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POLEG AVTOPLAŠČEV 
VAM NUDIMO:
• montažo avtoplaščev
• centriranje
• hrambo pnevmatik
• platišča (jeklena in alu)

VULKANIZERSTVO FERK
LETNI AVTOPLAŠČI 
ŽE NA ZALOGI 
PO SUPER 
KONKURENČNIH 
CENAH!
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Streha za ljudi,
ki so radi brez skrbi!

SUPER AKCIJA
SUPER STREŠNIKOV
Do 15% popust na strešnike Gerard®

 www.gerardroofs.si

Akcija traja do 15. 6. 2016

Ljubno 27, 041/341 303
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- MAX. 25 kM/h 
  (Ali 45 kM/h)
- dOvOlj iZPiT 
  ZA kOlO
- REGiSTRACijA 
  Ni POTREBNA

SKUTER 
ORBIT II
1.350 EUR

RS 500 R
5.990 EUR

NOVO MOŽNOST 
TESTNE 

vOŽNjE!

BivšA huSqvARNA, iZdElANO v iTAliji.

NOVA OPTIKA 
NA BLEDU!
Poslovni center Union,  
Ljubljanska cesta 11

OPTIKA
korekcijska očala
mehke in poltrde kontaktne leče
modna sončna očala
športna sončna očala
sončna očala z dioptrijo

OČESNA AMBULANTA
optometristični pregledi
okulistični pregledi
predpisi kontaktnih leč in  
kontrolni pregledi

OPTIKA MESEC BLED
Poslovni center Union, 
Ljubljanska cesta 11,
Bled 

OPTIKA MESEC JESENICE
Cesta maršala Tita 31,
Jesenice

tel + 386 (0)4 583 26 63 
www.optika-mesec.com

Optika Mesec

Ljubljanska cesta 11
4260 Bled
T +386 08 205 77 97

Cesta maršala Tita 31
4270 Jesenice
T +386 04 583 26 63

www.optika-mesec.com

Vizitka_85x54_splošna2.indd   1 11/12/14   15:21

Optika Mesec

Ljubljanska cesta 11
4260 Bled
T +386 08 205 77 97

Cesta maršala Tita 31
4270 Jesenice
T +386 04 583 26 63

www.optika-mesec.com

Vizitka_85x54_splošna2.indd   1 11/12/14   15:21

JESENICE: 04 58 32 663 
BLED: 08 20 57 797

www.optika-mesec.com



2 •  marec 2016



3marec  2016  •

PEUGEOT 308

AVTOMATSKIROČNI
MENJALNIK MENJALNIK

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,1 do 3,9 l/100 km. Izpuh CO�: od 82 do 102 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifi čne 
emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0438 do 0,0653 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do 0,00009 g/km. Število delcev: 0,01. Ogljikov 
dioksid (CO�) 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 PM�� in PM�.� ter dušikovih oksidov.

 Ponudba velja za peugeot 308 in 308 SW z 1,6 BlueHDi 88 kW motorjem. Primer informativnega izračuna fi nančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo 308 Active (1,6 BlueHDi 120 avtomatik) – 
mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV 21.730 EUR; mesečni obrok je 119 EUR pri 45,3 % pologu in ročnosti 36 mesecev; zadnji obrok 35 % od maloprodajne cene vozila; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 24. 03. 2016 znaša 0 % 
in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; stroški odobritve fi nanciranja znašajo 0 %; skupna letna obrestna mera je 0 %; fi nancirana vrednost 11.886 EUR; skupni znesek za plačilo 21.730 EUR; stranka prejme tudi jamstvo za dobo 5 let 
(vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km; pri sklenitvi avtomobilskega zavarovanja Peugeot Financiranje omogoča do 60 % popust. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

PEUGEOT 308

€/MES
ZA

 BREZ OBRESTI. 
 BREZ STROŠKOV

ODOBRITVE
119 *

rocnialiavtomatski.si 

AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 45, 4212 Visoko, tel. 04 275 93 00

KAVCIC.indd   1 05/04/16   14:45

Matjaž Hartman s.p.,Hafnerjevo nas. 91, 4220 Škofja Loka
tel.: 031 775 401

Prodaja, montaŽa in vzdrŽevanje 
garaŽnih in vhodnih vrat

PooblaŠČeni
proDaJaLEC SE ODLOČATE ZA IZDELAVO FASADE  

NA VAŠI HIŠI ALI BLOKU?

Z WEBROM 
JE 
ENOSTAVNO ...

prvi korak ...

Pokličite Weber  svetovalca in se dogovorite
za ogled objekta, kjer vam bodo predstavljene 
pravilne rešitve, postopki sanacije in način 
pridobitve EKO sklada subvencij.

Aleš Meglič

051 675 635

ales.meglic@saint-gobain.com

WEBER IMA
REŠITVE ...

naravna in dolgotrajna zaščita 
proti razvoju alg in plesni

 
najtanjši in najbolj učinkovit 
fasadni sistem

 
ekonomsko najbolj ugodna 
rešitev za velike objekte

 
imitacija opeke, kamna in  
lesa na fasadi

enostavna rešitev za vlažne stene

1.
Ogled in 
svetovanje

3.
Pomoč pri
pripravi popisa

5.

Fasadni sistemi z 
garancijo in ETA 
certi�katom

2.
Pomoč pri 
izmeri objekta

4.
Izdelava 
barvne študije

&
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tel. 04 576 76 00, fax. 04 574 23 35
GSM: 041 706 548, 041 647 974 

Bled, Ljubljanska c. 7,
Uradne ure od 9.00 - 12.00 vsak dan razen sobote in nedelje,

in od 15.00 - 17.00 v ponedeljek, torek in četrtek 

e-mail: info@makler-bled.si www.makler-bled.si

POdROBEN OPiS NEPREMičNiN 
POiščiTE NA www.MAklER-BlEd.si 

Posebno obvestilo !
Prosimo zainteresirane kupce nepremičnin, 

da nas za ogled objavljenih nepremičnin 
pokličejo in si nepremičnino ogledajo z našim 

spremstvom, ogledov ne zaračunavamo!Na naši spletni strani tudi nova ponudba stanovanj! 

šifra: pp01379B, lokacija: radovljica, Opis: 
Stanovanjska hiša – odlična lokacija. Površina 
stavbe: 176 m2, Površina zemljišča: 607 m2, 
letnik/ obnova : 1968/2011, Cena 173.500 €. 

šifra: pH01259L, lokacija: Bohinjska Bela, Opis: 
Stanovanjska hiša, Površina stavbe: 180 m2, 
Površina zemljišča: 673 m2, Energetski razred: 
G, letnik/ obnova: 1960/2000, Cena 145.000 €

šifra: pH01375B, lokacija: Kropa, Opis: Stanovanjski 
dvojček, dve samostojni enoti, Površina stavbe 1: 165 m2, 
Površina stavbe 2: 63 m2, Površina zemljišča: 385 m2, 
letnik/obnova: 1902/2006, Cena za obe enoti: 84.000 €. 

šifra: pH01184B, lokacija: prihodi nad 
Jesenicami, Opis: Stanovanjska hiša, Površina 
stavbe: 237 m2, Površina zemljišča: 1.133 m2, 
letnik/obnova: 1974, Cena znižana: 155.000 €

šifra; pH01336B, lokacija: Kropa, Opis: 
Starejša hiša, lepa lega, Površina stavbe: 
200 m2, Površina zemljišča: 1.036 m2, Letnik/
obnova 1963, cena 72.000 €

šifra: pH01357B, lokacija: Spodnje Gorje, Opis: 
Stanovanjska hiša in gosp. poslopje ter 5001 m2 zemlji-
šča, Površina stavbe: 105 m2, Površina zemljišča: 
5001 m2, letnik/obnova: 1955/2000, Cena: 248.000 €.

šifra: pH01367L, lokacija: Jesenice, Opis: 
Dvostanovanjska hiša, Površina stavbe: 270 m2, 
Površina zemljišča: 611 m2, letnik/obnova: 
1965/2006, Cena 148.000 €. 

šifra: pp01355B, lokacija: Jesenice, Opis: poslovna 
stavba (delavnica, skladišča, pisarne), Površina stav-
be: 900 m2, Površina zemljišča: 1.026 m2, letnik/
obnova: 1960/2008, Cena  172.000 €. 

šifra: pH01350B, lokacija: bled, Rečica, Opis: 
Dvostanovanjska hiša, Površina stavbe: 180 m2, 
Površina zemljišča: 1.114 m2, letnik/obnova: 
1962/1985, Cena 174.800 €. 

šifra: pH01224B, lokacija: Jesenice, Opis: Stanovanjska 
hiša na odlični, sončni legi, Površina stavbe: 125 m2, Površina 
zemljišča: 3020 m2 (v celoti stavbno). Energetski razred: F. 
letnik: 1900, pop. Obnovljena: 2010.  Cena  169.500 €.

šifra: pH01288B, lokacija: breg  pri Žirovnici, Opis: starejša 
kmečka hiša, Površina stavbe: 200 m2, gospodarsko poslo-
pje 240 m2, Površina zemljišča: 930 m2, letnik/ obnova: 
1908/1980,  Energ. razred:  F,  Cena znižana: 149.000 €

šifra: pH01261B, lokacija: Hlebce, Opis: 
Stanovanjska hiša, Površina stavbe: 150 m2, (8 naje-
mniških sob), Površina zemljišča: 490 m2, letnik/
obnova 1976 / 2008, Cena je ugodna: 119.000 €  

NOVO
NOVO

NOVO

NOVO
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AUTO M, Lesce, d.o.o., Finžgarjeva 5a, 4248 Lesce, 
PE Bled, Za Potokom 7a, tel.: 04 576 76 80

VULKANIZERSTVO 
LETNI AVTOPLAŠČI 
NA ZALOGI 
(prodaja, menjava, 
centriranje)

AVTO 
VLEKA

AVTOSERVIS  
ZA VSE ZNAMKE

AVTOKLEPARSTVO 
IN AVTOLIČARSTVO

19
93

info@suvak.com | www.suvak.com

Novo v naši ponudbi ENOSOBNA STANOVANJA
» ULICA FRANCA BENEDIČIČA                                                         39.900 €
48.1 m2; 2nad/4,  L. 1986,  CK na števec, nadstrešek, balkon.  ER: D

DVOSOBNA STANOVANJA                 

» SAVSKA CESTA -SL. JAVORNIK                                                    39.500 €
49.57 m2;  pritl/2,  popolnoma prenovljeno 2005, CK. EI: v izdelavi
» CESTA REVOLUCIJE                                                             40.000 €
52.8 m2;  5 nad/5,  L. 1963, nova pvc okna 2009, CK , balkon. ER: D     

» CESTA REVOLUCIJE                                                                             45.000 €
63.3 m2;  7 nad/12, L. 1959,  nova pvc okna 2009, CK.  EI: v izdelavi                       

» CESTA REVOLUCIJE                              49.000 €
64.3 m2;  4 nad/12,  L. 1975, nova okna 2001 in fasada, CK.  ER: B2   
» CESTA TALCEV-KOROŠKA BELA                                                   53.000 €                  
53.3m2;  pritl/4,  prenovljeno 1991, nova okna 2005, balkon. ER: D

» CESTA MARŠALA TITA                                                                        55.000 €
46.2 m2; 10 nad/11,  L. 1969,  nova okna L. 2005,  balkon, CK.  EI: E                     

» SAVSKA CESTA-SL. JAVORNIK                                                      60.000 €
66,7 m2,  2 nad/2, L.1961, prenovljeno 2005 - 2013, balkon, lastna 
CK na zemeljiski plin, opremljena kuhinja. EI: v izdelavi

» CESTA TALCEV-KOROŠKA BELA                                                   63.000 €                  
61,3m2;3 nad/5, L. 1980. Prenovljena kopalnica, wc, kuhinja 2004, 
balkon, CK - kalorimetri,  preurejeno v trisobno stanovanje. ER: D

TRISOBNA STANOVANJA
» CESTA TONETA TOMŠIČA                                                                52.000 € 
80.6 m2; pritl/2, delno prenovljeno 2007, vrt,parkirno mesto. ER: F                                                                

» CESTA MARŠALA TITA - PLAVŽ                                                    55.000 € 
66,5 m2;  2 nad/12,  L. 1958,  nova okna in radiatorji 2010, balkon, 
CK - merilniki toplote, bližina ZD,  pošte,  banke,  šole,  vrca. ER:D  

» CESTA REVOLUCIJE                                                                             67.000 €
74,51m2;   4 nad/5,  L. 1963,  popolnoma  prenovljeno 2010,  CK - 
merilniki toplote, balkon,  nova fasada  na stavbi.  EI:  v izdelavi

» CESTA REVOLUCIJE                              71.000 €
75.2 m2;  4 nad/5,  L. 1963, prenovljeno 1999, nova okna 2009, CK 
- merilniki toplote,  balkon, popolnoma opremljeno.  EI: v izdelavi
 

» ULICA STANETA BOKALA                                                                 76.000 €
93,3m2;  VP/3, L. 1949,  delno prenovljeno leta 2000. Lastna CK na 
plin- plinohram, dva balkona.  Zelo sončna in mirna lokacija ER: C

» CESTA FRANCETA PREŠERNA                                                       79.000 €
76.9 m2;  1 nad/3,  L. 2010, CK  na števec,  balkon,  lastno parkirno 
mesto, urejena okolica z otroškimi igrali in zelenicami. ER: C

» CESTA REVOLUCIJE                              85.000 €
93,5 m2; VP/3. Popolnoma prenovljeno leta 2002;  balkon,  tel,  CK 
na števec. Preurejeno  v  štirisobno  stanovanje.  EI:  v izdelavi

» CESTA TALCEV-KOROŠKA BELA                                                   87.000 €
105,75 m2;  L. 1928,  popolnoma  prenovljeno 2008,  lastna CK na 
zemeljski plin + kamin,  balkon,  parkirno mesto.  EI:  v izdelavi

ZEMLJIŠČA
» ZEMLJIŠČE KOČNA                                                                             49.000 €
Zazidljivo stavbno zemljišče delno ravno, delno v rahlem bregu. 
Komunalni vodi v neposredni bližini. 885 m2. Sončna in mirna 
lokacija v bližini mesta Jesenice in turističnega bisera Bleda. 

HIŠE
» Bivalni vikend, JAVORNIŠKI ROVT                             75.000 €
67.8 m2; L.1989, nova streha 2000, P+1+M, CK na kamin, 1.415m2  
pripadajočega ravnega zemljišča,  sončna in mirna lokacija. ER: F

» Dvodružinska hiša; BELCA                                                         125.000 €
167 m2;  K+P+1+M,  L. 1969,  delno prenovljeno 2006,  CK na olje 
ali pelete, solarni sistem, 907 m2 zemljišča. Dve ločeni enoti. ER: E 

» Enodružinska hiša; KOROŠKA BELA                                     128.000 €
196 m2; K+P+M, L. 2009, 674 m2 ravnega  in sončnega  zemljišča. 
Ogrevanje: kamin in el. radiatorji,  balkon,  terasa.  EI: v izdelavi 

» Dvodružinska hiša; POLJČE                                                       130.000 €
156 m2; K+P+1+M, L. 1700, hiši pripada gospodarsko poslopje in 
zemljišče,  CK na kurilno olje in trda goriva,  balkon.  ER: G
» Dvodružinska hiša; TAVČARJEVA                                           125.000 €
241,1 m2;  K+P+M, 607 m2 zemljišča, L. 1955, etažna CK na kurilno 
olje. Odlična lokacija na Plavžu. Bližina šole, vrtca, zd, pošte  ER: G                                              

» Dvodružinska hiša; PEJCE                                                          175.000 €
220 m2, K+P+1+M,  L. 1980,  prenovljeno 2009, CK na olje in drva 
dve ločeni stanovanjski enoti, 3.610 m2 zemljišča. ER: F           

» 3SS ULICA STANETA BOKALA
68,91 m2;  2 nad /3,  L. 1959,  vgrajena 
nova pvc okna in radiatorji 2014, nova 
fasada  in streha,  CK na števec, balkon                                      
EI: v izdelavi                                 67.000 €

» hiša CESTA MARŠALA TITA
93 m2; K+P+1+M,  L. 1905,prenovljeno 
1995. Gostinski lokal v pritličju, duplex 
2 sobno stan. v nadstopju. CK,  garaža.
EI: G                                                69.000 €

SOSESKA GORENJSKI SONČEK 
Prodaja, ogledi in rezervacije

» 2SS CESTA MARŠALA TITA
52.7m2;  pritl/12,  L. 1973, nova okna in 
radiatorji 2013, prenovljena kopalnica 
1998, nova fasada, CK - kalorimetri.   
EI: v izdelavi                                 49.000 €

» 2SS GORENJSKI SONČEK
68 m2;  1 nad/3, L. 2016,  CK  na števec, 
velik,  sončen balkon,  parkirno mesto. 
Urejena  soseska  z  zelenico  in  igrali.
BREZ PROVIZIJE; ER: C              81.123 €

» 3SS CESTA MARŠALA TITA
80,9 m2;  5 nad/12,  L. 1969, urejeno in 
lepo  vzdrževano  stanovanje  v centru 
mesta;  nova  fasada na stavbi, balkon.
ER: C                                               69.000 €

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

Iz naših krajev
Praznik Občine bled in 
srečanje Objezerskih krajev 
slOvenije
Bled, 10. april 2016 – V nedeljo 10. 
aprila je na Bledu potekala Osrednja 
slovesnost ob letošnjem občinskem 
prazniku. Posebno priznanje Občine 
Bled sta letos prejela letošnji dobitnik 
prestižne alpinistične nagrade Zlati 
cepin Nejc Marčič in edini zlati maturant 
v občini v lanskem letu, Jakob Lenardič. 
Častne znake je župan podelil Andražu 
Rističu, Henriku Riku Zupanu, Vojku 
Zavodniku. Borutu Pangercu in Prima
veri Bled. Bronaste plakete so prejeli 
Francka Smolej, Jože Konc in Camping 
Zaka, srebrne Vladimir Silič, Prostovoljno 
gasilsko društvo Ribno in Kulturno 
društvo Rudija Jedretiča Ribno. Zlato 
plaketo je prejel Marjan Manfreda 
Marjon, naziv ''Častni občan'' pa prof. 
dr. Ludvik Ravnik. Svojevrsten uvod v 
letošnji praznik je bilo veliko srečanje 
objezerskih krajev Slovenije, ki se ga je 
udeležilo veliko število obiskovalcev iz 
vse Slovenije, ki so med drugim obiskali 
Blejski grad in Stražo ter si ogledali 
razstavo o Triglavskem narodnem parku 
v Info centru Triglavska roža. Poleg 
družabnega dela srečanja je potekal 
tudi strokovni posvet na temo »Vloga 
lokalne skupnosti pri upravljanju voda«, 
na katerem so predstavili ukrepe Občine 
Bled za izboljšanje stanja Blej skega 

jezera, limnološka dejavnost na Bledu, 
raziskovalni projekt Life + Stop Cyano
Bloom, upravljanje jezer na avstrijskem 
Koroškem, beseda pa je tekla tudi o 
razmejitvi obveznosti in pristojnosti pri 
upravljanju z vodami in režimi na njih 
med državo in občinami.  

Vir: Občina Bled/Gorenjski Grafiti

OtrOški Parlament 
O Pasteh mladOstništva
Radovljica, 30. marec 2016   Zveza 
prijateljev mladine Slovenije v tem šolskem 
letu pripravlja že 26. otroški parlament. 
Letošnja tema je bila  pasti mladostništva 
 , izbrali pa so jo otroci sami na zadnjem 
nacionalnem otroškem parlamentu.
Občinski otroški parlament se je sestal 
konec marca v veliki sejni dvorani Občine 
Radovljica. Predstavniki šolskih skupnosti 
osnovnih šol Staneta Žagarja Lipnica, Antona 
Janše Radovljica, A. T. Linharta Radovljica in 
F. S. Finžgarja Lesce so predstavili, kako 
doživljajo mladostništvo, kaj jim predstavlja 
največje težave, ovire, izzive in kakšno 
podporo potrebujejo. Kot pasti zaznavajo 
pretirano uporabo računalnika, mobitela 
in preveč gledanja televizije, uživanje 
alkohola, drog, kajenje ter psihično in fizično 
nasilje. Da je te težave možno razrešiti s 
pogovorom, je k razpravi dodal župan Ciril 
Globočnik, ki je osnovnošolce tudi tokrat 
pozdravil v občinski sejni dvorani.

Vir: Občina Radovljica
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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

ODLOČITE SE ZA NOVO OGRAJO!
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.

BREZPlAčNE iZMERE iN SvETOvANjE NA vAšEM dOMu!

AŽURNOST, 

KVALITETA 

IN UGODNE 

CENE!

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

PvC OGRAjE ZA:
• DVoRiŠČa in VRToVe
• balKone, TeRaSe
• SToPniŠČa ODKUP HLODOVINE

S
&

J 
d.

o.
o.

POKLIČITE: 
040 370 000 

JERNEJ

sPOmladanskO 
Urejanje OkOliCe hiš

Čeprav se letošnja zima kar ni in ni hotela posloviti in je ponekod, predvsem v višje ležečih krajih, 
zemlja še vedno pokrita s snežno odejo, so se priprave na spomladansko urejanje okolice naših do
mov že začele. Sneg je sicer dobrodošel za počitek zemlje, a posledice dolge zime na naših dvoriščih 
niso ravno navdušujoče. Zdaj je napočil čas, da zavihate rokave, preverite vaše orodje in se lotite 
ureditve okolice hiš. Za vas smo tokrat pripravili nekaj namigov in nasvetov. 

Preverite svOje OrOdje!
Preden se lotimo vrtnarskih opravil, preverimo, v 
kakšnem stanju je naše orodje. Najbolj marljivi vrtnarji  
že jeseni svoje orodje temeljito očistijo, naostrijo in ga 
shranijo za čez zimo. Večina pa ga  le pospravi v lopo. 
Ne glede na to, ali ste za svoje orodje poskrbeli že ob 
koncu sezone ali ne, preverite ali je orodje dobro pri
trjeno na ročaj, preglejte, če niso morda poškodovani ali 
prelomljeni. Vso poškodovano, polomljeno ali drugače 
neuporabno orodje poskusiti popraviti, če to ni mogoče, 
pa ga vrzite stran in raje vzemite v roke novega. Orodje 
dobro nabrusite, saj boste tako veliko lažje kos nalogam, 
ki vas čakajo. 

naj belO zamenja lePa zelena PrePrOGa
Urejena in lepo negovana zelenica daje okolici stavb edin
stveno, svežo podobo. Če želimo, da si naše trate zaslužijo 
ta naziv, je zanje treba poskrbeti takoj, ko odleze sneg in 
se zemlja osuši. Najprej se lotimo grabljenja in zračenja 
travne ruše. S tem odstranimo odmrle rastline in more
bitne okužbe, ki bi utegnile škodovati travnati površini. 
Nato zelenico pognojimo. Za zgodnje spomladansko 
gnojenje trave uporabimo gnojila z večjo vsebnostjo 
dušika, tako da trava začne hitro rasti. Priporočljivo je, da 
gnojimo večkrat po malo. Poleg tega lahko spomladansko 
gnojenje združimo z zatiranjem plevelov in uporabimo 
mešanico gnojila in herbicida. Treba je paziti, da gnojilo 
nanesemo enakomerno. Ko trava zraste, jo pokosimo, ne 
le zaradi videza in praktičnosti, pač pa tudi zaradi spod
bujanja rasti travnih lističev. Košnja naj bo višja, da prido
bimo večjo listno maso in s tem močnejšo travo. Zalivanje 
v sušnem obdobju raje preusmerite k rastlinam, ki vodo 
bolj potrebujejo. Trava ima plitke korenine, kar pomeni, 
da ob suši porumeni, a ob prvem dežju ponovno zelo 
hitro ozeleni. 

• travne nadloge
Če želimo, da bo naša zelenica res urejena, moramo 
odstraniti plevele in mah. Plevele lahko odstranimo 
ročno ali pa s herbicidi. Mah je bolj trdovraten, zato je 
potrebna dobra mera vztrajnosti. Priporočljiva je upo
raba prezračevalnikov, ki bodo poleg odmrlega mate
riala travnih bilk odstranili tudi mah. Poleg vztrajnosti je 
najboljše jamstvo za uspeh v boju proti mahu pravilna 
predhodna priprava tal, izbira primerne sončne lege in 
pravilna višina košnje. Če ti ukrepi ne zadoščajo, pa je 
naslednji korak pri uničevanju mahu peskanje s kremeno
vo mivko in kemično uničevanje mahu.
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Urejanje - vzdrŽevanje 
parkov in vrtov

uroš Gračner s.p., 
Gorenjska ul. 38, Ribno-Bled
tel., fax: 04/ 574 20 30
GSM: 041 744 207
www.vrtko-sp.si
uros.gracner@telemach.net

dOBAvA iN MONTAŽA vRTNih OGRAj (dirickX, Bekaert)
POlAGANjE TRAvNih REšETk ZA POvOZNE POvRšiNE
uREjANjE OkRASNih GREdiC
iZvEdBA RiBNikOv iN POSTAviTEv SkAlNjAkOv
SAjENjE iN OBREZOvANjE OkRASNEGA GRMičEvjA
iZGRAdNjA NARAvNih OPORNih SkAlNATih ZidOv
OBŽAGOvANjE iN POdiRANjE dREvjA Z dviGAlOM

dOBAvA iN MONTAŽA vRTNih NAMAkAlNih SiSTEMOv (Rain Bird)

SEjANjE iN POlAGANjE TRAvNE RušE

OBlikOvANjE iN uREjANjE vRTOv iN PARkOv

• Delo Z MeHaniZaCiJo: bagerji 
– izkopi, rušenje, odvozi

• KoMPleTna PRiPRaVa Za 
aSFalTiRanJe

• iZDelaVa DoVoZniH PoTi – 
CeST

• TlaKoVanJe

• iZDelaVa KanaliZaCiJ in 
prIKLop

• iZDelaVa GReZniH JaM in 
PoniKoValniC

• iZDelaVa beTonSKiH PloŠČ 
in TeMelJeV Za HiŠe

• iZDelaVa beTonSKiH ŠKaRP

• ZiDanJe obJeKToV

• RUŠenJe STaRiH obJeKToV 
in oDVoZ MaTeRiala

GRADBENA IN STROJNA OPREMA
AVTOPREVOZNIŠTVO

Drago Kalendar s.p.
Lesce
E: kalendar.drago@gmail.com

G: 041 744 348

• Nova trata
Ko se odločate za novo trato, lahko izbirate med seme
ni ali trato iz zvitka. Pri izbiri mešanice semen bodite 
pozorni ne čas, ki ga boste namenili za nego trate, vaši 
kosilnici in razmeram na vrtu. Bolj fina je mešanica, 
več pozornosti potrebuje. Svežo trato lahko zasejete 
spomladi in jeseni. Pripravite tla in posejte približno 50 
gramov semen na kvadratni meter tal. Po setvi pogra
bljajte semena v tla in zalite. Zalivanje mlade trate je 
zelo pomembno, tudi v sušnem obdobju. 

PriPrava GrediC
Preden se lotite urejanja gredic bodisi zelenjavnih bo
disi okrasnih, najprej odstranite odmrle rastline. Neka
teri so prazne gredice prelopatili in pognojili že jeseni, 
druge pa ti opravili čakata spomladi. Priporočljivo je, 
da se lopatenja gredic lotite takrat, ko se prst vsaj 
malo posuši. Lahka peščena tla lahko samo globoko 
zrahljate.
Rodovitnost prsti v vrtu je odvisna od same sestave, 
načina obdelave in uporabe kakovostnega organske
ga gnojila.  Prav je, da v tleh ohranjate živa bitja, ki 
hranila predelajo in v sodelovanju med tlemi in kore
ninami rastline oskrbujejo z vsemi za rast potrebnimi 
elementi in mikroelementi. Organske snovi imajo to 
posebnost, da vsrkajo vodo in hranila, minerali pa pri 
tem ne odtečejo iz revnih peščenih tal in so še naprej 
na voljo rastlinam, da jih te lahko črpajo preko korenin. 
Med delci organskih snovi nastajajo prazni prostori, ki 
se napolnijo z zrakom, s tem pa izboljšujejo zračnost 
tal, kar je še posebej pomembno pri težkih in slabo 
odcednih glinastih tleh.
Ko so vremenski pogoji dovolj ugodni, lahko začnete s 
setvijo na prostem. Pazite, da bo prst dovolj suha, saj 

se lahko zgodi, da v hladni in mokri zemlji tako semena 
kot tudi pravkar zrasle koreninice zgnijejo in propade
jo. Prve na vrsto pridejo odporne vrste zelenjadnic (vi
soki grah, bob, črni koren, špinača, čebula). 
Nekateri ste že vzgojili sadike zelenjave ali pa se boste 
odločili za nakup sadik. Preden jih posadite na pros
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PRoMaS, d.o.o. 
Srednja vas 5,  
4275 Begunje na Gorenjskem
Tel.: 04/530-77-90; Fax: 04/533-40-11
GSM 1: 041/639-435
GSM 2: 051/365-674
www.promas.si   e-mail: info@promas.si

- NIZKE IN VISOKE GRADNJE
- SANACIJE
- ADAPTACIJE
- GRADNJA NA KLJUČ
- RUŠITVENA DELA

- FASADE
- ZAKLJUČNA DELA
- IZDELAVA BETONSKIH IN KAMNITIH ŠKARP
- TLAKOVANJE DVORIŠČ IN UREJANJE OKOLICE
- DOBAVA IN MONTAŽA BIOLOŠKIH ČISTILNIH NAPRAV AQUAmax

 KONKURENČNE CENE • TRADICIJA IN KVALITETA NA PRVEM MESTU

HraŠE 14a, 4248 LESCE 
Tel.: (04) 53 07 800 
Fax: (04) 53 07 801
GSM: 031 684 114

e-mail: sekop@telemach.net
Del. čas pon. - pet. 7.00 - 10.00 in 10.30 - 17.00, sobota 8.00 - 12.00

rezkanje - struženje - orodjarstvo 
kovine in plastike - servis 
pnevmatike in hidravlike

PROdAjA iN SERviS: • MoToRniH ŽaG • KoSilniC • KoS
• VSeH VRST STRoJeV Za VZDRŽeVanJe ZeleniC in GoZDa

OBIŠČITE NAS IN 
PREVERITE POSEBNO 
PONUDBO IN ZARES 

UGODNE CENE

PREkOPAlNik

BLIŽA SE POMLAD IN DELO NA VRTOVIH

290 EuR

149 EuR
akumulatorski vijačnik 

dF330dWE

217,16 EuR

205 EuR

kOSilNiCA 
MCCullOCh M40-125

žaga 
EA3200S35B

Farmer T 60

207,40 EuR
PROMO CENA

to, je priporočljivo, da jih 
»navadite« na zunanje 
razmere, zato jih za teden 
dni postavite  v pokrito 
hladno gredo ali v zatišni 
kot balkona. Običajno 
začnemo s presajanjem na 
prosto od srede aprila do 
srede maja. Čas je odvisen 
od vrste in sorte vrtnine, 
cvetlice ali zelišča, od vre
mena in od geografske 
lege. Aprila presadimo ras
tline, ki so odpornejše na 
mraz, na primer solate in 
zelja, od cvetlic pa zajčke 
in nageljčke. Paradižnik, 
paprike, kumare, bučke 
in lubenice pa presajamo 
maja. Glede na letošnjo 
dolgo zimo, se čas presa
janja lahko malo zamakne, 
priporočamo pa, da mlade 
rastlinice preventivno za šči tite z vrtno tkanino. 

• izbira pravega prostora  
Preden se lotite urejanja gredic, se prepričajte, da imajo 
te pravo lego. Pomisliti je potrebno na to, koliko sonca 
bodo gredice dobile, kako vlažna so tla in kakšna je njiho
va sestava. Od tega bo odvisen vaš izbor rastlin. Ko izbi
rate prostor za grede, zemljo tudi pripravite – primešajte  
dovolj organskega komposta. S tem boste poskrbeli 
za dobro rast, ne da bi vam bilo potrebno uporabljati 
kemična sredstva. Posebej bodite pozorni pri rastlinah, 
ki zahtevajo kislo zemljo. Pri teh je potrebno običajno 
izkopati jamo, jo obložiti in vanjo pripeljati kislo prst. 
Ko izbirate rože, grmovnice in zelenjavo, vedno preverite, 
koliko sonca potrebujejo. Nekatere rastline, na primer 

paradižniki, morajo imeti veliko količino sonca, izkušeni 
vrtnarji pa vam bodo znali tudi povedati, da je zanje 
najboljše jutranje sonce. Pri nekaterih rastlinah pa boste 
našli različne sorte, ki so prilagojene različnim pogojem.

»CvetOča dvOrišča«
Zaradi dolge, s snegom bogate zime so se »razcvetela« 
dvorišča in poti. Škoda je vidna tako na tlakovcih kot na as
faltu, zato bo s toplejšimi dnevi napočil tudi čas za sanacijo. 

• Tlakovci 
Izbira vrste tlakovcev je v rokah vsakega posameznika. Do
bre tlakovce odlikujeta trdnost in odpornost. Ti sta zago
tovljeni, če je zgornja plast tlakovca iz najčistejšega kre
mena, saj tako tlakovci učinkoviteje kljubujejo mrazu in soli. 
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Pomembna je tudi globinska zaščita tlakovcev, kar pomeni, 
da so odporni proti vdorom vlage. Njihova prednost je tudi 
v tem, da je z njih lažje odstraniti različne madeže.
Poleg tlakovcev se nekateri odločajo za tlakovanje z 
različnimi kamni in kamnitimi ploščami, kjer pa je prej 
potrebno poskrbeti za ustrezno betonsko podlago. Za be
toniranje mora biti zunanja temperatura med 5 in 30 stopinj 
Celzija, takšne temperature pa morajo ostati še nekaj dni po 
betoniranju.
Če se za tlakovanje odločate prvič, morate najprej 
poskrbeti za ustrezno podlago. Najprej s količki in vrvi
co označite površino, 
ki jo želite tlakovati. 
Sledi izkop do globine 
15 – 40 centimetrov, 
v izkopano mesto pa 
nasujemo gramoz ali 
drobljenec (do pre
mera 32 mm).  Sledi 
plast peska (premera 
4 do 8 mm), ki služi 
za drenažo. To plast 
poravnamo z letvijo.  
Površina naj ima nak
lon vsaj 2,5 cm padca 
na meter, da bo lahko 
s površine odtekala 
voda. Nato se lotimo 
polaganja tlakovcev. 
Priporočljivo je, da 
jih jemljemo z več 
palet, da bodo barve 
enakomerno pora
zdeljene.  Da bodo 
tlakovci v liniji, jih 
polagamo ob nape
ti vrvici, poravnamo 
pa  jih z letvijo in z 
gumijastim kladivom. 
Med posameznimi 
tlakovci naj bo 3 do 
5 mm prostora, saj to 
zagotavlja stabilnost 
in ustrezno nosilnost. 
Med položene tlakov
ce nato vsujemo dro
ben fugirni pesek ali 
kremenčevo mivko. 
Ta postopek večkrat 
ponovimo, vmes pa 
pometemo odvečen 
material. Ko je ta 
postopek končan, tla
kovce še očistimo in 
jih uravnamo z vibra
cijsko ploščo z gumo 
ali s plastiko, da tla
kovcev ne poškodu

V KINU OD 12. MAJA 2016.

VELIK IN VELIKODUSENˇCITROËN BERLINGO MULTISPACE

Feel BlueHDi 100 BVM

za 14.990 €  
v primeru Citroën financiranja

· BLUEHDI MOTORJI EURO 6
· KLIMATSKA NAPRAVA
· CONNECTING BOX
· REGULATOR IN

OMEJEVALNIK HITROSTI

Povprečna poraba goriva: 4,3−4,6 l/100 km, emisije CO2: 112−119 g/km, emisijska stopnja EURO 6, specifične emisije 
dušikovih oksidov 0,0262− 0,0464 (NOx). Pri dizelskih motorjih je vrednost specifične emisije trdih delcev 0,00005– 
0,00022 g/km, število trdnih delcev pa 0,01x1011. 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.
Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Citroën Financiranje za vozilo Citroën Berlingo (Feel Blue Hdi 100 BVM); maloprodajna cena z DDV in vključenim Citroën Financiranje bonusom (v ceni je 
obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru financiranja Citroën – PREMIUM BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 14.990 EUR; mesečno odplačevanje; mesečni obrok je 160 EUR pri 30% 
pologu in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 29.01.2016 
znaša 7,7% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,2%; financirana vrednost 10.493 EUR; skupni 
znesek za plačilo 17.572 EUR; stranka v primeru Citroën Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km. Pri sklenitve avtomobilskega zavarovanja 
Citroën Financiranje omogoča do 60% popust. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Citroën. Ponudba velja do 30. 4. 2016 za omejeno količino vozil oziroma do razprodaje zalog za 
fizične osebe pri pooblaščenih prodajalcih Citroënovih vozil v Sloveniji, ki sodelujejo v akciji. Navedbe opreme so informativne! Slika je simbolična. Več na www.citroën.si.

©2016 Rovio Animation Ltd. in Rovio Entertainment Ltd. Angry Birds ter vsi povezani izdelki, logotipi in liki so blagovne znamke družb Rovio Entertainment Ltd. in Rovio Animation Ltd. in se uporabljajo z dovoljenjem. Vse pravice pridržane. 

Selmar d.o.o., Mariborska cesta 119, 3000 Celje, 03 42 44 005, www.selmar.si
AVTOHIŠA KRANJ, D.O.O., LJUBLJANSKA CESTA 22, 4000 KRANJ, 

TEL. 04 201 59 50

jemo. Tlakovci se tako usidrajo v podlago, material med 
njimi pa se enakomerno porazdeli.

• asfalt 
Asfalt je najcenejši material za ureditev dvorišča in poti. 
Preden površino asfaltiramo, moramo urediti nasutje 
peska. Vzdrževanje asfaltirane površine je enostavno, 
površina je lepa na pogled in deluje urejeno. Ponudniki 
asfaltiranja bodo opravili tudi delne popravke na vašem 
asfaltu, kot so krpanje lukenj ali polaganje nove prevleke 
preko stare, kjer je to mogoče.
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Jeseniške novice, petek, 11. novembra 2011

Zanimivosti

11

Janko Rabič

V novo jesensko zimsko se-
zono so pri TVD Partizan
Jesenice stopili s ciljem, da
spet uresničijo čim več pro-
gramov, ki so namenjeni te-
lesni vadbi ter drugi tekmo-
valni in rekreativni dejavno-
sti občanov. Predvsem so ve-
seli, da jim je uspelo porav-

nati velik dolg iz preteklih
let za ogrevanje Jeko-In Je-
senice, ki je znašal kar 14 ti-
soč evrov. Upajo, da bodo v
prihodnje uspešneje kos
vsem stroškom in da za to
ne okrnjen program dejav-
nosti. Za uresničevanje svo-
jega poslanstva pri širjenju
zdravega športnega življenja
pričakujejo pomoč sponzor-

jev in donatorjev. 
V društvenih prostorih so
pripravili pester program
vadbe za vse generacije, od
najmlajših do upokojencev.
Poleg splošne vadbe imajo
gimnastično delavnico, ma-
žoretke, aerobiko, judo, bad-
minton in različne rekreacij-
ske igre z žogo. Velik po-
udarek je na pridobivanju

telesnih in gibalnih zmoglji-
vosti, ustvarjalnosti in ohra-
njanje estetskega videza tele-
sa. Posebej veliko zanimanje
je za popularno zumbo. Vsi
vaditelji skupin imajo potrje-
ne ustrezne licence. 
Že nekaj let so tudi ponosni
na naziv zdravo društvo in
vse prednosti, ki izhajajo iz
tega naziva, skušajo prenesti
med občane. Za izvedbo po-
sameznih programov imajo v
skupinah še dovolj prostora,
zato vse vabijo v prostore
TVD Partizan. So pa tudi naj-
cenejši med sorodnimi dejav-
nostmi v Občini Jesenice. 

Andraž Sodja

V zadnjem tednu oktobra je
deseto obletnico delovanja
praznoval Zavod za šport Je-
senice, ki je ob obletnici pri-
pravil obilo spremljevalnih
prireditev. Vrhunec je bila
osrednja prireditev, ki so jo
pripravili 26. oktobra v Kol-
pernu, z razstavo fotografij
športnih društev, ki delujejo
pod okriljem zavoda, ter ar-
hivskih fotografij športnih
objektov. Kot je ob prireditvi
povedal direktor Zavoda za
šport Jesenice Zoran Kra-
mar, je zavod pričel delovati
leta 2001 z 12 zaposlenimi,
teh je danes 24: "V osnovi je
bil ustanovljen le za vzdrže-
vanje športnih objektov in
organizacijo športnih prire-
ditev, danes pa organizira-
mo športno in mladinsko
dejavnost, prireditve in dru-
go." Kot je še dodal Kramar,
so z osrednjo prireditvijo že-
leli zaznamovati dosežke za-
voda za šport na kulturen
način, predstaviti nekaj re-
zultatov, nastopili pa so na-
debudni pevci, humoristi in
plesne skupine, med njimi
tekmovalka v oddaji Misija

Evrovizija Flora Ema Lotrič
in Miha Rebernik, znan iz
oddaje Slovenija ima talent.
Kot je ob obletnici še pouda-
ril Kramar, jih kljub krizi za
prihodnost športa na Jeseni-
cah ne skrbi. Za cilje v pri-
hodnjih desetih letih so si
med drugim zadali, da bi se
osemdeset odstotkov Jese-
ničanov ukvarjalo vsaj z re-
kreativnim športom, vrhun-
ske dosežke profesionalnih
športnikov, ureditev letno
zimskega kopališča in poso-
dobitev Španovega vrha z
dvosedežnico in umetnim
zasneževanjem.
Ob desetletnici so podelili
tudi priznanja zavoda za-
služnim za ustanovitev in
delovanje. Priznanja so tako
prejeli Jani Gregorič in Ja-
nez Štojs, člana sveta zavoda
vse od ustanovitve, Tea Viš-
nar, ki je sodelovala pri usta-
novitvi zavoda, nekdanji žu-
pan Boris Bregant, Občina
Jesenice s sedanjim župa-
nom Tomažem Tomom
Mencingerjem, ministrstvo
za šolstvo in šport ter Fun-
dacija za financiranje špor-
tnih organizacij v Republiki
Sloveniji.

Zavod za šport Jesenice
praznoval deset let obstoja

Vadbeni programi za vse generacije 
Poleg splošne vadbe imajo gimnastično delavnico, mažoretke, aerobiko,
judo, badminton in različne rekreacijske igre z žogo.

Predavanje ob mesecu zaščite pred požarom
V sklopu prireditev oktobra - meseca zaščite pred požarom,
sta občina Jesenice in občinski štab civilne zaščite Jesenice
26. oktobra v gasilskem domu Gars Jesenice pripravila pre-
davanje o požarih. Poveljnik občinskega štaba civilne zašči-
te Igor Arh je na predavanju predstavil sestavo občinskega
štaba, predstavili so občinsko gasilsko zvezo, govorili pa so
tudi o ukrepih pred in med nesrečami in po njih ter kje se
požari lahko pojavijo, kdo lahko v primeru požara pomaga,
kaj se lahko iz njih naučimo in kako ravnati naslednjič. A. S.

OČES NA AM BU LAN TA
Ti to va 31, Je se ni ce, 
tel.: 04/5832-663

Vida Mi hel čič s.p.

FASADERSTVO  � STROJNI OMETI
GSM: 041 584 227, FAX.: 04/ 583 62 31
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TElESAT jESENiCE 
– OkNO v SvET iZ vAšEGA STANOvANjA:
digitalni televizijski programi v programskih paketih:
• 106 programov v začetnem paketu

• 126 programov v osnovnem paketu

• 157 programov v razširjenem paketu

• hBO paket – filmi

• PiNk paket

• Balkan+paket – brezplačen

• internetne povezave s hitrostmi prenosa do 100 Mbit/sek

• trojčki s hitrostmi prenosa podatkov do 40 Mbit/sek

• IP fiksni telefonski priključki z brezplačnimi klici v omrežje DETEL

iNTERNET
V svetovni splet vstopate še enkrat hitreje kot doslej, vse vrednosti 
po obstoječih pogodbah so povečane za faktor 2.

Cene So oSTale neSPReMenJene
TElESAT, d.o.o., jESENiCE,
operater kabelskih komunikacijskih sistemov
Cesta talcev 20, 4270 Jesenice,
Tel. 04 5865 250, 04 5865 251
E-pošta: info@telesat.si

Prednost našega kabelskega priključka je brezplačna 
inštalacija v stanovanju, novi televizijski sprejemniki ne 
potrebujejo zunanjih vmesnikov in naprav ter dvojnih 
daljinskih upravljalnikov, za starejše televizijske sprejemnike 
zunanji digitalni sprejemnik po ugodni ceni, za osnovno 
ceno priklop do treh televizijskih sprejemnikov, hiter servis 
in odprava napak ter podpora pri nastavitvah televizijskih 
sprejemnikov in mrežnih naprav.www.telesat.si

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

In[talacIje 
Presterel
Robert Presterel s.p.
mojster strojnih 
in[talacij
c. M. Tita 66, Jesenice
GSM: 041 603 119

• vodovodne in{talacije

• adaptacije kopalnic

• novogradnje
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25.900 €

Renault  Kadjar 4x4 dCi 130 Energy 
Bose Edition, l. 2015, 22.490 km, 
ABS, tonirana stekla, ALU platišča

jesenice, 
Finžgarjeva 2, Tel.: 04/58 33 330

lesce, 
Hraška cesta 25, Tel.: 04/53 53 450

13.650 €

Renault  Captur dCi 90 Energy 
Expression Start Stop, l. 2014, 
21.405 km, ABS, servo volan

7.999 €

Renault  Clio 1.2 16V Expression, 
l. 2012, 18.073 km, ABS, tempomat, 
pot. računalnik, servo volan

5.300 €

Renault  Scenic 1.6 16V Elan Family, 
l. 2008, 110.811 km, meglenke, klima, 
pot. računalnik, servo volan

13.677 €

Renault  Captur TCe 90 Energy 
Dynamique Start Stop, l. 2015, 
24.548 km, multif. servo volan

10.990 €

Dacia  Logan MCV 1.5 dCi 90 Life 
Plus, l. 2015, 10.716 km, ABS, 
klima, meglenke, multif. servo volan

6.899 €

Kia  Rio 1.2 EX Urban, l. 2011, 
53.164 km, ABS, ALU platišča, 
meglenke, mult. servo volan

4.980 €

Renault  Clio 1.2 16V Dynamique, 
l. 2009, 106.185 km, ABS, klima, 
tonirana stekla, servo volan

17.999 €

Nissan  Qashqai 1.2 DIG-T Acenta, 
l. 2015, 19.236 km, ABS, tonirana 
stekla, servo volan, ALU platišča

10.599 €

Nissan  Qashqai 1.6 16V Tekna, 
l. 2010, 69.627 km, tempomat, mul-
tif. servo volan, ALU platišča

6.390 €

Mitsubishi  Pajero Pinin 1.8 GLS + 
PLIN, l. 2005, 109.541 km, ALU pla-
tišča, klima, ABS, tonirana stekla

4.490 €

Renault  Grand Scenic 1.5 dCi Sky, 
l. 2007, 171.703 km, ABS, servo 
volan, ALU platišča, tonirana stekla

10.570 €

Nissan  Note 1.2 Acenta, l. 2014, 
31.184 km, ALU platišča, multif. 
servo volan, tonirana stekla

9.800 €

Renault  Twingo TCe 90 Energy 
Dynamiqe SPORT, l. 2014, 2.985 km, 
ABS, ESP, multif. servo volan

5.450 €

Chevrolet  Aveo 1.4 16V LS, 
l. 2012, 58.894 km, ABS, tonirana 
stekla, servo volan, garažiran

4.490 €

Renault  Megane Grandtour 1.9 dCi 
Dynamique, l. 2009, 179.529 km, 
ABS, avt. klima, servo volan

4.100 €

Renault  Megane Berline 1.6 16V 
Elan, l. 2008, 106.406 km, ABS, 
meglenke, pot. rač., servo volan

3.850 €

Renault  Modus 1.2 16V Dynamique, 
l. 2009, 207.208 km, ABS, meglenke, 
servo volan, klima, tonirana stekla

10.750 €

Renault  Clio 1.2 16V Limited, l. 2016, 
0 km, ABS, ALU platišča, meglenke, 
multif. servo volan, komun. paket

17.890 €

Renault  Captur dCi 110 Energy 
Dynamique Start Stop, l. 2016, 0 km, 
ABS, meglenke, avt. klima, avtotelefon

Nudimo vam varen nakup rabljenega vozila in:
• Jamstvo 30 dni, možnost jamstva do 12 mesecev.
• Menjavo vozila staro za novo ali staro za staro.
• Financiranje na položnice do 72 mesecev, kredit brez pologa do 96 mesecev ali leasing.

• Vsako vozilo kupljeno pri nas gre skozi tehnično kontrolo, ki obsega najmanj 105 kontrolnih točk. 
   Za vsa vozila jamčimo tehnično brezhibnost.
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N A G R A D N A   K R I @ A N K A

1. VREDNOSTNI BON 30 EUR
2. VREDNOSTNI BON 20 EUR
3. VREDNOSTNI BON 10 EUR

DOPISNICE Z REŠITVIJO 
POŠLJITE DO 6. 5. 2016
NA NASLOV:
GRAFITI, KROPA 27,
4245 KROPA.
IZŽREBANCI BODO 
OBJAVLJENI V NASLEDNJI 
ŠTEVILKI GRAFITOV.

NAGRADE:

G E S L O
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

G E S L O

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21

KGZ GOZD BLED z.o.o.
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.

Smo 
zastopniki 
blagovne 

znamke 
• vSE ZA SPOMlAdANSkO uREjANjE vRTA iN OkOliCE 

vAšE hišE (zemlja in gnojila, cvetlična korita in lonci, orodje,...)

• TRAjNiCE, GRMOvNiCE ...
• SEMENA in SAdikE ZElENjAvE, čEBulčEk
• SEMENSki kROMPiR
• ŽElEZNiNA (barve, laki, svedri, program orodja, ...)

• OROdjE (vrtne škarje, noži, lopate, vile, ...)

• GOZdARSki PROGRAM (orodje in zaščitna sredstva)

dOMAčE 
dOBROTE
JaBoLKa, 
JabolČni KiS, 
KrHLJI, 
KRoMPiR, 
SoKoVi, 
ČaJi, 
bUČno olJe, 
SonČniČno olJe, 
MoKa, MeD, 
KReMe in TinKTURe, Mila, …

BAlkONSkO CvETjE

Na voljo imamo pestro 
izbiro BAlkONSkEGA 
CvETjA! Nudimo vam 
tudi zasaditve korit in 
prevoz le-teh na dom. 

12 •  marec 2016

KGZ GOZD 
BLED z.o.o.
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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
FB: Tomas sport Bledtri

 G
 d

.o
.o

.
POMLAD JE TU !

VABLJENI K NAKUPU: 
· POHODNE IN ŠPORTNE OBUTVE PRIZNANIH 
ZNAMK · OBLAČIL ZA PROSTI ČAS IN ŠPORT 

· OTROŠKE OBUTVE · ŠPORTNO PERILO · 
NOGAVICE ·  SONČNA OČALA

PRI NAS KUPUJETE  
SAMO ORIGINALNE ARTIKLE!

NOVO! NAROČANJE ARTIKLOV NA NAŠI 
FB STRANI »TOMAS SPORT BLED«, 

BREZ POŠTNINE!
VABI TOMAS SPORT BLED!

GRADBENI 
NADZOR

Vršimo strokovni nadzor, 
svetovanje, projektno vodenje.
Dolgoletne izkušnje!
Pooblaščeni inženir Inženirske 
zbornice Slovenije

gsm: 041 658 027

ODPRTO TUDI V NEDELJO!

www.gradbeni-nadzor.com

S predložitvijo tega oglasa vam priznamo 
15% POPuST na vso pohodno obutev.

     

Ob petkih odprto do 1.00h,
ob sobotah do 4.00h

www.club-java.net/ojrobar

zabave za zaklju^ene druŽbe
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Promo Cene Pija^ Po 1 eur

kadilniCa
v zgornji etaži lokala

glaSba za vSe okuSe Son^na teraSa

Paradižnikov kruh s čebulo in pinjolami
V lonček damo malo mlačne vode, vanjo nadrobimo kvas in dodamo 
sladkor. Kvasec naj vzhaja 10 do 15 minut. V skledo presejemo 
moko, na sredino zlijemo v jamico kvasec, okrog pa potresemo sol 
in dodamo paradižnikov koncentrat. Sestavine umesimo, prilijemo 
okrog 3,5 dcl vode in gnetemo, da dobimo mehko, gladko in  prožno 
testo. Testo pokrijemo s kuhinjsko krpo in ga na toplem vzhajamo 

30 minut. Čebulo 
sesekljamo, prav 
tako panceto. V 
ponev zlijemo 
olje, dodamo 
panceto in čebulo 
ter na srednji 
vročini pražimo 
do zlatorjave 
barve. Posolimo 
in popopramo.
Vzhajano testo 
razvaljamo na 

Kulinarični kotiček – »Ko zadiši po Gorenjsko«
lepo sončno vreme nas že pošteno vabi v naravo, na prijetno 
sprostitev v bližino rek, jezer ali gozdov. začenja se sezona 
piknikov! Povabite svojo simpatijo na romantični piknik v dvoje ali 
odpeljite družinico in prijatelje na vaš priljubljeni prostor za piknik. 
Osvežujoče prigrizke lahko spravite v lepo pleteno piknik košarico in 
se prepustite toplim sončnim žarkom. seveda ne sme manjkati tudi 
steklenica dobrega vina.  Piknik je namenjen predvsem sprostitvi, 

to so trenutki, ki si jih vzamemo samo zase po napornem delavniku 
ali trenutki, ki jih želimo preživeti v dvoje skupaj z ljubljeno osebo. 
navadno pri piknikih ne želimo komplicirati z zahtevno hrano, kljub 
temu pa bodo nedvomno vsi veseli, če se boste doma potrudili 
in tudi sami pripravili nekaj slastnega in edinstvenega. naj bodo 
to slastni sendvički s posebno okusnimi sestavinami, tortilje z 
različnimi nadevi ali lahke solate ...

• 750 g moke,
• 40 g kvasa,
• 1 žličko sladkorja,
• dve žlici paradižnikovega   
   koncentrata,
• sol,
• pol kg čebule,
• 50 g pinjol,
• 50 g pancete, narezane  
   na kocke,
• 2 žlici oljčnega olja,
• poper,
• vodo.

pomokanem prtu ter ga potresemo s praženo čebulo in pinjolami. 
Testo zvijemo kot potico. Če hočemo, lahko svitek po dolgem 
prerežemo in prepletemo kot kito. Lahko pa čebulo in pinjole 
preprosto zamesimo v kruh in oblikujemo hlebčke.  Kruh vzhajamo 
na toplem še 20 do 30 minut. Pečico segrejemo na 180° Celzija in 
pečemo kruh 45 minut do eno uro.

Vir: Sampanjec.si/dominstil.si/Gorenjski Grafiti
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ENERGETSKO  
SVETOVALNA  

PISARNA TRŽIČ
TRG  SVOBODE  18,  
tel. (04) 597 15 52

izgradnja solarnega sistema
Za izgradnjo solarnega sistema bo potrebno izvesti naslednja 
dela:
• namestitev SSE  sprejemnikov sončne energije
• izgradnja inštalacij in ustreznih armatur
• montaža hranilnika toplote
• montaža regulacijskega sistema

SSE se namestijo tako, da zajamejo kar največ sončne energije.  
Običajno so usmerjeni proti J, JV oz. JZ  (do 35° odklona od 
smeri J), s horizontalo naj oklepajo kot 30° do 60°.
SSE se lahko vgradijo v strešno konstrukcijo  ta način je 
estetsko najprimernejši, zahteva pa ustrezno rekonstrukcijo 
strehe. Pogostejša je izvedba na strehi, ki pa zahteva posebno 
nosilno konstrukcijo za SSE. Pri tem se velja nekoliko ozirati 
tudi na sam estetski izgled konstrukcije  po možnosti naj 
bosta naklon in orientiranost SSE čimbolj prilagojena strehi, 
to pomeni naj SSE ležijo čimbolj vzporedno s streho (nekaj 
stopinj odklona od optimale predstavlja minimalno razliko pri 
izkoristku). 
Glede na izkoristke in kapacitete obstoječih SSE velja, da na 
enega člana gospodinjstva potrebujemo od 1,5  2 m2 SSE. 
Hranilnik toplote igra pri solarnih sistemih pomembno vlogo, 
saj je zaradi dinamike pridobivanja toplotne energije (podnevi) 

UPOraba sOlarnih sistemOv 
za PriPravO tOPle sanitarne vOde

potrebno energijo akumulirati. Zato je 
potrebno montirati dovolj velik hranilnik 
toplote (300 l za povprečne družinske 
potrebe zadošča, normativ predpisuje cca 
75 l na člana) in ga tudi ustrezno toplotno 
izolirati   (5  7 cm kamene oz. steklene mineralne volne). Prav 
tako je potrebo izolirati tudi vse cevi in ostale inštalacije.
V zvezi s kombinirano uporabo sončne energije je smiselna 
montaža dvovalentnega bojlerja. To pomeni, da sta v enem 
hranilniku toplote nameščena dva cevna registra oz. grelca  
eden (zgornji) za priključek iz kotla (centralnega gretja), drugi 
(spodnji) za solarni sistem. Na ta način koristno izrabite sončno 
energijo v zimskem času, posebno pa v prehodnih obdobjih 
(pomlad, jesen). Takrat je sonce podnevi že dovolj močno, da 
čez dan ogreje vodo. V teh primerih solarni sistem privarčuje 
precejšen del energije za ogrevanje vode. 
Poznamo več vrst sprejemnikov sončne energije:  
ravni (ploščati) sse  so sestavljeni iz absorberja in ohišja s 
toplotno izolacijo na spodnji strani ter   stekleno šipo na zgornji 
strani. Izvedbe se razlikujejo glede na izvedbo absorberja, vrsto 
stekla. Izvedba s selektivno absorcijsko površino ima boljši 
izkoristek, vendar je tudi dražja.
Druga vrsta  so vakuumski sse, pri katerih je tlak znotraj SSE 
bistveno manjši od zračnega. Največkrat se uporabljajo cevni 

Tomaž česnik s.p.
mob. 041 893 682
Krnica 11, 4247 Zg. Gorje

ADAPTACIJE 
KOPALNIC

ZA TOPLOTO VAŠEGA DOMA

Plinske peči kotli na polena
kombinirani kotli

polena + peleti Toplotne črpalke

zanimanje za pripravo tople vode s solarnimi sistemi je upravičeno, saj 
je priprava tople vode v letnem času draga, bodisi z električno energijo 
bodisi s kotlom (kratki zagoni peči močno poslabšajo izkoristek, pa tudi z 
vidika obratovanja peči niso priporočljivi). sončna energija pa je obnovljiv 
vir energije in je zato tudi ekološko zelo primeren vir energije.
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vakuumski SSE, kjer je v ceveh iz stekla posebna tekočina 
(metanol ali voda), ki se upari med segrevanjem absorberja 
in dviga do vrha SSE in nato v kondenzatorju odda toploto 
nosilcu toplote. Kondenzirana tekočina spolzi po cevi navzdol, 
kjer se postopek ponovi. Učinkovitost vakuumskih SSE je večja  
kot pri ravnih (predvsem na račun večjega sprejema difuznega 
sevanja), žal pa je zaradi bolj zahtevne izdelave tudi cena 
višja. Pri vakuumskih SSE je potrebno paziti, da ima sistem 
vgrajeno termično varovalo (haet pipe systemvzmet ventila v 
kondenzatorju),  ki služi za zaščito pred pregrevanjem sistema 
ob eventuelnem izpadu el.energije oz. nezadostem odvzemu 
energije.
Glede površine SSE se posvetujete s projektantom / izvajalcem 
na osnovi ocenjene potrebe po topli vodi in tipa kolektorjev.
Solarni sistem običajno krmili avtomatska regulacija na osnovi 
diference temperatur v SSE in hranilniku. (Pri povečanju 
temperature v SSE proti temperaturi v hranilniku se vklopi 
črpalka in odvede segreto vodo v hranilnik, dokler temperaturna 
diferenca spet ne pade).
Solarni sistem zahteva tudi določeno minimalno vzdrževanje. 
Pri tem je pomembno opozoriti, da je v sistemu potrebno 
vsakih nekaj let zamenjati tekočino proti zmrzovanju (po 
navodilih proizvajalca), občasno očistiti stekla ter vzdrževati 
stalen pritisk v sistemu  (1  1,5  bar), ker se prazen sistem 
zaradi pregrevanja lahko poškoduje .  
Pri pripravi tople vode je na splošno priporočljivo, da ne 
prekoračite temp. 60°C, ker se pri tej temp. na ogrevalnih 
površinah začne  intenzivno izločati vodni kamen. Vodni kamen 
pa je slab prenosnik toplote, zato se povečujejo toplotne 
izgube na ogrevalnih površinah.

jEkOv d.o.o.
dražgoše 62, 4228 Železniki

tel.: 04/510 15 50
tel./fax: 04/510 15 51

GSM: 041/756-959
e-pošta: jekov@siol.net

OGREVANJE, 
VODOVOD, PLIN

v CElOTi NAM PREPuSTiTE SkRB  
ZA OGREvANjE vAšEGA dOMA! 

• CENTRAlNO OGREvANjE (drva, peleti, biomasa, plin, ...)
• SOlARNi SiSTEMi
• TOPlOTNE čRPAlkE
• vOdOvOdNE iNšTAlACijE

Temperatura, ki jo boste dosegali s SSE je običajno nižja 
(40°  50°C), torej s tega vidika ni problematična. Kljub temu 
pa prenizka temp. vode ni priporočljiva zaradi higienskih in 
zdravstvenih razlogov. Zato je najprimernejša temperatura 
ogrevane vode med 50° in 60°C. Nekajkrat na leto pa je 
potrebno toplo vodo segreti na min. 65°C, da se uničijo 
morebitne klice, ki bi se lahko pojavile kot posledica nižjih 
temperatur.
Priporočljivo je, da se izgradnja solarnega sistema izvede 
kompletno na osnovi pogodbe. Izvajanje del z različnimi 
izvajalci zadevo lahko zaplete, nasploh pa je težko določiti 
odgovornost za morebitno nepravilno ali slabo funkcioniranje 
sistema. 

Peter Mali, energetski svetovalec mreže ENSVET

Pozabite na mraz, pokličite nas!
Inštalacije Golob, d.o.o., 
Zg. Gorje 57a, 
4247 Zg. Gorje

• dOBAvA iN MONTAŽA kOTlOv vSEh ZNAMk
• iZvEdBE OGREvANjA iN vOdOvOdA
• CElOTNE AdAPTACijE kuRilNiC iN kOPAlNiC

OGlEd 
dElujOčih 
SiSTEMOv 

OGREvANjA PRi 
uPORABNikih

Brezplačno svetovanje pri izbiri načina ogrevanja na vašem domu

iZkORiSTiTE 
POdAljšANi ROk 
ZA kORiščENjE 

SuBvENCij

dOBAvA iN MONTAŽA 
TOPlOTNih čRPAlk vSEh ZNAMk
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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 6. 5. 2016.

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.

Nagrajenka prejšnjega meseca je Marija Pristavc, Spodnji Otok 10a, Radovljica

restavracija EJGa vam nudi malice, kosila, 
jedi po naročilu, catering ...

UstavimO POlže
v vrtu imam veliko polžev. redno jih pobiram, 
vendar se jih ne znebim. sadim tudi zelje, cvetačo 
in brokoli. kam jih saditi in kako po gnojiti? sadike 
solate, ki sem jih kupila, so postale čudne, spodaj 
je bila bela prevleka.
V toplem in vlažnem vremenu veliko težav 
povzročajo polži, ki jih ustavimo z za njih  slast
nimi peletami plantella arion +. V vrtu jih nasta
vimo na podstavek, zunaj vrta pa jih potrosimo 
na območjih, kjer polži prihajajo v zelenjavni vrt. 
Ob nizkih temperaturah vrtnine krepimo s prip
ravkom vito. Za dognojevanje sadik zelja, cvetače 
in brokolija pa uporabimo tekoče organsko gnojilo 
iz morskih alg bio plantella vrt, kasneje v maju 
ga uporabimo tudi za dognojevanje plodovk. 
Sadike solate, ki ste jih kupili, so bile že v trgovini 
okužene s solatno plesnijo. Zato so kasneje v vrtu 
tudi verjetno propadle. Solato proti solatni plesni 
krepimo s pripravkom na osnovi njivske preslice 
naturf.  Če se na bobu pojavijo uši, pa ga čim prej 
poškropimo z ekološkim pripravkom bio plantella 
flora kenyatox verde.

nOva POdOba balkOnOv
rada bi poizkusila nekaj drugačnega. v korita bi 
vključila tudi zelenjavo in dišavnice.  je to dobra 
odločitev? 
Pri zasaditvi ni glavnih pravil, skoraj vse je dovolje
no. Kombinirate lahko nizki češnjev paradižnik, 
drobnjak in viseče pelargonije. Poizkusite lahko 
tudi s solato, meto in okrasnim krompirjem. Sku
paj sodijo tudi peteršilj, povešavi rožmarin in viseči 

slak. V vaše kreativne zasaditve lahko vključite 
tudi kodrolistni ohrovt, raznobarvno blitvo, fefe
rone, baziliko, špinačo, pehtran, novogvinejsko 
vodenko, blitvo, žajbelj, verbeno in veliko drugih 
zelišč in vrtnin. Seveda je treba mlade nežne ras
tline balkonskih rastlin pred mrazom postaviti v 
zavetje zidu, pazimo tudi, da sonce ne posmodi 
nežnih poganjkov. Za sajenje uporabite visoko 
kakovostno pet komponentno zemljo plantella 
balkonia. Pred stresom po presajanju in izpostav
ljanju neugodnim razmeram jih zalijemo  z vita
minskim kompleksom bio plantella vita, ki stimuli
ra tudi rast, rastline pa so bolj odporne. Balkonske 
cvetlice na prosto postavimo maja, po možnosti v 
oblačnem vremenu.

sPOmladanskO GnOjenje vrtniC
imam že več kot 10 let staro vrtnico čajevko pred 
hišo. Opazila sem, da ima šibke nove pogan-
jke, poleg tega pa se na njih takoj naselijo uši, 
ki jih dodatno obremenijo. vsako leto jih dobro 
porežem, a odganjajo slabo. kako jim lahko 
pomagam?
Pri obrezovanju čajevke je pomembno, da v pos
ameznem grmu pustimo 3 do 5 poganjkov, ki jih 

skrajšamo na 3 do 5 očes. Na ta način gojimo 
čajevke za lepo cvetenje. Pomembno je, da vrt
nice pred brstenjem pognojimo s Specialnim 
gnojilom za vrtnice, saj jim bomo tako zagotovili 
hranila za razvoj novih poganjkov in cvetov. Na 
mladih poganjkih se res hitro pojavijo uši, ki s 
sesanjem rastlinskih sokov poškodujejo pogan
jke in okrnijo rast rastline. Poleg tega pa so tudi 
prenašalci bolezni in je pomembno, da ukrepamo 
takoj in jih poškropimo z naravnim sredstvom bio 
plantella flora kenyatox verde, ki deluje kontaktno 
in jih učinkovito uniči. 

Strokovnjaki Kluba Gaia

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 Plantella palčke za 
gnojenje, univerzalno mineralno gnojilo. 
nagrajenci prejšne številke so: Ciril Repinc, Bled; Zorica Gartnar, Boh Bistrica; Marija 
Zveršen, Šenčur 
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 sredstvo zanesljivo ustavi polže?

Odgovor: _________________________________________________

svetuje

Brezplačni nasveti:  080 81 22
www.klubgaia.si | gaia@klubgaia.si
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Spoštovani, prosim vas za pomoč in nasvet pri nastanku mojega pro
blema. Pri zavarovalnici imam zavarovano hišo, ki med drugim vključuje 
tudi zavarovanje za primer izliva vode. V kopalnici se je zgodilo, da je 
prišlo do okvare na pipi in posledično do izliva vode. Pipa je še v tovarniški 
garanciji. Zavarovalnica se po nastali škodi izogiba plačilu škode, ker se 
sklicuje na to, da je nastala škoda stvar proizvajalca, ker je pipa še v 
tovarniški garanciji. 
Za odgovor na vaše vprašanje imam na razpolago bistveno premalo 
podatkov, vendar se načeloma odškodninska odgovornost iz naslova 
tovarniške garancije in odgovornost zavarovalnice za primer izliva vode ne 
izključujeta. Bistveno pa je, da se za odgovor na vprašanje natančno pre-
gledajo splošni pogoji zavarovanja hiše, če v njih ni morebiti kakršnokoli 
določilo, ki omejuje odgovornost zavarovalnice. Pregledati je tudi potreb-
no garancijske pogoje proizvajalca pipe, saj na podlagi zakona garancija 
zajema le popravilo ali zamenjavo blaga, če se napaka pojavi znotraj ga-
rancijske dobe.

Spoštovani odvetnik g. Novak na vas se obračam z naslednjim 
vprašanjem. Kot samostojni podjetnik sem opravljal slikopleskarska dela 
na hiši, ki je v lasti fizične osebe. Po opravljeni storitvi je prišlo do pro
blema, ko je bilo potrebno opravljeno storitev plačati. Naročnik se je po 
opravljeni storitvi skliceval na to, da nimava sklenjene pogodbe, da delo 
ni dobro opravljeno, da naj še malo počakam, ker nima denarja. Zanima 

me, kako je z izterjavo sredstev glede na to, da res nisva imela sklenje
nega dogovora o naročilu storitev.
Naročnik mora opravljeno delo vsekakor plačati, ne glede na to, da z njim 
niste sklenili pisne pogodbe o delu. V skrajnem primeru boste morali vašo 
terjatev izterjati preko sodišča, kjer boste morali dokazati, kakšno ceno se 
vam je za opravljeno delo naročnik del zavezal plačati. V tem primeru boste 
imeli bistveno lažje dokazovanje, če ste naročniku izstavili pisni ponudbeni 
predračun. Če pa ima naročnik utemeljeno reklamacijo na kvaliteto izve-
denih del, pa ste mu napake dolžni odpraviti. 

Sem bralec Aleš iz Seničnega. Pred kratkim sem preko spleta kupil mo
bilni telefon od fizične osebe, katere podatke imam. Do problema je 
prišlo, ko je bilo ugotovljeno, da je bil omenjeni mobilni telefon ukraden. 
Na podlagi ugotovitve o kraji, mi je bil telefon s strani policije zasežen. 
Prodajalec zatrjuje, da ni vedel za to, da je telefon ukraden in noče vrniti 
denarja. Sprašujem vas, kakšni so postopki, da pridem do svojega de
narja. Hvala za pomoč in odgovor.
V vašem primeru vam je prodajalec prodal stvar s pravno napako. Že iz 
vašega vprašanja je razvidno, da ste prodajalca o dejstvu zasega mobil-
nega telefona obvestili. Zaradi zasega je vajina medsebojna prodajna 
pogodba o prodaji mobilnega telefona razdrta po samem zakonu, zaradi 
česar vam je prodajalec dolžan vrniti denar. Če tega ne bo pripravljen storiti 
prostovoljno, boste vašo terjatev morali izterjati po sodni poti. 

“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@ggrafiti.si.

Mazda-CX3-AvtoMocnik_PrintAd_175x125.indd   1 20/01/16   12:43
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Seduction BlueHDi 120 S&S BVM6

za 19.990 €  
v primeru Citroën financiranja
in menjave staro za novo

· RADIO MP3 +
7-PALČNI ZASLON NA DOTIK

· SISTEM ZA POMOČ
PRI PARKIRANJU ZADAJ

· AVTOMATSKA KLIMATSKA 
NAPRAVA

· CONNECTING BOX

V KINU OD 12. MAJA 2016.

CITROËN GRAND C4 PICASSO

DOVOLJ VELIK 
ZA VSAKOGAR

Povprečna poraba goriva: 3,8−4,4 l/100 km, emisije CO2: 100−115 g/km, emisijska stopnja EURO 6, specifične emisije 
dušikovih oksidov 0,0233− 0,0736 (NOx). Pri dizelskih motorjih je vrednost specifične emisije trdih delcev 0,00010- 
0,00027g/km, število trdnih delcev pa 0,01-0,04x 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.
Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Citroën Financiranje za vozilo Citroën Grand C4 Picasso(Seduction Blue HDi 120 S&S BVM6); maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom »staro za novo« in Citroën Financiranje 
bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru financiranja Citroën – PREMIUM BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 19.990 EUR; mesečno odplačevanje; mesečni obrok je 214 EUR pri 30% 
pologu in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 15.01.2016 znaša 7,7% in se 
spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,3%; financirana vrednost 13.993 EUR; skupni znesek za plačilo 23.441 EUR; stranka v primeru 
Citroën Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km. Pri sklenitve avtomobilskega zavarovanja Citroën Financiranje omogoča do 60% popust. Oglaševani model ne vsebuje 
Paketa Park Assist 360° Vison (za doplačilo na nivoju Intensive in Exclusive. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Citroën. Ponudba velja do 30. 4. 2016 za omejeno količino vozil oziroma do razprodaje zalog za 
fizične osebe pri pooblaščenih prodajalcih Citroënovih vozil v Sloveniji, ki sodelujejo v akciji. Navedbe opreme so informativne! Slika je simbolična. Več na www.citroën.si.

©2016 Rovio Animation Ltd. in Rovio Entertainment Ltd. Angry Birds ter vsi povezani izdelki, logotipi in liki so blagovne znamke družb Rovio Entertainment Ltd. in Rovio Animation Ltd. in se uporabljajo z dovoljenjem. Vse pravice pridržane. 

Selmar d.o.o., Mariborska cesta 119, 3000 Celje, 03 42 44 005, www.selmar.si
AVTOHIŠA KRANJ, D.O.O., LJUBLJANSKA CESTA 22, 4000 KRANJ, 

TEL. 04 201 59 50

Kam jo mahaš danes?
April 2016
15 petek
Radovljica: 5. Festival čokolade  
(do nedelje) – Linhartov trg
Kranjska Gora: Slovenski večer & 
Gregorji (glasba) ob 21. uri – Korona, 
Casino in Hotel
16 sobota 
Kranjska Gora: The Lucky Cupids 
(glasba) ob 21. uri – Korona,  
Casino in Hotel
Bohinjska Bistrica: Kurbe (gledališče) 
ob 19.30 uri – Kulturni dom Joža Ažmana

18 ponedeljek
Bled: Moški so z Marsa, ženske so 
z Venere (komedija) ob 20. uri – 
Festivalna dvorana
Kranj: Emil Filipčič - Marko Derganc: 
Butnskala (gledališče) ob 20. uri – 
Prešernovo gledališče Kranj
21 četrtek
Škofja Loka: Večer z Andrejem 
Šifrerjem (glasba) ob 19.30 uri – 
Sokolski dom
22 petek
Kranj: Slovenska literatura od A 

Kranj: Tešky: Deseti brat Stand up 
komedije(gledališče) ob 20.  uri – 
Bazen Kranj
Kranj: Emil Filipčič - Marko Derganc: 
Butnskala (gledališče) ob 20. uri – 
Prešernovo gledališče Kranj
17 nedelja
Jesenice: Princesa kamnitih besed 
(muzika)l ob 17. uri – Gledališče Toneta 
Čufarja
Kranj: Bernays Propaganda (glasba) ob 
20. uri – Stolp Škrlovec
Škofja Loka: Moška copata (komedija) 
ob 20. uri – Sokolski dom

do Ž (gledališče) ob 20. uri – 
Prešernovo gledališče Kranj
Radovljica: Noč knjige (literarni 
večer) ob 18. uri – Kavarna Kino 
Radovljica
Kranjska Gora: Ancient Rome & 
Oriental (plesni spektakel)  
ob 21.30 uri – Korona,  
Casino in Hotel
23 sobota 
Radovljica: Kuharska šola chefa 
UrošŠa: Kuharska delavnica za 
odrasle ob 9. uri – Vila Podvin
Žiri: Ezoterični sejem v 
povezovanju z naravo ob 9.uri - 
Poslovni prostori Ika, Žiri
Žiri: Ujemi Adolfa 2016 ob 9.uri 
- Alpinsko parkirišče, Industrijska 
cona Žiri
Kranj: Avtomobili (glasba) ob 21. 
uri – Klubar
Kranj: Optimist (gledališče) ob 
19. uri – Kulturni center Krice 
Krace
Kranj: Emil Filipčič - Marko 
Derganc: Butnskala (gledališče) 
ob 20. uri – Prešernovo  
gledališče Kranj
24 nedelja
Kranjska Gora: Glasbeni večer 
Idoneo (glasba) ob 22. uri – 
Korona, Casino in Hote
26 torek
Žiri: 10. Slovenski klekljarski 
dnevi (do 2. maja) 
ob 18.uri - Žiri
29 petek
Kranjska Gora: Fever Dance 
Show (glasbeno-plesni spektakel) 
ob 21.30 uri – Korona, Casino 
in Hotel
30 sobota 
Kranjska Gora: Fever Dance 
Show (glasbeno-plesni spektakel) 
ob 21.30 uri – Korona, Casino 
in Hotel
Maj 2016
4 sreda
Kranj: Govor in slušna pozornost 
pri otroku (predavanje) ob 17. uri 
– Bušček center
7 sobota 
Radovljica: Podvinska tržnica 
(kulinarična prireditev) ob 10. uri 
– Vila Podvin
11 sreda
Kranj: Marko Juhant: Predavanja 
o vzgoji otrok ob  17.uri – Bušček 
center
13 petek
Kranj: Nočni tek Kranj  
ob 21. uri - Kranj
14 sobota 
Žirovnica: 5. Tek pod svobodnim 
soncem ob 9.45 uri - Prireditveni 
prostor Konjeniškega kluba 
Stol,med Vrbo in Breznico
Bled: PANDA - 30. obletnica! 
(glasba) ob 20. uri – Kult klub
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Iz naših krajev

vrata OdPira  
5. Festival čOkOlade!  
radovljica, 15. april 2016 – Svoja 
vrata z današnjim dnem odpira 
največja čokoladna prireditev v 
Sloveniji, že 5. Festival čokolade! 
Prireditev bo trajala vse do nedelje, 
17.aprila 2016. 
Na festivalu se na enem mestu 
predstavljajo vse slovenske 
čokoladnice. Vsako leto pa gostijo 
tudi čokoladnice iz tujine ter številne 
slovenske gostilne in slaščičarne, ki 
se predstavljajo s čokoladnimi jedmi. 
Posebnost radovljiškega festivala na 

Linhartovem trgu so degustacije, 
ki potekajo preko degustacijskih 
kuponov in pester spremljevalni 
program.
Radovljica je največji kraj turistične 
destinacije Radol’ca, ki je svoj slogan 
pristno sladka dobila tudi zaradi  
bogate tradicije čokolade, ki jo v 
Lescah izdelujejo že od leta 1922. 
Prav to je tudi razlog, da so pričeli 
z organizacijo Festivala čokolade v 
neposredni bližini. Namen festivala 
je graditi prepoznavnost turistične 
destinacije Radol’ca kot destinacije 
sladkih doživetij in v Radol’co 
privabiti obiskovalce iz Slovenije 
in tujine, hkrati pa promovirati 
slovenske čokoladnice. Prireditev 
se odvija v starem mestnem jedru 
Radovljice ter okolici. Rdeča nit 
festivala je čokolada. Na festivalu se 
predstavljajo proizvajalci čokolade iz 
Slovenije, poleg njih pa tudi nekateri 
drugi ponudniki čokoladnih jedi in 
pijač. Čokoladni izdelki so na voljo 
kot degustacija, ki od leta 2013 
dalje poteka preko degustacijskih 
kuponov, na prodaj pa so tudi 
izdelki iz redne prodaje sodelujočih 
čokoladnic. Tudi program festivala 
temelji na čokoladi. Čokoladnice 
prikazujejo način izdelave svojih 
izdelkov, na prizoriščih pa se vrstijo 
cooking showi, delavnice za otroke in 
odrasle na temo čokolade ter ulični 
nastopi. Vsako leto je v programu 

tudi kakšna novost. V letu 2012 
so izvedli čokoladni coctail’s show, 
v letu 2013 je bila del programa 
čokoladna modna revija, v letu 
2014 pa body painting s čokolado. 
Festival se vsako leto odvija v aprilu, 
po veliki noči in pred prvomajskimi 
prazniki.

Vir:  festival-cokolade.si

začetek Gradnje 
vOdOvOda hraše – 
ledevniCa v aPrilU
Radovljica, 10. marec 2016   Občina 
Radovljica in Gorenjska gradbena 
družba sta v začetku marca sklenili 
pogodbo za izgradnjo novega 
povezovalnega vodovoda Hraše – 
Ledevnica. 
Gre za projekt »Oskrba s pitno 
vodo na območju Zgornje Save – 2. 
sklop«, ki poleg izgradnje vodovoda 
v predvideni dolžini 2.470 metrov 
zajema rekonstrukcijo vodohrana 
s kapaciteto 800 kubičnih metrov. 
Tranzitni vodovod bo dobavljal 
vodo v vodohran Ledevnica. 
Zaradi dolžine omrežja od vira 
do uporabnika bo v vodohranu 
nameščena tudi UV dezinfekcijska 
naprava, ki bo zagotavljala 
mikrobiološko ustreznost pitne vode 
pred distribucijo. Novi vodovod 
bo povezal več vodnih virov na 
območju občine in je strateško 
pomemben zaradi načrtovanega 
združevanja vseh vodovodnih 
sistemov v občini. Kratkoročno pa bo 
naložba omogočila zanesljivejšo in 
varnejšo oskrbo z zdravo pitno vodo 
za vodovodni sistem Radovljica za 
15.447 prebivalcev oz. 82 odstotkov 
vseh prebivalcev občine. Za projekt 
v vrednosti približno 1 milijon evrov 
Evropska unija iz Kohezijskega sklada 
prispeva 613 tisoč evrov. Gorenjska 
gradbena družba je z deli začela v 
začetku aprila, in jih bo zaključila v 
letošnjem letu. Naložbo sofinancirata 
Evropska unija iz Kohezijskega sklada 
in Republika Slovenija. Operacija 
se izvaja v okviru Operativnega 
programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014 – 
2020, prednostne osi ''Boljše stanje 
okolja in biotske raznovrstnosti'', 
prednostne naložbe ''Vlaganje v 
vodni sektor za izpolnitev zahtev 
pravnega reda Unije na področju 
okolja ter za zadovoljitev potreb po 
naložbah, ki jih opredelijo države 
članice in ki presegajo te zahteve.

Vir: Občina Radovljica

Pomlad nas je obiskala in dodobra smo že vkorakali v mesec 
april.  v tem mesecu 22. aprila obeležujemo dan zemlje, 23. 
aprila je svetovni dan knjige in avtorskih pravic, 27. aprila pa v 
sloveniji obeležujemo dan upora proti okupatorju. aprilu sledi 
maj ali veliki traven, ki je dobil ime po rimski boginji maji. 1. 
maja obeležujemo praznik dela, 5. maja je dan evrope, 22. maja 
pa svetovni dan biotske raznovrstnosti.

Mulej boris s.p., boštjanova ul. 6/a, lesce
GSM: 041 714 746

kROvSTvO • TESARSTvO
STAvBNO klEPARSTvO

ostrešja, nadstreški, vrtne lope
pokrivanje streh z vsemi kritinami

žlebovi, odtoki in razne obrobe
leseni podi in terase

Strahinj 120  -  4202 Naklo, 
GSM: 041/ 632 544

E-mail: info@megales.si, 
www.megales.si

ODKUP, 
POSEK, 

SPRAVILO 
IN PREVOZ 

LESA

Išèete zaposlitev? 
Ste ali želite postati dober komercialist ?

Javite se nam na naš e-naslov 

Gorenjski Grafiti

info@g-grafiti.si

Išèete zaposlitev? 
Ste ali želite postati dober komercialist ?

Javite se nam na naš e-naslov 

Gorenjski Grafiti

info@g-grafiti.si

Ste ali želite postati 
dober komercialist?
Javite se nam na naš 
e-naslov info@g-grafiti.si

Gorenjski Grafiti



21marec  2016  •

Iz naših krajev
na POlnem Glavnem trGU 
kranjčani POzdravili 
najbOljše šPOrtnike
kranj, 24. marec 2016 – Kranjčani 
so se tudi letos množično udeležili 
sprejema športnikov in podelitve 
priznanj za najboljše dosežke 
preteklega leta. Med dobitniki velike 
športne plakete je bil ponovno 
tudi Peter Prevc, že lani prvi v 
poletih in z enakim številom točk v 
svetovnem pokalu, kot so pripadle 
prvouvrščenemu skakalcu, letos pa 

absolutni zmagovalec in dobitnik 
vseh najvišjih lovorik v smučarskih 
skokih in poletih.
Peter Prevc se je najprej spomnil 
časa, ko je v Kranj hodil v srednjo 
šolo, dejal je, da se mestnih ulic 
še dobro spomni. Pohvalil in 
zahvalil se je Mestni občini Kranj in 
Smučarskemu klubu Triglav, da sta 
omogočila dobre športne objekte, 
da so skakalci lahko trenirali čez 
vse leto, ter Kranjčanom namenil 
tele besede: »Hvala, da ste se 
danes odzvali vabilu k pozdravu 
športnikom. Veliko več nas je, kot 
nas sedaj stoji na odru. Upam, da se 
boste imeli lepo, uživajte s skupino 
Čuki in se vidimo prihodnjič.«
Župan Boštjan Trilar, ki je v 
nadaljevanju izročil velike športne 
plakete, se je v pozdravu vsem 
športnikom zahvalil za vrhunske 
rezultate, s katerimi so nas razvajali 
vse preteklo leto. Kranjska bera 
športnih uspehov za leto 2015 je 
velika: 18 velikih športnih plaket, 
21 malih športnih plaket,  2 športna 
znaka ekipno in 46 športnih znakov 
posamezno. Kar 25 kranjskih klubov 
se lahko pohvali, da so med dobitniki 
nagrad in priznanj: od smučarjev 
skakalcev do lokostrelcev, planincev, 
nogometašev, plavalcev, kegljačev, 
karateistov, košarkarjev. Med 
prejemniki velike športne plakete so 
bili: smučarski skakalci Peter Prevc, 
Robert Kranjec in Nejc Dežman, 
lokostrelka Toja Černe in lokostrelec 
Dejan Sitar, smučarska tekačica Lea 
Einfant, športna plezalka Tjaša Kalan, 
plavalka Špela Bohinc in plavalec 
Peter John Stevens ter košarkarice 
Urša Žibert, Živa Zdolšek in Maša 
Piršič. Od dolgoletnih predanih 
športnih delavcev sta to visoko 
športno priznanje prejela nogometni 

zanesenjak Milan Porš za 30 let dela 
v športu in Dejan Klemenčič, ki se 
je zapisal smučarskemu teku, za 20 
let dela v športu. Med nagrajenimi 
klubi pa so: Smučarski klub Triglav, 
ki praznuje 70let uspešnega 
delovanja, Balinarsko društvo 
Primskovo in Kegljaški klub Sava 
Kranj, oba za 40letnico uspešnega 
delovanja, ter Planinsko društvo 
Kranj za organizacijo in izvedbo 
prireditve Plezalni dnevi Kranja z 
vsemi spremljajočimi dejavnostmi, 
lani že desetimi. Prireditev je 
obogatil tudi spremljevalni program. 
Najmlajši so lahko preizkusili mini 
Planico pri Franciju Petku, posebna 
atrakcija je bil nogometni biljard 
(footbiliard), kjer so biljardne krogle 
zamenjale žoge, biljardne palice 
pa noge tekmovalcev in spretnost 
ciljanja z žogo. Prav tako je bila 
zanimiva izkušnja preizkusiti se 
na premični plezalni steni. Dobro 
glasbo so prispevali člani ansambla 
Čuki, prireditev je v športno zgodbo 
povezal uradni napovedovalec 
svetovnih pokalov Bojan Makovec.

Vir: Mestna Občina Kranj/Gorenjski 
Grafiti, Foto: www.drustvo-para-kr.si

10. slOvenski klekljarski 
dnevi v žireh
žiri, 26. april 2016  Med 26. aprilom 
in 1. majem bodo v Žireh potekali 
že 10. Slovenski klekljarski dnevi. 
Uradno odprtje bo v torek, 26. aprila 
2016 ob 18.uri, ko bo potekala tudi 
razglasitev rezultatov natečaja.  
V sklopu klekljarskih dni bodo med 
27. aprilom in 2. majem na ogled 
razstave; Galerija DPD Svoboda: S 
ČIPKO SKOZI ŽIVLJENJE in dela, ki so 
prispela na natečaj, Galerija Cvetke: 
EVROPA V ČIPKI, DREVESA, Avla 
kinodvorane: ČIPKA MANCE AHLIN, 
Kapela Male Cvetke: ČIPKE MARIJE 
KASTELEC, Galerija v zvoniku: MIRO 
KAČAR, RAZSTAVA SLIK, Galerija 
klekljane čipke A. Primožič 1888. 
Poleg razstav pa se bo v tem času 
zvrstilo tudi nekaj prireditev. 
V sredo 27. aprila ob 13. uri bo 
potekalo Zabavno tekmovanje za 
otroke, v nedeljo 1. maja ob 11. uri 
Sprevod starodobnikov, ob 15. uri 
pa še Tekmovanje v klekljanju. V 
soboto, 31. aprila in na prvomajsko 
nedeljo pa bodo obiskovalci lahko 
tudi nakupovali na stojnicah, ki 
bodo ponujale domače izdelke ob 
spremljavi bogatega srečelova. 

Vir: Občina Žiri/Gorenjski Grafiti,  
Foto: klekeljni.blogspot.com

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

Marko Prešeren
direktor

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

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

• 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
• NOvO! OPREMljANjE AvTOdOMOv

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

Novi Caddy. S serijskim sistemom za nadzor prometa Front Assist, 
markantnim dizajnom in motorji Euro 6. 
Povsem nov. A še vedno Caddy. Očara z markantno zunanjostjo, obda s kakovostno 

notranjostjo in razvaja s povezljivimi radijskimi in navigacijskimi sistemi. Prihrani z 

varčnimi motorji Euro 6 in prepriča s šestimi varnostnimi blazinami ter številnimi 

serijskimi asistenčnimi sistemi, kot so sistem za nadzor prometa Front Assist, mestna 

funkcija zaviranja v sili, funkcija večnaletnega zaviranja in tempomat z omejevalnikom 

hitrosti. Ima široka drsna vrata in je maksimalno prostoren, prilagodljiv in funkcionalen.

Novi Caddy. V njem se skriva nekaj več.

www.vw-gospodarska.si

Emisije CO2: 146-109 g/km. Kombinirana poraba goriva: 6,0-4,1 l/100 km. Podatki veljajo za Caddy in Caddy Maxi. 

Emisijska stopnja: Euro 6. 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. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Slika je simbolna. 

VWoglasCaddy_2015_210x297.indd   1 7. 09. 15   09:45
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Strošek izdelave energetske izkaznice vključen v plačilo za posredovanje!

IZBRANA 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

LESCE, TRGOVSKI CENTER – poslovni prostor 
75 m2, zgrajeno l. 1997, 1/3 nad., primerno za vse 
dejavnosti, svetli prostori, večje izložbeno + panoramska 
stena, dobra vidnost, lastne sanitarije, v samem centru 
je na voljo dovolj parkirnih mest, prevzem možen takoj. 
Najemnina: 4,00 EUR/m2 na mesec + stroški. 

KOROŠKA BELA – vrstna hiša s sončno teraso
110 m2, zgrajena l. 1976, adaptirana l. 2007 (okna, vrata, streha), 215 m2 

zemljišča. Prijetna enodružinska hiša v neposredni bližini šole, vrtca, igrišč, 
trgovine, idr. Možna menjava (z doplačilom) za 1-1,5 sobno stanovanje 
v nižjem nadstropju od Koroške Bele do Radovljice. Nakup priporočamo 
družini s šoloobveznimi otroki. EI razred F. Cena: 120.000 EUR.

JESENICE, BOKALOVA – 3 sobno stanovanje 103 m2, zgrajeno l. 1977, 
adaptirano l. 2006, PK/4 nad., v bloku, svoj vhod in vsi priključki. Stanovanje 
v celoti prenovljeno v modernem stilu, odkar ima blok energetsko sanirano 
fasado (2014), so stroški ogrevanja nizki. Obsega predprostor, dnevni 
prostor, kuhinjo z jedilnico, shrambo, kopalnico z wc-jem in dve sobi. Lepo 
družinsko stanovanje. ZK urejeno, EI razred E. Cena: 84.000 EUR.

JESENICE, CESTA REVOLUCIJE – 2 sobno stanovanje 63 m2, zgrajeno l. 
1962, adaptirano l. 2010, 3/5 nad., v bloku, z balkonom, J stran. Prijetno, 
sončno in delno prenovljeno stanovanje (kopalnica, wc, okna, podi), nov 
toplotni ovoj stavbe (2012). Obsega hodnik, kuhinjo, dnevno sobo, balkon, 
spalnico, kopalnico, WC, klet. Primerno za manjšo družino (blizu šola, 
vrtec). Nizki stroški! ZK urejeno, EI razred B2. Znižana cena: 45.000 EUR.

JESENICE, TAVČARJEVA – 2 sobno stanovanje 63 m2, zgrajeno l. 1959, 
adaptirano l. 2002, VP/4 nad., z balkonom, v bloku (l. 2011 sanirana fasada 
z izolacijo). Stanovanje je bilo l. 2002 večinoma prenovljeno (instalacije, okna, 
kopalnica). Obsega hodnik s kuhinjo, spalnico, kabinet oz. manjšo sobo, dnevno 
sobo z izhodom na balkon, kopalnico z WC-jem, drvarnico in klet. Ogrevanje 
centralno vezano na stavbo. ZK urejeno, EI razred E. Cena: 56.500 EUR.

JESENICE, TAVČARJEVA – 3 sobno stanovanje
75 m2, zgrajeno l. 1976, adaptirano l. 2010, 11/12 nad., v večstanovanjski 
stavbi z dvigalom, z zastekljenim balkonom. Stanovanje je bilo v celoti 
prenovljeno, je svetlo in prostorno. Prodaja se neopremljeno. Stavba 
ima novo fasado (2015). Ogrevanje je centralno, priklop na mestni 
vročevod. ZK urejeno, EI razred C. Cena: 69.000 EUR.

JESENICE, TITOVA – 2 sobno stanovanje
Center I, 58 m2, zgrajeno l. 1973, delno adaptirano l. 2014 (fasada, streha, 
v stanovanju okna in radiatorji (delno), garnitura kuhinja), 10/13 nad., 
v stolpnici, z balkonom. Obsega hodnik, kuhinjo z jedilnim prostorom, 
dnevno sobo in spalnico z izhodoma na balkon (Z), kopalnico z wc-jem, 
shrambo in klet.  ZK urejeno, EI razred D. Znižana cena: 49.500 EUR.

JESENICE, TITOVA – 2 sobno stanovanje Plavž, 52 m2, zgrajeno l. 1959, adaptirano l. 
2005, 2/11 nad., v stolpnici. Prostorno, prijetno, lepo opremljeno in prenovljeno večje 
2-sobno stanovanje. Nahaja se v nižjem nadstropju, z dvigalom. Okna nova PVC l. 
2005, zamenjane električne in vodne inštalacije, prenovljena kopalnica, WC, novi podi. 
Energetsko sanirana fasada l. 2014, streha l. 1999. Stanovanje se prodaja v celoti 
opremljeno. ZK urejeno, prevzem možen takoj, EI razred D. Cena: 59.500 EUR.

MOJSTRANA, RABIČEVA – 3 sobno stanovanje 82 m2, zgrajeno l. 1983, nad. 2/3, 
v nižjem bloku, s sončnim zastekljenim balkonom. Prostorno in udobno stanovanje 
z lepo razporeditvijo prostorov. Obsega hodnik, kuhinjo z jedilnim kotom in shrambo, 
dnevno sobo z izhodom na zastekljeno ložo, 2 spalnici, kopalnica, wc in klet. 
Primerno za večjo družino, lahko tudi počitniško stanovanje. Lastništvo je urejeno, 
etažna lastnina v zadnji fazi vzpostavitve, EI razred D. Znižana cena: 77.500 EUR.

PODNART – 2 sobno stanovanje 55 m2, zgrajeno l. 1987, 4/4 nad., v novejšem 
bloku, z balkonom. Prostorno, udobno in  svetlo stanovanje, opremljeno, lepa 
razporeditev prostorov. Obsega širok hodnik, kuhinjo z jedilnim kotom, dnevno 
sobo z izhodom na balkon, spalnico, kopalnico z  wc-jem in klet. Stavba je bila 
2014-2015 energetsko sanirana, streha 2005. Parkirišče ob stavbi, kot tudi 
trgovina, v bližini javne funkcije. ZK urejeno, EI razred D. Cena: 59.500 EUR.

RADOVLJICA – 1,5 sobno stanovanje z vrtom in garažo
Cesta na Jezerca, 37 m2, zgrajeno l. 2000, 1/1 nad., v 
5-stanovanjskem bloku. Obsega bivalni prostor s kuhinjo in 
izhodom na balkon, predprostor, spalnico, kopalnico z wc-jem 
+ vrt 41 m2 + garažo 23 m2. Odprt razgled na Triglav, sončno 
ves dan! EI razred D. Cena: 75.000 EUR.

RADOVLJICA, GRADNIKOVA – 2 sobno stanovanje 49 m2, zgrajeno 
l. 1976, PK/4 nad., v bloku. V stanovanju je bila prenovljena kopalnica 
z WC-jem, ostalo je še v prvotnem stanju. Odkar ima blok energetsko 
sanirano fasado (2013/2014), je stanovanje suho in toplo. Obsega 
predprostor, dnevni prostor s kuhinjo (delno pregrajeno), spalnico, kopalnico 
z wc-jem in klet. ZK urejeno, EI razred F. Znižana cena: 55.000 EUR.

UGODNO
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ZNIŽANA 
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MODERNO

ZNIŽANA 

CENA

PRENOVLJENO

NOVEJŠA 

GRADNJA
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Alpska 43, 4248 Lesce
T: 04 53 53 801

www.avtomony.si
avto-mony-lesce

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

POOBLAŠČENI PRODAJALEC IN SERVISER ZA VOZILA

ŽE OD 14.500 €ŽE OD 19.500 €

VITARATUCSON

VELIKA IZBIRA SKUTERJEV 

že od 1.350 EUR
MODELI 2016

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 96g. 
Momentum, l. 2013, servisna 
knjiga, 108.139 km

Chevrolet  Spark 1.0 16V 
LS, l. 2010, 37.280 km, 
servisna knjiga 

4.800€

Ford C-Max 1.6 TDCi Trend, 
l. 2011, servisna knjiga, 
171.200 km

8.490€

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

honda  Jazz 1.4i lS CVT, l. 
2006, 189.950 km, 
servisna knjiga

3.990€

Opel  insignia SportsTourer 
2.0 CDTi Cosmo Start Stop, 
l. 2012, 114.394 km

12.600€

Peugeot  3008 active 1.6 
e-HDi Fap avt., l. 2013, 
122.210 km, serv. knjiga

12.700€
 

Peugeot  3008 active 1.6 
HDi Fap, l. 2013, servisna 
knjiga, 111.696 km

12.700€

Renault  Megane Coupé 1.6 
16V expression, servisna 
knjiga, l. 2009, 94.982 km

7.700€

Smart  fortwo CoUPe 
MHD, l. 2010, servisna 
knjiga, 92.000 km

4.990€

volvo  S60 D3 Summum, 
l. 2013, servisna knjiga, 
110.523 km

17.700€

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.

BMW serija 3: 320d, 
l. 2012, 159.616 km, 
servisna knjiga

13.900€

vW  Golf Trendline 1.6 TDi, 
l. 2011, servisna knjiga, 
148.300 km

9.900€

Renault  Megane Grandtour 
1.5 dCi expression, l. 2012, 
servisna knjiga, 115.880 km

8.200€ 15.500€
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vulkanizerstvo Žemlja
Žemlja Janez ml. s.p.,  
Zabreznica 20a, 4274 Žirovnica
M 041 641 197   T 04 580 21 74
www.vulkanizerstvo-zemlja.si

vulCO Žemlja

www.asteriks.net

SVET SENČIL
 tende - markize

 žaluzije (zunanje in notranje)
 rolete panelne zavese

 komarniki screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata   plise zavese

SVETOVANJE, IZDELOVANJE,  
MONTAŽA IN SERVIS

Peter Rozman s.p.
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija

T: +386 (0)4 59 55 170
T/F: + 386 (0) 4 59 55 177

G: +386 (0)41 733 709
E: info@asteriks.net

Obiščite nas v našem razstavnem salonu.

®

POPUST ZA  
ROLETE IN KOMARNIKE 

-10%  
DO KONCA SEPTEMBRA
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MONTAŽA IN SERVIS

Peter Rozman s.p.
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija

T: +386 (0)4 59 55 170
T/F: + 386 (0) 4 59 55 177

G: +386 (0)41 733 709
E: info@asteriks.net

Obiščite nas v našem razstavnem salonu.
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