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del. čas: 
pon. - pet. 

9 - 18, 
sobota 
9 - 12JESENICE

F E R K

Pokličite: 04/586-12-02

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
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POKLIČITE: 
040 370 000 

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

VABLJENI V PRENOVLJENO TRGOVINO!

PRODAJA 
PROGRAMA

ZADRUGA GOZD BLED z.o.o.

Za žago 1 A, 4260 BLED
TEL. 04 575 05 19
trgovina@gozd-bled.si

Vabljeni v Kmetijsko gozdarski center na Rečici, kjer med drugim ponujamo:
• VSE ZA SPOMLADANSKO UREJANJE VRTA  

IN OKOLICE VAŠE HIŠE  
(gnojila, orodje, ...)

• ZEMLJA ZA ROŽE
• TROBENTICE, MAČEHE,  

TRAJNICE, GRMOVNICE ...
• SEMENSKI KROMPIR
• SEMENA 
  ZELENJAVE
• SADIKE SADNEGA DREVJA IN GRMIČEVJA

DOMAČE DOBROTE
JABOLKA, 
JABOLČNI KIS, 
KRHLJI, 
KROMPIR, 
ČESEN, SOKOVI, 
ČAJI, 
BUČNO OLJE, 
SONČNIČNO OLJE, 
MOKA, MED, 
KREME IN TINKTURE, MILA, …

Št. 269 leto 25, marec 2016 • Gorenjski GRAFITI: Reklamno - informativni časopis za področje Gorenjske. Izdajatelj Agencija Grafiti d.o.o., Kropa 27 • Distribucija Pošta Slovenije PE Kranj  
• Naslednja št. Grafitov izide 15. 4. 2016 • Naklada: 40.000 izvodov • Inf. in naročila na tel.: 04/ 530 84 00 • E-mail: info@g-grafiti.si • za vsebino reklamnih oglasov ne odgovarjamo.

· [ivanje po meri (obleke, krila, hla~e, kostimi …)
· popravila (kraj{anje, menjave zadrg, o`anja …)

C. `elezarjev 14, 4270 Jesenice, 
Tel.: 04/586 12 11, 
Obi{~ite na{o spletno stran 
www.siviljstvocastello.si
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Delovni ~as: pon. - pet. 9.00 - 17.00, sobota po dogovoru

ŠIVILJSTVO

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

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

ODKUP, 
POSEK, 
SPRAVILO IN 
PREVOZ LESA

NC makeup - Nataša Castaldi natasa.castaldi@nc-makeup.si+386 40 191 205 NC makeup www.nc-makeup.si

ataša astaldi - International M
akeup Artist

manikura naravnih nohtov

Mirka Vadnova 22, 4000 Kranj
tel: 04 204 14 79, 
mob: 040 831 441
e-mail: vrecek@vrecek-agro.si
www.vrecek-agro.si

Črpalke, namenjene zaščiti rastlin 
pred škodljivci in boleznimi
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nj• na traktorski pogon

• za motokultivatorje
• pogon z elektro 
  ali bencinskim 
  motorjem

Črpalke za namakanje 
in pretakanje gnojevke

Vrtavkasta brana je namenjena
mehanskemu okopavanju in zatiranju plevela na

manjših površinah. Pritrditi jo je mogoče na vse vrste
naramnih motornih kos z ravno osjo moči vsaj 1,5 kW.

Traktorske škropilnice 
in pršilniki



3marec  2016  •

ZA[^ITNA dELOvNA SREdSTvA, 
OROdjE,^ISTILA IN pRIbOR, ObuTEv, 
SvE^E TER [E IN [E ...

Zbiramo 
obla~ila za kemi~no ~i{~enje 

in obutev za ~evljarska popravila!

Kupujte 
ceneje!

za dom, 
delo in prosti ~as

Alpska 62, Lesce,
pri železniškem prehodu v Lescah 

tel: 04/ 531 72 15, tel/fax: 04/ 531 72 11
e-mail: trgos@siol.net

TRGOVINA

TRGOS, d.o.o., BLED

Našo ponudbo si oglejte tudi na 

www.trgos.si

VELiKa iZbira KoNFEKCiJE:
- obLa^iLa Za DEŽ
- FLiS JoPE
- ŽENSKE iN moŠKE maJiCE
- ŠPorTNE iN JEaNS HLa^E
- SPoDNJE PEriLo
- brEZroKaVNiKi
- SoFTSHELL JaKNE
- KaPE
- moŠKE iN ŽENSKE HLa^E   
  Za ProSTi ^aS SLoVENSKEGa 
  ProiZVaJaLCa!

obUTEV:
- PoHoDNa
- TrEKiNG
- DELoVNa ZaŠ^iTNa

VSa 
oPrEma Za 
GoZDarJE

VELiKa iZbira 
GUmiJaSTiH 
ŠKorNJEV iN 

GaLoŠ

VSE Za DELo 
Na VrTU 

Po iZrEDNiH CENaH!

VELiKa iZbira 
moŠKiH iN 

ŽENSKiH 
SoFTSHELL 

JaKEN 



4 •  marec 2016

 

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: PH01197L, Lokacija: Lesce, Opis: Stanovanjska 
hiša, Površina stavbe: 220 m2, Površina zemljišča: 
681 m2, Energetski razred: G, Letnik/obnova: 1950 
/2003, Cena: 169.000 €

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: Nova ponudba, 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/obno-
va 1963, cena 76.000 €

Šifra: PH01023B, Lokacija: Lesce, Opis: 
Stanovanjska hiša, Površina stavbe: 205 m2, 
Površina zemljišča: 517 m2, Energetski razred: 
D, Letnik/ obnova: 1994 / 2007, Cena  219.000 €

Šifra: PH01191B, Lokacija: Radovljica, Opis: 
Stanovanjska hiša (dvostanovanjska), Površina 
stavbe: 320 m2, Površina zemljišča: 672 m2, 
Letnik/ obnova: 1980, Cena 235.000 €

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: PH01192B, Lokacija: Doslovče, Žirovnica, 
Opis: Stara kmečka hiša, Površina stavbe: 70 
m2, Površina zemljišča: 150 m2, Letnik/ obno-
va: 1900 / 2011, Cena ZNIŽANA - 30.000 €

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
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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

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 3,7-6,4 l/100 km in 99-149 g/km, emisijska 
11 g/km,  

2

10 2,5

OCTAVIA 
FAMILY 

14.499 €

HUDOBRO.SI

om v 
-
-

-

SIMPLY CLEVER

!"#$%&'()*+,$-./.000+&'()*+,$-

!"#"$#$%&'($)"%*+,( 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                                                                             43.000 €
61,2 m2; 5 nad/5, nova fasada in streha 2011, balkon, EI: v izdelavi     

» CESTA REVOLUCIJE                                                                             45.000 €
63.3 m2;  5 nad/5, L. 1979,  nova pvc okna 2009,  balkon, CK. ER: D                    

» 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 €
63,3 m2; 10 nad/11, L. 1969, nova pvc okna 2005, balkon, CK. ER E             

» ULICA BRATOV RUPAR                                                                      57.000 €
62,6 m2;  3 nad/3, L. 1949,  prenovljeno  2009,  CK,  balkon. 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,  vrtca. ER:D

» CESTA CIRILA TAVČARJA                                                                  68.000 €
74,1 m2;  4 nad/5,  L. 1976,  prenovljeno leta 2007, CK - merilniki  
toplote,  balkon,  nova fasada in  streha na stavbi.  EI:  v izdelavi  

» CESTA MARŠALA TITA                                                                        69.000 €
76.4 m2;  4 nad/6,  L. 1961, delno prenovljeno 2002, CK - merilniki 
toplote, balkon, bližina železniške postaje in lekarne. 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
 

» CESTA MARŠALA TITA                                                                      85.000 €
99,5 m2;  VP/3,  L. 1954, prenovljeno 2011, CK  na števec,  balkon 
orientiran na sončno stran, nova fasada in streha na stavbi.  ER: D

» 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

ŠTIRISOBNA STANOVANJA
» HRUŠICA-STARI DEL VASI                                                           135.000 €
130m2; L. 1980,  dve  ločeni stanovanjski enoti (2sobno in 3sobno 
stanovanje), prenovljeno  leta 2015, CK na plin, balkon, zemljišče, 
garaža,  parkirno mesto,  sončna in mirna lokacija.  ER: E

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 
(nova peč leta2015) in  solarni sistem,  907 m2 ravnega  zemljišča. 
Dve popolnoma ločeni stanovanjski 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; 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.  Sončna  in 
mirna lokacija, v osrčju narave in neposredni bližini mesta.  ER: F           

            

» 2SS CESTA TALCEV
61,3 m2; 3 nad/5,  L. 1982.  Prenovljena 
kopalnica, wc in kuhinja 2004 ; balkon, 
CK. Preurejeno v trisobno stanovanje                                     
ER: D                                               63.000 €

» 3SS, ULICA STANETA BOKALA
93,3m2;  VP/3,  zgrajeno L. 1949, delno 
prenovljeno L.2000. Lastna CK na plin, 
dva balkona.  Zelo sončna lokacija. 
EI: v izdelavi                                 76.000 €

SOSESKA GORENJSKI SONČEK 
Prodaja, ogledi in rezervacije

» 2SS SLOVENSKI JAVORNIK
66,7 m2; 2 nad/2, L. 1961, lepo urejeno 
in prenovljeno 2005 - 2013. Lastna CK 
na zemeljski plin. Opremljena kuhinja.                                
EI: v izdelavi                                 60.000 €

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

  

» 3SS, CESTA REVOLUCIJE
74,5 m2;  4 nad/5, L. 1963,  popolnoma 
prenovljeno  2010,  nova  fasada  na 
stavbi,  balkon,  CK - merilniki toplote.
EI: v izdelavi                                 68.000 €

» ZEMLJIŠČE  KOČNA
885 m2; ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE, delno 
ravno, delno v bregu. Sončna in mirna 
lokacija. Komunalni vodi v neposredni 
bližini. 55,3 €/ m2                       49.000€

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
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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 8. 4. 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.

Nagrajenec prejšnjega meseca je Eržen Primož, Praše 55, 4211 Mavčiče

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

Deževniki imajo vrsto pomembnih nalog v vrtnih 
tleh. Rahljanje zemlje z ustvarjanjem rovov je pos-
ledica potovanja deževnikov proti površju, kjer 
iščejo razkrajajočo organsko snov. Za prehrano in 
uspešno razmnoževanje potrebujejo veliko organ-
ske snovi. S površja v svoje rove zvlečejo rastlinske 
ostanke, prav tako pa pojedo organske ostanke, 
vdelane v tla in razkrajajoče se korenine v zemlji. 
Zakaj pa iščejo in jedo najraje razkrajajoče organske 
ostanke? Ker so na njih alge, glive, bakterije in os-
tali mikroorganizmi, ki so prava hrana deževnikom. 
Bogati so s hranili, zato deževnik išče organsko 
snov, saj bo tam najboljša hrana. Organska snov se 
v njegovih prebavilih presnovi in obogati s fosfor-
jem, kalijem, dušikom, magnezijem in drugimi hra-
nili. Izloček deževnika ali glistine lahko najdemo na 
površju kot tudi v različnih globinah vrtne zemlje. 
Tako deževniki organsko snov prenašajo v globlje 
plasti zemlje in jo bogatijo s hranili. Hranila iz 
glistin se nabirajo v rovih deževnikov in so lahko 
dostopna hrana rastlinam.

Velik pomen organske snovi 
Hrana za deževnike je organska snov, bogata z mik-
roorganizmi, zato je pomembno v tleh vzdrževati 
dobro mikrobiološko aktivnost. Ti pa potrebujejo 
za svoj razvoj organsko snov. Poleg mikroorganiz-
mov in organske snovi na dober razvoj deževnikov 
vpliva tudi prisotnost organskega dušika in pH tal, 

a jim je najbolj všeč nevtralen. Za ustvarjanje teh 
pogojev uporabljamo tako za temeljno gnojenje 
kot dognojevanje naravna organska gnojila. Za 
spomladansko temeljno gnojenje je najbolje upo-
rabiti organsko gnojilo Plantella Organik, saj vse-
buje kar 67 % organske snovi, naraven dušik (N) in 
kalcij, ki je nevtralizator tal. Tla, obogatena s kako-
vostnim organskim gnojilom skupaj z delovanjem 
deževnikov predstavljajo biološko aktivno zemljo, 
v kateri so hranila takoj dostopna rastlinam, kar 
jim zagotovi pravilen razvoj. 

Obdelava tal
Obdelava tal je pomembna pri ohranjanju 
deževnikov, zato smo pri prekopavanju z lopato 
posebej previdni. Najbolj primerno je rahljanje 
tal z vilami, najmanj pa uporaba motokultivator-
ja. Deževniki so že sami po sebi naravni plugi in 
rahljajo zemljo. Dobro je uporabljati tudi zastirko, 
ki poleg tega, da zaščiti zemljo pred zmrzovanjem 
pozimi ali rastline pred izsuševanjem poleti, jo 
počasi mikroorganizmi razgrajujejo in tako post-
anejo hrana za deževnike. 

In če se preveč razmnožijo?
Zelo vlažna tla in večja količina organskih os-
tankov rastlin na vrhu zemlje predstavlja idealne 
pogoje za razmnoževanje deževnikov. Velika pop-
ulacija deževnikov v kombinaciji z vlažnim vre-
menom hitro povzroči nevšečnosti na vrtu; zaradi 
vlage se razmnožijo mikroorganizmi na rastlinah, 
ki začnejo propadati (listi blizu zemlje) in jih zato 
deževniki hitro pojedo. 
Vpliv deževnikov močno omejimo, če je zgornja 
plast tal (20 cm) suha, saj se tedaj deževniki 
umaknejo v nižje plasti tal. Z uporabo sredstva 
Plantella Biovit in Plantella Kalcivit zrahljamo 
tla, jih naredimo bolj odcedna. Tako zmanjšamo 
pogoje za deževnike, ki se umaknejo z vrta. Or-
gansko snov odstranjujemo z vrta sproti in tako 
omejimo hrano deževnikom. 

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: Cilka Novoselec, Boh. Bistica; Veronika Bešter, Škofja 
Loka; Marija Burja, Bled 
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 VRHNIKAKoliko organske snovi 

vsebuje Plantella Organik?
Odgovor: _________________________________________________

DEžEVNIKI SO V VRtU  KORIStNI 
Med najbolj prepoznavnimi in koristnimi živalmi v vrtu so deževniki. Pri urejanju vrtnih 
tal se vedno razveselimo, ko jih zagledamo, zemeljske rudarje. Povedo nam, da imamo 
zdravo, biološko živo vrtno zemljo. Kaj pa jedo in kako poskrbimo za njih v vrtu?

svetuje
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PRIčEtEK ISKALNE 
AKCIJE NAJStAREJŠEGA 
OHRANJENEGA LECtA V 
SLOVENIJI
Radovljica, 14.februar 2016 -  V letu 
2016 v lectarski delavnici in muzeju 
Lectar v Radovljici obeležujejo visok 
jubilej – 250 let lectarske delavnice, saj 
so v njihovi prek 500 let stari hiši prve 
lecte izdelali že leta 1766.  Tudi danes, 
pridne roke njihovih štirih lectark, lecte 
še vedno dnevno izdelujejo popolnoma 
ročno in po stari recepturi, saj edino to 
zagotavlja želeno kvaliteto in ohranjanje 
znane slovenske tradicije peke in 
okraševanja kruha iz medenega testa. 
Prav letošnje Valentinovo so določili za 
uraden pričetek celoletnega praznovanja 
250 letnice odprtja lectarske delavnice v 
Radovljici, obenem pa so pričeli tudi z 
iskalno akcijo najstarejšega ohranjenega 
lecta v Sloveniji in odprli celotno razstavo 
najstarejših ohranjenih lectov in zgodb.  
Za izdelke iz medenega testa je značilno, 

da se ohranijo lepi tudi po več deset 
let in so zato lep spomin in primer 
žive ljudske umetnosti ter kulturnega 
izročila! Glede na to so se odločili za 
akcijo iskanja najstarejšega ohranjenega 
lecta v Sloveniji. Ljudi iz cele Slovenije, 
ki doma hranijo star lectarski izdelek in 
morda z njim povezano zgodbo, vabijo, 
da se oglasijo pri njih ali jih kontaktirajo 
ter jim predstavijo njihov lect! Zbrane 
najstarejše lecte, ki bodo k njim prihajali 
prek leta, si bodo začasno izposodili za 
predstavitev na posebej za to urejeni 
celoletni razstavi ter tako morda pred 
pozabo rešiti kakšno zanimivo zgodbo 
ter spomin na življenje v Sloveniji v 
preteklosti. Vsem sodelujočim se bodo 
oddolžili z lectovim srcem iz omejene 
jubilejne serije src. Lastnike najstarejših 

treh lectov, pa bodo v zahvalo za 
sodelovanje bogato »pocrkljali« s 
paketi prenočitev v njihovi prek 500 
let stari hiši ter z okusnimi meniji v 
prijetnem domačem ambientu gostilne 
Lectar. 2. aprila bo pri Lectarju tudi dan 
odprtih vrat, najbolj svečano pa bo 11. 
decembra ob praznovanju občinskega 
praznika, ko bodo oboležili 10 let 
odprtja prenovljene lectarske delavnice 
in muzeja  ter svečano razglasili in 
predstavili najstarejše ohranjene Lecte 
v Sloveniji in zaključili celoletno obeležje 
250 let odprtja lectarske delavnice pri 
Lectarju v Radovljici. 

Vir in foto: radolca.si

REKORDNA tURIStIčNA 
SEzONA V RADOVLJICI
Radovljica, 15. januar 2016 - Leto 
2015 je bilo tudi za turistične delavce 
v Občini Radovljicazelo uspešno. Kljub 
temu, da še niso zbrani vsi podatki 
o številu gostov in nočitev, je njihovo 
število v celotnem letu močno preseglo 
prejšnja leta. V letu 2015 je namreč v 
destinaciji bivalo preko 60.000 gostov, 
ki so ustvarili skoraj 150.000 nočitev. 
Po doslej zbranih podatkih je bilo 
gostov 60.847, kar je za skoraj 25 % 
več kot leto prej in 15 % več kot v letu 
2012, ki jo bilo do zdaj rekordno leto. 
Nastanitve so zabeležile kar 149.296 
nočitev, kar je dobrih 20 % več kot leto 
pred tem in 4 % več kot leta 2013, ki 
je veljalo za rekordno. Tudi leta 2016 
je bil delež tujih gostov mnogo večji 
od domačih. Tuji gostje predstavljajo 
namreč kar 91 % vseh gostov. Tudi 
tokrat je bilo daleč največ nočitev 
ustvarjenih v juliju in avgustu, sledijo 
pa po številu nočitev junij, september 
in maj. Najmanj nočitev je bilo marca 
in novembra. Največ nočitev, kar 58 %, 
je tudi letos zabeležil Kamp Šobec, ki 
je tudi največja nastanitev, na drugem 
mestu je bil po številu nočitev Hotel 
Krek (7 %) in na tretjem Hotel Lambergh 
(6 %). Pri številu gostov je vrstni red 
enak. Povprečna doba bivanja v vseh 
nastanitvah je bila 2,5 dni. Izrazito daljša 
doba je v kampih (3,2 dni) v primerjavi z 
ostalimi nastanitvami (1,8 dni).

Vir: radolca.si

Marec ali sušec je tretji mesec v gregorijanskem koledarju. 
Ime je dobil po rimskem bogu Marsu. Med 19. in 22. 
marcem je tudi pričetek koledarske pomladi. 22. marec 
je tudi svetovni dan voda, 25. marca pa obeležujemo 
materinski dan. April ali mali traven pa izhaja iz latinske 
besede aperire, ki pomeni »odpreti« in se verjetno nanaša 
na pomladno prebujanje in rast rastlin. Vsem je dobro 
poznan prav 1. april, ko marsikoga »povlečejo za nos«. 22. 
aprila pa obeležujemo dan zemlje. 27. aprila pa v Sloveniji 
obeležujemo dan upora proti okupatorju.

Kmetijsko gozdarska zadruga GOzD Bled z.o.o. 
Vabi na

PREDAVANJE O 
BALKONSKIH ROžAH
predavanje bo na temo okrasnih rastlin, balkonskih in mešanih 

zasaditev ter trendov za letošnje leto

v četrtek, 14. aprila ob 17h  
v predavalnici na zadrugi.

Predavala bo inž.agr. Marija Hrovat (Profesionalna vrtnarska 
družba, Humko d.o.o.) avtorica kataloga Cvetje za poletje 2015, 
izjemna poznavalka okrasnih rastlin in avtorica mnogih člankov.

Vljudno vabljeni!

     

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

www.club-java.net/ojrobar
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PRVE DODELItVE 
NEPROfItNIH StANOVANJ 
V NAJEM NA PODLAGI 
NOVE PREDNOStNE LIStE
Radovljica, 29. februar 2016  - Občina 
Radovljica je marca lani objavila javni 
razpis za dodelitev občinskih neprofitnih 
stanovanj v najem. Na razpis se je 
prijavilo 57 prosilcev, izdanih je bilo 
49 odločb o uvrstitvi na prednostno 
listo, 8 vlog pa ni izpolnjevalo pogojev 
razpisa. Na podlagi pravnomočne 
prednostne liste je občina v januarju 
začela dodeljevati prazne in prenovljene 
stanovanjske enote. Prvi upravičenki 
je župan Ciril Globočnik ključe za 
neprofitno stanovanje za dve osebi 
izročil v mesecu februarju. V marcu 
bodo stanovanja prevzeli še dve 
družini z dvema članoma in tričlanska 
enostarševska družina. Naslednji 
upravičenci pa bodo morali počakati na 
prosta stanovanja bodisi zaradi izselitve 
dosedanjih najemnikov bodisi pridobitve 
novih stanovanj. Občina Radovljica 
trenutno razpolaga s 168 neprofitnimi 
najemnimi stanovanji. Glede na starost 
stanovanj njihovo ohranjanje zahteva 
izvedbo številnih vzdrževalnih del. 
Občina v ta namen v proračunu letno 
zagotavlja več kot 200 tisoč evrov, v 
letu 2016 212 tisoč evrov. Prejšnji razpis 
za dodelitev neprofitnih stanovanj 
je bil objavljen marca leta 2012. Na 
listi je bilo uvrščenih 43 upravičencev 
za dodelitev in 7 upravičencev za 
zamenjavo stanovanj. Upravičencem je 
bilo dodeljenih 18 stanovanj, izvedena 
je bila ena preselitev, 12 upravičencev 
pa je dodeljeno stanovanje zavrnilo.

Vir: Občina Radovljica
 
KRANJ IN BELJAK 
PRIPRAVLJENA NA 
BOLJ INtENzIVNO 
SODELOVANJE
Kranj, 25. februar 2016 - V Kranju 
sta se februarja na delovnem obisku 
mudili prva podžupanja pobratenega 
mesta Beljak dr. Petra Oberrauner ter 
predstavnica za evropsko politiko v 
tamkajšnji mestni upravi Laura Nemann. 
Beljak in Kranj imata bratske odnose od 
leta 2008. V tem času sta občini skupaj 
izvedli že nekaj projektov predvsem 
na kulturnem in turističnem področju. 
Namen obiska je bil okrepiti sodelovanje 
na gospodarskem področju in področju 
inovativnih tehnologij pri delovanju 
mestne uprave. Tu gre predvsem za 
sistem e-uprave, h kateremu je skladno 
s Trajnostno urbano strategijo pristopila 
Mestna občina Kranj. Trajnostna urbana 
strategija Mestne občine Kranj do leta 

2030, ki je dobila pohvalo okoljskega 
ministrstva, je zanimiva tudi za 
pobratena mesta Mestne občine Kranj. 
Inovativen pristop pri pravi strategije 
bodo tako uporabili tudi v Beljaku, kjer 
bodo ravno v prihodnjem obdobju 
pristopili k pripravili trajnostnega načrta 
razvoja mesta. Predstavnici iz Beljaka 
sta se seznanila tudi z organizacijo 
mestne uprave. Ana Vizovišek iz Pisarne 
za podjejta je gostoma predstavila 
delovanje gospodarskega sektorja 
ter prizadevanja pisarne, da v Kranj 
pritegne investitorje. V pogovoru je 
bil ugotovljen interes, da se kranjska 
in beljaška občinska uprava povežeta 
pri izvajanju gospodarskih aktivnosti v 
dobro obeh lokalnih skupnosti. Pri tem 
gre za povezovanje tako imenovanih 
zagonskih (start up) podjetij, ki svojo 
poslovno pot začnejo v Kovačnici, 
in prenos dobrih praks pri iskanju 
investitorjev, ki jih ima mesto Beljak. 
Gostji sta se skupaj z direktorico 
kranjske občinske uprave Senjo Vraber 
dogovorili, da se bo Mestna občina 
Kranj pridružila čezmejnim projektom, 
v katere je Beljak že vključen. Gre za 
projekte Evropske unije, ki se financirajo 
iz sklada za čezmejno sodelovanje 
Slovenije, Avstrije in Italije. Zaradi 
skupnih projektov se bo intenzivnost 
sodelovanja med občinama še okrepila, 
zato bodo sestanki delovnih skupin 
potekali najmanj enkrat mesečno.

Vir: Mestna občina Kranj

PREŠERNOVA ULIVA  
V tRStU?
Kranj, 8. februar 2016 - Eno izmed 
tržaških ulic ali trgov naj bi v 
prihodnje poimenovali po največjem 
slovenskem pesniku dr. Francetu 
Prešernu. To predvideva resolucija, 

ki sta jo tamkajšnjemu mestnemu 
svetu predložila slovenska svetnika 
Alessandro Počkaj in Adriano Ostrouška. 
Počkaj in Ostrouška namreč ugotavljata, 
da so ob nedavnem prazniku slovenske 
kulture 8. februarja številne slovenske 
kulturne organizacije izrazile zahtevo 
po poimenovanju ulice ali trga po 
Prešernu, poleg tega do sedaj v Trstu 
ni ulice ali trga, ki bi bil poimenovan po 
slovenskem umetniku.

Vir: Mestna občina Kranj

Avtohi{a vrta~, d.o.o. Kranj
delavska cesta 4, 4000 KRANj, 
tel.: 04 27 00 210, www.avtohisavrtac.si
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Po tradicionalnem običaju velikonočna sobota med vernimi mineva 
v znamenju priprave in blagoslova velikonočnih jedi, med katerimi so 
pirhi, šunka, hren in potica. Praznovanje velike noči bodo nekateri začeli 
z vigilijami, papež jo tradicionalno vodi v vatikanski baziliki. Dan pred 
veliko nočjo, v soboto zjutraj, potekajo tudi blagoslovi ognja in vode. 
Zlasti v preteklosti je veljalo, da so blagoslovljen ogenj v domove prinesli 
s tlečo in posebej dišečo drevesno gobo, s katero so nato zakurili v peči, 
da so gospodinje lahko začele pripravljati velikonočne jedi.

VELIKONOčNA SIMBOLIKA
Pet rdečih pirhov - simbolizira kaplje krvi in Jezusove rane.
Hren - simbolizira žeblje, s katerimi so Jezusa pribili na križ.
Šunka - oziroma meso predstavljata Jezusovo telo.
Potica - simbolizira trnovo krono.
Pomembne barve v velikonočnem času so:  rdeča, vijoličasta, bela 
in zlata.
zakaj velikonočna jajčka nosi 
zajec? 
Zajec je simbol plodnosti. 
Razširjen je po vsem svetu in 
ni povezan samo z germansko 
mitologijo, kjer je bil simbol 
germanske boginje Eastre. Zajec 
predstavlja ponovno rojstvo, 
nekakšno vstajenje.
K veliki noči pa nedvomno 
sodijo tudi Butare. Gre za vejice 
in pomladno rastlinje, ki jih 
povežejo v snopič in jih blagoslavljajo na cvetno nedeljo. Vsaka hiša naj bi 
imela vsaj eno butaro, saj naj bi te varovale pred udarom strele, odganjale 
bolezen in povečevale plodnost. Snopičem vejic samo v Ljubljani rečejo 
butare, tam jih še okrasijo s pobarvanimi lesenimi oblanci. Na Dolenjskem 
se imenujejo pušelj ali žegen, v Beli krajini drenek, v Prekmurju in na 
Štajerskem snop, presmec ali pegelj, na Gorenjskem beganca, v Kranjski 
Gori prakelj, na Primorskem veja in vivnik, v Zgornji Savinjski dolini pa se 
imenujejo potice oziroma ljubenske potice.
Na Gorenjskem, Štajerskem in Koroškem ob veliki noči tudi pokajo z 
možnarji. Na dno možnarja tako dajo smodnik, ki ga prekrijejo s čepom 
iz filca. Čez čep dajo zbiti plasti žaganja in zemlje, ki tvorita nekakšen 
pokrov, ki pritiska na smodnik. Brez tega ne bi prišlo do eksplozije. 
Na dnu možnarja je luknja, ki omogoča, da smodnik prižgejo. Etnolog 
Niko Kuret v knjigi Praznično leto Slovencev pokanje označuje za 
izraz fantovskega veselja. Korenine tega običaja je potrebno iskati v 
predkrščanskih verovanjih, da je moč zlih duhov ob prelomnih dnevih 
leta večja kot ponavadi. Zlasti nevarni so ob prehodu zime v pomlad, 
nekdanjem novem letu, kar se je kasneje preneslo na krščansko 
praznovanje velike noči.

BLIžA SE PRAzNIK 
VESELJA IN UPANJA

Ponekod v Sloveniji pa ob tem času v pirhe mečejo kovance. Navado 
denimo poznajo na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, kjer metanje 
kovanca v jajce imenujejo sekanje pirhov. Najdlje organizirano sekanje 
pirhov poteka v Sevnici, najštevilčnejše pa je v Stopičah pri Novem 
mestu. Podoben običaj so včasih poznali tudi v istrskem zaledju, a so ga 
poimenovali »picanje jajc«. Običaj je bil v veljavi med vaškimi moškimi. 
Pirh so postavili ob zid in vanj ciljali s kovanci. Tisti, čigar kovanec se je 
zapičil v pirh, je dobil vse preostale kovance.  
Velikonočni čas je povezan še z nekaterimi drugimi šegami in navadami. V 
skladu z njimi se na veliki četrtek ne sme prati perila in opravljati fizičnega 
dela. Na veliki petek pa mora vsaka gospodinja obvezno nekaj posaditi na 
vrt, saj naj bi to pomenilo boljšo rast vrtnin v prihajajočem letu.
Velikonočni čas je praznik veselja  tudi za otroke, saj se prav oni 
neizmerno veselijo barvanja, sekanja, šicanja, picanja in iskanja 
pirhov.  Na Gorenjskem starši zelo radi otrokom skrijejo pirhe po 
hišah in vrtovih, na Blejskem gradu pa vsako leto organizirajo lov za 
pirhi. Na velikonočnih prireditvah povsod po Sloveniji potekajo tudi 
ocenjevanja velikonočnih prtov, žegnov in pirhov.
Ena od zanimivih velikonočnih šeg je tudi ‘strašenje Boga’, imenovana 
tudi ‘strašnice’. Ta šega ponazarja potres, ki naj bi se zgodil ob času 
smrti Kristusa na križu. V ta namen (za zganjanje hrupa v cerkvi od 
srede do petka do tretje ure popoldne, ko je na križu umrl Kristus) so 
med drugim uporabljali raglje, uporabili pa so tudi staro leseno šaro, 
po kateri so tolkli s koli, da se je spremenila v trske. Te so potem v 
soboto zjutraj porabili za kurjenje posvečenega ognja.
Veliki petek je edini dan v letu, ko v cerkvi ni maše, saj naj bi na ta 
dan Bog spal. Z velikim petkom so nekoč na kmetih že prenehali delati 
na polju. Vremenski pregovor za velikonočni petek pravi, da dež na ta 
dan pomeni sušno (ali nerodovitno) leto. V Šaleški dolini pravijo, da 
bi tisti, ki bi delal zadnje tri dni, napravil polja nerodovitna. Štajerci so 
menili, da je te dni zemlja mrtva, in zato niso orali. Veliki petek je bil 
nekoč najstrožji postni dan, marsikje so se postili tudi v soboto. Znana 
velikonočna postna jed je ‘aleluja’, ki so jo gospodinje dale na mizo 
v soboto dopoldne. To so skuhani posušeni repni olupki (ponekod 
dodajo vanjo kašo ali pa jo zalijejo z juho, v kateri se je kuhalo suho 
meso), in ta jed se je obdržala v čast in spomin na hudo lakoto, ki je 
vladala po slovenskih deželah več stoletij nazaj.

Vir: Planet Siol/lifestyle.enaa/Gorenjski Grafiti

Po 40 - dnevnem postu se bližamo prazniku vseh praznikov v 
krščanskem svetu -  veliki noči, ki bo letos 27. marca. Velika noč je tudi  
močno povezana s starimi praznovanji ob prihodu pomladi. Določamo 

jo po luninem koledarju in sicer prvo nedeljo po prvi pomladni polni 
luni. V različnih krajih po Sloveniji imajo v tem času različne običaje. 
Prinašanje zelenja v domove na velikonočno cvetno nedeljo je šega, 

ki je mnogo starejša od krščanstva – po nekaterih teorijah naj bi v 
slovanskih deželah izhajala iz slavljenja boginje pomladi in plodnosti 

Vesne, v keltskih pa boginje Ostere (ki je pravzaprav podoben lik). 
Povsod po svetu so se številni poganski obredi preprosto preoblikovali 

in preko krščanske ideologije dobili nekoliko bolj novi veri primeren 
pomen, a ne bistveno drugačen. Šege, navade in verovanja, ki so 

prvotno nastali ob čaščenju pomladi, so postali povezani z velikonočno 
tradicijo in kasneje postali tudi njen sestavni del.
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POPRAVILO IN OBNOVA 
AVTOMATSKIH MENJALNIKOV

ROK POGAČNIK S.P.
HRAŠKA CESTA 19
4248 LESCE
T:  00386 41 649 163
E-Mail: info@avtomatski-menjalniki.si
www.avtomatski-menjalniki.si

 • POPRAVILO IN OBNOVA AVTOMATSKIH MENJALNIKOV ZA VSE ZNAMKE VOZIL 
 • PRODAJA NOVIH IN OBNOVLJENIH AVTOMATSKIH MENJALNIKOV
 • MENJAVA OLJA TIM ECKART METODA
 • GARANCIJA 1 LETO NA VSE NOVE ALI OBNOVLJENE AVTOMATSKE 

MENJALNIKE

TEMP3RATURA
ZA VSAKO DOŽIVETJE

    Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Citroën Financiranje za vozilo Citroën C4 (Live PureTech 110 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 12.990 EUR; mesečno odplačevanje; mesečni obrok je 139 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 9.093 EUR; skupni znesek za plačilo 15.227 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.citroen.si.

Povprečna poraba goriva: 3,8−5,1 l/100 km, emisije CO2: 89−117 g/km, emisijska stopnja EURO 6, specifične emisije dušikovih oksidov 0,0146−0,0635 (NOx). Pri dizelskih motorjih je vrednost specifične emisije 
trdih delcev 0,00002–0,00227g/km, število trdnih delcev pa 0,01–7,92x 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.

CITROËN C4 
Live PureTech 110 BVM 

za 12.990 €
v primeru Citroën financiranja

KLIMATSKA NAPRAVA
SISTEM ZA SPELJEVANJE NAVKREBER
REGULATOR IN OMEJEVALNIK HITROSTI
RADIO Z MP3 PREDVAJALNIKOM

KONCESIONAR

www.citroen.si

AVTOHIŠA KRANJ, D.O.O., LJUBLJANSKA CESTA 22, 4000 KRANJ, TEL. 04 201 59 50
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7.150 €

Volkswagen  Golf Plus Comfortline 
1.9 TDI, l. 2007, 183.534 km, ABS, 
centralno zaklepanje, tonirana stekla

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

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

25.677 €

Renault  Kadjar 4x4 dCi 130 Energy 
Bose Edition, l. 2015, 11.873 km, 
ABS, ABS, multif. servo volan

10.555 €

Nissan  Juke 1.6 16V Tekna, l. 2012, 
81.564 km, ALU platišča, ABS, tem-
pomat, meglenke, pot. računalnik

6.290 €

Ford  Fusion Comfort 1.6 16V, l. 2010, 
94.445 km, meglenke, avtomatska klima, 
pot. računalnik, centralno zaklepanje

8.790 €

BMW serija 1: 118d, l. 2007, 6 pr., 
129.784 km, ABS, multif. servo 
volan, tonirana stekla, garažiran

13.677 €

Renault  Captur TCe 90 Energy 
Dynamique Start Stop, l. 2015, 
24.548 km, ABS, klima, meglenke

8.790 €

Renault  Scenic 1.5 dCi Expression 
+ NAVI, l. 2012, 138.144 km, ABS, 
ALU platišča, meglenke, mult. volan

5.490 €

Kia  Pro_CeeD 1.4 CVVT LX 
Fresh, l. 2010, 132.141 km, ABS, 
ALU platišča, multif. servo volan

9.690 €

Dacia  Duster 4x4 1.6 16V Laureate, 
l. 2011, 72.352 km, 6 pr., ABS, 4x4, 
tonirana stekla, servo volan

11.882 €

Dacia  Dokker Stepway 1.5 dCi, 
l. 2015, 13.228 km, ABS, ESP, 
ASR, tonirana stekla, meglenke

8.770 €

Renault  Twingo SCe 70 Dynamique, 
l. 2014, 14.215 km, ALU platišča, 
klima, ABS, ESP, tonirana stekla

4.690 €

Hyundai  i30 1.6 CRDi Comfort LP, 
l. 2008, 188.414 km, avt. klima, ABS, 
mult. servo volan, vlečna kljuka

37.666 €

Renault  Espace dCi 160 Energy 
Initiale Paris EDC, l. 2015, 22.011 
km, ABS, ALU platišča, ALU dodatki

10.990 €

Renault  Megane Grandtour 1.6 16V 
GT-Line, l. 2012, 35.210 km, ABS, 
ESP, multif. servo volan, el. paket

8.190 €

Renault  Scenic Conquest 1.9 dCi, 
l. 2009, 92.528 km, ABS, ESP, toni-
rana stekla, PDC/Parktronic

4.990 €

Hyundai  Tucson 4WD 2.0 CRDi 
GLS Top-K, l. 2005, 247.839 km, 
ABS, klima, centralno zaklepanje

13.230 €

Renault  Clio dCi 75 Energy 
LIMITED, l. 2016, 0 km, usnje, ABS, 
navigacija, tempomat, ALU platišča

19.390 €

Renault  Megane Berline dCi 110 
Energy GT Line, l. 2016, 0 km, ABS, 
meglenke, multi. servo volan, PDC

22.770 €

Nissan  Qashqai 1.2 DIG-T 360° 
+panorama, l. 2016, 0 km, ABS, ALu 
platišča, ALU dodatki, PDC/Parktronic

36.620 €

Nissan  X-Trail 1.6 dCi Tekna 4WD, 
l. 2016, 0 km, ABS, meglenke, avt. 
klima, tempomat, mult. servo volan

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.

4x4

4x4
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projektiramo...
izdelamo...
montiramo...

4245 Kropa 7a, Slovenija
tel: 04/53 37 300 
fax: 04/ 53 37 310
e-po{ta: info@uko.si

www.uko.si 

UMETNOKOVA[KA
OBRT IN TRGOVINA,
KROPA, D.O.O.

Kovane ograje 

Vrtna in 
dvori{~na vrata 

Vrtne, balkonske, 
dvori{~ne in 
stopni{~ne ograje

Protivlomne 
okenske 
mre`e

Kovano pohi{tvo, 
oprema za dom, 
kovana svetila ...
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Zaradi različnih družbenih, tehnoloških, gospodarskih in drugih sprememb, 
ki se posredno kažejo tudi na telesnem in duševnem zdravju posameznikov, 
se vedno več zaposlenih sooča z duševnimi težavami. To ima vpliv tako na 
posameznika, njegovo učinkovitost pri delu, posledično pa tudi na njegovo 
družino, delovno organizacijo, sodelavce in širšo družbo. Zato je Nacionalni 
inštitut za javno zdravje (NIJZ) pripravil priročnik v elektronski obliki z naslovom 
Duševno zdravje na delovnem mestu, ki prinaša opise posameznih duševnih 
motenj in duševnih bolezni, predvsem pa nakazuje izhodišča za preprečevanje 
in spoprijemanje s stresom in depresijo, ki sta najpogostejši težavi.
Najpogosteje omenjene zdravstvene težave v zvezi z delom v večini držav 
članic EU in tudi v Sloveniji so stres, težave z depresijo in anksioznostjo. Zato je 
pomembno, da za duševno zdravje skrbimo tudi na delovnem mestu, saj tam 
zaposleni preživi tretjino svojega časa. »Delovno mesto in delovni procesi lah-
ko pozitivno vplivajo na duševno zdravje, dobro počutje in ga krepijo, lahko pa 
nanj vplivajo negativno. Če zaposleni doživljajo pozitiven občutek vključenosti 
in koristnosti, kreativnosti, potrditve v delu, podpore sodelavcev, potem je 
delovni proces lahko varovalni dejavnik,« je povedala Ada Hočevar Grom z 
NIJZ in dodala: »Če pa se na delovnem mestu pojavljajo monotone delovne 
naloge, prezahtevne naloge, preveč dela, premajhna udeležba pri odločanju, 
nejasne vloge, slabi odnosi, neustrezen način vodenja in komuniciranja ali pa 
strah za izgubo službe, pa to lahko vodi v stres, težave, motnje in bolezni.«
Kombinacija velike obremenjenosti pri delu in negotovosti zaposlitve pri pos-
ameznikih lahko za 14-krat povečata tveganje za razvoj depresije v primerjavi 
s tistimi, ki imajo nadzor nad delovno obremenitvijo in varno zaposlitvijo. 
Dolgi delovniki so povezani s pojavom depresije pri ženskah, absentizem pa 
z monotonim delom ter slabimi možnostmi za pridobivanje novih znanj in 
spretnosti. Za posledicami psihosocialnih obremenitev na delovnem mestu 
trpi več kot četrtina zaposlenih v EU, v številnih državah pa se tudi povečuje 
izostajanje z dela zaradi težav z duševnim zdravjem. Poleg izostajanja z dela so 
posledice duševnih motenj tudi manjša delovna storilnost, manjša motivacija 
in večja fluktuacija.

Skoraj tretjina odraslih je pogosto pod stresom
Po podatkih slovenske raziskave CINDI 2012 med odraslimi, starimi med 25 
in 64 let, je približno četrtina vprašanih stres doživljalo zelo pogosto oziroma 
vsakodnevno, pogosteje so ga doživljale ženske, bolj izobraženi in tisti v sta-
rostni skupini 25‒39 let. Težave z obvladovanjem stresa je imelo štiri odstotke 
vprašanih, približno četrtina je zelo pogosto doživljala stres in imela hkrati 
težave z njegovim obvladovanjem. »Dobrih 87 odstotkov vprašanih meni, da 
stres (od vseh naštetih dejavnikov, ki so bili še kajenje, premalo gibanja, ne-
pravilna prehrana, debelost itd.) v največji meri prispeva k slabemu zdravju in 
visoki umrljivosti odraslih prebivalcev. Kot vzroke za stres so največkrat navedli 
obremenitve na delovnem mestu, slabe gmotne pogoje, probleme v družini 
ter slabe odnose s sodelavci, hrupno okolje in osamljenost,« je pojasnila dr. 
Helena Jeriček Klanšček z NIJZ. Da so bili v zadnjem mesecu v depresivnem 

Kotiček zdravja …. Eno jabolko na dan
VLAGANJE V DUŠEVNO zDRAVJE IN DOBRO POčUtJE DELAVCEV 
PRINAŠA KORIStI ORGANIzACIJAM IN zAPOSLENIM

stanju, je ocenilo slaba petina vprašanih, depresijo, ki jo je diagnosticiral 
zdravnik pa je navedlo osem odstotkov vprašanih, medtem ko je antidepre-
sive v zadnjem tednu jemalo dobrih 12 odstotkov vprašanih, dobrih pet odsto-
tkov pa jih je v zadnjem tednu jemalo pomirjevala ali uspavala.
»Doživljanju stresa se ne moremo povsem izogniti, saj je človek ves čas iz-
postavljen stresorjem. Bolj ko ima izdelane strategije spoprijemanja s stresom, 
lažje bo spet ujel ravnotežje. Tudi če se bodo pojavile kakšne težave, ne bodo 
usodne,« je še dodala dr. Helena Jeriček Klanšček z NIJZ.

Pomen promocije duševnega zdravja
Delodajalci so zakonsko zavezani upravljati vse vrste tveganj, povezanih z var-
nostjo in zdravjem delavcev, vključno s tveganji za njihovo duševno zdravje. Ven-
dar pa je promocija duševnega zdravja ključna, saj vlaganje v duševno zdravje in 
dobro počutje delavcev prinaša koristi tako organizacijam kot zaposlenim. Na 
NIJZ so skupaj s partnerji - Inštitutom za produktivnost, Obalno sindikalno orga-
nizacijo Koper in Konfederacijo sindikatov 90 Slovenije - v okviru projekta Znanje 
za zdravje delavcev, ki ga sofinancira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije, pripravili brezplačna usposabljanja za aktivno promocijo zdravja pri delu. 
»Priročnik Duševno zdravje na delovnem mestu vsebuje vaje in vprašalnike, ki 
bralcu pomagajo razumeti počutje in raven stresa ter ga seznanijo z različnimi 
tehnikami spoprijemanja s stresom – tehnikami sproščanja, čuječnostjo in 
strategijami reševanja problemov,« je povedala mag. Maja Bajt z NIJZ in doda-
la: »Vse z namenom krepitve dobrega počutja in reševanja stisk na delovnem 
mestu in širše.« Priročnik je namenjen delodajalcem in zaposlenim, saj je za 
doseganje uspeha ključno sodelovanje obojih. Prav tako pa je treba promocijo 
duševnega zdravja vključiti v celosten pristop k povečevanju in spodbujanju 
varnosti in zdravja ter dobrega počutja zaposlenih pri delu. Priročnik Duševno 
zdravje na delovnem mestu je na voljo na spretni strani Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje in na spletni strani http://www.znanje.zdravje-delo.si/.

Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje/Gorenjski Grafiti

• CALERIO 8.599 €
• SWIFT 9.999 € 
• VITARA 14.500 €
• JIMNY 16.199 €
• SX4 S-CROSS 15.800 € + bon  
  za 800 € goriva + zimske gume  
  na platiščih 

VELIKO AVTA 
ZA UGODNO 
CENO!
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Peternelj Janez s.p.
Podbrezje 32, 
4202 Naklo
tel.: 04/ 530 66 00
gsm: 031/ 307 786

P. E.: Škofja Loka, 
Groharjevo naselje 1, 
4220 Škofja Loka 
tel.: 04/ 512 01 93

• mrežna pečenka
• tatarski biftek
• suhe domače salame
• vse vrste svežega mesa
• domače koline (pečenice)

VELIKONOČNA 
PONUDbA 
prekajeno meso, šunka, krače

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

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

Matjaž Hartman s.p.,
Hafnerjevo nas. 91, 
4220 Škofja Loka

tel.: 031 775 401

PrOdaja, MOnTaža 
In vzdrževanje 

GaražnIh In 
vhOdnIh vraT

POOBLAŠČENI
PRODAJALEC
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Kam jo mahaš danes?
Marec 2016
Sobota 19
Planica: Planica 2016: finale 
svetovnega pokala v smučarskih 
skokih ob 9. uri - Planica

Kranj: Unanana in velikanski slon 
(predstava za otroke ) ob 10. uri  - 
Prešernovo gledališče Kranj

Škofja Loka: Sobotne otroške 
matineje ob 10. uri - Modrijanova 
knjigarna Škofja Loka

Kranjska Gora: Princesa kamnitih 
besed (muzikal) ob 17. uri - Ljudski 
dom Kranjska Gora

Škofja Loka: Moška copata 
(komedija) ob 20. uri - Kulturni dom 
Poljane nad Škofjo Loko

Škofja Loka: Najboljši Saint Patricks 
day žur v Sloveniji s Happ (pop in 
rock) ob 21. uri – Zimski vrt loškega 
puba 

Bohinj: Pohod ob polni luni na 
smučišču Vogel ob 20. 30 uri - 
Smučišče Vogel

Nedelja 20
Planica: Planica 2016: Finale 
svetovnega pokala v smučarskih 
skokih ob 9. uri - Planica

Sreda 23
Cerklje na Gorenjskem: Jure Karas: 
Slovenska literatura od A do Ž 
(komedija) ob 20. uri - Kulturni hram 
Ignacija Borštnika Cerklje 

Petek 25
Kranj: To je Ernest (lutkovna 
predstava) ob 17.30 uri - Otroški 
kulturni center Krice krace Kranj

Kranj: Improvizacijska predstava:ŠILA 
ob 18. uri – Mestna knjižnica Kranj

Kranjska Gora: Glasbeni spektakel 
ABBA Show ob 21. uri - Korona, 
Casino & Hotel Kranjska Gora 
Imrpovizacijska predstava: ŠILA

Sobota 26
Kranj: Napoleon, to sem jaz 
(predstava za otroke) ob 10. uri - 
Prešernovo gledališče Kranj

Kranj: Stolpove pripovedovalnice 
(predstava za otroke) ob 17. uri - 
Otroški stolp Pungert Kranj
Kranjska Gora: Elegance and Co.Iva 
Stanič ( Jazz in blues) ob 21. uri 
- Korona, Casino & Hotel Kranjska 
Gora

Nedelja 27
Kranj: Emil Filipčič – Marko Derganc: 
Butnskala (komedija) ob 20. uri – 
Prešernovo gledališče Kranj

Ponedeljek 28
Bled: Koncert Komornega zbora 
Dekor (klasična glasba) ob 20. uri - 
Cerkev sv. Martina Bled

Torek 29
Kranj: Zakaj teče pes za zajcem 
(lutkovna predstava) ob 17.30 uri – 
Mestna knjižnica Kranj

April 2016
Sobota 2
Kranj: Hamo & Tribute 2 Love (pop in 
rock) ob 21. uri - Klubar Kranj

Nedelja 3
Breznica: Optimist (drama) ob 18. uri 
- Kulturna dvorana na Breznici

Petek 8
Železniki: Moški so z Marsa, ženske 
so z Venere (komedija) ob 20. uri - 
Dvorana na Češnjici Železniki
Radovljica: George Watsons 
College, Edinburg Škotska (klasična 
glasba) ob 20. uri - Cerkev sv.Petra 
Radovljica

Sobota 16
Bohinjska Bistrica: Kurbe (komedija) 
ob 19.30 uri - Občina Bohinj  
Kranj: Tešky: Deseti brat stand up 
komedije ob 20. uri – Bazen Kranj

Nedelja 17
Kranj: Bernays Propaganda 
(alternativa) ob 20. uri - Stolp 
Škrlovec Kranj

Sobota 23
Kranj: Avtomobili (pop in rock) ob 
20. uri - Klubar Kranj

www.rastlinjak.eu
tel: 00386 31 547 455
email: shop@selis.si

VRTNI RASTLINJAKI

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

Išèete zaposlitev? 
Ste ali želite postati dober komercialist ?

Javite se nam na naš e-naslov 

Gorenjski Grafiti

info@g-grafiti.si

Jejte dobro! Jejte 
zdravo! Jejte varno!

Okanova ribogojnica v 
Mošnjah Vas vabi, da 
svoj jedilnik popestrite s 
kvalitetnimi postrvmi.

POSLUJEMO:
•	vsako	popoldne	(razen	nedelje,	
ponedeljka	in	torka)	dve	uri	pred	
mrakom

•	v	soboto	in	nedeljo	tudi	
			dopoldne	od	9.00	do	11.00	ure
•	po	predhodnem	telefonskem	
dogovoru	031/	579	-	905

Vašega obiska se veselimo!

Mošnje
Marija Cvenkel

Spodnji Otok 2, 4240 Radovljica
Tel.: 04/ 530 60 70

Mobitel: 031 579 905
cvenkel@siol.net

OKANOVA RIBOGOJNICA
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POKLIČITE 
040 370 000 Jernej

NA VSA DELA NUDIMO GARANCIjO!

• UREjANjE DVORIŠČ, VRTOV
• TLAKOVANjE 
• ASfALTIRANjE
• KANALIZACIjE
• PRODAjA BETONA Z MOŽNOSTjO DOSTAVE
• ODVOZ IN DOVOZ MATERIALA
• IZKOPI
• RUŠENjE
• METEORNE VODE S&

J 
d.

o.
o.

HITRO • KVALITETNO • UČINKOVITO

Kot sopotnik v osebnem avtomobilu sem bil udeležen v prometni nesreči. 
Ali mi pripada odškodnina za telesne poškodbe?
Za vsa motorna vozila je pred registracijo na podlagi zakona potrebno 
skleniti zavarovanje odgovornosti. Kot sopotnik v osebnem avtomobilu ima
te v vsakem primeru pravico do odškodnine. V vašem vprašanju ne nava
jate, kako se je prometna nesreča zgodila in kdo je bil kriv zanjo. Če je bilo 
v prometni nesreči udeleženo le vozilo, v katerem ste bili sopotnik, lahko 
uveljavljate odškodnino pri zavarovalnici, kjer je zavarovana avtomobilska 
odgovornost za to vozilo. Če pa je bilo udeleženo tudi drugo vozilo, pa tudi pri 
odgovornostni zavarovalnici tega vozila. 

Lansko leto (2015) sem dopolnil 55 let. V podjetju imam sklenjeno pogod-
bo za nedoločen čas. Zanima me, ali lahko prekinejo pogodbo in dajo 
odpoved iz poslovnih razlogov.
Zakon o delovnih razmerjih vsebuje določbe o posebnem pravnem varstvu 
pred odpovedjo, med drugim tudi za delavce pred upokojitvijo. V obdobju 
do leta 2017 velja prehodno obdobje, v katerem se postopno zvišuje sta
rost za delavce pred upokojitvijo, ki uživajo varstvo pred odpovedjo. Za leto 
2016 velja posebno varstvo za delavce, ki so v tem letu dopolnili starost 57 
let, za leto 2015 pa za starost 56 let. Navajate, da ste v letu 2015 dopol
nili 55 let starosti, zaradi česar ocenjujem, da glede na starost ne uživate 
varstva pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Poleg delavcev, ki so dopolnili 
določeno starost, pa uživajo varstvo pred odpovedjo tudi delavci, ki jim do 

izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do 5 let pokojninske dobe. 
Vsem navedenim delavcem lahko delovno razmerje zaradi odpovedi deloda
jalca preneha le z njihovim pisnim soglasjem, vendar pa zakon pozna tudi 
določene izjeme.

Zaradi storjenega prekrška mi je bilo odvzeto vozniško dovoljenje. Ali lah-
ko in na kakšen način lahko obdržim vozniško dovoljene? To je moj prvi 
prekršek.
V primeru izrečenega ukrepa prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja 
je možno, da sodišče storilcu prekrška izvršitev te sankcije odloži, če v preiz
kusnem obdobju ne stori hujšega prekrška in če v roku, ki ga določi sodišče, 
izpolni obveznosti, ki jih določa Zakon o voznikih. Sodišče odloži izvršitev te 
sankcije v primeru, da pravočasno vložite predlog za odložitev prenehanja 
veljavnosti vozniškega dovoljenja, kar je potrebno storiti najkasneje v roku 15 
dni od pravnomočnosti oz. 15 dni od vročitve pravnomočnega sklepa o prene
hanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. Predlogu je potrebno predložiti tudi 
zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu, če 
ni bilo predloženo že v postopku za vrnitev začasno odvzetega vozniškega do
voljenja. Pri odločanju o odložitvi izvršitve tega ukrepa upošteva sodišče vse 
okoliščine primera kot tudi morebitno predkaznovanost, na podlagi katerih 
oceni, ali je mogoče pričakovati, da ne boste več ponavljali prekrškov in da 
boste izpolnili obveznosti po Zakonu o voznikih. Skratka, sodišče bo opravilo 
oceno o tem, ali ste nevaren voznik ali ne.

“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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Pri toplotni izolaciji poševnih streh se 
v gradbeništvu uporablja tip gradnje - 
konstrukcije, ki je sestavljen iz naslednjih plasti 
(gledano od zunaj navznoter):
• strešna kritina
• distančne letve
• prezračevani zračni prostor med kritino in 
letvami
• sekundarna ( rezervna kritina )
• notranji prezračevani prostor
• toplotna izolacija najmanj 25 cm 
• parna zapora
• stropna obloga

Sekundarna kritina varuje toplotno izolacijo pred vdorom 
meteorne vode v primeru poškodbe strešne kritine. Obstaja več 
vrst in kvalitet, najbolj enostavna in poceni je uporaba armirane 
sintetične folije, ki jo namestimo na špirovce in pritrdimo z 
distančnimi letvami. Dražja in bolj zanesljiva je kritina, ki jo 
sestavlja lesen opaž, na katerega je pritrjen bitumenski trak ali 
sintetična folija.
Glavna naloga prezračevalnih slojev je, da omogočata pretok 
zraka in s tem hladita streho, spodnji prezračevalni sloj pa v 
primeru navlaženja toplotne izolacije ali drugih elementov 
omogoča tudi sušenje in odvajanje vlage. Zračni prostor mora 
biti debel vsaj 4 - 5 cm.
Običajno se namesto rezervne kritine in spodnjega prezračevalnega 

tOPLOtNA IzOLACIJA PODStREHE IN MOžNOSt 
PRIDOBItVE SUBVENCIJ EKO SKLADA

ENERGETSKO  
SVETOVALNA  

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

sloja, uporabi parna ovira, folija, ki je 
vodoneprepustna vendar paropropustna (Sd 
= 0,02 m). 
Sd (m) je karakteristika folij (parnih ovir ali 
zapor) in predstavlja upor difuziji vodne 
pare.
Toplotna izolacija naj bo debela vsaj 25 cm. V kolikor je debelina 
špirovcev manjša, je potrebno na spodnjo stran špirovcev 
pritrditi še dodatne letve. Primerna je uporaba mineralne volne, 
ki je poleg toplotnega tudi zvočni izolator.
Parno zaporo je potrebno namestiti na notranji strani toplotne 
izolacije torej na strani, ki gleda v prostor. S tem preprečimo 
prehod toplega vlažnega zraka navzven in kondenzacijo vlage v 
izolaciji. Pomembna je natančna montaža parne zapore - vsi stiki 
morajo biti popolnoma tesni. Kot parno zaporo uporabljamo 
polietilensko folijo debeline od 0,15 - 0,20 mm ali Al folijo. 
V zadnjem času se namesto PE ali Al folije uporabljajo parne 
ovire z nekoliko večjo vrednostjo Sd. Sd takih folij znaša okrog 
0,8 – 2 m, njena prednost je predvsem ta, da v primeru pojava 
kondenzacije omogoči lažjo izsušitev, ker je celotna konstrukcija 
bolj paroprepustna.
Pri toplotni izolaciji strehe - stropa je konstrukcija podobna. 
Sekundarni strešni kritini ali paropropustni - vodoneprepustni 
foliji sledi toplotna izolacija, parna zapora ter stropna obloga. V 
primeru, da gre za zidan strop, parna zapora ni potrebna.
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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

&

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, ...
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PVC OGRAJE ZA:
• DVORIŠČA IN VRTOVE
• BALKONE, TERASE
• STOPNIŠČA

V razpisnih pogojih za subvencije Eko sklada za Toplotno 
izolacijo strehe oz. podstrešja pri obnovi stavb je zahtevana min. 
debelina 30 cm oz. tudi manj, če je doseženo ustrezno razmerje 
λ/d≤ 0,15 W/m2K (natančnejši podatki so podani v razpisni 
dokumentaciji). 
Razmerje λ/d≤ 0,15 v praksi pomeni, da je potrebno 30 cm 
toplotne izolacije pri toplotni prevodnosti materiala λ ≤ 0,045, pri 
npr. λ = 0,036 pa je dovolj že 24 cm TI (boljše izvedbe stiroporja 
ali mineralne volne). 
Za boljše razumevanje podajam nekaj formul oz. primer enostavnega 
izračuna v primeru različnih lastnosti toplotnih izolacij.
 Fizikalne karakteristike
 λ  (W/mK) – toplotna prevodnost 
 U  (W/m2K) – toplotna prehodnost (U = λ/d)
 d  (m) – debelina konstrukcije      

Zahteva EKO SKLADA → min. 30 cm TI 
oz. tudi manj, če je doseženo ustrezno razmerje λ/d≤ 0,15 W/m2K
primer: λ (0,045), d (0,30 m)  λ/d ≤ 0,045/0,30 = 0,15 W/m2K
             λ (0,036) →    d  ≥ λ/0,15 ≥ 0,036/0,15 ≥ 0,24 m (24 cm) 

Postopek za pridobitev subvencije EKO SKLADA
Razpisna dokumentacija za subvencije je dosegljiva na naslovu 
www.ekosklad.si. 
Za pridobitev subvencije EKO SKLADA morate izpolniti vlogo in jo 
poslati na EKO SKLAD.
Pogoji iz razpisne dokumentacije JAVNI POZIV 37SUB-OB16 so 
navedeni pod točko G- toplotna izolacija strehe ali stropa proti 
neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi.
Nepovratna finančna spodbuda za ukrepe je lahko dodeljena 
le za starejše stanovanjske stavbe, za gradnjo katerih je bilo 
gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003.
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih 
stroškov naložbe, vendar ne več kot 10 EUR na m2 za največ 
150 m2 toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu 
prostoru posamezne stanovanjske enote.
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je 
pravočasno oddana in popolna vloga.
Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega 
poziva. Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo 
naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.
Vlogo poleg osnovnega obrazca sestavljajo tudi obvezne splošne 
priloge in dodatne obvezne priloge za posamezni razpis, kar je 
podrobno navedeno v javnem pozivu.

Peter Mali, energetski svetovalec mreže ENSVET
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Gradnjo v splošnem ureja Zakon o graditvi 
objektov in v sklopu tega Pravilnik o učinkoviti 
rabi energije v stavbah PURES, na osnovi 
katerega vam projektant izdela načrt. Pri 
tem mora upoštevati minimalne zahteve 
zakonodaje tako glede gradbene fizike kot 
tudi strojnih in elektro inštalacij. Odločitev - 
ali vam to zadošča ali pa želite zgradbo, ki je v 
energetskem smislu varčnejša, sodobnejša in 
do kakšne mere boste izkoristili možnosti, ki 
jih ponuja sodobna tehnologija - pa je vaša.
Nizkoenergijska in pasivna gradnja je danes 

ne samo trend, ampak predvsem odziv stroke in investitorjev 
na stanje v razvitem svetu - po eni strani nam investicije v 
energijsko varčno gradnjo predstavljajo prihranke skozi celotno 
življenjsko dobo uporabe zgradbe, po drugi strani manjša 
poraba energije pomeni manjšo ekološko obremenitev za 
okolje (zato tudi spodbuda države).

Nizkoenergijska hiša (NEH)
Osnovne smernice za gradnjo NEH:
• kompaktna gradnja, zagotovljena zrakotesnost ovoja,
• zadostna toplotna izolacija,
• kontrolirano prezračevanje,
• izkoriščanje toplote odtočnega - izrabljenega zraka,
• optimalna izbira ogrevalnega sistema, priprava tople sanitarne 
vode in prezračevanja. 
 
Med nizkoenergijske hiše štejemo lahko tudi klasične hiše, kjer 
je poudarek na zadostni toplotni izolaciji in vgrajenih kvalitetnih 
oknih. Za ogrevanje teh zgradb koristimo nižje temperature 
dovoda, kar nam omogoča izkoriščanje alternativnih virov 
toplote. Pri načrtovanju novih objektov lahko izbiramo med 
različnimi vrstami nizkotemperaturnih ogrevalnih sistemov, ki 
ga uporabimo tudi poleti za hlajenje prostorov. Odločimo se 
lahko za uporabo toplotne črpalke in vgradnjo površinskega 
oziroma ploskovnega ogrevanja (stensko, talno, stropno 
ogrevanje).
V NEH pomemben del energije za potrebe objekta (ogrevanje, 
pripravo tople vode, ostalo) zagotovimo z elementi za 
nizkotemperaturno pretvarjanje sončnega obsevanja in sicer:

NIzKOENERGIJSKA GRADNJA
• z aktivnimi solarnimi sistemi (sprejemniki 
sončne energije, fotovoltaika),
• s pasivnimi solarnimi sistemi (velike 
zastekljene površine na južni strani, 
stekleniki).

Postopek za pridobitev subvencije  
EKO SKLADA
Razpisna dokumentacija za subvencije je dosegljiva na naslovu 
www.ekosklad.si. 
 
Za pridobitev subvencije EKO SKLADA morate izpolniti vlogo in 
jo poslati na EKO SKLAD.

Pogoji iz razpisne dokumentacije JAVNI POZIV 37SUB-OB16 so 
navedeni pod točko I - gradnja ali nakup skoraj nič-energijske 
nove eno-ali dvostanovanjske stavbe. 
 
Bistveni poudarki oz. zahteve iz razpisa so:
• Energijska učinkovitost mora biti v segmentu računske rabe 
energije za ogrevanje (Qh), izračunane po metodi za pasivne 
stavbe »PHPP«, manjša ali enaka 15 kWh/m2a.
• Dovoljena je le vgradnja zunanjega stavbnega pohištva 
(okna, fiksne zasteklitve, balkonska vrata, vhodna vrata, ipd.) s 
toplotno prehodnostjo U ≤ 0,9 W/m2K.
• Obvezna je vgradnja ene od oblik centralnega sistema 
prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.
• Neposredno ogrevanje stavbe in sanitarne vode z električno 
energijo ne sme presegati 10 % skupnih letnih toplotnih potreb 
stavbe. 
• Dovoljena je le vgradnja sodobnih generatorjev toplote z 
visoko energijsko učinkovitostjo. V primeru uporabe fosilnih 
goriv so dovoljene le kondenzacijske plinske kurilne naprave. 
• Stavba mora najmanj 25 % toplotnih potreb pokriti iz 
obnovljivih virov energije.
• Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe.
 
Za vse našteto so zahteve detajlno opredeljene v razpisni 
dokumentaciji, prav tako obvezne splošne in dodatne priloge.

Peter Mali, 
energetski svetovalec mreže ENSVET

ENERGETSKO  
SVETOVALNA  

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

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

ZA VAS SMO ODPRTI 
OD PONEDELJKA DO ČETRTKA OD 8.00 - 17.00

OB PETKIH OD 8.00 - DO 15.00

Pod hotelom Grajski dvor 
Tel: 059 009 000

Best Doctors
Zdravje vam prinaša največje obresti. Zato ne okl-
evajte in se odločite za zavarovanje Best Doctors 
– zdravljenje pri najboljših zdravnikih.

Kaj je zavarovanje Best Doctors?
Je zdravstveno zavarovanje, ki omogoča dostop 
do drugega zdravniškega mnenja in zdravljenje pri 
najboljših zdravnikih in ustanovah za zdravljenje 
v tujini.

Komu je zavarovanje namenjeno?
Zavarovanje lahko sklene vsaka zdrava oseba od 31 
dneva do 64 leta starosti. Osebam, ki v najbolj nujnih 
primerih potrebujejo in pričakujejo najboljšo in takojšnjo 
zdravstveno oskrbo vrhunskih strokovnjakov.
Zavarovanje Best Doctors vključuje dostop 
do najboljših zdravnikov, ki bodo, če boste to 
potrebovali, preučili vaš primer in vam poiskali 
ter priporočili najboljšo ustanovo za zdravljenje 
zunaj Slovenije.

Zdravstveno zavarovanje Best 
Doctors vam nudi:

zdravljenje pri najboljših zdravnikih po vsem ·	
svetu (razen v Sloveniji) v primeru kritih bolezni;
dostop do drugega zdravniškega mnenja, ki ·	
ga bo napisal eden od vodilnih strokovnjakov 
na svetu;
drugo zdravniško mnenje v primeru katerekoli ·	
bolezni in/ali poškodbe*;
kritje stroškov prevoza in nastanitve za zavaro-·	
vanca in spremljevalca, ki potuje skupaj z 
zavarovancem zaradi zdravljenja krite bolezni.

*Razen: psihiatrična stanja, zobozdravstvene 
težave in trenutno hospitalizirane osebe. 

Prednosti zavarovanja
Možnost priključitve k že obstoječemu ·	
življenjskemu zavarovanju ali skleniti kot samos-
tojni produkt.
Možnost priključitve družinskih članov v okviru ·	
enega zavarovanja Best Doctors v primeru že 
sklenjenega življenjskega zavarovanja.
Dostop do najboljših zdravnikov po vsem svetu ·	
in zdravljenje v priznanih mednarodnih centrih v 
vrednosti do 1.000.000 eur oz. 2.000.000 eur v 
življenju zavarovane osebe (v času veljavnosti 
police).
V primeru hospitalizacije v tujini zaradi zdrav-·	
ljenja krite bolezni je zavarovanec dnevno 
upravičen še do 100 eur bolnišničnega dne 
(največ 60 dni v okviru enega zavarovalnega 
primera).
Po končanem zdravljenju v tujini zavarovan-·	
cu pripada še 50.000 eur za stroške zdravil 
kupljenih v Sloveniji, pod pogojem, da jih ne 
krije ZZZS ali druga zavarovalna polica zavaro-
vanca.
Celoten postopek uporabe storitve Best Doctors ·	
se aktivira z enim samim klicem na brezplačno 
telefonsko številko.

Zavarovanje Best Doctors 
Zavarovalnice Maribor krije stroške 
zdravljenja naslednjih bolezni:

rakava obolenja,·	
kirurška koronarna revaskularizacija,·	
zamenjava in popravilo srčnih zaklopk,·	
nevrokirurgija,·	
transplantacija organa živega darovalca,·	
kirurška presaditev kostnega mozga.·	

NOVO NOVO 

E: ziga@mozaik-zavarovanj.

Zdravljenje pri  
najboljših zdravnikih

preberite si članek...
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ZA VAS SMO ODPRTI 
OD PONEDELJKA DO ČETRTKA OD 8.00 - 17.00

OB PETKIH OD 8.00 - DO 15.00

Pod hotelom Grajski dvor 
Tel: 059 009 000

Best Doctors
Zdravje vam prinaša največje obresti. Zato ne okl-
evajte in se odločite za zavarovanje Best Doctors 
– zdravljenje pri najboljših zdravnikih.

Kaj je zavarovanje Best Doctors?
Je zdravstveno zavarovanje, ki omogoča dostop 
do drugega zdravniškega mnenja in zdravljenje pri 
najboljših zdravnikih in ustanovah za zdravljenje 
v tujini.

Komu je zavarovanje namenjeno?
Zavarovanje lahko sklene vsaka zdrava oseba od 31 
dneva do 64 leta starosti. Osebam, ki v najbolj nujnih 
primerih potrebujejo in pričakujejo najboljšo in takojšnjo 
zdravstveno oskrbo vrhunskih strokovnjakov.
Zavarovanje Best Doctors vključuje dostop 
do najboljših zdravnikov, ki bodo, če boste to 
potrebovali, preučili vaš primer in vam poiskali 
ter priporočili najboljšo ustanovo za zdravljenje 
zunaj Slovenije.

Zdravstveno zavarovanje Best 
Doctors vam nudi:

zdravljenje pri najboljših zdravnikih po vsem ·	
svetu (razen v Sloveniji) v primeru kritih bolezni;
dostop do drugega zdravniškega mnenja, ki ·	
ga bo napisal eden od vodilnih strokovnjakov 
na svetu;
drugo zdravniško mnenje v primeru katerekoli ·	
bolezni in/ali poškodbe*;
kritje stroškov prevoza in nastanitve za zavaro-·	
vanca in spremljevalca, ki potuje skupaj z 
zavarovancem zaradi zdravljenja krite bolezni.

*Razen: psihiatrična stanja, zobozdravstvene 
težave in trenutno hospitalizirane osebe. 

Prednosti zavarovanja
Možnost priključitve k že obstoječemu ·	
življenjskemu zavarovanju ali skleniti kot samos-
tojni produkt.
Možnost priključitve družinskih članov v okviru ·	
enega zavarovanja Best Doctors v primeru že 
sklenjenega življenjskega zavarovanja.
Dostop do najboljših zdravnikov po vsem svetu ·	
in zdravljenje v priznanih mednarodnih centrih v 
vrednosti do 1.000.000 eur oz. 2.000.000 eur v 
življenju zavarovane osebe (v času veljavnosti 
police).
V primeru hospitalizacije v tujini zaradi zdrav-·	
ljenja krite bolezni je zavarovanec dnevno 
upravičen še do 100 eur bolnišničnega dne 
(največ 60 dni v okviru enega zavarovalnega 
primera).
Po končanem zdravljenju v tujini zavarovan-·	
cu pripada še 50.000 eur za stroške zdravil 
kupljenih v Sloveniji, pod pogojem, da jih ne 
krije ZZZS ali druga zavarovalna polica zavaro-
vanca.
Celoten postopek uporabe storitve Best Doctors ·	
se aktivira z enim samim klicem na brezplačno 
telefonsko številko.

Zavarovanje Best Doctors 
Zavarovalnice Maribor krije stroške 
zdravljenja naslednjih bolezni:

rakava obolenja,·	
kirurška koronarna revaskularizacija,·	
zamenjava in popravilo srčnih zaklopk,·	
nevrokirurgija,·	
transplantacija organa živega darovalca,·	
kirurška presaditev kostnega mozga.·	

NOVO NOVO 

E: ziga@mozaik-zavarovanj.

Zdravljenje pri  
najboljših zdravnikih

preberite si članek...
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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

JESENICE CENTER, TITOVA – gostinski lokal s stanovanjem Celotna 
stavba: 93 m2 + garaža, adaptirano l. 1985. Objekt je videza manjše vrstne 
hiše, v centru Jesenic, terasaste gradnje, v 4. etažah. Stanovanjski del ima 
svoj vhod in obsega dve zgornji etaži (2-sobno stan.) z balkonom, teraso, 
garažo in delavnico. Gostinski lokal obsega spodnji dve etaži. Oba dela sta 
ločena (vsak ima svoj vhod). EI razred G. Znižana cena: 74.000 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 v izdelavi. Cena: 84.000 EUR.

JESENICE, CESTA REVOLUCIJE – 1 sobno stanovanje
38 m2, zgrajeno l. 1963, 2/5 nad., v bloku, z balkonom, S stran, Prijetno 
in prostorno stanovanje, v prvotnem stanju, zato potrebno obnove. Nov 
toplotni ovoj stavbe + fasada (2011). Obsega hodnik, kuhinjo z jedilnico, 
dnevno sobo, kopalnico z WC-jem, balkon in klet. Nizki stroški. ZK 
urejeno, EI razred E. Cena: 29.900 EUR.

NOVO

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. Cena: 47.500 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 v izdelavi. Cena: 57.000 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, garnitura kuhinja), 9/13 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 postopku, 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.

LESCE, DEŽMANOVA – 1 sobno stanovanje 36 m2, zgrajeno l. 1986, adaptirano 
l. 2011, VP/5 nad., z balkonom, v bloku. Popolnoma prenovljeno  stanovanje 
(instalacije, kopalnica, kuhinja, okna, radiatorji, notranja in zunanja vrata). Stanovanje 
ima svoj vhod in obsega predprostor, kuhinjo, dnevno spalni prostor z izhodom na 
zastekljen balkon, kopalnico z WC-jem in klet. Prodaja se v celoti opremljeno (tudi 
pralni stroj, televizor, hladilnik). ZK urejeno, EI v izdelavi. Cena: 62.000 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.

NOVO

UgODNO

ZNIŽANA 

CENA

NOVO

NOVO

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

Fiat  Doblo 1.6 Multijet 16V 
Active, l. 2012, servisna 
knjiga, 54.380 km

11.200€

Ford C-Max 1.6 TDCi Trend, 
l. 2013, servisna knjiga, 
118.473 km

11.500€

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

Ford  S-Max 1.6 TDCi 
Titanium, l. 2012, 102.473 
km, 1. lastnik

14.900€

Lancia  Ypsilon 1.2 8V Gold, 
l. 2013, 34.500 km, 
servisna knjiga

9.500€

Opel  Insignia SportsTourer 
2.0 CDTI, l. 2012, servisna 
knjiga, 114.394 km

12.900€
 

Peugeot  3008 Active 1.6 
e-HDi FAP Avt., l. 2013, 
122.210 km, serv. knjiga

12.700€

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

8.750€

VW  Golf 1.6 TDI BMT 
Trendline, l. 2013, servisna 
knjiga, 98.000 km

13.700€

VW  Sharan 2.0 TDI 
BlueMotion, l. 2012,  
servisna knjiga, 100.697 km

18.500€

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.

BMW serija 3: 320d, 
l. 2012, 90.829 km, servisna 
knjiga

21.900€

VW  Passat Variant 1.6 TDI 
BMT Comfortline, l. 2012, 
servisna knjiga, 128.000 km

12.900€

Škoda  Fabia 1.6 TDI. 
AMBITION, l. 2012, servisna 
knjiga, 71.458 km

7.900€ 15.500€



43,90€
One, 
edt 50ml

CK in 2U, 
edt 50ml edp 30ml

19,90€

Odprti vse dni v letu!

Cenejši nakupi svetovno priznanih blagovnih 
znamk dišav in kozmetike, oblačil, sladkega 
programa, tobačnih izdelkov, tobaka ter daril. 

Paradiso 
azzuro

w w w . k o m p a s - s h o p . s iO B I Š Č I T E  N A Š O  S P L E T N O  T R G OV I N O . 

19,90€
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kamp oprema
K O M P A S  S H O P  J A R Š E

Zgornje Jarše pri  Domžalah

ŠOTORI IZ ZALOGE

30% 70%do

IZBRANI ARTIKLI
PRETEKLIH SEZON

Široka ponudba priznanih proizvajalcev kamp opreme:


