilo, če ste pretiravali z gnojenjem. Predvsem pa to 
pomeni neenakomerno preskrbo z vodo. Hitri skoki 
temperatur, potem pa še neenakomerno zalivanje 
sta vzrok, da se je letos ta težava pojavila že zelo 
zgodaj. Vendar se vedno pojavi v vročem delu po-
letja. Gredice spomladi  zastremo s slamo, v vročini 
pa je bolje, da so zastrte s svežo, zeleno organsko 
prekrivko, pokošeno travo, koprivami… Zalivamo vso 
gredo, ne samo okrog rastlin, posebej v vročinskih 
valovih. Zastirke pa bodo ohranile tla vlažna dalj 
časa. Plodovkam dodajamo bio Plantella kalcijevo 
listno gnojilo za paradižnike.

škodljivci so letos reden pojav
Letos so nas uši presenetile že zelo zgodaj. Uši je 
najlažje odstraniti, saj imamo na voljo zelo dobro 
delujoče ekološke pripravke  na bazi naravnega 
piretrina iz izvlečka  rastline dalmatinski bolhač Bio 

Plantella Flora kenyatox verde Plus, ki pa ga ver-
jetno že vsi poznate. Deluje na vse vrste uši, pa tudi 
na pršice. Pomembneje je, da te naravne pripravke 
uporabljamo zvečer pred mrakom ali zgodaj zjutraj.  
Tudi visoke temperature  ga oslabijo, zato je nujno, 
da počakate prav do noči. Vsekakor z njimi ne preti-
ravati, rastline  poškropimo enakomerno, vendar ne 
večkrat po istem mestu. Bolje je čez dan ali dva treti-
ranje ponoviti, kakor naenkrat preveč poškropiti. 
Od domačih pripravkov se boste uši znebili s prip-
ravki  iz listov rabarbare, pelina ali vratiča, kopriva 
je manj učinkovita. Gosenice redno pobiramo, hkrati 
pa uporabimo za odvračanje naravno sredstvo iz 
timijana in brina bio Plantella thymi.

Strokovnjaki agronomi Kluba Gaia

odstranimo težave z vrtnin
v vrtu je veliko nepredvidljivih pojavov, marsikaj pa lahko tudi pričakujemo, zato negu-
jemo, varujemo in oskrbujemo rastline z izbranimi sredstvi in ukrepi od samih začetkov 
rasti pa do spravila pridelkov. zgodi pa se, da nas kdaj pa kdaj kaj tudi preseneti, ko mora-
mo ukrepati takoj.

Strahinj 120  -  4202 Naklo, GSM: 051/ 358 368
E-mail: info@megales.si, www.megales.si

ODKUP, 
POSEK, 

SPRAVILO 
IN PREVOZ 

LESA
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NAGRAJEN!
NAJ BO VAŠ ROJSTNI DATUM

Srečni izžrebanec bo dobil bon za 40 EUR, ki ga lahko koristi pri pokrovitelju 
Restavracija Kavarna Pub Catering EjGA.  

Poslati morate še svoje osebne podatke s telefonsko številko na naš naslov: 
Agencija Grafiti d.o.o. Kropa 27, 4245 Kropa do 15. 9. 2017.

Poiščite naključno izbran dan in mesec, ki je skrit na 
grafitovem cekinčku, nekje med objavljenimi oglasi! Če 
je na cekinčku vaš datum rojstva ste že bližje nagradi.

Restavracija EJGA vam nudi malice, kosila, 
jedi po naročilu, catering ...

Nagrajenec prejšnjega meseca je Božena Kokalj, Srednja vas 2, Gegunje na Gorenjskem

Zupan & Zupan d.o.o.

Nomenj 5, 4264 Bohinjska Bistrica

GSM: 041 721 452

Z Ribogojnica
Zupan

VODOVODNE 
INSTALACIJE
ADAPTACIJE 
KOPALNIC

Marko Bernard s.p.
Kupljenik 7,  

4263 Bohinjska Bela
gsm: 041 629 610

OKNO V SVETTELESAT, d.o.o., JESENICE,  
Cesta talcev 20, 4270 Jesenice

www.telesat.si

CENIK  
MOBILNE 
TELEFONIJE

AMIGO   PLUS   9,99 EUR 
telefonski impulzi 300 min
SMS 300 SMS/MMS
prenos podatkov  3 GB data
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR

KUL  PLUS 19,99 EUR
telefonski impulzi 1000 min
SMS 1000 SMS/MMS
prenos podatkov  10 GB data
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR
 

AMIGO   4,99 EUR  

telefonski impulzi 100 min 
SMS 100 SMS/MMS
prenos podatkov  1 GB data 
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR

KUL   14,99 EUR 

telefonski impulzi 500 min
SMS 500 SMS/MMS
prenos podatkov  5 GB data
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR

ČETVORČEK  15,00 EUR 

telefonski impulzi neomejeno
SMS neomejeno
prenos podatkov  4 GB data
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR

OPOMBA:
- ponudba velja samo za naročnike, ki imajo sklenjeno pogodbo s Telesatom 
- četvorček se sklepa samo z naročniki, ki imajo veljavno pogodbo za enega od paketov trojček
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dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR

KUL  PLUS 19,99 EUR
telefonski impulzi 1000 min
SMS 1000 SMS/MMS
prenos podatkov  10 GB data
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR
 

AMIGO   4,99 EUR  

telefonski impulzi 100 min 
SMS 100 SMS/MMS
prenos podatkov  1 GB data 
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR

KUL   14,99 EUR 

telefonski impulzi 500 min
SMS 500 SMS/MMS
prenos podatkov  5 GB data
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR

ČETVORČEK  15,00 EUR 

telefonski impulzi neomejeno
SMS neomejeno
prenos podatkov  4 GB data
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR

OPOMBA:
- ponudba velja samo za naročnike, ki imajo sklenjeno pogodbo s Telesatom 
- četvorček se sklepa samo z naročniki, ki imajo veljavno pogodbo za enega od paketov trojček

          

CENIK
MOBILNE
TELEFONIJE

AMIGO 4,99 EUR
telefonski impulzi  100 min
SMS  100 SMS/MMS
prenos podatkov  1 GB data
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS  0,05 EUR
dodatni MB prenosa  0,0050 EUR

AMIGO PLUS 9,99 EUR
telefonski impulzi  300 min
SMS  300 SMS/MMS
prenos podatkov  3 GB data
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS  0,05 EUR
dodatni MB prenosa  0,0050 EUR

KUL 14,99 EUR
telefonski impulzi  500 min
SMS  500 SMS/MMS
prenos podatkov  5 GB data
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS  0,05 EUR
dodatni MB prenosa  0,0050 EUR

KUL PLUS 19,99 EUR
telefonski impulzi  1000 min
SMS  1000 SMS/MMS
prenos podatkov  10 GB data
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS  0,05 EUR
dodatni MB prenosa  0,0050 EUR

^ETVOR^EK 15,00 EUR
telefonski impulzi  neomejeno
SMS  neomejeno
prenos podatkov  4 GB data
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS  0,05 EUR
dodatni MB prenosa  0,0050 EUR

OPOMBA:
- ponudba velja samo za naro~nike, ki imajo sklenjeno pogodbo s Telesatom
- ~etvor~ek se sklepa samo z naro~niki, ki imajo veljavno pogodbo za enega od paketov troj~ek

NOVO - POGLED NAZAJ ZA 72 UR - 6 MESECEV 
BREZPLA^NO V PAKETIH TROJ^EK.
Novi paketi troj~ki - z raz{irjeno programsko shemo - za~etni, osnovni in 
raz{irjeni paket z 25 Mbitno internetno povezavo, pogledom nazaj, WI FI router, 
telefonski aparat - paket Blakan+ brezpla~en.
NOVI NARO^NIKI 6 MESECEV 1,00 EUR  
- AKTIVNI NARO^NIKI PREHOD NA NOV TROJ^EK 3 MESECE 1,00 EUR.
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Po ugodnih cenah nudimo pripravo vseh vrst pogodb in izpeljemo celoten postopek.

TOP POnudba nePremičnin

Dodatne informacije (tudi o ostali ponudbi) dobite na tel. 041 348 609 ali 04 581 26 20

Upravljanje stavb

Poslovanje z nepremičninami

Energetski inženiring

MOJSTRANA, TRIGLAVSKA – 2 sobno stanovanje 74 m2, zgrajeno l. 
1987, adaptirano l. 2006 (okna, kopalnica, kuhinja, podi), VP/2 nad., v 
bloku, nižje nadstropje, z večjim balkonom, povsem v naravi. Obsega 
predprostor, kuhinjo z jedilnim prostorom, dnevno sobo z izhodom na 
velik balkon in ogromno klet. Ogrevanje centralno na plin + kamin na 
drva. ZK urejeno, EI razred D. Cena: 89.000,00 EUR.

HRUŠICA, REPUBLIKA – 2,5 sobno stanovanje 68 m2, zgrajeno l. 1902, 
adaptirano l. 1994 (stavba + stanovanje) in l. 2007 (okna), 4/6 nad., v bloku, 
z zaprto ložo. Obsega širok hodnik, prostorno kuhinjo, zastekljena in delno 
zazidano ložo, dnevno sobo in spalnico, kopalnico z wc-jem in dve kleti. Veliki 
in svetli prostori. Ogrevanje z elektriko in na trda goriva, možnost priklopa na 
plinovod. Parkirišče, ZK urejeno, EI razred D. Cena: 46.000 EUR.

JESENICE, PLAVŽ – 3 sobno stanovanje 67 m2, zgrajeno l. 
1959, adaptirano l. 2011 (okna, kopalnica, kuhinja, podi), 9/10 
nad., v stolpnici, z balkonom, južna lega. Obsega predprostor, 
kuhinjo z jedilnim prostorom, dnevno sobo z izhodom na balkon, 
dve sobi, kopalnico, WC in dve kleti. Energetsko sanirana stavba 
(l. 2016). ZK urejeno, EI v izdelavi. Cena: 74.900,00 EUR.

JAVORNIŠKI ROVT – manjša hiša 90 m2, zgrajena l. 1986, 995 m2 zemljišča, 
P+M, zidana, z dodatno toplotno izolacijo, v celoti opremljena. Hiša (vikend) 
je odmaknjena od ceste in hrupa, obkrožena s travnikom in gozdom, v maju z 
narcisami. Lokacija ponuja dobre možnosti za okoliške ture, gobarstvo itd. Vsa 
potrebna dovoljenja obstajajo za stanovanjsko hišo vključno s hišno št., tudi urejen 
priključek na vodovodno in električno omrežje, EI razred F. Cena: 89.000 EUR.

KOROŠKA BELA, CENTER – polovica hiše 88 m2, zgrajena l. 1939, 
adaptirana l. 1985 in l. 2010 (okna), 1/1 nad. + mansarda, 300 
m2 pripadajočega zemljišča. Prostori obsegajo kuhinjo, dnevno sobo, 
spalnico, kopalnico in WC ter celotno neizdelano mansardo. Ogrevanje je 
centralno s kotlom na zemeljski plin, lasten števec za elektriko. ZK urejeno, 
EI razred G. Cena: 89.000 EUR.

BEGUNJE –  3 sobno stanovanje 85 m2, zgrajeno l. 1987, zamenjana 
okna 2014, VP/5 nad., z balkonom. Lepo in prostorno družinsko 
stanovanje obsega širok hodnik, večjo kuhinjo z jedilnim kotom in 
prehodom v dnevno sobo, balkon, dve manjši sobi, kopalnico, wc in klet 
v 1. etaži. Novejša stavba, parkirišče. Dobra lokacija – bližina šole itd. in še 
vedno povsem v naravi. ZK urejeno, EI razred D. Cena: 110.000 EUR.

NOVO

NOVO

Družba DOMINVEST je bila ustanovljena pred več kot petdesetimi leti. 
Ves čas je igrala zelo pomembno vlogo na področju stanovanjskega 
in komunalnega gospodarstva oziroma gradbeništva nasploh na 
celotnem območju zgornje Gorenjske. S šestnajst redno zaposlenimi 
je danes največja nepremičninska družba na tem območju, posluje 
pa na sedežu na Jesenicah in v poslovalnici v Radovljici. 

Glavne dejavnosti družbe so naslednje: 
• upravljanje stanovanjskih in poslovnih stavb (tehnične, finančne in 

organizacijske rešitve),
• upravljanje večjih kotlovnic in energetskih sistemov (delitev 

stroškov, tehnične rešitve, sanacije sistemov, energetsko 
pogodbeništvo), 

• poslovanje z nepremičninami (posredovanje, gradnja za trg, 
svetovanje ter pomoč pri udeležbi na javnih dražbah in zbiranjih 
ponudb),

• evidentiranje etažne lastnine in ureditev vseh ostalih premoženjsko-
pravnih zadev (ureditev stanja v  zemljiškem katastru, katastru 
stavb in zemljiški knjig),

• gradbeni in nepremičninski inženiring (tehnično svetovanje, 
nadzor nad gradnjo),

• energetski inženiring (energetski pregledi, energetske izkaznice 
vseh stavb, elaborati z izračuni korekturnih faktorjev za izenačitev 
vpliva lege posameznih delov v stavbah z več deli, energetske 
sanacije stavb),

• pravno svetovanje na področju nepremičnin in gradbeništva.

Družba zaposluje vrhunske strokovnjake z univerzitetno izobrazbo 
gradbeništva, ekonomije, prava, ipd., njihove izkušnje pa so 
glavno zagotovilo za kvalitetne storitve. Družba in zaposleni imajo 
vse potrebne licence za opravljanje poslov nepremičninskega 
posredovanja, izdelave energetskih 
izkaznic ter nadzora na gradnjo. 
Dodatno varnost strankam daje tudi 
podpis Kodeksa dobrih poslovnih 
običajev v prometu z nepremičninami, 
članstvo v vseh pomembni združenjih 
ter zavarovana odgovornost za vsa 
področja delovanja. 

Zaupa nam že več kot 5.500 lastnikov 
stanovanj in poslovnih prostorov 
v stavbah, s katerimi upravljamo. 
Bodite med njimi tudi vi. 

NOVA POSLOVALNICA  
V RADOVLJICI:  

Ker je stara poslovalnica postala 
premajhna, se s septembrom 
selimo v večjo. Še vedno nas 
dobite v poslovni stavbi ob 

Športnem parku, le da po novem 
v prvem nadstropju. Vabljeni!

ZNIŽANA 

CENA
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PRODAJA IN PREPIS VOZIL

www.avto-lesce.si

tel.: 04/ 53 19 118 • gsm: 041 668 163
e-pošta: avto.lesce@siol.net

Volvo  V40 D2 105g 
Momentum, l. 2014, 113.059 
km, servisna knjiga, tempomat

BMW serija 3: 318d Touring, 
l. 2014, 111.070 km, servisna 
knjiga, tempomat

16.500€

Citroen C5 Tourer 1.6 e-HDi, 
l. 2014, 135.653 km, servisna 
knjiga, tempomat

11.300€

I vozila z garancijo I nakup na položnice I odkup vozil I menjava vozil I

Honda CR-V 2.0 Executive 
Avt., l. 2008, 113.000 km, 
servisna knjiga, 4x4

11.900€

jeep  Grand Cherokee 3.0 
CRD, l. 2014, 93.443 km, 
servisna knjiga, 4x4

45.900€

Opel  Astra Sports Tourer 1.6 
CDTI, l. 2015, 40.544 km, 
servisna knjiga, tempomat

12.950€
 

Renault  Laguna 1.5 dCi 
110 Eco, l. 2014, 128.647 
km, servisna knjiga

10.300€

Subaru  Outback 4WD 2.0D 
Trend CVT, l. 2014, 88.770 
km, servisna knjiga

22.900€

VW  Golf Variant 1.6 TDI 
BlueMotion, l. 2015,  
90.221 km, servisna knjiga

14.500€

VW Touran 1.6 TDI Blue 
Motion, l. 2014, 115.839 km, 
servisna knjiga, tempomat

14.500€

Nudimo 3 mesece garancije na vse vitalne dele brez doplačila, garancijo na kilometre, garantiramo plačilo 
vseh dajatev in v primeru napake vrnemo kupnino za vozilo.

Audi Allroad 3.0 TDI quattro 
Business S-tronic, l. 2016, 
20.175 km, servisna knjiga

58.900€

VW Passat CC PASSAT CC 
2.0 TDI, l. 2014, 122.434 km, 
servisna knjiga, tempomat

18.900€

Toyota  RAV4 4WD 2.2 D-4D, 
l. 2014, 83.947 km, servisna 
knjiga, navigacija, tempomat

24.5 00€ 13.900€

4x4 4x4

4x4

modre 
številke 2017

vsak naročnik, ki nam bo posredoval naročilnico 
na spodnji kontakt do 30. 9. 2017, bo deležen 
15% popusta pri objavi v modrih številkah 2017.
G: 041 703 188          F: 04 533 64 18
e: tine@g-grafiti.si

Tudi letos smo za vse naše bralce pripravili seznam MODRIH ŠTEVILK, 
ki jih izdajamo že od leta 1996. 

Tudi letos bomo 25.000 gospodinjstvom podarili seznam modrih 
številk, zato ne zamudite priložnosti saj je prostor omejen.

Naziv podjetja ali s.p.

GSM ali telefonska številka

Elektronski naslov

modra odločitev!

-15%
obrtniki in Podjetja Pozor!
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Emisije CO2: 164−116 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,3−5,9 l/100 km. Emisijska stopnja: 
EURO 6. Emisije NOx: 0,01620−0,06300 g/km. Število delcev: 0,00900−0,00173 x 1011. Ogljikov 
dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, 
delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna.

www.volkswagen.si

Novi Arteon.
Novi Arteon, najnovejša umetnina iz Wolfsburga, navduši že na prvi 
pogled. Za prostorsko udobje na vseh sedežih poskrbi dolga medosna 
razdalja. Za vrhunsko dinamiko je poleg ostalih različic na voljo tudi biturbo 
motor z močjo 240 KM in prvak med bencinskimi motorji s kar 280 KM. 
Skupaj z najnovejšimi asistenčnimi sistemi ni nič prepuščeno naključju.  
 
Uresničujemo prihodnost.

Vtisne se v spomin 
in prevzame srce.

VWoglasDealer_Arteon_137x198.indd   1 11/08/2017   12:30

INTEGRAL AVTO d.o.o.
C. mar{ala Tita 67, Jesenice, tel.: 04 583 33 50

LESKOVPLAST, TOMAŽ ŠKRLEC s.p., 
c. ob Barju 40, Škofljica, gsm 041/683-929, tel 01/36 63 506, 
E-mail: leskovplast@siol.net, www.leskovplast.si

PVC OGRAJE ZA VAŠ DOM

Zakaj izbrati PVC ograjo?
• Ker ne rjavi.
• Ker ne trohni, ne poka in je ne napada lesni črv.
• Ker ne vpija vlage.
• Ker je ni potrebno barvati.
• Ker ima dolgo življenjsko dobo.
• Ker je UV odporna.
• Ker ni potrebno vzdrževanje.
• Ker material ne gori in je reciklažen.

POKLIČITE IN PREVERITE UGODNOSTI!

JESEN JE 

PraVi čaS 

ZA NOVO 
OGRAJO!

Z novo ograjo poskrbite za nov 
izgled vaše hiše, okolice, ...

PVC OGRAjE ZA:
• DVORIŠČA IN VRTOVE
• BALKONE, TERASE
• STOPNIŠČA

PARKETARSTVO
AM, Aljaž Mauko s.p.

VRBNJE 31A, 
RADOVLJICA

GSM: 031 547 709

• polaganje vseh vrst parketov
• brušenje parketa
• obnova parketa
• polaganje in dobava pvc vinil 
  talne obloge  in laminata


