POLETNA OHLADITEV V
PLANINSKIH KOČAH

6

NASVETI OB NAKUPU PELETOV 14

najboljši že 25 let

PRENOVLJEN SALON VOZIL
RENAULT PODJETJA ASP
V LESCAH

20
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PNEVMATIKE
PLATIŠČA
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GSM: 041 641 197
Tel.: 04 580 21Žemlja
74
Janez
ml.ml.
s.p.s.p.
Žemlja
Janez

servis in polnenje
klimatskih naprav
Zabreznica
20a,
4274
Žirovnica
Zabreznica
20a,
4274
Žirovnica
Žemlja
Janez
ml. s.p.
GSM:
041041
641641
197197
GSM:
Žemlja
Janez
ml.ml.
s.p.
Žemlja
Janez
s.p.
Žemlja
Janez
ml.
s.p.
Zabreznica
20a,
4274
Žirovnica
Tel.:
04 04
580580
21 21
74 74
Zabreznica
20a,
4274
Žirovnica
Tel.:
Zabreznica
20a,
4274
Žirovnica
GSM:
041
641
197 20a, 4274 Žirovnica
GSM:
041Zabreznica
641
197
GSM:
041
641
197
Tel.:
04
580
21
74
GSM:
041
641 197, Tel.: 04 580 21 74
Tel.:
04 04
580580
21
74 74
Tel.:
21

T: 04 53 53 805, www.avtomony.si

VELIKA
IZBIRA
SKUTERJEV
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ELEKTRIČNO ZLOŽLJIVO KOLO
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Alpska 43,
4248
Lesce

€

DALMATINER

0,033
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vitka. ekosklad 13,5cm.
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Dalmatiner izolacijska plošča je patentiran izdelek podjetja Caparol.
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PVC OGRAJE ZA VAŠ DOM

Kam jo mahaš danes?
JULIJ 2016
PETEK 8

SOBOTA 16

BLED: 21. Mednarodni glasbeni
festival Bled ob 18.uri – Festivalna
dvorana Bled

BLED: 21. Mednarodni glasbeni
festival Bled ob 20.30 uri – Župnijska
cerkev Sv. Martina

BLED: 21. Mednarodni glasbeni
festival Bled ob 20.30 uri – Grand
hotel Toplice
SREDNJA VAS V BOHINJU: Vaški
večeri pod lipo v Bohinju (narodno
zabavna glasba) ob 20.30 uri –
Srednja vas v Bohinju

SREDNJA VAS V BOHINJU: Vaški
večeri pod lipo v Bohinju (narodno
zabavna glasba) ob 20.30 uri –
Srednja vas v Bohinju

PONEDELJEK 11

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.

ST,
AŽURNO
TA
KVALITE
NE
D
IN UGO
!
CENE
Z novo ograjo poskrbite za nov
izgled vaše hiše, okolice, ...

BREZPLAČNE IZMERE IN SVETOVANJE NA VAŠEM DOMU!

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

ugodnosti

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
2
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TOREK 12

BLED: 21. Mednarodni glasbeni
festival Bled ob 20.30 uri – Belvedere

SREDA 13

BLED: 21. Mednarodni glasbeni
festival Bled ob 20.30 uri – Grand
hotel Toplice
BOHINJ-RIBČEV LAZ: 12.festival
Kanal – Grajski oktet ob 20.16 uri Suha struga hudournika ob Kava baru
Paviljon

ČETRTEK 14

BLED: 21. Mednarodni glasbeni festival
Bled ob 20.30 uri – Grand hotel Toplice
RADOVLJICA: Četrtkove osvežitve na
trgu: Big band RTV Slovenija ob 21.
uri – Linhartov trg
KRANJ: Vročica poletne noči 2
(Stand up-impro) ob 19.uri – Mestna
knjižnica Kranj

PONEDELJEK 18

SREDA 20

BOHINJ-RIBČEV LAZ: 12.festival
Kanal – Gwen Hughes ob 20.16 uri Suha struga hudournika ob Kava baru
Paviljon

PONEDELJEK 25

SREDNJA VAS V BOHINJU: Vaški
večeri pod lipo v Bohinju (narodno
zabavna glasba) ob 20.30 uri –
Srednja vas v Bohinju

SREDA 27

BOHINJ-RIBČEV LAZ: 12.festival
Kanal – King Foo ob 20.16 uri - Suha
struga hudournika ob Kava baru
Paviljon

ČETRTEK 28

BLED: 26. Okarina etno festival, Bled
ob 20.30 uri – Blejski grad

SOBOTA 30

BOHINJ-RIBČEV LAZ: Kmečka ohcet
2016 ob 18. uri – Pod skalco

VABLJENI V ZADRUGO NA REČICI
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

• PROGRAM ZA VLAGANJE STEKLENICE,
KOZARCI, POKROVI
Anja Kernc
Breg 22a, 4274 Žirovnica
T: 040 830 245
E: info@pridne-tacke.si
www.pridne-tacke.si

• GAJBICE ZA
SHRANJEVANJE
PRIDELKOV

V mesecu JULIJU in AVGUSTU
pričnemo z dvema aktivnostima.
Novo v Sloveniji
Tečaj šolanja po metodi
Tellinghton TTouch.
Sprehod in trening.

• OGLJE ZA ŽAR
• ORODJE ZA VRT
(vrtne škarje, noži, lopate, vile, ...)

Več si preberite na spletni ali FB strani.

DOMAČI KOTIČEK

jabolčni kis, Krhlji, sokovi,
čaji, moka, bučno olje,
sončnično olje, MED, kreme
in tinkture, mila, ...

• VSE ZA VRT (gnojila za poletno gnojenje
plodovk, gnojila za rože, sredstva
proti polžem, ušem, mrčesu, pasti za
voluharje,…)
• ŽELEZNINA
(barve, laki, svedri, program orodja, ...)
• Gozdarski program (orodje in zaščitna
sredstva)

namakalni
program

Smo
zastopniki
blagovne
znamke

MLADI
KROMPIR

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

®

®®

www.asteriks.net

d.o.o.

Oblak alu d.o.o., Podboršt pri Komendi 007b, 1218 Komenda

PE in salon: Savska loka 8, 4000 Kranj

www.asteriks.net
www.asteriks.net
POPUST ZA
ROLETE IN KOMARNIKE

-10%

DO KONCA SEPTEMBRA

POPUSTZA
ZA
SVET SENČIL
POPUST

tende - markize
ROLETEIN
INKOMARNIKE
KOMARNIKE
ROLETE
žaluzije (zunanje in notranje)
rolete  panelne zavese
komarniki  screen roloji roloji
DOplise
KONCA
SEPTEMBRA
rolo garažna vrata
zavese
DO
KONCA
SEPTEMBRA

-10%
-10%

SVETOVANJE, IZDELOVANJE,
MONTAŽA IN SERVIS

SVETASTERIKS
SENČIL
SVET
SENČIL
SEN^ILA
d.o.o.
tende - markize

Cesta na Loko 2, 4290 Trži~, Slovenija
tende
- markize
T: (zunanje
04 59 55 170
žaluzije
in notranje)
T/F:
04 59 55in
177
žaluzije
(zunanje
notranje)
 panelne
rolete
G: 041
733 709zavese
 panelne zavese
rolete
E: info@asteriks.net
 screen roloji roloji
komarniki
komarniki
 screen
roloji roloji
Obi{~ite
nas v na{em
razstavnem
salonu.

rolo garažna vrata plise zavese
rolo garažna vrata plise zavese

SVETOVANJE, IZDELOVANJE,

STEKLARSTVO IN
IZDELAVA ALU STAVBNEGA POHIŠTVA

www.oblak-alu.si
info@oblak-alu.si
041/34-30-20,
041/72-16-17,
041/73-47-20
tel: 04/204-12-93
fax: 04/204-11-46

komerciala: komerciala@oblak-alu.si
administracija: vesna@oblak-alu.si
brane@oblak-alu.si
direktor:

ID DDV: SI40892069
Proizvodnja
in montaža
TRR:
SI56 3300 0000
2447 689
aluSI56
oken
in vrat,
0231
2025 alu
5147 548

polkna, zimski vrtovi,
vetrolovi, nadstreški,
protipožarni elementi,
varjenje aluminija,
krivljenje pločevine,
strukturne fasade,
steklene
vitrine,
proizvodnja in montaža alu oken
in vrat,
alusteklene
kuhinjske obloge,
polkna, zimski vrtovi, vetrolovi,
nadstreški,
steklena vrata, steklene
protipožarni elementi, varjenje
aluminija,
fasade,
steklene
ograje,
pleksi steklo,
krivljenje pločevine, strukturne
fasade,
ogledala, okvirjanje slik
*

steklene vitrine, steklene kuhinjske obloge,
steklena vrata, steklene fasade, steklene
ograje, pleksi steklo, ogledala, okvirjanje slik
Oblak alu d.o.o., steklarstvo in izdelava stavbnega pohištva
d.o.o., Podboršt pri Komendi 007b, 1218 Komenda
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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
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Šifra: PH01416B, Lokacija: Bled, Opis:
Starejša kmečka hiša, Površina stavbe 150
m2, Površina zemljišča: 157 m2, Letnik/obnova: 1861/1980, Cena: 150.000 €.

Šifra: PH01425B, Lokacija: Moste, Žirovnica, Opis:
Dvostanovanjska montažna hiša, Površina stavbe:
232 m2, Površina zemljišča: 557 m2, Letnik/obnova:
1984/2014, Cena 195.000 €.

Šifra; PH01357B, Lokacija: Spodnje Gorje, Opis:
Stanovanjska hiša in gospodarsko poslopje ter
5000 m2 zemljišča Površina stavbe: 105 m2,
gosp. poslopje 100 m2, površina zemljišča 5.000
m2, Letnik/ obnova 1955/2000, cena 248.000 €

Šifra: PH01407L, Lokacija: Moste pri Žirovnici,
Opis: Starejša kmečka hiša in gospodarsko poslopje,
Površina stavbe: 170 m2, Površina zemljišča: 692
m2, Letnik/obnova: 1840/1973, Cena: 78.000 €.

Šifra: Nova ponudba, Lokacija: Poljšica pri Bledu,
Opis: Stanovanjska hiša, Površina stavbe 100
m2, Površina zemljišča: 637 m2, Letnik/obnova:
1967/2006, Cena: 75.000 €.

Šifra: PH01358L, Lokacija: Koroška Bela, Opis:
Dvostanovanjska hiša, Površina stavbe: 225 m2,
Površina zemljišča: 325 m2, Letnik/obnova: 1965/2010,
Cena: 114.000 €.

Šifra: PP01379B, Lokacija: Radovljica, Opis:
Stanovanjska hiša – odlična lokacija. Površina
stavbe: 176 m2, Površina zemljišča: 607 m2,
Letnik/ obnova : 1968/2011, Cena 173.500 €.

Nova ponudba, Lokacija: Ovsiše pri Podnartu,
Opis: Del stanovanjske hiše in samostojni garažni
objekt, Površina stanovanja: 77 m2, površina kletnih prostorov 15 m2, površina garažnega objekta
78 m2. Površina zemljišča: 370 m2, Letnik/obnova:
1900/1970/2000, Cena: 75.000 €.

Šifra: PH01350B, Lokacija: Bled, Rečica, Opis:
Dvostanovanjska hiša, Površina stavbe: 180 m2,
Površina zemljišča: 1.114 m2, Letnik/obnova:
1962/1985, Cena 169.000 €.

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: 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: PH01410L, Lokacija: Podnart, Opis:
Stanovanjska hiša, Površina stavbe 140 m2,
Površina zemljišča: 857 m2, Letnik/obnova:
1960/1996, Cena: 131.000 €.

Podroben opis nepremičnin
poIščite na www.MAKLER-BLED.si
Na naši spletni strani tudi nova ponudba stanovanj!

4
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Posebno obvestilo !
Prosimo zainteresirane kupce nepremičnin, da nas za ogled
objavljenih nepremičnin pokličejo in si nepremičnino ogledajo z
našim spremstvom, ogledov ne zaračunavamo!

29.500 €

28.900 €

Nissan Navara 2.3 dCi 190
N-Connecta, l. 2016, 9.467 km,
ABS, tempomat, multif. servo volan

15.600 €

Renault Espace dCi 130 Energy
Start Stop Zen, l. 2016, 1.020 km,
multif. servo volan, tonirana stekla

7.990 €

Nissan Juke 1.2 DIG-T 360°,
l. 2016, 1.364 km, ABS, multifunkcijski servo volan, ALU platišča

8.690 €

Renault Twingo SCe 70
Expression, l. 2015, 23.536 km,
ABS, multif. servo volan, klima

6.165 €

Citroen C5 Tourer 2.0 HDi FAP
Dynamique, l. 2010, 156.081 km,
ABS, tempomat, garažiran

Renault Clio Grandtour 1.5 dCi
Expression, l. 2009, 76.693 km,
ABS, garažiran, tonirana stekla

8.190 €

10.750 €

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

28.390 €

Dacia Sandero 1.2 16V Life,
l. 2016, 0 km, ABS, klima, tonirana
stekla, multifunkcijski servo volan

30.290 €

Renault Talisman GT dCI 130 ZEN,
l. 2016, 0 km, ABS, meglenke, multifunkcij. servo volan, PDC/Parktronic

Renault Kadjar dCi 130 Energy
4WD Iconic, l. 2016, 0 km, ABS,
multif. servo volan, klima, tempomat

22.375 €

24.862 €

Nissan Qashqai 1.2 DIG-T 360° +
Panorama, l. 2016, 600 km, ABS,
multifunkcijski servo volan, garažiran

Renault Kadjar 4x4 dCi 130 Energy
Bose Edition, l. 2015, 11.358 km,
multifunkcijski servo volan, usnje

13.190 €

9.240 €

Renault Megane Grandtour dCi
110 Energy Expression, l. 2014,
36.718 km, multif. servo volan

Renault Grand Scenic 1.5 dCi
Expression, l. 2012, 127.345 km,
ABS, ESP, multif. servo volan

5.270 €

3.990 €

Citroen C4 Picasso 2.0 HDi
Exclusive FAP Avt., l. 2009, 210.819
km, ALU platišča, klima, ABS

Citroen C1 1.0 SX, l. 2009,
123.886 km, ABS, klima, tonirana
stekla, garažiran

22.590 €

21.890 €

Renault Megane Berline dCi 130
Energy S S GT Line, l. 2016, 0 km,
ABS, servo volan, ALU platišča

Renault Talisman Business Energy
dCi 110 Stop Start, l. 2016, 0 km,
ABS, avt. klima, servo volan

33.480 €

30.500 €

Nissan X-Trail 4WD 1.6 dCi 360°,
l. 2016, 0 km, ABS, meglenke, multif.
servo volan, tonirana stekla, tempomat

Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04/58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04/53 53 450

Renault Megane Coupé RS 2.0T 275
CUP, l. 2016, 0 km, ABS, usnje, športni
sedeži, PDC/Parktronic, športni 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.

JUlIJ 2016 •
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Poletna ohladitev
v romantičnih planinskih kočah

Morje ali hribi? Je vprašanje, ki ga lahko pogosto slišimo, ko se med seboj pogovarjamo o poletnih
počitnicah ali poletnih izletih. Veliko ljudi se poleti rado odpravi v hribe, kjer so temperature pogosto
znosnejše, planinske koče pa poskrbijo za romantično vzdušje, ki ga pričarata prisotnost narave in odmik
v tišini. Kaj pa je dobro vedeti, če se odločimo za obisk planinskih koč?
V Sloveniji imamo registriranih 178 planinskih
koč, zavetišč in bivakov. Planinske koče lahko
obratujejo: vse leto, v glavni planinski sezoni,
občasno ali ob določenih dnevih. V pomoč so
nam lahko oznake odprtosti koč:
• OS - koča je stalno odprta,
• OSP - koča je odprta stalno, razen ob
ponedeljkih,
• OPSNP - koča je odprta ob petkih,
sobotah, nedeljah in praznikih,
• OSNP - koč je odprta ob sobotah,
nedeljah in praznikih,
• ONP - koča je odprta ob nedeljah in
praznikih,
• ON - koča je odprta ob nedeljah.

PLANINSKO DRUŠTVO RADOVLJICA
Ul. Staneta Žagarja 2b
4240 RADOVLJICA
tel./ fax:04 531 55 44
E-mail: info@pdradovljica.si
120 LET

Valvasorjev dom pod Stolom
(1180m)
Odprt je vse dni v letu.
Planinci so ga v letu 2014 izbrali
za naj planinsko kočo, ponaša se s
certifikatoma Okolju prijazna koča in
Družinam prijazna koča.
Veliki prostori so primerni za srečanja
zaključenih družb.
Kontakt: 051 328 648

Roblekov dom na Begunjščici
(1657m)

Nudi enega najlepših razgledov v
Karavankah, Od Karnijskih Alp do
Snežnika.
V zimskem času je odprt ob vikendih, v
času sezone od 20.6. do 30.9. pa vsak dan.
Kontakt: 051 323 402

Pogačnikov dom na Kriških
podih (2050m)

Naša najvišja postojanka stoji v
edinstvenem svetu ob Kriških jezerih,
obdaja ga veriga dvatisočakov, tu boste
doživeli pravo visokogorsko vzdušje.
Odprt od 20.6. do 30.9.
Kontakt: 051 221 319

6
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Vsaka planinska koča mora imeti v času obratovanja na
razpolago vsaj preproste tople jedi (enolončnice ipd.), čaj,
brezalkoholne pijače in druge napitke. Upravljavec planinske koče mora spoštovati sklepe UO PZS, ki določajo najvišje
cene prenočevanja z uporabo lastne posteljnine, popuste
pri prenočevanju, najvišje cene osnovne preskrbe v planinskih kočah in druga skupna določila za delovanje planinskih
koč. Uporaba posteljnine pri prenočevanju v vseh planinskih
kočah je obvezna. PZS priporoča, da za prenočevanje uporabljate svojo posteljnino (planinska spalna rjuha, spalna
vreča samo na podlagi odobritve oskrbnika), ki jo prinesete
s seboj. Osebje planinske koče ima pravico do izvajanja
nadzora - zloraba se kaznuje s trikratnim plačilom polne

TURIZEM NA KMETIJI
BRUNARICA
PRI INGOTU

cene prenočevanja. Ceno za uporabo (najem) posteljnine
določi upravljavec sam, koča pa mora imeti v prodaji tudi
planinsko spalno rjuho za enkratno ali večkratno uporabo.
Dodatkov k navedenim cenam (ekološke takse/prispevki,
takse/prispevki za obnovo koče ipd.), razen zakonsko predpisanih, ni dovoljeno zaračunavati.
Slovenski planinci pa imajo tudi svoj častni kodeks, ki pravi,
da so planinske koče namenjene počitku, prehranjevanju
in planinskemu usposabljanju. Seveda je potrebno vedeti,
da so želje in potrebe planincev dokaj različne in koče tudi najbolj udobne - niso opremljene in oskrbovane tako,
da bi v njih lahko ustregli prav vsem njihovim zahtevam.
Kodeks planincev zato priporoča, da pri uporabi sto-

Polona in Drejc Karničar
Zgornje Jezersko 140
senkova.domacija@gmail.com
www.senkovadomacija.si
T: 031 777 188

• sobe in apartmaji
• kamp na kmetiji
• organizacija dogodkov

Na Šenkovi domačiji ponujamo nastanitev v sobah in apartmajih, prostor za kampiranje ter
parkirišče za avtodome. Najeti je možno prostor za piknik, družinsko ter poslovno srečanje
in se dogovoriti za kulinarično uživanje v domačih dobrotah ekološke pridelave. Pozimi
izposojamo tekaško opremo in vas razvajamo v savni ter vam vedno radi svetujemo izbiro
naslednjega pohodniškega cilja.

planšarija
v Jasenjah nad
Gozdom Martuljkom
V Brunarici pri Ingotu skušamo obuditi del planšarske tradicije, ko je
bilo življenje še bolj enostavno, jedilnik pa sestavljen sezonsko. Tako
ponudimo pohodnikom enolončnice kuhane v kotlu na odprtem ognju,
zavitke z raznimi nadevi, pehtranovo potico, ajdove žgance in kislo mleko,
čaj iz okoliških zelišč, za boljši apetit pa šilce domačega.
Privoščite si izlet v kulinarične in kulturne dogodivščine in obiščite
Brunarico pri Ingotu
Odprto: od maja do oktobra ob vikendih in za praznike
Julija in avgusta vsak dan. Za naročene skupine po dogovoru

Inf.: 041 749 048 • www.jasenje-priIngotu.com • barbara.robic@telemach.net

ritev planinske koče ravnajmo tako, da bomo porabili čim manj energije in vode ter povzročili čim manj
hrupa in odpadkov. V koči bodimo obzirni do osebja in
obiskovalcev in spoštujmo hišni red. V njej upravičeno
pričakujemo domačnost, skromno zavetje in postrežbo,
informacije o stanju poti in vremenski napovedi ter
posredovanje obvestila v primeru nesreče. Prehranjujmo
se v planinski koči, s seboj prineseno hrano tako omejimo na najmanjšo možno mero. S tem zmanjšamo težo
nahrbtnika, z ustvarjenim prihodkom pa omogočamo
vzdrževanje planinske koče. V planinskih kočah naj vlada
vzdušje pristne planinske domačnosti in topline.
Vir in foto: Planinska zveza Slovenije

OBISK LOVSKE KOČE NA TALEŽU!
G: 041 622 938

Nudimo vam:

• jedi iz žara
• pečena rebra
s prilogo
• domače koline
• grmado
• borovničev zavitek

Prešernova ulica 4, Radovljica
ZA TORTE Z MOTIVI PO VAŠI
ŽELJI ZA ROJSTNI DAN IN
RAZNA PRAZNOVANJA.

Še posebej vabimo
zaključene skupine
do 50 oseb.

PO PRIJETNI ZABAVI
MOŽNOST BREZPLAČNEGA
POČITKA NA
SKUPNIH LEŽIŠČIH

Del. čas: torek, sreda, četrtek in nedelja 10.00 – 18.00,
petek in sobota 10.00 – 22.00 oziroma po dogovoru.

T: 04 531 54 30
JUlIJ 2016 •
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Iz naših krajev
Otvoritev
restavracije v Lescah
in McDonaldsova
donacija za otroško
igrišče v Kropi

Lesce, 21.6.2016 - Ob otvoritvi
restavracije v Lescah na Hraški cesti
je McDonald's podaril 3000 evrov za
celovito prenovo javnega otroškega
igrišča v Kropi, ki jo občina načrtuje
v tem letu. Donacijo so prevzeli
učenci OŠ Staneta Žagarja Lipnica z
ravnateljico Alenko Cuder. Za sredstva
se je direktorju družbe McDonald's v
Sloveniji Srđan Krumpaku zahvalil tudi
župan Ciril Globočnik in poudaril, da je
nova restavracija dobrodošla z vidika
novih delovnih mest in dodatnega
programa v Trgovsko nakupovalnem
centru Lesce. V restavraciji v Lescah
je zaposlitev dobilo 65 ljudi, od tega
35 rednih sodelavcev, priložnost pa je
ponudilo tudi 30 študentom.

Rekonstrukcija ceste v
Otočah zaključena

Radovljica, 21.6.2016 - V Otočah so
konec junija s priložnostno slovesno
stjo obeležili zaključek izvedbe
rekonstrukcije cestnega odseka.
Kot je na dogodku povedal župan
Ciril Globočnik, je Občina Radovljica
za obnovo ceste namenila 275 tisoč
evrov in v okviru te naložbe namestila
tudi nove vodovodne vode ter
javno razsvetljavo. Gradbena dela
za rekonstrukcijo 140 metrskega
odseka lokalne ceste in sanacijo
brežine s podporno konstrukcijo je
izvedla Gorenjska gradbena družba
po projektu družbe Ronix. Vodovod
je izvedla Komunala Radovljica, javno
razsvetljavo pa Elektrogradnje Štefelin
s.p.. Gradbeni nadzor je izvajal Slavko
Bassanese s.p.. V imenu domačinov se
je za prepotrebno obnovo ceste zahvalil
Franc Pogačnik in ob tej priložnosti
krajane pozval k sodelovanju pri
ureditvi problematike zalednih voda, za
katero bo sredstva zagotovila občina.
Dobro obiskano slovesnost v Otočah je
povezovala Pavla Bassanese, program
pa pripravili otroci iz Ljubnega, Posavca
in Otoč pod mentorstvom Mojce

Groše. Na harmoniko je zaigral mladi
Luka Lambergar.

34. Festival Radovljica
2016: koncerti,
nastopajoči in
spremljevalni program

Radovljica, 16.6.2016 - 34. Festival
Radovljica 2016 v organizaciji
Društva ljubiteljev stare glasbe
Radovljica, bo potekal od 6. do 23.
avgusta. Na lokacijah v Radovljici
in Velesovem se bo zvrstilo deset
raznoličnih koncertnih dogodkov
od glasbene rekonstrukcije zgodbe
o Orfeju iz Ovidijevih Metamorfoz
do Debussyjevih samospevov, od
projekcije nemega filma Trpljenje
Ivane Orleanske z živo glasbo
zgodnjega 15. stoletja do sporeda, ki
bi navdušil Sherlocka Holmesa. Kar
pet sporedov je nastalo posebej za
festival in bodo prvič predstavljeni
v tej obliki. Nastopili bodo umetniki
iz dvanajstih evropskih držav, ZDA in
Kanade. V sklopu festivala prirejajo
tudi delavnico za pevce in tečaj za
kljunasto flavto. Festival, ki ga že
deseto leto umetniško vodi Domen
Marinčič, vsako leto obišče približno
2500 obiskovalcev. Festival Radovljica
2016 bo odprl vrata v soboto, 6.
avgusta, s sporedom Oswald von
Wolkenstein – Kozmopolit. Ansambel
Leones bo izvajal glasbo slavnega
poznosrednjeveškega pevca, pesnika
in skladatelja, ki je prepotoval velik
del Evrope, se podal v Azijo in Afriko.
Mudil se je tudi na ozemlju današnje
Slovenije in v dveh pesmih uporabil
slovenskebesede.Nasklepnemvečeru,
v torek, 23. avgusta, bo ansambel viol
da gamba Phantasm pod vodstvom
Laurenca Dreyfusa izvajal glasbo iz
zbirke Kraljevski consort Williama
Lawesa. Ta velja za eno najsijajnejših
zbirk ansambelske plesne glasbe vseh
časov. Po razponu in izrazni globini
je podobna Dowlandovim pavanam,
Bachovim orkestrskim suitam, plesom
v Rameaujevih operah pa tudi
Straussovim valčkom. Na vse koncerte
vozi brezplačni festivalski avtobus iz
Ljubljane in Kranja.
Vir in foto: Občina Radovljica

Suzana
T: 040 532-565
E: info@fuzija.si
Enostavnost čiščenja, čudovit izgled, občutek
globine, čudoviti motivi, garancija ...
Vse to in še več so prednosti
steklene kuhinjske obloge.
Če iščete dobro idejo za kuhinjsko ali
kopalniško steklo, si oglejte našo ponudbo vzorcev
na www.kuhinjsko-steklo.si

Avtohi{a Vrta~, d.o.o. Kranj
Delavska cesta 4, 4000 KRANJ,
tel.: 04 27 00 210, www.avtohisavrtac.si
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Iz naših krajev
Pester junij na Beli

NOVA HYUNDAI ELANTRA
vabljeni na testno vožnjo
Alpska 43, 4248 Lesce
T: 04 53 53 805
www.avtomony.si

ODKUP HLODOVINE
S&J d.o.o.

POKLIČITE:

040 370 000
JERNEJ

• 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
direktor
• Popravila klasičnega in ladijskega interierja
• Zapuže 36 | 4275 Begunje na Gorenjskem | +386 (0)31 334 498
info@mizarstvo-preseren.si | www.mizarstvo-preseren.si

Marko Prešeren

NOVO! Opremljanje avtodomov

Mizarske storitve, zaključna gradbena dela
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

...z vrhunsko kakovostjo do zadovoljne stranke

Bohinjska Bela, 23.6.2016 - Mesec
junij je na Podružnici osnovne šole
Bohinjska Bela vedno nekaj posebnega.
Pa ne samo zato, ker se veselijo
počitnic, ampak ker se, kot zatrjujejo,
dogajajo same prijetne stvari. V
začetku meseca junija so v okviru
projekta Sprejemanje drugačnosti
spoznali Brazilijo. Njihovemu povabilu
sta se odzvala Katja in Lindomar, ki
živi na Bohinjski Beli, a prihaja iz daljne
Brazilije. Zanimiva predstavitev je
otroke in ostale prisotne v sliki in besedi
popeljala v Brazilijo, kjer je življenje
precej drugačno kot pri nas. Najbolj
so jih prevzele slike prelepih plaž in vsi
so si zaželeli, da jih enkrat mogoče le
obiščejo. Za konec sta gosta postregla
s pravo brazilsko sladico, pripravljeno
iz arašidov. Iztekajoče šolske dni so
popestrili še s prijetnim druženjem
učencev, staršev in učiteljic. V okviru
Srednjeveških dnevov na Blejskem
gradu so si ogledali lutkovno – igrano
predstavo Princeska na zrnu graha in
se sprehodili po srednjeveškem taboru.
Na šoli imajo radi gibanje in naravo,
zato so se na končni izlet odpravili v
naše prelepe gore. Za cilj so si izbrali
Kočo v Krnici.
Vir: Občina Bled

760 let prve pisne
omembe Kranja in 80
let Majde Žontar

Kranj, 20. junij 2016 - Gorenjski
muzej je ob 760 letnici prve pisne
omembe Kranja v Valvasorjevi Slavi
vojvodini Kranjski v ponedeljek, 20.
junija 2016, pripravil 1. zgodovinski
dan z naslovom Podobe gorenjske
preteklosti in ob tej priložnost izdal
tudi zbornik z devetnajstimi povzetki
referatov. Dogodek je bil posvečen tudi
80-letnici Majde Žontar, ki je bila 33
let zvesta Gorenjskemu muzeju in ga
nekaj časa tudi vodila.
Udeležence je pozdravil župan Mestne
občine Kranj Boštjan Trilar in se zahvalil
Gorenjskemu muzeju za organizacijo
tako pomembnega jubileja in vsem
avtorjem prispevkov. Udeležence je
spomnil, da ime Kavarna Khislstein 12
56 nosi to ime prav zato, da spominja
na leto, ko je bil Kranj prvič pisno
omenjen. Poseben nagovor in čestitka
župana pa je bila namenjena Majdi

Žontar za njen prispevek k bogatemu
zapisu o zgodovini Kranja, za kar je leta
1995 prejela najvišje občinsko priznanje
na področju kulture, Veliko Prešernovo
plaketo in leta 1996 najvišje državno
priznanje za delo s področja muzejske
stroke, Valvasorjevo nagrado. Župan
je gospe Žontar izročil šopek in jo
zaprosil, da svoje znanje in vedenje o
zgodovini, zlasti Kranja in Gorenjske še
vedno beleži in ga s tem ohranja našim
rodovom.
Vir: Mestna občina Kranj

Uspešen slavnostni
dogodek ob odprtju
Sokolskega doma

Gorenja vas, 15.5.2016 - Od vasi
do vasi Tavčarjeva pot drži! Velika
udeležba je zaznamovala slavnostno
povorko z Visokega prek Poljan do
Gorenje vasi, kjer so slavnostno odprli
prenovljen Sokolski dom. Slavnostni
dogodek je bil posvečen spominu na
našega rojaka, pisatelja in politika Ivana
Tavčarja. Obiskovalci so pot začeli na
Visokem, kjer je po krajšem kulturnem
programu župan Milan Čadež na
Tavčarjevo grobnico položil venec, v
dvorcu pa so si lahko ogledali tudi štiri
nove stalne razstave. V povorki, ki so jo
sestavljala številna poljanska društva
in tudi drugi udeleženci, so krenili do
Hotovlje, kjer je amaterska igralka
Anica Berčič nastopila z odlomkom
iz Tavčarjeve črtice Šarovčeva sliva.
Naslednja postaja je bila Šubičeva hiša,
kjer so po kulturnem programu, ki
so ga pripravili v OŠ Poljane, uradno
predali namenu ploščad pred Šubičevo
hišo in varno šolsko povezavo od Vidma
proti OŠ Poljane. Ogledali so si tudi na
novo urejeno trgovinico v Šubičevi hiši,
kjer bodo na voljo številni kakovostni
izdelki poljanskih ustvarjalcev. Krenili
so naprej in pri OŠ Ivana Tavčarja
v Gorenji vasi so jih z okusno
dobrodošlico pričakali osnovnošolci.
Pridružila se jim je tudi pihalna godba
in mažoretke ter skupaj so se podali
do končnega cilja - Sokolskega doma. V
programu slavnostnega odprtja doma
so nastopili Vokalna skupina Cantabile,
akrobatska skupina Cvetke iz OŠ Cvetka
Golarja in skupina veteranov Sokolske
zveze Slovenije. Dogodek so zaključili z
veselico in Triom Šubic.
Vir: Občina Gorenja vas-Poljane
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S kolesom na izlet

- Družinam prijazne kolesarske poti!
Družinsko-kolesarske ekspedicije so odlična popotnica za otrokov
razvoj in povezanost med družinskimi člani. Morda bodo ravno
zaradi tega otroci vzljubili preživljanje prostega časa v naravi in
se tako izognili posedanju pred TV ekranom. Tokrat smo za vas
izbrali nekaj kolesarskih poti, ki so razmeroma varne, ponujajo pa
obilo postajališč za obvezne postojanke, namenjene sladkornim
injekcijam, požirku tekočine ali brisanju nosov. Niso prezahtevne
in so zato kot ustvarjene za mlade nadobudneže, ki šele okušajo
vesoljstvo koles. Zelo pomembno pa je tudi, da imamo kolo primerno vzdrževano. Zaščititi moramo svojo investicijo in poskrbeti za
optimalno delovanje našega kolesa, saj lahko le tako uživamo ob
vožnji in poskrbimo za varnost na kolesu.

1. Po Gorenjski

• Dolžina poti: 7 kilometrov v eno smer
• Relacija: Kranj–Škofja Loka
• Čas poti: 30 minut
• Zahtevnost: lahka
• Podlaga: asfalt
Gorenjska kolesarska pot se začenja na Laborah pri cestni tabli, ki
označuje konec mesta Kranj, v smeri Medvod. Uvodni del steze poteka vzporedno z železniško progo, čez 1,5 kilometra prečka železniško
progo ( varovana je z zapornicami), nato zavije desno in se nadaljuje
vse do Trate pri Škofji Loki. Steza je asfaltirana in občasno “poseljena”
s kmetijsko mehanizacijo, zato previdnost ne bo odveč.

2. Klodičeva kolesarska pot

• Dolžina poti: 11 kilometrov v eno smer
• Relacija: Bohinjska Bistrica–Stara Fužina (Bohinjsko jezero)–Srednja
vas
• Podlaga: kolovoz
Klodičeva kolesarska pot je speljana po javnih kolovoznih poteh
mimo slikovitih vasic ob Savi, znamenitih bohinjskih kozolcev in slapu
Ribnica vse do Bohinjske Bistrice ter Bohinjskega jezera in naprej do
Srednje vasi. Cesta je namenjena kolesarjem in pešcem, občasno pa
se tam prevaža tudi kmetijska mehanizacija, ki jo lastniki zemljišč,
prek katerih steza poteka, uporabljajo za svoje potrebe.

3. Kolesarska pot Kranjska Gora

• Dolžina poti: 15 kilometrov v eno smer
• Relacija: Mojstrana–Gozd Martuljek–Kranjska Gora
• Čas poti: 1 ura
• Zahtevnost: lahka
• Podlaga: asfalt
Kolesarska tura Kranjska Gora je del kolesarske poti treh dežel, ki vodi
iz Mojstrane do Gozda Martuljka in naprej do Kranjske Gore. Tisti
bolj vzdržljivi pa lahko kolesarsko odisejado nadaljujejo vse do Rateč
in Planice. Kolesarska trasa poteka po opuščeni železniški progi, je v
celoti asfaltirana in ločena od motornega prometa.

4. Kolesarski poti v Moravskih Toplicah

• Dolžina: 12 kilometrov in 8 kilometrov dolgi krožni poti
• Kolesarska pot k Plečnikovoj golobici in K štrkom na obisk
• Zahtevnost: lahka
• Podlaga: asfalt
V Moravskih Toplicah boste lahko kolesarili po številnih nezahtevnih
ravninskih trasah. Tokrat vam predstavljamo dve; Pot k Plečnikovoj
golobici vodi skozi tipično panonsko vas Tešanovci vse do znamenite
bele golobice, kot domačini imenujejo Plačnikovo cerkev v Bogojini.
Druga, K štrkom na obisk, pa pelje skozi tipične prekmurske vasice.

10

• JUlIJ 2016

5. Porečanka

• Dolžina poti: 30 kilometrov v eno smer
• Relacija: Škofije–Koper–Izola–Portorož–Sečovlje
• Zahtevnost: srednja
• Podlaga: asfalt
Porečanka, znana tudi kot Parenzana ali Pot zdravja in prijateljstva,
je speljana po nekdanji ozkotirni železniški progi med Trstom v Italiji
in Porečem na Hrvaškem, po kateri so vlaki sopihali med leti 1902
in 1935. 30-kilometrska pot je primerna tako za kolesarje kot tudi
tekače in sprehajalce.

6. Kolesarska pot Star Maln

• Dolžina poti: 5 kilometrov v eno smer
• Relacija: Vrhnika– StarMaln
• Zahtevnost: lahka
• Podlaga: makadam
Kolesarska steza se začenja pri vojašnici na Stari Vrhniki. Kolesarji morajo takoj ob vojašnici zaviti levo, nato desno in pri mostu spet desno. Pot
po makadamski cesti, večinoma je senčna in obrnjena navkreber, vodi
vse do Starega malna, kjer je nekoč deloval mlin, danes pa si obiskovalci lahko napasejo zijala na starem mlinskem kolesu in obiščejo kočo
turističnega društva z bogato gostinsko ponudbo.

7. Kolesarska pot Bela krajina

• Dolžina poti: 13 kilometrov
• Čas poti: 1 ura in 30 minut
• Zahtevnost: lahka
• Podlaga: makadam, asfalt
Pri Taborniškem centru Marindol zavijemo levo in po 2,7 kilometra
pridemo v Miliče. V križišču zavijemo desno in cesta nas po dobrih 700
metrih pripelje do cerkve sv. Petra in Pavla. Na glavno cesto se vrnemo
po isti poti. V križišču zavijemo desno in po enem kilometru pridemo
v Žuniče. V križišču lahko zavijemo desno in pridemo na maloobmejni
prehod ali pa malo nad prehodom zavijemo desno na makadamsko
cesto, ki nas pripelje do razvalin mlina in jeza na Kolpi. Od Žuničev do
Preloke je še 2,1 kilometra. Pri oznaki kraja Preloka zavijemo desno na
makadamsko cesto, ki nas po 5,1 kilometra pripelje do Vrhovcev. V
Vrhovcih zavijemo desno in po 1,4 kilometra se vrnemo v Marindol.

8. Kolesarska pot Junior

• Dolžina poti: 12 kilometrov dolga krožna pot okoli Postojne
• Čas poti: 35 minut
• Zahtevnost: lahka
• Podlaga: asfalt, makadam, kolovoz
Kolesarska proga Junior je primerna predvsem za najmlajše. Krožna pot
pelje po okolici mesta Postojna z vmesnimi postanki v vasicah, pri cerkvah
in na športnem letališču, kjer se lahko tudi okrepčate. V Stari vasi si lahko
ogledate nekdaj zelo obiskano božjo pot, Cerkev Sv. Antona Padovanskega,
pri vasi Zalog Cerkev Sv. Danijela s papeževim križem, ki spominja na obisk
papeža Janeza Pavla II. leta 1996, na športnem letališču pa si po predhodnem dogovoru lahko privoščite panoramski izlet z letalom.

9. Drameljska kolesarska pot

• Dolžina poti: 30 kilometrov dolga krožna pot
• Čas poti: 3 ure
• Zahtevnost: srednja
• Podlaga: makadam, kolovoz
Drameljska kolesarska pot vodi med griči, dolinami, vinogradi in ribniki, po stranskih poteh z manj prometa. Čeprav je pot precej razgibana
in na določenih delih tudi dokaj strma, je primerna za vso družino.

LETNO KOPALIŠČE KROPA VABI!

OGREVANA VODA

•
•
•
•
•
•
•

ODBOJKA NA MIVKI (možnost igranja pod reflektorji)
MOŽNOST NAJEMA POKRITEGA
NOVO!
PIKNIK PROSTORA ZA 80 OSEB
OTROŠKO
RUSKO KEGLANJE
KOŠARKARSKO IGRIŠČE
OSVEŽITEV V PRIJETNEM LETNEM BARU
PIZZE
IZVRSTNI SLADOLEDI

Odprto vse dni od 9.00 - 18.00!

IGRIŠČE

www.bazenkropa.si
G: 040 204 000

.25-#%'56#HGXHFHL'5%' 7  
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Korekturni faktorji oziroma zakaj ima
sosed tako nižjo položnico za ogrevanje?
Ni še dolgo tega, ko smo stroške ogrevanja v
večstanovanjskih stavbah enostavno plačevali
glede na delež ogrevalne površine posameznega
stanovanja napram celotni ogrevalni površini
stavbe. S težnjo po večji pravičnosti in za namen
spodbujanja bolj varčnega ravnanja s toplotno
energijo za ogrevanje so bili uvedeni delilniki
toplote. Stanovalci so se jim sprva močno upirali,
a danes že redko najdemo stanovanje, ki jih nima
vgrajenih. Za večino se je do sedaj zgodba o delitvi
stroškov in pravičnosti tu končala, a v resnici temu ni
tako in z uvedbo novega Pravilnika o načinu delitve
in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in
drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS, št.
82/2015; v nadaljevanju »novi Pravilnik«) se bodo
stvari še dodatno in močno spremenile.
V enodružinski hiši so stvari zelo enostavne.
Če je toplotno zaščiten celoten stavbni ovoj z
izjemo strehe, je to problem lastnika hiše. On
odgovarja in nosi posledice vseh pomanjkljivosti v
energetski zasnovi stavbe. Kaj pa v stanovanjskem
bloku? Zaradi toplotno neizolirane plošče proti
podstrešju, ki predstavlja skupni del stavbe,
»nastradajo« predvsem stanovalci zgornje etaže.
Vsem je gotovo povsem jasno, da stanovanje z
eno zunanjo površino, ki gleda proti jugu, porabi
občutno manj energije za ogrevanje kot vogalno
stanovanje enake površine nad neizolirano kletno
ploščo, saj ima precej manj površine skozi katere
prehaja toplota. Te ugodne oziroma na drugi strani
neugodne karakteristike posameznih stanovanj v
stavbi uravnavajo korekturni faktorji za izenačitev
vpliva lege posameznih stanovanj v večstanovanjski
stavbi. Povedano drugače, korekturni faktorji
poskrbijo, da lastniki stanovanj z ugodno lego plačajo
nekoliko več, kot v resnici porabijo za ogrevanje, in
lastniki »neugodnih stanovanj« plačajo manj od
svoje realne porabe, vse zaradi upoštevanja lege in
karakteristik stanovanja.

Kaj je prinesel nov Pravilnik?

Kot že povedano, je ob koncu lanskega leta v
veljavo stopil nov Pravilnik. Njegov predhodnik
je na področju korekturnih faktorjev dovoljeval,
da se ti določijo na osnovi vrednosti pridobljenih
v praksi na primerljivih stavbah z upoštevanjem
pravil. Poenostavljeno povedano, faktorje je na
osnovi izkušenj (po smislu) določil izvajalec delitve
stroškov, torej tisti, ki je vgradil delilnike. Posledično
so ti korekturni faktorji zelo pavšalni in večinoma
vse prej kot pravično upoštevajo dejansko stanje.
Novi Pravilnik pa za zagotavljanje večje pravičnosti
in za preprečitev sporov med stanovalci zahteva, da
so vsi na novo določeni korekturni faktorji določeni
na podlagi natančnih izračunov gradbene fizike, ki
sledijo Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah
(Ur. l. RS št. 52/2010; PURES 2010).
»Super! Še en dodaten nepotreben strošek.« To
je pričakovan komentar vsakega etažnega lastnika
ob novici, da bo še za to potrebno najemati
strokovnjake, ki bodo opravili potrebne izračune.
Strinjali bi se, če ne bi s sodelavci podjetja
DOMINVEST d.o.o., pri katerem so med drugim
zaposleni odgovorni projektant gradbene stroke in
dva neodvisna strokovnjaka za izdelavo energetskih
izkaznic, problematiki posvetil nekaj več pozornosti.
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Izvedli smo celotni izračun korekturnih faktorjev za
večstanovanjsko stavbo na Jesenicah. Rezultati so
bili presenetljivi bolj, kot bi si drznili pričakovati in
še toliko bolj, ko smo dobljene vrednosti prevedli
v ljudem bližjo enoto: evre. Predno prikažem
rezultate tega vzorčnega primera je dobro, da bolje
razumemo potek izračuna korekturnih faktorjev in
pomen končnih vrednosti.

Pravilen način izračuna
korekturnih faktorjev

Skoraj vsako stanovanje v večstanovanjski stavbi
ima različne toplotne izgube, ki so odvisne od
orientacije in lege stanovanja v celotni stavbi,
površin in toplotnih prehodnosti obodnih
konstrukcij skozi katere prehaja toplota,
vgrajenega stavbnega pohištva, površine tlorisa
in prostornine stanovanja ter karakteristik
prostorov na katere meji stanovanje (neogrevana
stopnišča, kleti, podstrešja ipd.). Za vsa stanovanja
je potrebno izračunati gradbeno fiziko oziroma
natančneje vrednost QNH, ki predstavlja toploto,
ki je v celem letu potrebna za ogrevanje enega
kvadratnega metra obravnavanega stanovanja.
Tistemu z najnižjo vrednostjo QNH (energetsko
najbolj učinkovitemu stanovanju) pripišemo faktor
1, ostalim pa se določi korekturni faktor. Rezultati
izračuna so v obliki faktorjev z decimalkami, kjer
ima stanovanje z najmanj toplotnimi izgubami
vedno faktor 1, ostala stanovanja pa vrednosti
med 1 in 0 (na primer 0,524 kar drugače povedano
pomeni olajšavo 47,6 %).

Korekturni faktorji
na konkretnem primeru

V obravnavani stavbi so bili korekcijski faktorji
do sedaj določeni izkustveno. Olajšave so tako
zavzemale zgolj vrednosti 0%, 5%, 10% in 15%.
Po našem izračunu pa se je situacija močno
spremenila in segajo najvišje olajšave vse do 78,3%
(rezultati so za vsa stanovanja prikazani na sliki,
pri čemer je zgornja številka stara in spodnja nova
vrednost olajšav). Vrednosti dobijo zares pomen,
ko jim pripišemo posledice v obliki stroška etažnih
lastnikov za ogrevanje. V ta namen smo izvedli
celotni obračun stroškov za mesec december s
starimi in novimi faktorji. In tu nastopi šokantnost
problematike. Lastniki najbolj/najmanj ugodnih
stanovanj v stavbi bi v primerjavi s starim izračunom
plačali okoli 50% več/manj za ogrevanje. Nekaj tako
neopaznega, kot je korekcijski faktor, lahko torej za
posameznika v skrajnem primeru predstavlja razliko
približno 400€ na letni ravni (v plus ali minus).
Podatek, da je ob takem izračunu marsikdo
prikrajšan za povprečno slovensko pokojnino, bi
bil dovolj šokanten zaključek, a se je ob tem
verjetno porodilo tudi še marsikatero vprašanje.
Naj odgovorimo zgolj na to, kdo potrebuje
ponovni izračun korekturnih faktorjev in kdo je
kompetenten za izvedbo le tega.

Kdaj je potrebno korekturne faktorje
določiti na novo?

Stanovalci v stavbah s skupnim ogrevanjem
lahko uporabljajo že določene, obstoječe

Prikaz starih (zgornja vrednost)
in na novo določenih (spodnja vrednost)
korekturnih faktorjev po posameznih stanovanjih
na konkretnem primeru večstanovanjske stavbe.

korekturne faktorje. V primeru opaženih
večjih anomalij v porabi in obračunu toplote
med posameznimi deli stavbe pa je smiselno
ponovno naročiti njihov preračun v skladu z
novim Pravilnikom, a je za to potrebno soglasje
vsaj 50% etažnih lastnikov po solastniških
deležih, saj gre za posel rednega upravljanja.
Korekturne faktorje moramo po določbah
novega Pravilnika obvezno ponovno določiti v
primeru izvedbe posegov na ovoju stavbe, ki
imajo vpliv na toplotne izgube, t.j. energetska
prenova fasade, strehe ali tal. Prav tako je
obvezno, da se za vse večstanovanjske stavbe
nove korekturne faktorje določi najkasneje do
leta 2025, ne oziraje na izvedbo energetske
sanacije. Za naročnika je zaradi iste računske
metodologije stroškovno najugodneje, da
skupaj z izračunom korekturnih faktorjev naroči
tudi izdelavo računske energetske izkaznice za
celotno stavbo. To velja tako v primeru, ko
za stavbo še ni izdana energetska izkaznica,
kot tudi pri ponovnem preračunu korekturnih
faktorjev zaradi energetske prenove stavbe,
saj z novo energetsko izkaznico izkažemo
izboljšane energijske kazalnike in s tem dodatno
prispevamo k višji vrednosti nepremičnine (nižji
obratovalni stroški in boljše toplotno ugodje).

Kdo je za to usposobljen?

Izračun energijske bilance stavbe in njenih
posameznih delov za pravilno določitev
korekturnih faktorjev je kompleksen, zato terja
od izvajalca storitve predhodne izkušnje na tem
področju. Faktorji morajo biti določeni v skladu
s PURES-om 2010 in pripadajočo Tehnično
smernico za graditev TSG-1-004: Učinkovita
raba energije. Za tovrstne naloge so tako najbolj
primerni odgovorni projektanti z izkušnjami na
področju učinkovite rabe energije v stavbah in
neodvisni strokovnjaki za izdelavo energetskih
izkaznic stavb.
Snovalci novega Pravilnika so najbrž ravno zaradi
takšnih ugotovitev in želje po ureditvi področja
delitve in obračuna stroškov ogrevanja uvedli
takšne zahteve glede korekturnih faktorjev.
Moramo priznati, da se je izkazalo, da je to
edini pravi način delitve stroškov in velik korak v
smeri večje pravičnosti. Na etažnih lastnikih pa
je, da to razumejo in sprejmejo odločitve, ki so
na koncu koncev v večje dobro vseh.
Timotej Čižek, dipl. inž. grad. (UN)
Marko Ahčin, univ. dipl. inž. grad.

info@suvak.com | www.suvak.com
041 805 103 | 041 629 800
04/5 83 70 70

Novo v naši ponudbi
» 1SS CESTA TONETA TOMŠIČA

34,4 m2 ;1 nad. /4, delno prenovljeno
leta 2008, nova fasada na stavbi. CK kalorimetri, balkon. Sončna lokacija.
EI v izdelavi
34.000 €

» 1SS HRUŠICA

40,0 m2 ; 1 nad/1, L. 1985, popolnoma
in zelo kvalitetno prenovljeno leta
2015, CK - kalorimetri, balkon.
EI v izdelavi
42.000 €

» 2SS CESTA MARŠALA TITA

59,80 m2 ; 4 nad. /12, prenovljeno leta
2008, nova, že odplačana fasada in
streha na stavbi.CK-kalorimetri,balkon
EI v izdelavi
56.000 €

» 3SS CESTA MARŠALA TITA

67,90 m2 ; 12 nad. /12, popolnoma
prenovljeno 2002-2012, nova fasada
in streha na stavbi. CK, balkon.
EI v izdelavi
68.000 €

» Hiša SL. JAVORNIK

189 m2, L. 1952, CK na zemeljski plin,
pripadajoča zidana garaža in 803 m2
zemljišča. Atrijska hiša z veliko vrta.
ER: D
110.000 €

» Hiša SL. JAVORNIK

171,7m2, K+P+M, lepo in popolnoma
prenovljena 2015, CK, peleti; toplotna
črpalka za vodo, 271,1 m2 zemljišča.
EI: v izdelavi
139.000 €

Cesta maršala Tita 68
4270 Jesenice

DVOSOBNA STANOVANJA

ZEMLJIŠČA

39.500 €
49.57 m2; pritl/2, popolnoma prenovljeno 2005, ločen
vhod, del zemljišča v uporabi, CK.
EI: v izdelavi
» CESTA REVOLUCIJE
45.000 €
63,31 m2; 7 nad/12, L. 1959, nova pvc okna in radiatorji
2009, CK - kalorimetri, francoski balkon. EI: v izdelavi
» CESTA 1. MAJA
45.000 €
49,10 m2; pritl/1, popolnoma prenovljeno 2003. Ločen
vhod, vrt in parkirišče v uporabi. Kamin. EI: v izdelavi
» CESTA TALCEV-KOROŠKA BELA
53.000 €
53.3m2; pritl/4, prenovljeno 1991, nova okna leta 2005,
balkon, CK - merilniki toplote, sončna lokacija. ER: D
» CESTA MARŠALA TITA
54.000 €
46.20 m2; 10 nad/11, L. 1969, nova PVC okna leta 2005,
balkon, CK. Bližina železnške in avtobusne postaje EI: E
» SLOVENSKI JAVORNIK
60.000 €
82,23 m2; 1 nad/1, L. 1905, nova PVC okna in CK ( peč
na zem.plin)2010. 80 m2zemljišča v uporabi.EI:v izdelavi

» ZEMLJIŠČE KOČNA
49.000 €
885 m2 zazidljivega zemljišča delno ravno, delno rahlo
v bregu. Komunalni vodi v neposredni bližini. Sončna in
mirna lokacija v bližini turističnega bisera Bleda.

» SAVSKA CESTA -SL. JAVORNIK

TRISOBNA STANOVANJA

» CESTA MARŠALA TITA - PLAVŽ
55.000 €
66,5 m2; 2 nad/12, L. 1958, nova PVC okna in radiatorji
2010, balkon, CK, bližina ZD, šole, vrtca, trgovine... ER:D
» CESTA MARŠALA TITA - PLAVŽ
67.000 €
68,91m2; 2 nad/3, L. 1959, nova PVC okna in radiatorji
2014, balkon,CK na števec. Sončna lokacija.ER:v izdelavi
» CESTA REVOLUCIJE - PLAVŽ
68.000 €
74,51 m2; 4 nad/5, L. 1963, popolnoma prenovljeno
2010, CK, balkon, nova fasada na stavbi. ER: v izdelavi

HIŠE
» Hiša; CESTA MARŠALA TITA
69.000 €
93m2; K+P+1+M, L. 1905, prenovljeno 1995. Gostinski
lokal v pritličju, duplex 2 - sobno stanovanje v nadstr.
Lastna CK, garaža. Odlična lokacija-center mesta. ER: G
» hiša SLOVENSKI JAVORNIK
79.000 €
120 m2; K+P+M, L. 1930, vzdrževana. 843 m2 zemljišča
z zidano garažo. CK na kurilno olje. Sončna in mirna
lokacija na koncu slepe ulice. EI: v izdelavi
» 1/2 Hiše; MOJSTRANA
150.000 €
300m2 ; K+P+1+M, 2 SS v pritličju; duplex 4 sobno v 1.
nad. in mansardi. Prenovljeno 2000. 741 m2 sončnega
zemljišča z vrtom. Balkon, terasa. Ločeni priključki.ER: C
» Hiša; RAZGLEDNA CESTA
195.000 €
174,4m2;2 SS v pritličju; 4 sobno stanovanje v mansardi.
Prenovljeno 2004. 300 m2 sončnega zemljišča z vrtom
in garažo, balkon. Popolnoma ločeni priključki. ER: D
» Hiša; MOJSTRANA
270.000 €
384m2; K+P+1+M, L. 1976, nadgradnja in prenovljena
2004. Tri ločene stanovanjske enote. 953 m2 zemljišča s
tremi garažami. Bližina neokrnjene narave. ER: D

ŠTIRISOBNA STANOVANJA
» MOJSTRANA
115.000 €
110,90 m2, L. 2004, lastna CK na olje, pripadajoča klet,
zidana garaža in 150 m2 zemljišča. Opremljeno. ER: D

SOSESKA GORENJSKI SONČEK
Prodaja, ogledi in rezervacije

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
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NEKAJ NASVETOV OB NAKUPU PELETOV
Na kaj je treba biti pozoren ob nakupu

Manj kakovostne pelete je mogoče prepoznati po obliki (običajno so zlomljeni in razdrobljeni) ter po velikem deležu prahu in finih delcev v vreči (učinkovita
je primerjava s peleti, ki imajo certifikat En Plus). Obstaja pa tudi nekaj drugih načinov, kako ločiti slabe od
kakovostnejših izdelkov.

Označevanje

zelo pomembno: skupni kakovostni razred (A1, A2 ali
B), po možnosti s certifikatom En Plus, ostanek pepela
(meja za kakovostni razred A2 je 1,5 %, za A1 pa 0,7 %)
in poreklo surovine;
pomembno: vsebnost vode (več kot 10 % je neustrezno), gostota nasutja, mehanska obstojnost, izdelovalec,
distributer;
manj pomembno/nepomembno: energijska vrednost.

Certifikati

Največjo tradicijo ima nemški certifikat DIN plus, uveljavlja pa se tudi certifikat En Plus, ki temelji na evropskem standardu EN 14961-2. V bližnji prihodnosti je
Trgovina Lesce
tel.:
535 36 16,
535 36 19 (nabava),
535 36 23,
e-mail:
trgovina@kgz-sava.si

Rožna dolina 50, 4248 Lesce, tel.: 53 53 610, fax: 04/53 53 621,
e-mail: info@kgz-sava.si, internet: www.kgz-sava.si

SUHI JABOLČNI
KRHLJI!

Odprto: ponedeljek - petek
8.00 - 19.00,
sobota 8.00 - 12.00

DNEVNO SVEŽE
KRAVJE MLEKO
T: 04 53 53 610

NOVO!

DOMAČI KOTIČEK

Suhomesnati izdelki, med, sveža jajca, kislo
zelje in repa, rezanci, makaroni, mlečni izdelki iz
govejega, kozjega in ovčjega mleka, vino, Eko
moka in žitarice, drobno pecivo, domači zeliščni
čaji, krompir, čebula
• SOK IN KIS PRIDELAN IZ LASTNIH JABOLK
• KONOPLJINA MOKA IN OLJE
• BUČNO OLJE
• ajdova
moka iz
domače
proizvodnje

T: 04 53 53 619

Mladi krompir
14

VRHUNSKI PELETI ZA OGREVANJE
VAŠEGA DOMA SLOVENSKEGA IN
AVSTRIJSKEGA PROIZVAJALCA,
RAZLIČNIH CENOVNIH RAZREDOV

• JUlIJ 2016

malo verjetno, da bi se omenjena certifikata združila
oziroma poenotila. Pri izdelovalcih, ki so pridobili enega
od omenjenih certifikatov, certifikacijski organi redno,
nenapovedano pregledujejo kakovost peletov, zato imajo običajno vzpostavljen zelo učinkovit sistem notranjega nadzora in zagotavljanja kakovosti. Žal pa večina
peletov, ki so naprodaj pri nas, sploh nima kakršnega
koli certifikata, kar pomeni, da pravzaprav kupujemo
mačka v žaklju ... Za primerjavo povejmo, da ima cerHabjan&Habjan d.o.o.,
Sv. Lenart 37, 4227 Selca

1 t Ekopeletov

225,70 €
Vreča

3,37 €

Zakaj EKOpelet?
1 Izdelani so iz 100% čistega smrekovega lesa.
2 Stisnjen smrekov les ima visoko kalorično
vrednost 5,2 kWh/kg in posledično večji
izkoristek energije.
3 Ne vsebujejo nobenih dodatkov ali veziv, zato
je količina pepela, ki nastaja pri izgorevanju
le-teh, minimalna, do 1% skupne teže.
4 Narejeni so iz suhe, čiste žagovine, katera ne
vsebuje lubja. To pomeni manj pepela, steklo
peči se ne umaže takoj, boljši izkoristek, manj
zastojev in okvar na peči.
5 Primerni so za kurjenje tako velikih peči na
pelete, kot tudi za kaminske peči, kjer je
kvaliteta peletov še posebej potrebna.

tifikat En Plus kar 90 odstotkov nemških in avstrijskih
izdelovalcev peletov, pri nas pa zgolj eden.
Dodatki lesu? Po evropskih standardih lesu v peletih
ni dovoljeno dodajati več kot dveh odstotkov drugih
sestavin. Nekateri proizvajalci včasih dodajo škrob, kar
poveča mehansko obstojnost, a ne vpliva na kurilno
vrednost. Če je škroba preveč, se to odrazi v povečanem
deležu pepela. Strokovnjaki navajajo, da ni težav z
drugimi dodatki v peletih, denimo klorom.
Barva peletov – od belih do črnih. Tudi tokrat smo imeli
na testu precej pisano druščino peletov. Njihova barva
je sicer odvisna od lesa in postopka izdelave. Svetli, skoraj beli peleti so izdelani iz smrekovega lesa brez skorje
z žage z lupilno linijo. Če kot surovino uporabljajo les s
primesjo skorje, tudi smrekovi peleti niso več povsem
svetli. Jelovina v procesu izdelave izraziteje potemni,
pa tudi na splošno velja, da les pri višji temperaturi
sušenja potemni. Vsekakor pa barva peletov ne odraža
nujno drevesne vrste, nikakor pa ni dokaz o kakovosti
peletov.
Peleti za uporabo v kaminu. Peleti v vrečah so najpri
mernejši za uporabo v kaminu in sobnih pečeh. Če jih
boste uporabljali v kotlih za centralno ogrevanje boste

- samo od 6.7. do 22.7.2016

SAMO OD 6.7. do 22.7.2016 oz do odprodaje zalog
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POMAGAMO VAM PRIHRANITI PRI STROŠKU OGREVANJA!
5 - letna garancija na opravljene storitve

SVETOVANJE,
PRODAJA IN MONTAŽA
TOPLOTNIH ČRPALK
– STROKOVNOST
– KVALITETA
– TRADICIJA

P.E. PLINSTAL, TRGOVINA IN INŠTALACIJE
Industrijska 1 a, Jesenice • T: 04 581 02 00
Odprto vsak dan: od 07. do 17.30 ure, sobota od 07. do 12. ure

morali, če nič drugega, v zalogovnik med kurilno sezono
stresti kar precejšnje število vreč oziroma nekaj ton
peletov. Pri kaminih in sobnih pečeh velja, da mora biti
kakovost peletov še toliko boljša, saj so občutljivejši, še
zlasti na vsebnost vode in delež pepela. Mehanska obstojnost je pomembna zaradi prahu (pelete za kamin
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• KOTLI NA BIOMASO, PELETE,
PLIN, OLJE, DRVA
• SONČNI KOLEKTORJI
• TOPLOTNE ČRPALKE
• KLIMATSKE NAPRAVE
TRGOVINA • VODOVODNE INŠTALACIJE • OGREVANJE •
SVETOVANJE • PROJEKTIRANJE • IZVEDBA

pač uporabljamo v bivalnih prostorih), če je gostota
nasutja izrazito majhna, pa kamini ne omogočajo ustrezne avtonomije delovanja. Zato je priporočljivo, da
za kamine uporabljate zgolj pelete iz kakovostnega razreda A1.
Vir: Zveza potrošnikov Slovenije

Vadbeni programi
za vse generacije
In[talacije
Presterel

Poleg splošne vadbe imajo gimnastično delavnico, mažoretke, aerobiko,
judo, badminton in različne rekreacijske igre z žogo.
Robert Presterel s.p.
mojster
Janko Rabič
nati velik strojnih
dolg iz preteklih jev in donatorjev.
let za ogrevanje Jeko-In Je- V društvenih prostorih so
in[talacij
V novo jesensko zimsko sesenice,
je znašal
kar 14 ti- pripravili pester program
c. M.
Tita ki66,
Jesenice
zono so pri TVD Partizan soč evrov. Upajo, da bodo v vadbe za vse generacije, od
GSM:
041
603
119
Jesenice stopili s ciljem, da prihodnje uspešneje kos najmlajših do upokojencev.
•
•

spet uresničijo čim več pro- vsem stroškom in da za to
gramov, ki so namenjeni te- ne okrnjen program dejavlesni
vadbi ter drugiin
tekmonosti. Za uresničevanje svovodovodne
talacije
valni in rekreativni dejavno- jega poslanstva pri širjenju
sti občanov. Predvsem so ve- zdravega športnega življenja
adaptacije
kopalnic
seli,
da jim je uspelo
porav- pričakujejo pomoč sponzor-

{

Poleg splošne vadbe imajo
gimnastično delavnico, mažoretke, aerobiko, judo, badminton in različne rekreacijske igre z žogo. Velik poudarek je na pridobivanju

telesnih in gibalnih zmogljivosti, ustvarjalnosti in ohranjanje estetskega videza telesa. Posebej veliko zanimanje
je za popularno zumbo. Vsi
vaditelji skupin imajo potrjene 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 posameznih programov imajo v
skupinah še dovolj prostora,
zato vse vabijo v prostore
TVD Partizan. So pa tudi najcenejši med sorodnimi dejavnostmi v Občini Jesenice.

• novogradnje


Telesat Jesenice
– okno
v svet iz vašega stanovanja:


Zavod za šport Jesenice
praznoval deset let obs
Andraž Sodja
V zadnjem tednu oktobra je
deseto obletnico delovanja
praznoval Zavod za šport Jesenice, ki je ob obletnici pripravil obilo spremljevalnih
prireditev. Vrhunec je bila
osrednja prireditev, ki so jo
pripravili 26. oktobra v Kolpernu, z razstavo fotografij
športnih društev, ki delujejo
pod okriljem zavoda, ter arhivskih fotografij športnih
objektov. Kot je ob prireditvi
povedal direktor Zavoda za
šport Jesenice Zoran Kramar, je zavod pričel delovati
leta 2001 z 12 zaposlenimi,
teh je danes 24: "V osnovi je
bil ustanovljen le za vzdrževanje športnih objektov in
organizacijo športnih prireditev, danes pa organiziramo športno in mladinsko
dejavnost, prireditve in drugo." Kot je še dodal Kramar,
so z osrednjo prireditvijo želeli zaznamovati dosežke zavoda za šport na kulturen
način, predstaviti nekaj rezultatov, nastopili pa so nadebudni pevci, humoristi in
plesne skupine, med njimi
tekmovalka v oddaji Misija

Evrovizija Flora Em
in Miha Rebernik,
oddaje Slovenija im
Kot je ob obletnici š
ril Kramar, jih kljub
prihodnost športa n
cah ne skrbi. Za ci
hodnjih desetih le
med drugim zadali,
osemdeset odstotk
ničanov ukvarjalo v
kreativnim športom
ske dosežke profes
športnikov, uredit
zimskega kopališča
dobitev Španovega
dvosedežnico in u
zasneževanjem.
Ob desetletnici so
tudi priznanja zav
služnim za ustano
delovanje. Priznanj
prejeli Jani Gregor
nez Štojs, člana svet
vse od ustanovitve,
nar, ki je sodelovala
novitvi zavoda, nek
pan Boris Bregant
Jesenice s sedanji
nom Tomažem
Mencingerjem, mi
za šolstvo in šport
dacija za financiran
tnih organizacij v R
Sloveniji.



Digitalni televizijski programi v programskih paketih:
• 106 programov v začetnem paketu

Z

 
• 126 programov v osnovnem paketu
�  
• 157�programov v razširjenem paketu
 
• HBO
paket – filmi
�  
�

Ribogojnica
Zupan

• PINK paket

� 

• Balkan+paket
– brezplačen

• 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,
JESENICE,
d.o.o.,


operater kabelskih komunikacijskih sistemov
Prednost našega kabelskega priključka je brezplačna


inštalacija v stanovanju,
novi televizijski sprejemniki ne
Cesta talcev 20, 4270 Jesenice,
potrebujejo zunanjih vmesnikov in naprav ter dvojnih

Tel. 04 5865 250, 04 5865 251
daljinskih upravljalnikov, za starejše televizijske sprejemnike

E-pošta:
info@telesat.si
zunanji digitalni sprejemnik po ugodni ceni, za osnovno

www.telesat.si

ceno priklop do treh televizijskih sprejemnikov, hiter servis
in odprava napak ter podpora pri nastavitvah televizijskih

 
sprejemnikov in mrežnih naprav.




Predavanje ob mesecu zaščite pred požaro
Zupan & Zupan d.o.o.

V sklopu prireditev oktobra - meseca zaščite pred p
Nomenj 5, 4264 Bohinjska Bistrica
sta občina
Jesenice in občinski štab civilne zaščite
26. oktobra
v gasilskem
domu
Gars Jesenice pripra
GSM:
041 721
452
davanje o požarih. Poveljnik občinskega štaba civil
te Igor Arh je na predavanju predstavil sestavo ob
štaba, predstavili so občinsko gasilsko zvezo, govo
tudi o ukrepih pred in med nesrečami in po njih t
požari lahko pojavijo, kdo lahko v primeru požara
križanke
kaj Nagrajenci
se lahko iz njih naučimo
in kako ravnati nasledn

Fasadarstvo Damjan Vajdec s.p., Ulica prvoborca 6, Jesenice

�  
• internetne
povezave s hitrostmi prenosa do 100 Mbit/sek

CITY BAR
iz junijske številke
Grafitov

1. Jožef Tavčar,
Breg 58, Žirovnica
�
FASADERSTVO
2. Anže
Dežman, STROJNI OMETI
GSM:
041 584
227, FAX.: 04/ 583 62
V Dobje
9, Bled
3. Marko Kmetič,
Karlovškova 4,
Domžale

OČESNA AMBULANTA
Titova 31, Jesenice,
2016 •
tel.:JUlIJ
04/5832-663
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KROVSTVO • TESARSTVO
STAVBNO KLEPARSTVO
ostrešja, nadstreški, vrtne lope
pokrivanje streh z vsemi kritinami
žlebovi, odtoki in razne obrobe
leseni podi in terase

SPLOŠNO
ZIDARSTVO IN
FASADERSTVO
•
•
•
•
•
•
•
•

Zidarstvo in fasaderstvo
Tesarska dela
Sanacije in adaptacije objektov
Klasični ometi
Industrijski tlaki, estrihi
Urejanje okolice ter izdelava betonskih škarp
Vrtni kamini
STROKOVNO SVETOVANJE

OKANOVA RIBOGOJNICA

VODOVODNE
INSTALACIJE
ADAPTACIJE
KOPALNIC
Marko Bernard s.p.

Mulej Boris s.p., Boštjanova ul. 6/a, Lesce

GSM: 041 714 746

BABIC MILOŠ s.p.
Hraše 24, 4248 Lesce

Mob.: 041/ 622 946

svetuje

Kdaj bi bil primeren čas za obrezovanje žive meje
iz iglavcev in kdaj lahko posadim nove tise? In
zakaj mi spodaj začnejo rjaveti in so veje gole?
Pravi čas za obrezovanje, striženje in oblikovanje

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!

živih mej iz iglavcev je avgust. Pomembno je, da
pri rezi pazimo, da živo mejo proti vrhu zožujemo,
saj ne sme biti navpična. V primeru navpične rezi
pride do tega, da spodnji del žive meje ogoli in se
osuši. Velik pomen pri rjavenju igra tudi pomanjkanje hranil. To rešimo z rednim dognojevanjem
s Plantella Specialnim gnojilom za iglavce, ki ima
sestavo hranil, posebej prilagojeno iglavcem s
posebnim poudarkom na magneziju, ki je pomemben za zdravo, zeleno barvo iglavcev. Kjer se v živi
meji pojavljajo močni poganjki, jih pred striženjem
odrežemo s škarjami. Pri sajenju tise smo pozorni
pri nakupu sadike, ki mora imeti močno in lepo
oblikovano koreninsko grudo. Ta naj bo velika vsaj
polovico premera krošnje. V sadilno jamo na dno
nasujemo Plantella Specialno zemljo za rododendrone, ki zagotovi nizek pH. Prav tako jo zmešamo
z zemljo iz sadilne jame v razmerju 1:1. Pomembno je, da iglavce intenzivno zalivamo do jeseni, da
se dobro ukoreninijo. Ker je avgusta zelo močno
sonce, je pomembno, da ji naredimo senco v obliki ogrodja, čez katerega napnemo juto. Prav tako
je potrebno novo posajene iglavce poleg zalivanja
tudi pogosto škropiti po listih. Posameznim vejam
tudi zagotovimo oporo s palicami, če pa smo

na območju močnega vetra, zagotovimo oporo
celotni rastlini. Pazimo, da kola (oporo) ne zabijemo skozi sredino koreninske grude, ker bi lahko
poškodovali korenine, temveč ga zapičimo postrani in učvrstimo rastlino.
Na malinah se mi pojavljajo modrikaste pege,
lubje odstopa in rastlina se suši. Listi porumenijo
in začnejo odpadati. Kaj je narobe z mojimi malinami?
Glede na opisane simptome gre za zelo nevarno
bolezen, sušico malin. Hitro lahko propade celoten nasad malin, če ne ukrepamo pravilno. Rozge
malin, ki so letos rodile, je potrebno odrezati tik
nad zemljo. Odrezana mesta pokrijemo z zemljo.
Odrezane rozge takoj sežgemo in tako preprečimo
širjenje bolezni na zdrave rastline. Vse zdrave rastline takoj po rezi poškropimo s sredstvom vivera
score 250 EC. Pomembno je, da jeseni in spomladi opravimo škropljenje z bakrovim pripravkom
vivera cuprovin. Škropljenje ponovimo dvakrat.
Vedno pri rezi malin pustimo le najmočnejše poganjke za prihodnje leto. Razdalja med poganjki
naj bo vsaj 10 cm. Za lepšo rast jim pripravimo
oporo in jih po potrebi privežemo.

Brezplačni nasveti: 080 81 22
www.klubgaia.si | gaia@klubgaia.si

NAGRADNO VPRAŠANJE:

Katero organsko gnojilo zagotavlja bogat koreninski
splet rastlin, da je odporna zoper sušo tudi več dni?
Odgovor: _________________________________________________
Ime in priimek _____________________________________________
Naslov __________________________________________________
Pošta in poštna številka ______________________________________
Želim naročiti revijo Gaia (za vse leto le 22 eur): DA NE
• JUlIJ 2016

Jejte dobro! Jejte
zdravo! Jejte varno!

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.

Ali lahko kaj storim, da med poletno vročino rože
in zelenjavni vrt preživijo brez moje oskrbe vsaj 1
teden, ko gremo na dopust?
Sušni stres je zelo nevaren rastlinam, saj te lahko
zaradi šoka propadejo. Vsaj 3 tedne pred dopustom začnemo z rednim tedenskim škropljenjem
z vitaminskim kompleksom Bio Plantella Vita.
Ta vsebuje vitamine in aminokisline, ki dvigujejo odpornost rastline na vročinski in sušni šok.
Škropimo vedno zvečer, v koncentraciji 30 ml na
10 litrov vode. Pomembno vlogo igra tudi dobra
zastirka iz: slame, melise, praproti, pokošene
trave. Ne uporabljamo plevelov, okuženih rastlin in
tistih trav, ki semenijo. Pri plodovkah (paradižnik,
jajčevec, paprika) zakopljemo plastenko z vratom navzdol, ki mu naredimo luknjice v zamašek.
Zgornji del odrežemo in napolnimo z vodo. Tako
imajo rastline vodo za vsaj tri dni. Če smo jih
redno dognojevali s tekočim organskim gnojilom
Bio Plantella Vrt, imajo rastline dobro razvit koreninski sistem, ki jim bo pomagal prebroditi par
dni brez rednega namakanja. Pri rožah je dobro
imeti korito z že vgrajenim rezervoarjem vode. Pri
posameznih lončnicah, ki potrebujejo veliko vode,
poskrbimo za vlago tako, da jih postavimo v večji
lonec, napolnjen s peskom in vodo. Ko postavimo
lonec z rožo na lonec s peskom, rob, kjer je viden
pesek, obložimo z mahom in ga navlažimo. Tako
poskrbimo za vlaženje rastline.
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Kupljenik 7,
4263 Bohinjska Bela
gsm: 041 629 610

Mošnje
Marija Cvenkel
Spodnji Otok 2, 4240 Radovljica
Tel.: 04/ 530 60 70
Mobitel: 031 579 905
cvenkel@siol.net

Pravilen odgovor pošljite na naslov:
KLUB GAIA, SINJA GORICA 2, 1360 VRHNIKA
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 za nagrado
Plantella specialno gnojilo za iglavce.
Nagrajenci prejšnje številke je: Štefka Piber, Bled; Rozalka Kralj, Kamnik; Veronika Bešter,
Škofja Loka
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

Letošnje novosti v kampih po Sloveniji
in počitniške novosti na Hrvaškem

Darko Marolt s.p.

V slovenskih kampih, imamo okoli 100, letno kampira nekaj več kot 400.000
kampistov, ki ustvarijo 1,3 milijona nočitev. Od vseh nočitev v domačih
kampih jih kar 60% ustvarijo tuji kampisti. Ob tem je potrebno omeniti, da je
70 kampov manjših, ki sprejmejo nekje do 100 oseb, številni od njih delujejo
tudi kot samo šotorišče oz. v sklopu turistične kmetije.
Letošnja novost je odprtje kampa Špik v Gozd Martuljku, kjer bodo letos
omogočili kampiranje na novo urejenih parcelah, zgradili so nove sanitarije, za
naslednje leto pa je v planu izgradnja kopališča in postavitev glamping naselja.
V kampu Adria v Ankaranu so postavili pet družinskih mobilnih hišic Adria
in otroški park z napihljivimi igrali, v kampu Nadiža imajo novo otroško
igrišče, v sosednjem kampu Lebanč omogočajo najem počitniške prikolice,
v kampu Šobec so poravnali parcele in ga zatravili, v kampu Danica so
prenovili sanitarije, v Kanu kampu v Radencih so obogatili ponudbo otroške
animacije z možnostjo jahanja ponija in deloma prenovili sanitarije. Kamp
Alpe v Kamniški Bistrici ima novo urejene parcele in prenovljene glamping
hišice. V kampu Menina je šef Jure z ekipo polepšal okolico jezera in uredil
leseno plažo.
Predvidoma septembra se bo v bližini Kamnika odprlo novo glamping naselje
Eko resort pod Veliko planino, kjer bodo gostom omogočili bivanje v ličnih
lesenih hišicah, ki so kopije pastirskih koč s planine, in v glamping šotorih.
Kamp Podzemelj omogoča najem novih glamping keltskih hišic, ki so postavljene na nabrežju reke Kolpe. Konec junija se je v vasi Krasinec odprla glamping Kolpa resort s ponudbo najema šestih šotorov. Stari kamp Tominčev slap
je prevzel novi najemnik in ga preimenovan v kamp Podljubelj, ki poleg kampiranja omogoča tudi najem dveh glamping lesenih hišic. Na območju starega
kampa Primostek je odprto naselje mobilnih hišic Big Berry.
Na spletni strani Avtokampi.si so dodali nekaj novih kampov npr. Mini kamp
Trnovo, kamp Štrk v Polani pri Murski Soboti, šotorišče Adrenalinček v Bovcu,
kamp Weiss v spodnji Savinjski dolini.

Izbor najboljšega kampa v Sloveniji - Naj kamp Adria 2016

Na spletni strani Avtokampi.si vsako leto poteka tudi izbor za najboljši kamp v
Sloveniji in na Hrvaškem. Lani je med večjimi kampi iz Slovenije zmagal kamp
Adria iz Ankarana, med manjšimi pa kamp Nadiža. Med glamping naselji je
največ točk dobil kamp Bled. Letos glasovanje za najboljši kamp še poteka.

Novosti, ki vas čakajo na Hrvaškem

Če se boste na poletne počitnice odpravili na hrvaško obalo, vas čaka nekaj
sprememb, kot je preurejena plaža v Šibeniku ter več novih kolesarskih poti.
Hrvaško ministrstvo za turizem je namreč namenilo prek dva milijona evrov
za 34 različnih infrastrukturnih projektov, katerih skupni imenovalec je ureditev ureditev plaž in kolesarskih poti.
Največji znesek je šlo za ureditev popularne plaže Rezalište na Brodarici pri
Šibeniku, ki naj bi bila prenovljena že do letošnjega poletja. Sredstva za ureditev so med drugimi prejela tudi mesta; Novi Grad za ureditev plaže Riverela,
Bol za ureditev plaže za invalide, Tkon na Pašmanu in Vodnjan za ureditev
plaže Peroj. Vodice so prejele denar za dela pri urejanju obalnega pasu Punta
Blata Bristak - uredili naj bi plažo, pristanišče in sprehajalno pot. Mesto Krk
odpira park za vadbo na plaži Dražice, Poreč pa je dobil okoli 800 tisoč kun za
ureditev dveh mestnih plaž.

Nove kolesarske poti

Ministrstvo je podprlo tudi izgradnjo turističnega pristanišča na jezeru
Sakadeš, na kontinentu pa predvsem ureditev kolesarskih poti, v Vukovarju,
Antulovacu, Varaždinu in Metkoviću. Sredstva za ureditev kolesarskih poti
so dobile tudi Splitsko-dalmatinska županija in mesto Šibenik, nov kamp z
52 prostori za kampiranje pa bodo uredili v mestu Otočac. Pazin je dobil pol
milijona kun za projekt zabavnega parka Inspisit Fantasy Park.
Vir: Avtokampi.si/Žurnal24

TAXI Marolt

Prevozi oseb
NON-STOP
5+1 8+1

041
953 505
darko.marolt@telemach.net

NOVI SUZUKI BALENO
že v našem salonu
Alpska 43, 4248 Lesce
T: 04 53 53 805
www.avtomony.si

BODI DRZEN,
BODI
DRUGAČEN

Strahinj 120 - 4202 Naklo, GSM: 041/ 632 544
E-mail: info@megales.si, www.megales.si

NOVA
OPTIKA
ODKUP,
NA POSEK,
BLEDU!
SPRAVILO
Poslovni
center Union,
IN PREVOZ
Ljubljanska
cesta 11
LESA

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

OPTIKA

Nova
blagovna znamka
sončnih očal

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

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

Lju
426
T +3

Ces
OPTIKA MESEC JESENICE427
T +3
Cesta maršala Tita 31,
Jesenice
ww
tel + 04
38658(0)4
JESENICE:
32 583
663 26 63
www.optika-mesec.com
BLED: 08 20 57 797
www.optika-mesec.com
JUlIJ 2016 •
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NAJ BO VAŠ ROJSTNI DATUM

NAGRAJEN!

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.

Poslati morate še svoje osebne podatke s telefonsko številko na naš naslov:
Agencija Grafiti d.o.o. Kropa 27, 4245 Kropa do 22. 8. 2016.

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

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

Nagrajenec prejšnjega meseca je Branko Mirt, Strahinj 93, Naklo

Prenovljen salon vozil Renault, Nissan in Dacia podjetja ASP v Lescah

ASP d.o.o. je največji trgovec vozil na Gorenjskem,
ki ponuja popolno in kvalitetno storitev - od
prodaje do vzdrževanja in servisiranja vozila. ASP
je družinsko podjetje in pooblaščeni zastopnik
za prodajo ter servisiranje vozil znamke Renault,
Nissan, Dacia in gospodarskih vozil Pro+. Aprila pa
so odprli tudi prvi specializiran salon v Sloveniji za
program Renault Sport. Pri Renaultu izpostavljajo,
da si kupci danes želijo vedno bolj personalizirane
avtomobile. Temu sledi tudi novi prodajni salon
ASP v Lescah z vse večjo digitalizacijo. Globalni
program C@RE (Customer Approved Renault
Experience) namreč vsebuje kar 40 projektov, ki
stremijo k odličnosti odnosov s kupci pred, med
in po nakupu, vse od zbiranja informacij prek
interneta, obiska v salonu, pa do vzdrževanja. C@
RE razvija rešitve, izhajajoče iz želja, ki so jih izrazili
kupci. Zaposleni v ASP pa poskrbijo, da vsako leto
več kot 1500 zadovoljnih strank prevzame novo,
gospodarsko ali rabljeno vozilo. Za čas popravila
nudijo tudi širok izbor nadomestnih vozil. Vsi
procesi v podjetju potekajo po ISO standardih, ki
jih je podjetje pridobilo v letu 2001. Zaposleni so

strokovno usposobljeni na vseh področjih svojega
dela, kar zagotavlja kvalitetne usluge tako v prodaji
kot v servisu. Prenovljen salon je sledeč globalnemu
programu C@RE tako prinesel vrsto novosti in novih
»kotičkov« za avtomobilske navdušence. Ob vstopu
v salon so na levi strani na oddelku »Aktualno«
razstavljeni najnovejši modeli avtomobilov. Med
novostmi je tudi kotiček Welcome Lounge z iPadi.
Tukaj lahko obiskovalci na iPadu sestavijo svoje vozilo in si prek različnih Renaultovih aplikacij interaktivno ogledajo delovanje najsodobnejše tehnologije.
Za otroke so na voljo tudi zabavne aplikacije. Del
Welcome Lounga je visok pult (bar) z barskimi stolčki
ter nizka klubska mizica s fotelji, kjer lahko stranke
počakajo in si med tem na televizorju ogledajo
aktualne predstavitve Renaultovih vozil in dodatne
opreme. Z.E. corner je namenjen predstavitvi 100%
električnih vozil, kjer si lahko ogledate prihodnost
mobilnosti – popolnoma električna vozila Renault
Zoe, Twizy in/ali Kangoo ZE. Tu je še R.S. corner za
modele Renault Sport. Ta del salona je namenjen
predstavitvi športnih vozil Renault, kot so npr. Clio
RS in GT, Megane RS in GT ter vozila s športno

opremo GT-line. Za prebujanje čustev in strasti do
vožnje pa so ustvarili tudi Passion corner. Ta del
je namenjen predstavitvi vozil, ki po Renaultovi
filozofiji »Flower of Life« spadajo v rdeči (Love/
Passion) del cvetlice. Trenutno sta v tem delu
razstavljena Clio in/ali Kadjar. A novosti še ni
konec. V Coni s 3D konfiguratorjem lahko kupec
sam oblikuje svoje sanjsko vozilo in tudi v živo
pogleda vzorce razpoložljivih barv vozil in materialov oblazinjena. V PRO+ coni za gospodarska
vozila pa so razstavljena lahka gospodarska vozila
(PRO+ je Renaultova komercialna oznaka za lahka
gospodarska vozila). Tukaj so razstavljeni modeli
Kangoo Express, Trafic in/ali Master v različnih
karoserijskih izvedbah (furgon, dvojna kabina,
kombi). Z nakupom vozila
pa se ljubezenska zgodba
šele začne. Projekt c@are
namreč vključuje osem
javno objavljenih obljub
kupcu, ki se navezujejo na
testiranje vozil, garancijo
in servis vozila. Zato toplo
vabljeni v prenovljen salon
podjetja ASP v Lescah!

Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04/58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04/53 53 450
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Emirjan Dežman s.p.

GLASBA ZA VSE OKUSE

SON^NA TERASA

PROMO CENE PIJA^ PO 1 eur

KADILNICA
v zgornji etaži lokala

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

www.club-java.net/ojrobar

zabave za zaklju^ene družbe

Kotiček zdravja – »Eno jabolko na dan ...«
Kampanja za mlade proti kožnemu raku
Kožni rak je najpogostejša oblika raka na svetu. V okviru
projekta CANCON - European Guide on Quality Improvement
in Comprehensive Cancer Control (www.cancercontrol.eu)
so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje zato pričeli s
kampanjo proti kožnemu raku Skinmama.
Njen namen je spodbujanje zgodnjega odkrivanja in diagnoze
kožnega raka s pomočjo senzibilizacije mladih za primarno
preventivo in samopregled kože. S kampanjo želijo mladim
ponuditi podporo pri oceni lastnega tveganja, dostop do
zanesljivih informacij o tveganem vedenju glede kožnega
raka in posredovanje navodil za samopregled kože. Mladi se
lahko s pomočjo spletne strani in testa seznanijo o dejavnikih
tveganja in preverijo lastno vedenje, znanje in stališča.
Zaradi idealiziranja zagorele polti in na drugi strani slabega
poznavanja vplivov delovanja UV sevanja in možnih škodljivih
posledic na zdravje, ocenjujejo, da je potrebno med mladimi
dvigniti ozaveščenost, saj so slabo seznanjeni z možnimi
škodljivimi učinki UV žarkov.
Kako se zaščiti pred soncem v letošnjem poletju?
Potrebno je samozaščitno ravnanje, s katerim lahko
zmanjšamo ali preprečimo pojav škodljivih učinkov
prekomernega izpostavljanja, ki se odražajo na očeh, koži in
imunskem sistemu. Podatki namreč kažejo, da število novih
primerov raka kože, ki je ena najhujših posledic izpostavljanja
UV sevanju, v zadnjih desetletjih narašča tako v svetu kot

tudi v Sloveniji. Zato odsvetujejo rabo solarijev in sončenje,
opozarjajo pa tudi na redno in pravilno zaščito pred soncem
že od zgodnjega otroštva.
Osnova je naravna zaščita
Omejimo izpostavljanje soncu med 10. in 16. uro, saj je moč
UV sevanja takrat največja.
Upoštevajmo pravilo sence: Kadar je naša senca krajša od
telesa, poiščimo ali naredimo senco. Oblecimo lahka oblačila:
Naj bodo gosto tkana z dolgimi rokavi in hlačnicami.
Pokrivalo: Glavo pokrijmo s širokokrajnim klobukom (7,5–10
cm) ali pokrivalom v legionarskem kroju, kadar se ne moremo
umakniti v senco.
Sončna očala: Zaščitimo oči s sončnimi očali ustrezne kakovosti
(CE, UV400) in oblike, ki onemogoča dostop UV žarkom tudi s
strani.

Kemični varovalni pripravki: Za zaščito pred soncem (kreme,
geli …) naj služijo le kot dodatna zaščita na predelih, ki
jih ni mogoče zaščititi na naravne načine. Niso namenjeni
podaljševanju izpostavljanja soncu. Ščitijo naj pred UVA in
UVB žarki in naj imajo sončni zaščitni faktor 30 ali več.
Pomembna je zadostna količina nanosa (5 ml – to je ena čajna
žlička na vsako okončino, prednjo in zadnjo stran trupa ter
glavo) in ponovno nanašanje (po kopanju, močnem potenju,
brisanju oziroma vsaki dve uri).
Ne sončimo se namerno!
Brez solarija: Odpovejmo se uporabi solarija.
Pomembno je pitje tekočine: Nadomeščajmo izgubljeno
tekočino (pijmo vodo).
Dnevno spremljajmo napovedi UV indeksa: Temu ustrezno
prilagodimo zaščito. Vrednost indeksa 5–6 izraža zmerno, 7–9
visoko, višje vrednosti pa zelo visoko stopnjo ultravijoličnega
sevanja.
Redno pregledovanje kože: Poleg zaščite pred soncem je
pomembno mesečno samopregledovanje kože, sluznic in
nohtov. Če opazimo znamenje, ki se razlikuje od ostalih, hitro
raste v širno ali se debeli, ima več rjavih odtenkov, ni simetrične
oblike in ostrih robov, je vlažno ali krvavi, kot tudi morebitne
kraste ali rane, ki se ne celijo, bulice in zatrdline na koži, luščeča
žarišča, ki občasno krvavijo, jih pokažimo zdravniku.
Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje
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Upravljanje stavb
Poslovanje z nepremičninami
Energetski inženiring

IZBRANA ponudba nepremičnin

VO

NO

HRUŠICA, BELO POLJE – hiša (dvojček) 210 m2, zgrajena l.
1988, adaptirana l. 2006 (streha, okna, vrata, garažna vrata,
nadstrešek, peč na olje), 518 m2 zemljišča za hišo. Eno ali dvodružinska hiša v 3. etažah (1. zidana betonska pol-vkopana, 2. in 3.
montažni). Je zadnja hiša v naselju, na mirni in sončni lokaciji. Dva
balkona z veliko letno teraso. EI razred E. Cena: 139.000 EUR.

JAVORNIŠKI ROVT – vikend med narcisami 90 m2, zgrajen l.
1986, 995 m2 zemljišča, P+M, zidan, z dodatno toplotno izolacijo,
v celoti opremljen. Vikend se nahaja v mirnem in povsem naravnem
okolju, v maju obkrožen z narcisami, lokacija ponuja dobre možnosti
za okoliške ture. Vsa potrebna dovoljenja, urejen priključek na
vodovodno in električno omrežje, EI razred F. Cena: 89.000 EUR.

HRUŠICA, REPUBLIKA – 2,5 sobno stanovanje 68 m2, zgrajeno l. 1902,
adaptirano l. 1994 (stavba + stanovanje) in l. 2007 (okna), 4/6 nad., v
bloku, z zaprto ložo, dodatna drvarnica. Obsega širok hodnik, kuhinjo z
jedilnim prostorom (izhod v ložo), dnevno sobo in spalnico, kopalnico z
wc-jem, shrambo, klet in drvarnico. Ogrevanje z elektriko in na trda goriva,
možnost priklopa na plinovod. ZK urejeno, EI razred D. Cena: 54.800 EUR.

obnovljeno
JESENICE, BENEDIČIČEVA – 1 sobno stanovanje 48 m2, zgrajeno
l. 1986, 2/5 nad., v bloku, z zastekljenim balkonom (Z), ki se lahko
odpre. Obsega bivalno kuhinjo, ločeno sobo, balkon, kopalnico
z wc-jem, manjšo shrambo in klet. Stanovanje je suho in toplo,
vendar v prvotnem stanju. Dobra mirna lokacija - zadnji blok v ulici.
Zelo nizki mesečni stroški! EI razred D. Cena: 38.900 EUR.

JESENICE, TITOVA – 2 sobno stanovanje Center I, 58 m2, zgrajeno l.
1973, delno adaptirano l. 2014 (okna in radiatorji (delno), kuhinja, fasada,
streha), 10/13 nad., v stolpnici, z balkonom (Z). Stanovanje obsega hodnik,
kuhinjo z jedilnim prostorom, dnevno sobo in spalnico, oboje z izhodom na
balkon (zahod), kopalnico z wc-jem, shrambo in klet v 1. etaži. ZK urejeno,
EI razred D. Ugodno! Cena: 48.500 EUR. Možen tudi najem.

JESENICE, TITOVA – 2 sobno stanovanje Plavž, 52 m2, zgrajeno l. 1959, adaptirano
l. 2005, 2/11 nad., v stolpnici. Prostorno, prijetno, prenovljeno in lepo opremljeno
večje stanovanje. Nahaja se v nižjem nadstropju, z dvigalom. Okna nova PVC l. 2005,
zamenjane električne in vodne inštalacije, prenovljena kopalnica, WC, pohištvo, 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.

ŽIROVNICA – 4,5 sobno stanovanje 70 m2, zgrajeno l. 1890, adaptirano l. 2005,
1/2 nad., v dveh etažah, v 3-stanovanjski stavbi, stanovanju pripada 76 m2 zemljišča,
garaža in majhen vrtiček. V 1. nadstropju se nahajajo kuhinja z jedilnim kotom,
dnevna soba, spalnica in kopalnica z wc-jem ter večji balkon, v 2. nadstropju pa
sta dve spalnici in kabinet. Stanovanje ima lasten vhod in vse ločene priključke ter
samostojno centralno ogrevanje. Sončna lokacija. EI razred G. Cena: 56.000 EUR.

BEGUNJE – 3 sobno stanovanje 85 m2, zgrajeno l. 1987, VP/5
nad., z balkonom. Prijetno družinsko stanovanje obsega širok
hodnik, večjo kuhinjo z jedilnim kotom in odprtim prehodom v
dnevno sobo, odprt balkon, dve manjši sobi, kopalnico, wc in klet v
1. etaži. Dobra lokacija za mlado družino – bližina šole itd, a še vedno
povsem v naravi. ZK urejeno, EI razred D. Cena: 120.000 EUR.

RADOVLJICA, GRADNIKOVA – 2,5 sobno stanovanje 64 m2, zgrajeno l.
1978, adaptirano l. 2003 (kopalnica, okna) in l. 2015 (fasada), 4/4 nad.,
z ložo, v bloku. Obsega manjši hodnik, dnevni prostor z delno pregrajeno
kuhinjo in izhodom v odprto ložo, spalnico, otroško sobo, kopalnico s tuš
kabino in wc-jem ter klet v 1. etaži. Centralna kurjava + klima. ZK urejeno,
EI v izdelavi. Mir, veliko sonca in lep razgled! Cena: 89.700 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. Zelo ugodno! Cena: 55.000 EUR.

sončno

JESENICE, TITOVA – 2 sobno stanovanje Plavž, 51 m2, zgrajeno l. 1959, delno
adaptirano l. 2000 (okna, delno tlaki, kopalnica, WC, streha) in l. 2015 (fasada),
8/13 nad., v stolpnici. Obsega hodnik z vgradno omaro, bivalno kuhinjo, dve
sobi, kopalnico s tušem, ločeno wc ter klet in shrambo v kletni etaži. Balkona
nima, je pa poleg stopnišča skupni balkon v vsaki etaži. Sicer prijetno sončno in
toplo stanovanje. ZK urejeno, EI razred C. Cena: 46.000 EUR.

VO

NO

RADOVLJICA, CANKARJEVA – 2,5 sobno stanovanje 63 m2, zgrajeno l. 1971,
adaptirano l. 1999 (stanovanje) in l. 2013 (energetska sanacija stavbe), 3/4 nad.,
v vila bloku. Obsega širok hodnik, prostorno kuhinjo z jedilnim kotom, manjšo
kopalnico z wc-jem, otroško sobo ali spalnico in prostorno dnevno sobo, ki je
trenutno pregrajena z omaro, ki loči dnevno sobo od manjše spalnice. Klet je v prvi
etaži. Najboljša lokacija v mestu. ZK urejeno, EI v izdelavi. Cena: 89.500 EUR.

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

Strošek izdelave energetske izkaznice vključen v plačilo za posredovanje!
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23.900€

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

13.500€

Audi A5 2.0 TDI Sportback
Business, l. 2013, 117.076
km, servisna knjiga

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

5.550€

2.450€

Ford C-Max 1.6 TDCi
Trend., l. 2008, 210.000 km,
servisna knjiga

Ford Focus 1.6 Ti-VCT
Trend, l. 2005, 263.361 km,
ALU dodatki

31.900€

BMW serija 5: 518 D AUT.,
l. 2015, 44.281 km,
servisna knjiga

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.
10.600€

10.700€

Citroen C5 Tourer 1.6 HDi
FAP Attraction, l. 2013,
145.751 km, servisna knjiga

Ford C-Max 1.6 TDCi
Trend., l. 2012, 109.309 km,
servisna knjiga

10.900€

7.990€

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

Renault Kangoo Confort
1.5 dCi 90, l. 2013, 109.729
km, servisna knjiga

www.avto-lesce.si

13.500€

VW Passat Variant 1.6 TDI
BMT, l. 2013, 115.965 km,
servisna knjiga

11.900€

Ford Focus Karavan 2.0
TDCi, avtomatik, l. 2014,
112.730 km, servisna knjiga

6.950€

15.900€

VW Passat Variant 2.0 TDI
DPF, l. 2008, 229.620 km,
servisna knjiga

VW Passat CC 2.0 TDI,
l. 2012, 114.696 km,
servisna knjiga

I vozila z garancijo I nakup na položnice I odkup vozil I menjava vozil I
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Ob naročilu betona s prevozom in črpalko, nudimo betonski vibrator brezplačno!

Prodaja, prevoz in črpanje betona

- betonarne na različnih lokacijah
- beton dostavljamo tudi nad 50 km iz Ljubljane

BETON BREZ PEPELA
UGODNE CENE!!!

BREZPLAČNI OGLEDI !

041 619 865

email: mirko@maroltbeton.si www.maroltbeton.si tel: 01 750 27 27
fax: 01 750 27 26 naročilo: 051 619 865
Marolt Beton d.o.o. Sinja Gorica 13, 1360 Vrhnika
DELOVNI ČAS: Pon. - Sob. od zore do mraka
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SI ŽELITE, DA VAM BO POLETI PRIJETNO HLADNO?
Garažna vrata s sistemom ThermoFrame

Matjaž Hartman s.p.
Hafnerjevo naselje 91
4220 Škofja Loka
GSM: 031 775 401

Energetsko učinkovita rešitev za vaš dom!
TZ-Anz-4c-T-Sicke-Haus-90x65mm-SLO-Matjaz-Hartman.indd 1

17/05/16 14:02

TROJNA ZMAGA UDOBJA.

CITROËN C3
PICASSO

CITROËN GRAND
C4 PICASSO

CITROËN C4
PICASSO

• KLIMATSKA NAPRAVA
• RADIO RD4
• REGULATOR IN OMEJEVALNIK HITROSTI

• AVTOMATSKA KLIMATSKA NAPRAVA
• RADIO Z MP3 NA 7’’ ZASLONU NA DOTIK
• PARKIRNI SENZORJI ZADAJ

• AVTOMATSKA KLIMATSKA NAPRAVA
• RADIO Z MP3 NA 7’’ ZASLONU NA DOTIK
• PARKIRNI SENZORJI ZADAJ

Seduction Pure Tech 110 BVM

za

109 €/mesec

Seduction Blue HDi 120 S&S BVM6

za

159 €/mesec

Seduction BlueHDi 100 S&S BVM

za

149 €/mesec

v primeru Citroën Financiranja

v primeru Citroën Financiranja
in menjave staro za novo

v primeru Citroën Financiranja
in menjave staro za novo

OBVEZNO ZAVAROVANJE & KASKO ZA 1 €

OBVEZNO ZAVAROVANJE & KASKO ZA 1 €

OBVEZNO ZAVAROVANJE & KASKO ZA 1 €

www.citroen.si
Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Citroën Financiranje za vozilo Citroën C4 Picasso (Seduction BlueHDi 100 S&S BVM); maloprodajna cena z DDV je 18.990 EUR; mesečno odplačevanje; mesečni obrok je 149 EUR pri 47,7% pologu in ročnosti 84 mesecev; višina pologa
je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 24 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 22.04.2016 znaša 7,0% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR
s skupno letno obrestno mero 5,8%; financirana vrednost 9.932 EUR; skupni znesek za plačilo 21.223 EUR; stranka v primeru Citroën Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko obvezno ter kasko zavarovanje
za 1 EUR za prvo leto; Citroën Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Citroën. Ponudba velja do 30.6. 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: 3,8−6,0 l/100 km, emisije CO2: 100−140 g/km. 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.
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