
najboljši že 25 let
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ODLOČITE SE ZA NOVO OGRAJO 

VPRAŠAJTE ODVETNIKA

HLAČE MALO DRUGAČE
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Kamnoseške storitve 

GAŠPER MIKOLIČ S.P., 
MIŠAČE 1, Kamna Gorica, G: 041 88 44 77

IZDELAVA •	
SPOMENIKOV

OBNOVA •	
OBSTOJEČIH 
SPOMENIKOV

KLESANJE IN  •	
OBNOVA ČRK

KOVINSKE ČRKE•	

KAMNITE POLICE, •	
STOPNICE,  
KUHINJSKI PULTI

MOŽNOST PLAČILA  •	
NA OBROKE.

NOVO!
S PREVZEMOM 

DEJAVNOSTI 
KAMNOSEŠTVA 

RIBIČ IZ LAHOVČ, 
SMO PRISOTNI 

TUDI NA PODROČJU 
LAHOVČ, DOMŽAL, 

MENGŠA, … 
S ŠIRŠO OKOLICO!

NA MESEC

Avtomatska  
garažna vrata

od 897 € *

Vhodna vrata
brez obsvetlobe

od 1.310 € *

* Priporočena cena za akcijske proizvode oz. velikosti, vključno z montažo in 9,5 % DDV.  
V veljavi pri vseh pooblaščenih zastopnikih v Sloveniji do 31.12.2017.

Dom je, kjer se počutimo varne

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

 GSM: 031 775 401

TZ-AZ-EP2017-90x60mm-SL-Hartman-B.indd   1 9/03/17   16:39del. 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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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 16. aprila. 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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PEUGEOT 3008    

NOVI SUV
PEUGEOT3008
SLOVENSKI AVTO 
LETA 2017 
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PEUGEOT
ZMAGOVALEC

DIRKE DAKAR
2017

peugeot.si

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 4,2 do 6,0 l/100 km. Izpuh CO2: od 109 do 136 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0282 do 0,0663 g/km. Emisije trdnih 
delcev: od 0,00008 do 0,00203 g/km. Število delcev: od 0,01 do 20,36. 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.

AVTO PARTNER d.o.o., Cesta železarjev 27, 4270 Jesenice, tel. 04 583 6660

PEUGEOT_3008_oglas_AVTO_LETA_KONCESIONARJI_210x148.indd   10 22/02/2017   10:31

RABLJENA VOZILA

· Ugodni krediti in leasingi do 72 mesecev za rabljena vozila 
· Financiranje na polo`nice 
· Staro za staro 
· Oglejte si ponudbo novih in rabljenih vozil na www.avtopartner.si

11.999 €

Opel Zafira TOurer 2.0 CDTi COsmO 
BreZ pOlOGa NaKup, l. 2013, 
156.050 km, Diesel, 110 Km

16.999 €

BmW serija 3: 318D TOuriNG pOlOG 
samO 1699 eur , l. 2014, 
160.412 km, Diesel, 143 Km

4.999 €

ChevrOleT aveO 1.2 lT plus 
ODLIČEN BREZ POLOGA 87 EUR 
mes., l. 2011, 99.669 km

8.500 €

CiTrOeN C4 piCassO 1.6 hDi BreZ 
pOlOGa jamsTvO 12 meseCev, 
L. 2012, 137.496 km, Diesel, 112 Km

9.450 €

fOrD C-max 1.6 TDCi amBieNTe 
aKCija NaKup BreZ pOlOGa, l. 2012, 
148.985 km, Diesel, 95 Km

11.990 €

fOrD mONDeO WaGON 2.0 TDCi 
aKCija NaKup BreZ pOlOGa , 
l. 2013, 128.555 km, Diesel, 164 Km

10.500 €

Kia CeeD 1.6 CrDi sTYle BreZ 
POLOGA, L. 2013, 128.774 km, 
Diesel, 90 Km

10.999 €

maZDa maZDa5 1.6 CDi shiZuKa mZ 
NavY aKCija NaKup BreZ pOlOGa, 
l. 2012, 145.009 km, Diesel, 116 Km

13.990 €

Opel iNsiGNia spOrTsTOurer 
2.0 CDTi eDiTiON BreZ pOlOGa, 
l. 2014, 136.981 km, Diesel

8.999 €

OPEL MERIvA 1.7 CDTI INNOvATION 
BreZ pOlOGa jamsTvO 12 meseCev, 
l. 2012, 125.224 km, Diesel, 110 Km

5.500 €

PEUGEOT 207 MILLEsIM 200 1.4 
vTi slO 1.lasT. BreZ pOlOGa, 
L. 2010, 124.087 km, BeNCiN

12.500 €

peuGeOT 3008 1.6 hDi allure, 
l. 2014, 156.000 km, Diesel, 115 Km, 
PANORAMA sONČNA sTREhA

8.999 €

PEUGEOT 4007 PREMIUM 2.2 hDI 16v 
fap slO 1. lasTNiK, l. 2008, 
185.647 km, Diesel, 157 KM

10.999 €

peuGeOT 5008 aCTive 1.6 hDi fap 
BreZ pOlOGa 12 mes. jamsTvO, 
l. 2013, 136.369 km, Diesel, 115 Km

11.990 €

peuGeOT 508 2.0 hDi 140 fap NaKup 
BreZ pOlOGa jamsTvO 12 mes., l. 
2013, 150.771 km, Diesel, 140 Km

10.400 €

fOrD fOCus 1.6 TDCi TreND NaKup 
BreZ pOlOGa jamsTvO 12 mes., 
l. 2014, 151.232 km, Diesel, 116 Km

• 12-mese~no jamstvo brez omejitve kilometrov
• 12-mese~na asistenca
• Možnost menjave vozila v osmih dneh
• Potrdilo o kakovosti
• Financiranje “Levja priložnost”

 NOVO! NOVO! 

NAKUP NOVIH IN 
RABLJENIH VOZIL 

DO 15.000 EUR 
BREZ POLOGA 

IN KASKO 
ZAVAROVANJA!

14.999 €

vOlKsWaGeN GOlf 2.0 TDi BmT 
hiGhliNe BreZ pOlOGa, l. 2013, 
150.026 km, Diesel, 150 Km
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Makler Bled d.o.o.
Prodaja nepremičnin

Ljubljanska cesta 7
SI-4260 Bled

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

www.makler-bled.si

Podroben oPis nePremičnin 
Poiščite na www.maKLer-bLed.si 

Pokličite nas za ogled 
041 704 548 

ali 041 647 974 

Šifra: PH01436L, Lokacija: Poljče, Opis: starejša kmeč-
ka hiša in samostojno gospodarsko poslopje, Površina 
hiše 168 m2 površina poslopja 350 m2, Površina 
zemljišča: 762 m2, Letnik/obnova: 1800/1985, Cena: 
100.000 €, oziroma cena samo za hišo 70.000 €

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 znižana: 68.000 €.

Šifra: PH01425b, Lokacija: moste pri Žirovnici,   
Opis: dvostanovanjska hiša (montažna),  Površina 
hiše: 232 m2, Površina zemljišča: 557 m2, 
Letnik/obnova: 1984/2014, Cena:  185.000 €.

Šifra: PH01526b, Lokacija: Kropa, Opis: novej-
ša dvostanovanjska hiša, Površina hiše: 325 
m2, Površina zemljišča: 1.513 m2, Letnik/
obnova: 1. 1976 / 2000, Cena: 190.000 €.

Šifra: PH01456, Lokacija: ovsiše pri Podnartu, 
Opis: dvostanovanjska hiša in samostojni garažni 
objekt, Površina hiše 180 m2, površina garažnega 
objekta 78 m2. Površina zemljišča: 845 m2, Letnik/
obnova: 1900//2000/2005, Cena: 139.000 €.

Šifra: PP01522b, Lokacija: Lesce, Opis: Poslovni 
prostor (dva poslovna prostora), Površina: 168 
m2, oziroma 2 x 84 m2, Letnik/obnova: 1. 2005, 
Cena: 139.500 €.

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: PH01459b, Lokacija: Kočna, Opis: nova 
poslovno-stanovanjska hiša, Površina hiše 
360 m2 (od tega 140 m2 delavnica), Površina 
zemljišča: 659 m2, Letnik/obnova: 2015,    
Cena: 245.000 €.

Makler Bled d.o.o.
Prodaja nepremičnin

Ljubljanska cesta 7
SI-4260 Bled

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

www.makler-bled.si
m: +386 (0) 41 706 548

Šifra: PH01503b, Lokacija: bled, Opis: starejša 
stanovanjska hiša, Površina hiše: 140 m2, 
Površina zemljišča: 280 m2, Letnik/obnova: 
1. 1870/1980, Cena: 98.000 €.

Šifra: PH01483b, Lokacija: nomenj, Opis: 
stanovanjska hiša – obnovljena nekdanja kmečka 
hiša, gosp. poslopje, toplar – ponudba je primerna 
tudi za turistično dejavnost Površina hiše 150 m2, 
Površina zemljišča: 15.105 m2 (1,5 ha), Letnik/
obnova: 1900/ 2010,  Cena: 220.000 €.

Šifra: PH01527b, Lokacija: blejska dobrava, Opis: 
stanovanjska hiša, Površina hiše: 164 m2, Površina 
zemljišča: 1311 m2 (možna gradnja dodatne hiše), 
Letnik/obnova: 1. 1954, Cena znižana: 135.000€ 
– oz. hiša 90.000 €, parcela 45.000 €.

Šifra: PP01523b, Lokacija: Podnart, Opis: 
Poslovna stavba, Površina hiše: 263 m2,    
Površina zemljišča: 3.125 m2 (možna gradnja 
proizvodne hale), Letnik/obnova: 1. 1980/2009, 
Cena: 293.000 €.
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Alpska cesta 43, 4248 Lesce
T: 04 53 53 804 in 
 04 53 53 805
www.avtomony.si

ŠIVALNICA
Radovljica na tržnici Kranjska 15a

tel.: 041/380-725, Nada

delovni čas: 
ponedeljek 12h - 18h, torek 8h - 15h, sreda 8h - 15h, 
četrtek, 8h - 15h, petek 8h - 12h
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• šivanje po naročilu
• vsa šiviljska popravila

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

PVC OGRAJE ZA VAŠ DOM

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

BREZPLAČNE IZMERE IN SVETOVANJE NA VAŠEM DOMU!

ODLOČITE 

SE ZA NOVO 

OGRAJO! 

POMLAD JE TU!

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

PVC OGRAJE ZA:
• DVORIŠČA IN VRTOVE
• BALKONE, TERASE
• STOPNIŠČA
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Iz naših krajev
raZstaVa o 
umirajočem leDeniku
bled, 8. marec 2017  -  V infocentru 
Triglavska roža na Bledu so nedavno 
odprli razstavo o Triglavskem 
ledeniku.  Razstava z naslovom 
ZELENI PLAZ - včeraj, danes, jutri, 
ki so jo pripravili na Geografskem 
inštitutu Antona Melika, je 
namenjena promociji dela naše 
naravne dediščine, ozaveščanju ljudi 
o varovanju okolja in človekovem 

vplivanju na podnebne spremembe. 
Razstavo, ki potuje po slovenskih 
krajih, sestavlja 12 panojev, 
podnaslovljenih v slovenskem jeziku, 
tokrat pa je premierno prikazana 
še v angleškem jeziku. Doslej je že 
obiskala Mojstrano, Ljubljano, Novo 
Gorico in Bohinj, na Bledu pa bo 
predvidoma do 16. aprila 2017.

DneVi ŠkofjeloŠkega 
Pasijona 2017
Škofja loka, 3. marec 2017 -  Med 8. 
marcem in 22. aprilom 2017 potekajo 
dogodki  in prireditve  v okviru  
Dnevov Škofjeloškega pasijona 

2017. V sredo 8. marca je potekala 
urada podelitev certifikata ob vpisu 
Škofjeloškega pasijona na Unescov 
Reprezentativni seznam nesnovne 
kulturne dediščine človeštva s strani 
ministra za kulturo Antona Peršaka 
županu Občine Škofja Loka mag. 
Mihu Ješetu. Na prireditvi so poleg 
podelitve certifikata predstavili tudi 
fotografije z zasedanja Medvladnega 
odbora za varovanje nesnovne 
kulturne dediščine Unesca v Addis 
Ababi v Etiopiji. V sklopu dnevov 
Škofjeloškega pasijona 2017 so 
organizatorji pripravili Pasijonski 
večer 2017 v Stari Loki:Pot na 
Kalvarijo, izbrana poezija Denise 
Levertov in glasba za godalni trio 
Alfreda Šnitkeja, ki bo 24. marca 
2017. Zadnji dan v marcu bo 
potekalo odprtje dveh pasijonskih 
razstav in predavanje o dogajanju 

na zasedanju Medvladnega odbora 
za varovanje nesnovne kulturne 
dediščine Unesca v Addis Ababi v 
Etiopiji. 8. aprila bodo na Mestnem 
trgu v Škofji Loki potekale pasijonske 
delavnice, 22. aprila pa Romualdov 
dan: Izza Škofjeloškega pasijona 
2015, dokumentarni film. 

Pustni sPreVoD V 
raDoVljici
radovljica, 25. februar 2017 – Na 
pustno soboto je na Linhartovem 
trgu v Radovljici potekal tradicionalni 
pustni sprevod na katerem so pred 
občinstvom oživeli prizori s panjskih 
končnic in folklorno izročilo Predtržanov, 
prebivalcev dela Radovljice. Radovljica 
pustni sprevod organizira od leta 1996 
dalje.  Sprevod vsako leto vodi pustni 
župan, v povorki sodelujejo mažoretke, 
leška godba na pihala in skupinske 
maske. Med slednjimi so posebej izvirne 
maske, ki predstavljajo prizore s panjskih 
končnic in radovljiškega folklornega 
izročila. V sprevodu so tako vsako leto 
prizori lovčevega pogreba, brušenja 
babjega jezika, iz lokalne zakladnice 
zgodb pa izvira kopanje predtrškega 
zaklada oziroma šaca. 

najVečja gorenjska 
Pustna PoVorka
Šenčur, 26. februar 2017 - Po 
sobotnem pustnem gostovanju 
v Kranju in Cerkljah so se Godlarji 
na pustno nedeljo predstavili tudi v 
»rodnem« Šenčurju. Na 27. pustni 
povorki so sodelovali vozovi, na 
katerih so Godlarji na šegav način 
predstavili svoj pogled na aktualno 
politiko in druge dogodke, ki so 
zaznamovali Slovenijo v preteklem 
letu dni. Že po tradiciji so Godlarji 
med obiskovalci delili tudi godljo. 
Največjo gorenjsko povorko si je 
ogledal tudi predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor v družbi 
župana Cirila Kozjeka. 
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MI JIH ŽE IMAMO!

SONČNA OČALA 
NOVA KOLEKCIJA 2017 
ŽE NA NAŠIH POLICAH!

Kranj - Britof

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

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

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

Del. čas: 
pon. - pet. 
8. - 18. ure, 
sob. 
8. - 13. ure
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PreDaVanje o 
balkonskiH rožaH
predavanje bo na temo okrasnih rastlin, balkonskih in mešanih 

zasaditev ter trendov za letošnje leto

v petek, 7. 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 2017, 
izjemna poznavalka okrasnih rastlin in avtorica mnogih člankov.

Vljudno vabljeni!

kmetijsko gozdarska zadruga 
goZD bled z.o.o. Vabi na

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

     

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

www.club-java.net/ojrobar

zabave za zaklju^ene družbe

Em
irj

an
 D

ež
m

an
 s

.p
.

PrOMO Cene PIja^ PO 1 eur

kadIlnICa
v zgornji etaži lokala

GlaSba za vSe OkuSe SOn^na TeraSa
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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 7. 4. 2017.

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

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

Nagrajenec prejšnjega meseca je Tilen Pokorn, Potočnikova 6a, Škofja Loka

Za kakšno obdelavo tal se bomo odločili 
je odvisno od tipa tal, ki ga imamo. Lahka, 
peščena tla bodo potrebovala veliko organ-
ske snovi, ki bo povezala talne delce med 
sabo in tako omogočila zadrževanje vode in 
hranil. Taka tla le prerahljamo in pognoji-
mo z organskim gnojilom Plantella Organik, 
ki vsebuje kar 67 % organske snovi. Težja, 
glinena tla pa potrebujejo več pomoči, da 
postanejo dovolj rahla. Odločimo se za 
prekopavanje in dodajanje zemlje. 

idealna zemlja
Najprej na vrh potresemo plast zemlje Pl-
antella Ideal, ki naj bo debela vsaj 5 cm. 

Zmešamo jo z vrhnjo plastjo tal. 
Zemlja vsebuje veliko črne, humin-
ske šote, ki se dobro zmeša s 
težkimi tlemi in tako ustvari rahlo 
prst, v kateri se bo lažje in hitreje 
razvijal koreninski sistem vrtnin. 
Zemlja Plantella Ideal vsebuje 
tudi veliko bele šote, ki s svojo 
strukturo poskrbi za zračnost tal 
in preprečuje zbijanje zemlje. 
Dodana je tudi bioaktivna glina, 
ki omogoča odlično zadrževanje 

vode in hranil. 
Pred prvimi setvami ali sajenjem sadik te-
meljno pognojimo s 100 % organskim gnoji-
lom Plantella Organik. Gnojilo potresemo 
po vrhu tal in ga rahlo prekrijemo s tanko 
plastjo zemlje. Če ni dežja, celotno površino 
zalijemo, da se gnojilo stopi in so hranila ta-

koj na voljo za potrebe vrtnin. Najprej bodo 
prišle na vrsto solatnice, ki jih lahko pose-
jemo, če so temperature dovolj visoke. Še 
bolje je, da začnemo kar s sadikami, saj bo 
tako pridelek veliko prej na krožniku.

Dodatek naravnega kalija 
Rahla tla pa so najbolj primerna za vse kore-
novke in gomoljnice, med katerimi najdemo 
korenje, rdečo peso, kolerabo, redkvico in 
eno najbolj pomembnih vrtnin, krompir. Za 
dober pridelek potrebujejo gomolji dovolj 
hranil. Pri krompirju igra pomembno vlogo 
kalij, ne le dušik. Zato temeljno pognojimo 
z organskim gnojilom Plantella Organik K, ki 
vsebuje veliko kalija v naravni obliki. S tako 
prehrano dobimo velike gomolje, a za res 
dober pridelek krompir dognojimo vsaj še 
enkrat, ko je zeleni, nadzemni del rastline 
visok okoli 30 cm. 

Strokovnjaki agronomi 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 nagrado Plantella 
Tabs za cvetoče rastline.
nagrajenci prejšnje številke so: Ida Habjan, Škofja Loka; Erika Štamfelj, Blejska Dobrava; 
Marija Panjtar, Blejska Dobrava
Si želite še več zanimivih nasvetov za dom in vrt? Postanite član Kluba Gaia in naročnik 
revije Gaia! Za samo 22 EUR letno boste lahko izkoristili mnoge ugodnosti kluba: brezplačna 
svetovanja, zanimiva predavanja in delavnice, specializirana vrtnarska popotovanja, klubske 
popuste, poleg tega pa boste prejeli še 10 izvodov revije Gaia. Vabljeni tudi na spletno stran 
ljubiteljev vrtnarjenja www.klubgaia.com!
izpolnite prijavnico in jo pošljite na naslov: klub gaia, sinja gorica 2, 1360 VrHnika. 
Prijavite se lahko tudi po telefonu št: 7558 160 ali po e-mailu: gaia@klubgaia.com

nagraDno VPraŠanje:

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

Pravilen odgovor pošljite na naslov: 
klub gaia, sinja gorica 2, 1360 VrHnika

Po kateri snovi vrednotimo organsko gnojilo 
in koliko te vsebuje Plantella organik?
Odgovor: _________________________________________________

svetuje

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

PomlaDni Vrt Pognojimo
sneg se je stalil in z vodo napolnil zemljo. tla so se segrela in življenje v njih se 
prebuja. to je pravi čas za obdelavo in pripravo zemlje na prve vrtnine. 
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OKNO V SVETTELESAT, d.o.o., JESENICE,  
Cesta talcev 20, 4270 Jesenice

www.telesat.si

CENIK  
MOBILNE 
TELEFONIJE

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

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

AMIGO   4,99 EUR  

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

KUL   14,99 EUR 

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

ČETVORČEK  15,00 EUR 

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

OPOMBA:
- ponudba velja samo za naročnike, ki imajo sklenjeno pogodbo s Telesatom 
- četvorček se sklepa samo z naročniki, ki imajo veljavno pogodbo za enega od paketov trojček
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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
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• Uredite sloge besedila matrice
◦ Druga raven

 Tretja raven
– Četrta raven

» Peta raven

Vabljeni v Središče za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih, 
kjer vam brezplačno:

- svetujemo glede vaše izobraževalne poti,
- ugotavljamo potrebe po razvoju kariere,
- izvajamo postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno       
pridobljenih znanj.

T:04/58 33 809;             www.lu-jesenice.net

Središče za svetovanje in vrednotenje 
znanja zaposlenih Gorenjske

ODKUP HLODOVINE

S
&

J 
d.

o.
o.POKLIČITE: 

040 370 000 JERNEJ

V zapuščinskem postopku po materi sem ugotovil, 
da je mama celotno hišo podarila mojemu bratu. 
Drugega premoženja mama ni imela. Zanima me, 
kakšne so moje pravne možnosti glede dedovanja? 
Oče je umrl pred mamo.

Spoštovani.
V zapuščinskem postopku se ugotavlja t.i. obračunska 
vrednost zapuščine, to je vrednost vsega premoženja, 
ki ga je imel zapustnik v času svoje smrti. K temu 
premoženju se doda tudi vrednost daril, ki jih je za-
pustnik kadarkoli za časa svojega življenja dal svojim 
dedičem ter vrednost daril, ki jih je zapustnik v zadnjem 
letu svojega življenja dal drugim osebam, ki niso nje-
govi dediči. Od te vrednosti se odštejejo zapustnikovi 
dolgovi in pogrebni stroški. V vašem vprašanju zatrju-
jete, da je mama celotno hišo podarila vašemu bratu.  
Sklepam torej, da je z njim sklenila darilno pogodbo. 
V vašem vprašanju omenjate zgolj vašega brata, ne 
navajate pa, ali imate tudi druge brate in sestre. To 

vprašanje je pomembno zaradi določitve višine dedne-
ga deleža in določitve višine nujnega dednega deleža, 
ki znaša polovico zakonitega deleža. Če imate le ene
ga brata, znaša vaš nujni dedni delež 1/4 zapuščine, 
kar po vrednosti znaša ¼ zgoraj opisane obračunske 
vrednosti zapuščine. Ker navajate, da mama v času 
smrti drugega premoženja ni imela, je vaš nujni dedni 
delež prikrajšan. V tem primeru bi imeli možnost, da 
zahtevate prednostno poplačilo vašega nujnega ded-
nega deleža iz premoženja, ki bi ga vaša mama imela 
v času svoje smrti. Ker tega premoženja ni, je potreb-
no poseči v darilno pogodbo z zahtevkom, da vaš brat 
v zapuščino vrne sorazmerni del darila (hiše), in sicer 
v takšnem deležu, kolikor je to potrebno za pokritje 
vašega nujnega dednega deleža. Po poenostavljenem 
izračunu bi to znašalo približno ¼ nepremičnine, ker je 
potrebno upoštevati vsaj pogrebne stroške. Če se vaš 
brat s tem zahtevkom ne bo strinjal, boste tak zahtevek 
morali uveljavljati s tožbo pred pristojnim sodiščem. 

Lep pozdrav.

“VPraŠajte oDVetnika - skuPaj iŠčemo reŠitVe!”
V sodelovanju z Odvetniško družbo Novak iz Radovljice vam bomo brezplačno odgovorili na vaše pravno 
vprašanje ali pravni problem. Če bi tudi vi želeli njihov pravni nasvet nam pišite na: tine@g-grafiti.si.

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

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

SPLOŠNO 
ZIDARSTVO IN 
FASADERSTVO

BABIC MILOŠ s.p.
Hraše 24, 4248 Lesce
Mob.: 041/ 622 946
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V današnjem času na tržišču ne primanjkuje razno-
raznih oblačil, ki so pogosto dosegljiva tudi po izre-
dno nizkih cenah. Večina ljudi je danes pravzaprav 
podobno oblečenih, saj se ogromno oblačil proizva-
ja masovno, kar pogosto pomeni tudi slabo kvaliteto 
za doseg čim cenejšega izdelka, ki ga nosimo nekaj 
mesecev in nato zavržemo. Potrošniška družba je 
to dejstvo tudi že dodobra sprejela. Redkokdaj pa 
se ob tem vprašamo kaj tovrstna oblačila pomenijo 
za naše zdravje? Kako so materiali obdelani in kako 
vplivajo na naše telo, če že zanemarimo dejstvo, 
da so oblačila narejena vsa po istem kalupu in tako 
pogosto ne izražajo posameznikove osebnosti in 
njegovih trenutnih potreb. 
Prav tem vprašanjem pa dajejo posebno težo in 

moto v1 moto v2

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

ODKUP, 
POSEK, 

SPRAVILO 
IN PREVOZ 

LESA

ste že slišali za zdrava oblačila z osebnostjo in za »Hlače malo drugače«? 
tu je, enostavno leny!

namenjajo pozornost v družinskem podjetju Leny.  
O samostojni poslovni poti sta Matjaž in Mojca 
Dolinar začela razmišljati konec osemdesetih let 
prejšnjega stoletja. Matjaž je kot poslovodja v pro-
dajalni oblačil iz jeansa zaznal veliko povpraševanje 
po otroških oblačilih iz tega materiala. To sta videla 
kot izziv in ga sprejela. Povpraševanje po njunih 
izdelkih se je hitro povečalo, sredi devetdesetih pa 
sta ponudbi otroških hlač in hlač za ljudi s »posebni-
mi« postavami, dodala še nosečniški in program za 
odrasle. Zaradi razmer v tekstilni dejavnosti sta tudi 
Matjaž in Mojca svojo proizvodnjo morala prilagodi-
ti. Medtem ko je bilo pred petnajstimi leti v podjetju 
zaposleni skoraj dvajset ljudi, so danes štirje. »Poleg 
naju z Mojco je v domačem podjetju zaposlen še 

starejši sin, nedavno pa smo zaposlili še eno sode-
lavko, kar me izjemno veseli,« je zadovoljen Matjaž 
Dolinar nad trenutnimi razmerami v poslu.
Izdelujejo hlače, ki so sešite po dolgoletno preizku-
šenih krojih, vendar jih stalno prilagajajo modnim 
okoliščinam. Vendar pa nikoli niso šli v kroje, ki so 
neosebni in masovni. Zaradi sodelovanja z bivšimi 
uspešnimi izdelovalci hlač v Sloveniji imajo izku-
šnje s slovenskimi postavami, zato so tudi izdelki 
namenjeni slovenskim kupcem. Vse izdelane hlače 
operejo, tako, da kupec nima problemov s krčenjem. 
Jeans obdelajo z encimskim pranjem, ki je ekološko 
in ne pušča v tkanini nobenih kemikalij, ki bi lahko 
vplivale na alergije. »Kupci se premalo zavedajo, da 
sedaj  tako moderno pranje „old look“ pusti v tkanini 
ogromno kemikalij, ki vplivajo na razdraženost kože. 
Velikokrat imajo ljudje probleme z alergijami ravno 
zaradi teh obdelav«, pojasnijo v podjetju Leny, kjer 
se zavedajo tudi tega, kako pomembno je, da izdelke 
izdelujejo sproti saj, kot pravijo, tudi tkanina zastara. 
oblačila za različne priložnosti, ki omogočijo naj-
boljše počutje ob tem kar počnete!

Priložnosti iščejo tudi v različnih tržnih nišah. 
Tako so v zadnjih letih razvijali in oblikovali 
hlače iz tako imenovanih tehničnih materialov za 
pohodništvo. Naredili so modele, ki so udobni za 
daljšo hojo, primerni pa so tudi za vsakodnevna 
opravila in vse prostočasne dejavnosti. Poudariti 
velja, da so hlače izdelane  iz materialov enega 
najbolj znanih evropskih proizvajalcev. Ker je 
ta material vsestranski so že lansko leto zače-
li ponujati hlače pod sloganom: „Hlače malo 
drugače“. Take hlače so izdelane po vsakdanjih 
krojih, ki jih izdelujejo že leta, zato so modeli 
preizkušeni. Hlače  so na pogled vsakdanje, 
čeprav  material  nudi vodoodbojnost, zaščito 
proti vetru, prepustnost znoja in temperaturno 
uravnavanje telesa. Hlače so odlične za vsakda-
nje priložnosti, ker izgled ni pohodniški, ne špor-
tni, nudijo pa zgoraj naštete lastnosti materiala. 
Tako se veliko strank odloči ravno za te hlače iz 
praktičnih razlogov, saj ni potrebno menjati hlač, 

če se iz zaprtega prostora podamo v hladno ali 
deževno vreme.
Sočasno so začeli izdelovati in prodajati tudi hlače 
za motoriste. Njihova posebnost je, da pri izdelavi 
uporabijo jeans z vsebnostjo elastana, kar pripo-
more k večji udobnosti pri vožnji. Hkrati pa nudijo 
tudi zaščito pri morebitnih padcih z motorjem. Za 
ojačitve tistih delov, kjer morajo biti hlače ojačane 
uporabljajo nemške materiale Cordura®.  Izdelujejo 
pa jih tudi v verziji z vetrno membrano znanega itali-
janskega proizvajalca, ki ne prepušča vetra, hkrati pa 
odvaja vlago. Hlače z vetrno membrano so odlične 
za vožnje že zgodaj spomladi ali v pozno jesenskih 
mesecih. Veliko jih uporabljajo ljudje, ki se vozijo 

v službo v jutranjih urah, saj zna biti zgodaj zjutraj 
tudi v poletnih mesecih hladno. Pa še eno lastnost 
imajo njihove motoristične hlače: izgled. Nekateri 
modeli so tako enostavni na pogled, da lahko kljub 
ojačitvi v njih opravljamo vsakdanje delo v službi. 
Tako zopet odpade preoblačenje v službi. Povečano 
povpraševanje zadnje čase opažajo tudi pri voz-
nikih skuterjev in mopedov, saj vozniškega izpita 
ne moreš več opraviti brez motoristične opreme; 
njihove hlače pa zadostujejo normam postavljenih 
s strani inštruktorjev v šolah vožnje.
Večina izdelkov Leny gre neposredno v roke končnih 
kupcev, zato so povečali domačo trgovino, kamor 
prihajajo stranke iz vse Slovenije. Prednost trgovine, 
ki je praktično v delavnici; je predvsem v tem, da 
strankam vselej pomaga pri izbiri eden od zaposlenih, 
ki zna hlače tudi izdelati, pozna materiale in zna sve-
tovati.  V Leny -u se lahko pohvalijo še s celim kupom 
idej, predvsem pa nameravajo povečati nabor mode-
lov za motoriste in hlač „malo drugače“.

Emisije CO2: 204−196 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,8−7,5 l/100 km. Emisijska stopnja: 
Euro 6. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna.

www.amarok.si

Novi Amarok. Avto, ki razume moške.  
Zdaj z novim motorjem V6. 
Moški vedo, kaj si želijo. Zato novi Amarok poganja novi motor V6  
3.0 TDI z močjo do 165 kW in navorom do 550 Nm. Skupaj s stalnim 
štirikolesnim pogonom 4MOTION in z 8-stopenjskim avtomatskim 
menjalnikom sta edinstvena kombinacija. Novi biksenonski žarometi 
z dnevnimi LED-lučmi in zaščitni drog mu dajejo pravi športni pečat.

Gospodarska
vozila

TUDI MOŠKI CENIJO  
NOTRANJE VREDNOTE.

VWoglasDealer_Amarok_V6_2016_137x198.indd   1 25/10/16   12:18

Avtohi{a Vrta~, d.o.o. Kranj
Delavska cesta 4, 4000 KRANJ, 
tel.: 04 27 00 210, www.avtohisavrtac.si
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Vprašanje: Prosim za odgovor, napovedati 
moram dohodke za izplačilo plače, ki sem jo 
prejel v avstriji pri avstrijskem delodajalcu, 
seveda pa bivam tukaj na gorenjskem. Vse 
nekako razumem, vendar mi ni logično, da 
bodo moji dohodki iz tujine dvakrat obdav-
čeni – ob izplačilu in še v sloveniji?

spoštovani, dohodki ne bodo dvakrat obdav-
čeni, obdavčena je lahko samo razlika. 
Zakaj? 
Dvojna obdavčitev dohodkov iz zaposlitve, 
ki jih slovenski rezidenti dosegajo v tujini, je 
namreč odpravljena z določbami Zakona o 
dohodnini (ZDoh-2), saj se davek, ki ga mora 
rezident Slovenije plačati od dohodkov, ki 
so pridobljeni v tujini, v Sloveniji zmanjša za 
davek, ki je bil od teh dohodkov že plačan v 
tujini. 
V primeru pa, da so takšni dohodki v tujini 
obdavčeni po nižji stopnji kot v Sloveniji, mora 
rezident Slovenije, ki tak dohodek dosega, 
doplačati razliko do stopnje, ki bi se uporabila 
pri obdavčitvi njegovega dohodka, če bi bil ta 
obdavčen le v Sloveniji, torej če bi npr. peje-
mal plačo pri slovenskem delodajalcu.
Tako imenovana dvojna obdavčitev se po 
določbah ZDoh-2 odpravlja v primerih, ko s 
tujo državo ni sklenjen dvostranski spora-
zum o izogibanju dvojnega obdavčevanja. 
Kadar ima Slovenija s tujo državo sklenjen 
dvostranski sporazum o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja (npr. z Avstrijo je to Konvencija 
med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo 
o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi 
z davki na dohodek in premoženje), se pri 
odpravi dvojnega obdavčevanja upoštevajo 
določbe sporazuma. 
Obdavčitev dohodkov iz zaposlitve navadno 
ureja 15. člen Konvencije oz. Sporazuma. Le 
ta praviloma določa, da se lahko dohodek iz 
zaposlitve posameznega rezidenta obdavči 
v tisti državi pogodbenici, kjer se zaposlitev 
dejansko izvaja. V takšnih primerih je pravica 

do obdavčitve istega dohodka dana obema 
državama, strokovno rečemo v državi vira (kar 
pomeni - kjer se izplača dohodek, v vašem pri-
meru Avstrija) in državi rezidentstva, (torej v 
Sloveniji, ker ste rezident Republike Slovenije). 
Zato določilo sporazuma določa, se v državi 
rezidentstva prejemnika dohodka, v izogib 
dvojni obdavčitvi, upošteva ustrezna metoda 
odprave dvojne obdavčitve, ki je določena s 
posameznim sporazumom. 
Metode odprave dvojne obdavčitve so dolo-
čene v 23. ali 24. členu dvostranskega spora-
zuma. Običajno, tudi z Avstrijo se za odpravo 
dvojne obdavčitve v Sloveniji, se uporablja t.i. 
metoda navadnega odbitka. To pomeni, da se 
davek v Sloveniji zmanjša le za znesek davka, 
plačanega v državi vira (npr. v Avstriji), ki je 
enak davku, ki bi ga Slovenija sama odmerila 
od dohodka, doseženega v tuji državi (npr. v 
Avstriji). 
Če pa je zavezanec v tujini plačal davek po 
nižji stopnji, je treba razliko do stopnje, ki bi 
se uporabila pri obdavčitvi dohodka, če bi bil 
ta obdavčen le v Sloveniji, doplačati. Običajno 
se našim rezidentom to dogaja, razlogov je 
več in so odvisno tako od fizične osebe same, 
dohodkov, ki jih prejema in seveda tudi iz 
razloga, ker so stopnje obdavčitve od odhod-
kov iz zaposlitve v državah različne, kot so 
tudi različne zakonske možnosti uveljavljanja 
olajšav. 
Praviloma, bi moral vsak rezident, ki prvič 
prejme dohodek iz zaposlitve v tujini ( npr. v 
Avstriji) v roku 15 dni, po prejemu napovedati 
dohodke v ti. medletni Napovedi za odmero 
akontacije dohodnine od dohodka iz delovne-
ga razmerja in pokojnine za rezidente (obra-
zec dobite na spletni stani FURS) in finančna 
uprava bi mu na podlagi tega izdala odločbo 
o obveznosti plačil akontacije, ki bi se kasneje 
upoštevala pri poračunu dohodnine na letni 
ravni. Tako se davčni zavezanec tudi izogne 
večjim zneskom odmere dohodnine oziroma 
poračunu dohodnine na letni ravni.

Tako bralcu svetujem, da za leto 2017, v koli-
kor tega še ni storil, da vloži napoved, in če se 
dnevno vozi, ima po novih določilih Zakona 
o dohodnini, možnost uveljavljanja prehrane 
med delom in stroški prevoza na delo v višini, 
ki velja za rezidente v skladu u uredbo vlade, 
pri čemer ima še dodatno znižanje davčne 
osnove, saj lahko uveljavi stroške prehrane 
med delom v višini, ki je povečana za 80% 
glede na uredbo, to je 11 EUR na dan. 
Pojasniti je tudi potrebno, da Finančna uprava 
RS že od leta 2015 tudi na podlagi Direktive 
2011/16/ES o upravnem sodelovanju držav 
članic EU, iz drugih držav članic EU prejema 
podatke o dohodkih iz zaposlitve rezidentov 
Slovenije, ki so bili doseženi v drugih državah 
članicah EU, tako da bodo tudi podatki za leto 
2016 Finančni upravi RS znani. 
In ker me običajno velikokrat zavezanci vpra-
šate tudi kakšna je pa kazen, če ne vložim, ne 
povem? 
Nepredložitev zahtevane davčne napovedi ali 
nepredložitev zahtevane davčne napovedi v 
roku, določenem z ZDavP-2, pomeni prekršek 
po 1. točki 394. člena ZDavP-2 in se kaznuje z 
globo od 250 do 400 eurov. 
Neresnični, nepravilni ali nepopolni podatki 
v davčni napovedi pomenijo kršitev prvega 
odstavka 10. člena ZDavP-2, ki določa da 
zavezanci za davek morajo davčnemu organu 
dajati resnične, pravilne in popolne podatke, 
ki jih davčni organ potrebuje za pobiranje 
davka. (strokovno govorimo o načelu dolžno-
sti dajanja podatkov).
In če davčni zavezanec tega ne naredi, stori 
prekršek in po 1. točki 395. člena ZDavP-2 in 
se kaznuje z globo od 400 do 5.000 eurov. V 
praksi mnogokrat davčni zavezanci napačno 
razumejo, poleg globe se naloži tudi vplačilo 
davčne obveznosti. 
Vendar menim, da slednjega davčni organ ne 
bo odmerjal, ker davčni zavezanci upoštevajo 
v dobršni meri rek »cesarju kar je cesarjeve-
ga in niti centa več«. 

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

NAPOVED DOHODKOV PREJETIH V TUJINI 
PRI TUJEM DELODAJALCU 

DAV^NO IN 
RA^UNOVODSKO 

SVETOVANJE
04 585 11 80

CESTA MARŠLA TITA 1, JESENICE
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Osredotočeni smo na kvaliteto in dobro 
počutje, zato oblačila skrbno izbiramo in vam 
nudimo le najboljše. Kot tako se predstavlja ital-
ijanska znamka  Please – street fashion moda 
za ženske, ki imajo rade udobje in ulični stil. 
Pred kratkim smo se zaljubili v delo slovenske 
modne oblikovalke Sonje Ravbar in v našo 
kolekcijo vključili njene unikatne  kose srajc in 
majic. 
Celotno kolekcijo dopolnjujemo z modnimi 

dodatki, ki dodajo ščepec popolnosti vsaki 
ženski. Za vaš popoln izgled poskrbimo z 
kvalitetnimi torbicami, šali in nakitom. 
Zelo simpatična pa so tudi sončna očala 
GloryFy, za katera je značilno, da so nezlom-
ljiva in primerna tako za elegantni kot za 
športni izgled. 
Ker je udobje pomembno in se prične prav 
pri obutvi,  vam nudimo udobno in nagajivo 
obutev znamke Birkenstock.

Trgovina Garden 
Prešernova ulica 15
4000 Kranj
Tel št. 04 620 0262

Dobrodošli v trgovini Garden – 
cvetočem vrtu 

modnih oblačil za mlade 
in mlade po srcu.

NOVA 
SPOMLADANSKA 

KOLEKCIJA 
VAS ŽE ČAKA!
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Renault priporoča renault.si

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

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. Več na spletnaponudba.renault.si

Končno jasen pregled  
nad stroški vzdrževanja.

Spletna ponudba

Uporabljajte SPLETNO PONUDBO 
za vse potrebe vzdrževanja vašega 
vozila in ostanite brezskrbni.

1. Praktično: dostop od kjerkoli. Na voljo 24h, vse dni v tednu.
2. Hitro: preko spletnega obrazca do takojšnje  ponudbe za vzdrževanje.
3. Pregledno: podrobna izbira storitev in paketov. Ohranite nadzor nad porabo svojih sredstev.
4. Neobvezujoče: ponudbo lahko po lastni želji sprejmete ali zavrnete.

RENAULT STORITEV. Vozite dalje. Uživajte dalje.
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OBIŠČITE 
NAS NA SEJMU 

V KOMENDI 
OD 7. DO 

9. APRILA.

tapetništvo

Yaht Dekor, Šolar Jakob, Ljubno 79, 4244 Podnart
Tel.: 04/533 12 06, Gsm: 041/225 442, e-mail: yahtdekor@amis.net

•  obnova in izdelava 
 oblazinjenega pohi-

štva
•  izdelava jogi vzme-

tnic
•  razrez 
 polivretanskih pen
•  vsa ostala 
 tapetniška dela
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tapetništvo

Yaht Dekor, Šolar Jakob, Ljubno 79, 4244 Podnart
Tel.: 04/533 12 06, Gsm: 041/225 442, e-mail: yahtdekor@amis.net
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*Prihranek vključuje podjetniški bonus pri izbranih modelih (Caddy  furgon in Krpan, Caddy Maxi Krpan, Transporter furgon, 
Krpan in kombi) in bon za financiranje v višini 1.000 EUR z DDV. Bon v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 1.000 
EUR z DDV velja v primeru financiranja/najema vozila preko družbe Porsche Leasing SLO d.o.o. ali Porsche Kredit in Leasing SLO, 
d.o.o., ki sta del skupine Porsche Finance Group Slovenia, pod pogoji akcije VWGVBON17. Več na www.porscheleasing.si. V 
kolikor se ne odločite za financiranje/najem vozila pri Porsche Finance Group Slovenia pod pogoji akcije VWGVBON17, se 
prihranek ob nakupu zniža za višino bonusa 1.000 EUR. Prihranki se razlikujejo glede na posamezni model. **Velja za pravne 
osebe. Ob sklenitvi financiranja VWGVBON17 se v primeru ustrezne bonitete stranki lahko omogoči odlog plačila DDV do 90 
dni. ***Dobroimetje na kartici zvestobe Volkswagen Card Gospodarska vozila lahko brezplačno naročite pri pooblaščenem 
trgovcu ali serviserju Volkswagen Gospodarska vozila ali na spletni strani www.porsche-group-card.si. Ponudba velja do 30. 3. 
2017. Slike so simbolne. Emisije CO2: 247−106 g/km. Kombinirana poraba goriva: 9,4–4,0 l/100 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.

Gospodarska
vozila

PRIHRANEK DO 
5.200 EUR

* 100 EUR 
DOBROIMETJA

***+ +ODLOG 
PLAČILA DDV

**

Caddy in Transporter.  
Izkoristite odličen prihranek ob nakupu.
Pravi mojstri lahko ob nakupu modela Volkswagen Caddy prihranijo do 3.340 EUR* 
in ob nakupu Volkswagen Transporterja do 5.200 EUR*. Ob sklenitvi financiranja 
vam omogočimo odlog plačila DDV** in 100 EUR dobroimetja*** na Volkswagen 
Card Gospodarska vozila. Prava ponudba za prave mojstre!

LE MOJSTRI ZARES VEDO,  
KAJ MOJSTRI POTREBUJEJO.

www.vw-gospodarska.si

VWoglasFinanciranje_2017_137x198_dealer.indd   1 1. 03. 17   09:16

INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice 
- skupina Alpetour Potovalna agencija
Cesta mar{ala Tita 67, 4270 Jesenice
Tel.: 04/58 33 372, 58 33 373, epo{ta: info@integral-avto.si

TAXI Marolt
Prevozi oseb 
NON-STOP
5+1   8+1
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041 953 505
darko.marolt@telemach.net

Iz naših krajev
gregorjeVo in 
DobroDoŠlica PomlaDi
kropa/kamna gorica, 11. marec 2017 
– Na predvečer Sv. Gregorja Bajer v 
Kropi in potok v Kamni Gorici vsako 
leto razsvetlijo lučke malih otroških 
umetnin. Pisan mozaik odsevov na 
vodni gladini in vzdušje, ki ga pričara 
stara šega, sta tudi pri tokratnih 
udeležencih dogodka prebudila 
pomlad.  Za Sv. Gregorja je od nekdaj 
veljalo, da luč v vodo vrže. Kovaška kraja 
Kropa in Kamna Gorica sta ohranila 
pristno kovaško šego na predvečer 
gregorjevega. Prihod pomladi vsako 
leto praznujejo na svoj način ob mraku 
11. marca. Lučke, ki jih vržejo v vodo, 
so pravzaprav hišice, cerkvice, fužinice, 
kozolci in tudi prave umetniške 
stvaritve iz papirja, kartona, lesa. V 
Kropi in Kamni Gorici so poznane kot 
barčice, v drugih krajih kot gregorčki. 

Na njih ali v njihovi notranjosti so 
pritrjene svečke, ki svetijo skozi pisano 
obarvana okna. V Kropi otroci spuščajo 
barčice na Bajerju nekdanje spodnje 
fužine. V Kamni Gorici jih spuščajo po 
enem od številnih vodnih kanalov v 
središču vasi. Pristnost praznovanja, 
ki nikdar v večstoletni zgodovini ni 
zamrlo, se kaže v vsakem kraju na svoj 
način. Preprosta šega izvira iz časa 
ročnega kovanja. God sv. Gregorja 
(12. marec) je namreč do uvedbe 
gregorijanskega koledarja leta 1582 
veljal za prvi pomladni dan. Pomlad, 
ki je pomenila daljši dan, več svetlobe 
in toplote, so pozdravili tudi kovači. 
Dan se je takrat že toliko podaljšal, 
da obrtniki pri svojem delu niso več 
potrebovali umetne razsvetljave. Luč 
so tako na predvečer gregorjevega 
simbolično vrgli v vodo. V zadnjih 
letih se šega vrača v številne kraje 
po Sloveniji, hkrati pa ostaja doma 
v starih železarskih krajih Kropi in 
Kamni Gorici, kjer nikdar v večstoletni 
zgodovini ni zamrla.

sloVenija offroaD 2017
graben pri radovljici, 12. marec 2017 
- V gramoznici Graben pri Radovljici je 
tudi letos potekala že tradicionalna 

prireditev Slovenija Offroad 2017,   ki 
je namenjena ljubiteljem atraktivnih 
voženj s terenskimi avtomobili. 
Organizirane vožnje s terenskimi 
avtomobili na urejenem brezpotju 
so bile prvič izvedene leta 2004 na 
poligonu ob brniškem letališču. Dober 
odziv prijavljenih voznikov, predvsem 
pa veliko število gledalcev, ki so kljub 
slabemu vremenu uživali v atraktivnih 
vožnjah, so organizatorja spodbudili, 
da je prireditev leta 2005 ponovil na isti 
lokaciji in privabil še več obiskovalcev 
ter tekmovalnih ekip. Od leta 2006 
pa do leta 2015 se je zaradi potrebe 
po širitvi prireditvenega prostora 
dogodek odvijal v gramoznici Bistrica v 
občini Naklo. Dosedanje prireditve so 
pokazale, da je zanimanje javnosti za 
tovrstne dogodke izjemno veliko. Leta 
2016 si je prireditev ogledalo okoli 
3400 gledalcev.  Prireditev SLOVENIJA 
OFFROAD se od leta 2016 odvija na novi 
lokaciji v gramoznici Graben v občini 
Radovljica. Novi teren ima odlične 
lastnosti atraktivne tekmovalne proge 
in omogoča postavitev različnih ovir 
na progi, s čimer se ustvarijo mala 
jezera, previsi, skoki itd. Prav tako je 
del, ki je namenjen obiskovalcem 
in preizkusom terenskih vozil, zelo 
dinamičen in ponuja možnost različnih, 
vedno atraktivnih postavitev. Lokacija 
je lahko dostopna, omogoča pa tudi 
organizacijo višje ravni varnosti za 
gledalce. Tekmovalna proga je daljša 
kot na nekdanji lokaciji v Naklem, 
medtem ko je težavnost podobna 
dosedanjim. Na lanskoletni prireditvi 
težavnostne »Hard« preizkušnje ni 
bilo možno organizirati. Nadomestila 
jo je tretja disciplina iz off road športa, 
tako imenovani soft trial, vožnja 
med količki. To je disciplina terenske 
vožnje, pri kateri se bolj kot lastnosti 
terenskih avtomobilov, preizkušajo 
vozniške spretnosti. V letu 2017 pa je 
prišlo do izvedbe težavnostne »Hard« 
in spretnostne »Brzinc« preizkušnje. 
Obe preizkušnji predstavljata izjemen 
izziv za terenske avtomobile in voznike, 
hkrati pa sta zelo atraktivni tudi za vse 
gledalce. Vzporedno sta potekali še 
tekmovanji Soft trial in Paralelni 4x4 
offroad. 
Z vedno večjo mednarodno udeležbo 
je postal prepoznaven tudi v tujini, 
tekmovanja se v vedno večji meri 
udeležijo tudi vozniki iz Italije, Avstrije 
in Hrvaške.  

 Vir in foto: radolca.si
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Tomas Sport 2 Bled 
TPC Bled (Gadafi) 

Ljubljanska 4, Bled 
tel. 04 57 66 300 

e-mail: bled.ts@siol.nettri
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TOTALNA RAZPRODAJA
LANSKOLETNIH ARTIKLOV

POPUSTI  
OD 40% DO 50%

Tomas Sport 2 Bled 
TPC Bled (Gadafi) 

Ljubljanska 4, Bled 
tel. 04 57 66 300 

e-mail: bled.ts@siol.net

PRENOVE KOPALNIC IN STANOVANJ

ZAJAM^ENA KVALITETA, UGODNE CENE IN IZVEDBENI ROKI!

Vsi obrtniki na enem 
mestu!

Celovita prenova  
kopalnice na klju~,  

odli~na organizacija dela!

DO NOVE KOPALNICE  
V 7 DNEh!

10% POPUST 
NA OBNOVO 
KOPALNICE!*

*Popust velja v marcu in aprilu.

APARTMENTS / SOBE / ZIMMER

   

NAJBOLJ PRILJUBLJENE JEDI NAŠIH GOSTOV

obiščite nas in se nam prepustite 
popeljati v svet mehiške hrane 

in pijač v prijetnem okolju.

poleg mehiške hrane smo za vas pripravili 
slastna rebrca in solate, za najmlajše 

pa okusne, sveže palačinke!

Delovni čas:
od ponedeljka do sobote 
od 12. do 23. ure,
ob nedeljah 
od 12. do 22. ure

begunjska 6b, 4248 lesce, 08 38 70 644

rezervacije sprejemamo na teleFon:

08 / 387 06 44
APARTMENTS / SOBE / ZIMMER
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Novo v naši ponudbi DVOSOBNA STANOVANJA                                          

» CESTA REVOLUCIJE                                                        43.000 €
61,20 m2;  5 nad / 5,  L. 1968,  vzdrževano,  balkon,  CK - 
kalorimetri.Nova fasada in streha na stavbi. EI: v izdelavi
» CESTA TONETA TOMŠIČA                                           53.000 €
53,80 m2; 2 nad / 5,  L. 1975,  novi radiatorji, prenovljena 
fasada in streha na stavbi, balkon, CK.          ER: v izdelavi
 
                                TRISOBNA STANOVANJA                                      
» CESTA REVOLUCIJE                                                        59.900 € 
70,24 m2;  6 nad/11, L. 1976,  n ova PVC okna 2005, CK, 
balkon, nova fasada in streha na stavbi.         EI: v izdelavi
» HRUŠICA                                                                                60.000 € 
62,1 m2;  1 nad/4, zgrajeno leta 1902, prenovljeno 2013,  
lastna CK na elektriko. Sončna južna stran. EI: v izdelavi
» CESTA REVOLUCIJE                                                        69.000 € 
74,71 m2;  4 nad/5, L. 1976, delno prenovljeno 2016,  CK 
merilniki toplote, sončen balkon na J stran.EI: v izdelavi
» HRUŠICA                                                                                76.000 € 
85,5m2; 2 nad/2, zgrajeno leta 1984, CK, balkon. Sončna 
južna stran, lepa, mirna lokacija.                       EI: v izdelavi

ŠTIRISOBNA STANOVANJA        

» CESTA MARŠALA TITA                                           115.000 €
105 m2, 1 nad/3. Popolnoma prenovljeno 2009;  terasa, 
možnost lastnega vhoda. Lastna CK na el.  EI: v izdelavi
» HRUŠICA                                                                        115.000 €
130 m2, L. 1980, prenovljeno leta 2010 in leta 2015; dve 
povezani  stanovanjski  enoti 2ss  in 3 ss.  Cca  150 m2 
pripadajočega zemljišča, garaža, parkirno mesto.  ER: D

ZEMLJIŠČA
» ZEMLJIŠČE KOČNA                                                          49.000 €
885 m2  zazidljivega  zemljišča delno ravno, delno rahlo 
v bregu.  Komunalni  vodi  v  neposredni  bližini. 

HIŠE
» HIŠA PODKOREN                                                           75.000 €
350 m2, L. 1847, K+P+1+M, nova streha, dimink in okna 
v mansardi 2015.  Odlična  priložnost za  izdelavo apart. 
432 m2 pripadajočega zemljišča.                     EI: v izdelavi
» HIŠA SLOVENSKI JAVORNIK                                      90.000 €
189 m2, L. 1952, CK  na  zemeljski plin, zidana  garaža  
in  803 m2   zemljišča.  Atrijska hiša  na lepi in mirni 
lokaciji s  pripadajočim,  ravnim zemljiščem.
» hiša CESTA TONETA TOMŠIČA                              110.000 €
150,01 m2,  K+P+M,  L. 1935,  prenovljena 1997,  delno 
prenovljena 2011,  CK, na olje in trda goriva.  Dve ločeni 
stanovanjski enoti  (2ss  in  3ss);  zemljišče.  EI: v izdelavi
» HIŠA RATEČE                                                                    125.000 €
Cca 300 m2,  L. 1940,   P+1+M,  vzdrževana, 1.111 m2  
zemljišča  z  dvema  gospodarskima   poslopjema   in 
dvema garažama. CK na plin.                            EI: v izdelavi
» hiša SLOVENSKI JAVORNIK                                    139.000 €
172 m2, K+P+M,  lepo in popolnoma prenovljena 2015, 
CK, peleti; toplotna črpalka za vodo. 271,1 m2 zemljišča. 
Dve ločeni in prenovleni stanovanjski enoti.EI: v izdelavi
»hiša RATEČE                                                                      139.000 €
178 m2, L. 1890, idilična, kmečka hiša, vzdrževana s 
kmečko pečjo in el. radiatorji. Pripadajoče gospodarsko 
poslopje z delavnico, garažo  in vinsko kletjo. 1040 m2 
pripadajočega, ravnega, zemljišča. EI: v izdelavi                                            

        

» 2SS CESTA B. KIDRIČA
49,8m2;  1 nad/2, L. 1941,  prenovljena  
kopalnica , wc, okna leta 2002,   lastna 
CK, na zem. plin. Nova streha in fasada
EI v izdelavi.                                 48.000 €

» HIŠA BLEJSKA DOBRAVA
Cca 57 m2;  L. 1810,  CK na kurilno olje,  
785 m2 pripadajočega zemljišča z 
garažo in vrtno lopo. 
EI: v izdelavi                                   59.000 €

SOSESKA GORENJSKI SONČEK 
Prodaja, ogledi in rezervacije

» GARAŽA ULICA S. BOKALA
20,01 m2 ;  večja lepo prenovljena in 
urejena zidana garaža. Leta 2014 nova 
električna vhoda vrata in prenovljena 
keramika.                                         9.900 €                                             

» HIŠA RATEČE
139 m2, K+P+M, L. 1979, CK na kurilno 
olje. 209 m2 pripadajočega zemljišča. 
Lepa, sončna lokacija s pogledom na 
okoliške gore. EI v izdelavi   195.000 €

» 1SS BLED - PARTIZANSKA 
33,6 m2, 2 nad/2,  zgrajeno leta 1890, 
prenovljeno 1985, prenovljena fasada, 
ogrevanje na elektriko. 
EI: v izdelavi                                  54.000 €                                                             

GORENJSKI SONČEK
PRODANIH ŽE 26 ENOT;

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

Hyundai z modelom Ioniq stopa na novo pot, ki so jo 
uhodili že nekateri tekmeci, zato želijo z inovativnim 
pristopom spremeniti električno mobilnost. Kot prvi v 
eni obliki ponujajo tri različne elektrificirane pogonske 
sklope, od tega sta za zdaj pri nas na voljo dva – hibri-
dni in električni, tretjega pa lahko pričakujemo jeseni. 
Oblikovalci so imeli tokrat polne roke dela, saj so morali 
ustvariti učinkovito in funkcionalno zunanjo obliko ter 
upoštevati vse pomembnejše Hyundaijeve prepoznavne 
oblikovalske elemente. Nastala je družina Ioniq, ki se med 
seboj razlikuje le po manjših podrobnostih.
Hibridna različica ima spredaj nameščene bi-ksenonske 
žaromete in dnevne luči LED v obliki črke C. Prepoznavna 
šesterokotna maska se razteza čez celoten sprednji del in se 
konča ob zaključkih prednjih žarometov. Njegov videz zaklju-
čijo posebna aluminijasta platišča, ki zmanjšujejo zračni upor 
ter tako aktivno pripomorejo k večji učinkovitosti.
Od električne različice se razlikuje po prednjih lučeh, ki so 
tukaj v tehnologiji LED, prednja maska je popolnoma zapr-
ta, drugačni so tudi zadnji žarometi. Dodatno se med seboj 
razlikujeta po barvni črti – pri hibridu je modra, pri električ-
ni različici pa bakrene barve. Osnovne barve so enake, ima 
pa hibridna različica posebni dve barvi laka (sivo in rjavo), 
medtem ko ima električna različica eno (rumeno).
Celotna družina se pohvali z najmanjšim količnikom zrač-
nega upora (0,24) v svojem razredu. Poleg aerodinamične 

oblike so za lažji pretok zraka namestili popolnoma zaprto 
dno avtomobila, v hibridni izvedenki so v maski hladilnika 
aktivne lopute, vse linije se dopolnjujejo in izboljšujejo 
pretočnost zraka. K izboljšani aerodinamiki pripomorejo 
še prednji in zadnji usmerjevalnik zraka, bočne obrobe in 
zračne zavese pri prednjih kolesih.

uporaba naravnih materialov
Ena izmed ključnih značilnosti modelov Ioniq je inovativ-
na uporaba recikliranih in do okolja prijaznejših materia-
lov. Notranje obloge vrat so izdelane iz naravne plastike, 
kombinirane z lesnim in vulkanskim prahom. Za večjo 
mehkobo vgrajene plastike so uporabili formulo z manjšo 
vsebnostjo nafte. Surovine, pridobljene iz sladkornega 
trsa so uporabili pri oblogah podov, prav tako pa so upo-
rabili barve z obnovljivimi sestavinami iz sojinega olja.
V potniški kabini ne moremo mimo novega 7-palčnega 
voznikovega informacijskega zaslona s prikazom  različnih 
podatkov (hitrost, izbrani program, stopnja napolnje-
nosti baterije, nivo goriva in drugi pomembni podatki). 
Večopravilna enota je velika 8 palcev ter podpira sistema 
Apple CarPlay in Android Auto.

V imenu učinkovitosti
Pri Hyundaiju so veliko časa namenili prihranku mase. Z 
uporabo aluminijastega pokrova motorja in prtljažnika 
so prihranili 12 kilogramov, za 25-odstotkov zmanjšali 
težo zadnjega pokrivala prtljažnega prostora, sorazmerno 
povečali uporabo aluminija za elemente vpetja prednjih 
in zadnjih koles, s čimer so prihranili 10 kilogramov in 
dodatno zmanjšali maso prednjega podvozja za 4,6 kilo-
grama ter zadnjega za 7 kilogramov.
Hibridno različico Ioniqa poganja 1,6-litrski bencinski 
agregat GDI s 77 kilovati moči in 147 njutnmetri navora. 
Nameščeno ima litij-ionsko polimerno baterijo kapacitete 
1,56 kWh, ki je vgrajena pod zadnjimi sedeži, razvije sis-
temsko moč 103 kilovatov moči in ima 265 njutnmetrov 

sistemskega navora. Za prenos navora na prednji kolesni 
par skrbi 6-stopenjski dvosklopkovni menjalnik.
Ioniq Electric poganja litij-ionska polimerna baterija večje 
kapacitete – 28 kWh. Ob deklarirani porabi 11,5 kWh na 
100 prevoženih kilometrov ima maksimalni doseg 280 
kilometrov. Hipni navor električnega motorja 295 nju-
tnmetrov dopolnjuje največja moč 88 kilovatov. Še nekaj 
besed o polnjenju: na hitri 100 kW polnilnici se do 80 
odstotkov napolni v 23 minutah, ob priklopu na domačo 
vtičnico preko kabla ICCB pa polnjenje traja med osmimi 
in devetimi urami.

Podaljšana garancija
Hyundai pričakuje več od prodaje hibridne različice, kjer se 
cene pričnejo pri 22.990 evrih. Za srednji paket bo potreb-
no pripraviti 25.490 evrov in za najbolje opremljeno razli-
čico vsaj 28.490 evrov. Najbolj ekološko usmerjeni kupci 
bodo morali za električnega Ioniqa pripraviti vsaj 35.000 
evrov in za bolje opremljeno različico vsaj 37.500 evrov.
Na naštete cene vam pripada še 7.500 evrov državne 
subvencije, saj so pri uvozniku za električno različico že 
pridobili vsa potrebna potrdila in certifikate ter z uspe-
šno pridobljeno subvencijo registrirali prve primerke. Za 
nagrado Hyundai kupcem običajno petletno garancijo 
brez omejitve kilometrov dopolnjuje z osemletno garan-
cijo na baterijo (z omejitvijo 200.000 kilometrov).

Besedilo in fotografije: Gašper Pirman

Alpska cesta 43, 4248 Lesce

T: 04 53 53 804 in 
 04 53 53 805

www.avtomony.si

Predstavljamo novi Hyundai ioniq
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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 

10% 
VELiKoNo^Ni 

PoPUST 
Na GoToViNo 
od 10.4. do 
15.4.2017

S prihodom sonca se začenja tudi delo na naših vrtovih. Priprava gredic, urejanje 
zelenic, obrezovanje dreves in vrsta drugih aktivnosti bo v tem času za marsikoga eno 
glavnih opravil. Priprava gredic za sajenje in setev vrtnin je pomembno opravilo pred 
začetkom nove vrtnarske sezone, spomladi začnemo takoj, ko so tla dovolj osušena 
in ogreta. Po mokri zemlji ne hodimo in je ne obdelujemo, da ne pokvarimo njene 
strukture, zračnosti in rahlosti. Zato je zelo pomembno, da je zelenjavni vrt skrbno 
načrtovan, s stalnimi gredicami in potmi med njimi za nemoteno delo.
Za uspešno delo na zelenjavnem vrtu si moramo najprej pripraviti setveni načrt. Preden 
se lotimo dela, si pripravimo seznam zelenjave, ki jo želimo gojiti. Na list papirja ali 
zvezek si narišemo načrt gred in jih oštevilčimo, da bomo vsako leto vedeli, kaj je 
prejšnje leto raslo na njih.
Če bomo šele začeli z izdelavo zelenjavnega vrta iz travnate površine, moramo najprej 
odstraniti travno rušo. Lahko se lotimo mehanskega odstranjevanja s pomočjo lopate. 
Enostavneje je, vendar bolj dolgotrajno, če z debelo plastjo lepenke ali časopisnega papir-
ja prekrijemo predvideno površino trate. Trava in pleveli bodo čez nekaj časa odmrli in se 
spremenili v humus. V veliko pomoč so tudi deževniki, ki proces pospešijo.
Z vilami za rahljanje zemljo dobro prerahljamo in prezračimo brez mešanja zemeljskih 
plasti. Po površini potresemo kompost ali dobro uležan hlevski gnoj, ki ga površinsko 
umešamo v zemljo. Z grabljami razdrobimo večje grude. Drobnejše seme potrebuje drob-

Začenja se delo na vrtu
nejšo strukturo od debelejšega. Če je zemlja slabše kakovosti, primešamo kostno moko 
roževino ali lesni pepel. Na gredah, ki smo jih jeseni zrahljali in zastrli z ostanki rastlin, so 
sedaj le grobi ostanki. Marca ali aprila jih pograbimo na rob grede. Če je zemlja še trda jo 
prerahljamo z vilami in primešamo kompost ali dobro uležan hlevski gnoj. Grede zaseje-
mo takoj in prekrijemo s plastjo narezanih rastlinskih odpadkov, ki smo jih prej pograbili, 
narezano slamo ali žaganjem. Tako tla zaščitimo pred udarci dežnih kapljic, ki bi jo zbili in 
vetrom ter soncem, ki bi jo prehitro izsušila.

načrtovanje vrta
Načrtovanje zelenjavnega vrta je izjemno pomembno, ko ga zastavimo na novo. Gredice 
in poti morajo biti načrtovane tako, da si olajšamo delo in gnojimo resnično samo tam, 
kjer bo uspevala zelenjava. Prekopavanje in gnojenje celotne površine je potratno, saj 
tako obdelamo in gnojimo tudi površine, po kateri bomo hodili in ne bodo zapolnjene z 
vrtninami. Za štiričlansko družino zadostuje 20 kvadratnih metrov vrta, ki ga razdelimo na 
največ meter široke gredice, dolžino pa prilagodimo razpoložljivi površini.

Velikost in oblika gred
Grede so lahko poljubno dolge, pač odvisno od velikosti vrta, pomembno pa je, da so široke 
toliko, da nam ob pripravi tal, setvi in sajenju ter pobiranju pridelka ne bo treba stopati 
nanje in po nepotrebnem tlačiti tla. Najpogostejša oblika je pravokotna in je tudi najpri-
mernejša, ni pa edina, saj so lahko grede drugačne; okrogle, polokrogle, trikotne, rombaste 
in tako naprej. Bistveno je, da so obvladljive in bodo vsa opravila od oskrbe do pobiranja 
pridelka na dosegu roke. Stalno oblikovane gredice z obrobo iz lesa, kovine, kamnov ter 
mnogih drugih materialov imajo številne prednosti, so privlačne in gospodarne ter se lepo 
vključijo tudi v sodobno ureditev vrta.

kolobar
Ob pripravi gredic in gnojenju je treba upoštevati sosledje sajenja različnih vrst vrtnin iz prej-
šnjih let – kolobar. Pri mešanih gredicah, kjer so se vrtnine medsebojno dobro ujele, celotne 
kombinacije prenesemo na drugo gredo, njihovo lansko pa namenimo tistim vrtninam, ki jim 
takšno rastišče najbolj ustreza. Tako načrtujemo na sveže pognojenih gredicah pridelovanje 
plodovk, kapusnic in krompirja, na gnojenih v lanskem letu bodo uspevale korenovke in sola-
tnice, na najmanj gnojenih pa čebulnice in stročnice.
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N A G R A D N A   K R I @ A N K A

G E S L O

1. BON ZA NAKUP V VREDNOSTI 20 EUR
2. BON ZA NAKUP V VREDNOSTI 10 EUR
3. 6 l JABOL^NEGA SOKA

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

G E S L O
DOPISNICE Z REŠITVIJO 
POŠLJITE DO 7. 4. 2017
NA NASLOV:
GRAFITI, KROPA 27,
4245 KROPA.
IZŽREBANCI BODO 
OBJAVLJENI V NASLEDNJI 
ŠTEVILKI GRAFITOV.

11 12 13 14 15

NAGRADE:

16 17 18 19

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

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

PRiDoBiTe Si ZaDRUŽno BonUS kaRTiCo 
in koRiSTiTe UGoDnoSTi!

SMo ZaSToPnik Za PRoDaJo 
GoZDaRSke oPReMe viTli kRPan 
Za vse informacije o nakupu, cenah in rokih 
dobave se obrnite na T: 04 53 53 624  
g. Kristjan Joras ali E: kristjan.joras@kgz-sava.si 
ali se oglasite osebno v komerciali.

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

Sok in kiS PRiDelan  • 
iZ laSTniH JaBolk
konoPlJina Moka • 
in olJe
BUčno olJe• 
aJDova Moka iZ • 
DoMače PRoiZvoDnJe

SUHi 
JaBolčni 
kRHlJi!

SaDike SaDneGa DRevJa• 
SaDike ZelenJave, DiŠavniC, CveTliC • 
vRTna SeMena• 
BoGaT iZBoR SUBSTRaTov in GnoJil • 
HUMko
BoGaTa PonUDBa BlaGa Za vRTičkaRJe• 
CveTlična koRiTa• 
SeMenSka koRUZa• 
GnoJila in SUBSTRaTi• 
CveTlične čeBUliCe• 

iZDelki DoMače oBRTi• 

velik iZBoR SeMenSkeGa • 
kRoMPiRJa

SveTovanJe o UPoRaBi FiTo 
FaRMCevTSkiH SReDSTev vSak 

ToRek in čeTRTek oD 11.00 – 14.00

kupon velja do 31.3.2017
en kupon velja za 1-en kos/izdelek

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

20 21 22 23 24

25 26 27

–

Nagrajenci križanke Leščan
Maja Jelenc, Jezerska 58, Žiri
Janez Kopač, Ob jezu 5. Gorenja Vas
Mija Murovec, Zg. Jezersko 57, Jezersko
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Odprti smo vsak dan od 7h do 19h, ob sobotah do 13h.

VABLJENI V 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  
  in SADIKE
• 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, …

rezkanje - struženje 
- orodjarstvo kovine 
in plastike - servis 

pnevmatike in hidravlike

OBIŠČITE NAS 
IN PREVERITE 

POSEBNO PONUDBO 
IN ZARES 

UGODNE CENE

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

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

PRODAJA IN SERVIS: • MOTORNIH ŽAG • KOSILNIC • KOS
• VSEH VRST STROJEV ZA VZDRŽEVANJE ZELENIC IN GOZDA

PREKOPALNIK
BLIŽA SE POMLAD IN DELO NA VRTOVIH

290 EUR

149 EUR

akumulatorski 
vijačnik 

DF330DWE

217,16 EUR
žaga 

EA3200S35B

Farmer T 60

207,40 EUR
PROMO CENA

PREKOPALNIK
FG320-R

699 EUR

799,00 EUR
PROMO CENA

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

Vr
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 A
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o 
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o.
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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

Pleveli
Trajne plevele, ki so se močno razrasli, odstranimo z gredic še pred sajenjem in setvijo 
vrtnin. Tiste z globokimi koreninami previdno izkopljemo in pri tem pazimo, da se kore-
nine ne pretrgajo. Nikakor pa ne smemo pomisliti na uporabo katerega od herbicidov, 
četudi imamo vsako leto velike težave s plevelnimi rastlinami. V tem primeru je bolje, 
če gredo prekrijemo s časopisnim papirjem ali kartonom in damo čezenj slamo, listje ali 
podoben material, ob sajenju pa s sadilnim klinom navrtamo luknjo in vanjo posadimo 
sadike vrtnin. V dobro pripravljeni gredi lahko upravičeno pričakujemo obilen pridelek, 
seveda pa je vse odvisno tudi od drugih dejavnikov, s katerimi se vsakoletno srečujemo 
pri vrtnarjenju. Predvsem pa se moramo delu na vrtu posvetiti z veseljem in radove-
dnostjo ter odprtostjo do novih načinov, ki nam bodo pomagali pri težavah, ob katere 
bomo trčili.

obrezovanje sadnega drevja
Prvo delo v sadovnjaku spomladi je obrezovanje sadnega drevja. Ker je v času mirovanja 
bistveno manj nevarnosti okužbe nekaterih vrst sadnega drevja z bakterijskim hruševim 
ožigom, bomo najprej obrezali jablane, hruške in kutine. Najprej obrezujemo starejša 
drevesa, nato pa tista mlajša.  Ko končamo z obrezovanjem starejših dreves, razkužimo vse 
orodje (škarje, žagice). Še boljše je, da razkužimo orodje takoj po zaključenem obrezovanju 
posameznega drevesa. Obrezovati lahko začnemo, ko je zunaj vsaj nekaj stopinj nad ničlo. 
Najprej s pogledom ocenimo krošnjo glede na rast. Nato pregledamo še cvetni nastavek. 
Temu potem prilagodimo jakost rezi. Bujno rastoča drevesa z malo cvetnega nastavka 
obrezujemo manj, ohranjamo cvetne brste in pripognemo vse primerne poganjke. Ti nam 
bodo ob primerni oskrbi v naslednjem letu dali pridelek. Drevesa, ki imajo šibkejšo rast in 
dober cvetni nastavek obrezujemo močneje in s tem opravimo tudi prvo redčenje. Splošno 
pravilo je, da jablane obrezujemo več kot hruške, pri teh pa več pripogibamo poganjke. 
Starejša drevesa obrezujemo močneje kot mlada, prav tako pri starejših drevesih poganjke 
več spodrezujemo (odrežemo na bolj pokončne), pri mlajših pa več odvajamo (odrečemo 
na bolj položen poganjek) in pripogibamo poganjke. Seveda pa moramo jakost in tehniko 
rezi prilagoditi vsakemu posameznemu drevesu posebej. Vsako rano po rezi zamažemo 
in s tem zaščitimo pred vdorom bolezenskih klic z smolo za premazovanje ran, ki je zelo 
elastična in obstojna.

Vir: Slonep/Deloindom/KlubGaia



21marec  2017  •

Glede na to, da je polovica kurilne sezo-
ne že za nami, zaloge peletov pa so pri 
nekaterih že pošle, je morda pravi čas 
za nakup drv in peletov.  Tako drva kot 
pelete uporabljamo zgolj za ogrevanje, 
torej v zimskih mesecih a kljub temu 
nimajo vsi dovolj prostora za skladišče-
nje dovljšnje količine peletov za celotno 
kurilno sezono. 
Leseni peleti za ogrevanje so v zadnjih 
letih tudi v Sloveniji postali precej prilju-
bljeni. Glavni razlog za to je predvsem, 
ekonomski, saj so med vsemi gorivi (z 
izjemo sekancev, ki zahtevajo bistveno 
več prostora) najcenejši prav peleti. Cena 
energenta, oz. cena na enoto energije 
je torej tista, ki prepriča. S prehodom 
iz kurilnega olja na pelete prihranimo 
tudi do 50 odstotkov pri letnem stro-
šku ogrevanja oz. energenta. Pri tem je 
ogrevanje s peleti glede udobja še vedno 
dokaj primerljivo z udobjem pri uporabi 
drugih oblik, ki omogočajo avtomatizira-
no ogrevanje brez dnevnega angažmaja, 
kot ga na primer zahteva ogrevanje z 
drvmi. Tudi predelava ogrevalne tehnike 
je pri enostavnejših rešitvah tudi razme-
roma enostavna in cenovno dostopna za 
gorilnike, kjer so energent peleti. Ceniki 
gorilnikov, oz. predelav se začnejo že pri 
1.000€. Vse od leta 2011 Gozdarski inšti-
tut Slovenije spremlja cene slovenskih 
lesenih goriv, primerjajo se tudi najbolj 
standardni peleti. Cena lesenih peletov 
se spremlja dvakrat na leto, ob začetku 
in ob koncu kurilne sezone.  

ekonomičnost, ki prepriča
Hkrati z rastočo priljubljenostjo in porabo, 
se je povečala tudi ponudba na trgu. Ta 
pri potrošnikih vse bolj pogosto povzroča 
zmedo. Če smo še pred nekaj leti ponu-
dnike peletov v Sloveniji prešteli na prste, 

je danes ponudba precej bolj pestra in 
dinamična, pelete pa lahko kupimo sko-
raj že v vsaki tehnični trgovini in sezonsko 
tudi v splošnih supermarketih.  V ponud-
bi so najrazličnejše vrste peletov, ki se 
razlikujejo tako po dimenzijah, kot tudi 
po kakovosti in vrsti surovine, iz katere 
so izdelani ter seveda ceni, ki jo na trgu 
dosegajo peleti. Cenovni pregled razkrije, 
da so cenovni razponi posebej, ko doda-
mo še prevoz, lahko zelo veliki, zato je 
pozornost pri izbiri primernih peletov za 
vašo peč in denarnico nujen predpogoj za 
zadovoljstvo.

kako izbrati med peleti? cena naj 
ne bo osnovni kriterij!
Zadovoljni boste lahko samo s kakovo-
stnimi peleti. Ceniki oz. ponudbe trgovcev 
danes ponujajo zelo širok razpon peletov 
tako po kakovosti kot ceni. Pri izbiri pele-
tov morate zato največjo pozornost name-
niti kakovosti proizvoda , ki naj ustreza pri-

poročilu proizvajalca 
vaše kurilne naprave. 
Cena peletov ni nujno 
tudi zanesljiv kazalec 
kakovosti peletov. 
Zato je bolje, da se za 
nakup odločamo na 
podlagi po možnosti 
certificirane kakovo-
sti. Slabša kakovost 
peletov lahko pov-
zroči nastanek žlin-
dre in več pepela in 
s tem seveda vpliva 
na delovanje kotlov 

in peči ter s tem pogostost čiščenja. Kot 
je pokazala raziskava ZPS, so lahko raz-
merja v vsebnosti pepela in ostankov kar 
1:10! To pomeni tudi 10 krat bolj pogosto 
čiščenje ...

cene pelet v drugi polovici leta 
2016
Za tono pelet pakiranih v 15 kg vreče 
bomo trenutno odšteli v povprečju 245 €, 
kar je približno 4 % manj kot v prvi polo-
vici letošnjega leta. V primerjavi z enakim 
obdobjem v lanskem letu pa so cene za 
6,6 % nižje.
Cene pelet se razlikujejo glede na koli-
čino ter obliko embalaže; v primeru da 
pelete kupimo v razsutem stanju ali v 
tako imenovanih »Big-Bag« vrečah lahko 
privarčujemo v povprečju do 15 oz. 10 
evrov na tono. Največje je povpraševanje 
po peletih pakiranih v 15 kg PVC vreče 
ter zložene na paleto, zato je tudi cena 
nekoliko višja.
Cene pelet se razlikujejo tudi med različ-
nimi skupinami ponudnikov; najcenejši 
so običajno peleti neposredno pri proi-
zvajalcu, medtem ko so lahko pri distri-
buterjih do 10 odstotkov dražji. V drugi 
polovici letošnjega leta so se cene pri 
proizvajalcih in distributerjih glede na 
prvo polovico leta v povprečju znižale (za 
5 %), medtem ko so se pri spletnih ponu-
dnikih zvišale (za 1 %). So pa trenutno 
cene pri distributerjih za 9,7 % višje kot 
neposredno pri slovenskih proizvajalcih, 
pri spletnih ponudnikih pa so cene za 5 % 
višje kot neposredno pri proizvajalcih.

Vir: www.s4q.si/ Gorenjski Grafiti

čas je Za nakuP PeletoV

Habjan&Habjan d.o.o., 
Sv. Lenart 37, 4227 Selca

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.

1 t Ekopeletov 
238,00 €
Vreča 
3,55 €
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Po ugodnih cenah nudimo pripravo vseh vrst pogodb in izpeljemo celoten postopek.

IZBRANA PONUDBA NEPREMIČNIN

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

Upravljanje stavb

Poslovanje z nepremičninami

Energetski inženiring

leSCe, novi TPC – 2x poslovni prostor  2 x 95 m2, zgrajena l. 2005, 1/3 nad., 
dva zrcalno identična poslovna prostora (drug ob drugem, trenutno povezana v 
enega, lahko dve popolnoma ločeni enoti, vsaka s svojim vhodom, sanit arijami 
s čajnima kuhinjama, terasama). Centralno ogrevanje, velika okna, razgled! 
Primerno za trgovino, pisarno ali drugo poslovno, storitveno ali zdravstveno 
dejavnost.  EI dovedena energija 25 kWh/m2a. Cena: 75.000 eUR vsak.

kočna nad JeSeniCaMi – 2x zazidljivo zemljišče 1.146 m2 x 2 
(skupaj 2.292 m2), na robu naselja (jugovzhodni del), dostop urejen. 
Parceli nista neposredno ob cesti, ampak na robu ob gozdu, proti jugu 
brez sosedov in mejita na kmetijsko zemljišče. Večji del prve parcele 
ob gozdu je v naklonu, druga parcela pa je ravna. Možen nakup obeh 
skupaj (ugodno). ZK stanje urejeno. Cena: 60.000 eUR vsaka.

kočna nad JeSeniCaMi – dvojček v gradnji vsaka enota (K+P+M), vsaka etaža 
80 m2. Zemljišče skupno 567 m2. Dvojček stoji na severozahodnem robu naselja ob 
gozdu. Gradnja je bila začeta l. 2015, trenutno zgrajeno do 1. plošče. Stavba stoji na 
zadnji terasi od treh, nekoliko dvignjena nad ostalimi. Plačan komunalni prispevek, 
gradbeno dovoljenje veljavno. Dostop neposredno na lokalno pot. ZK stanje urejeno. 
Cena: skupna cena za obe enoti 70.000 eUR, za posamezno enoto po dogovoru.

BleJSka DoBRava – zazidljivo zemljišče 406 m2. 
Zemljišče leži v središču vasi, je v celoti zazidljivo, 
popolnoma ravno in pravilnih oblik. Vsi komunalni 
priključki so ob zemljišču, možna gradnja stanovanjske 
hiše etažnosti K+P+M, dostop neposredno na lokalno 
cesto. ZK stanje urejeno. Cena: 47.500 eUR.

JavoRniŠki RovT – manjša hiša 90 m2, zgrajena l. 1986, 995 m2 
zemljišča, P+M, zidana, z dodatno toplotno izolacijo, v celoti opremljena. 
Hiša se nahaja v mirnem in povsem naravnem okolju, v maju obkrožena z 
narcisami, lokacija ponuja dobre možnosti za okoliške ture. Vsa potrebna 
dovoljenja, urejen priključek na vodovodno in električno omrežje, EI 
razred F. Možnost stalnega bivanja. Cena: 89.000 eUR.

SlovenSki JavoRnik – 3 sobno stanovanje 100 m2, zgrajeno l. 1903, 
prenovljeno l. 2000 (kopalnica), 2013 (okna), v manjši popolnoma 
energetsko sanirani večstanovanjski stavbi, 2/3 nad. Obsega predprostor, 
kuhinjo, dnevno sobo in dve spalnici, kopalnico z wc-jem in veliko klet v 
1. etaži. Pred stavbo je parkirišče in nadstrešek za avto. Stavba je urejena 
in ima upravnika. ZK urejeno, EI razred D. Cena: 79.000 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, prostorno kuhinjo, zastekljena 
in delno zazidano ložo, dnevno sobo in spalnico, kopalnico z wc-jem, shrambo, klet 
in drvarnico. Veliki in svetli prostori. Ogrevanje z elektriko in na trda goriva, možnost 
priklopa na plinovod. Parkirišče, ZK urejeno, EI razred D. Cena: 54.800 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 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: 56.500 eUR.

BleD, GMaJna – 3,5 sobno stanovanje Cesta v Vintgar, 120 m2, zgrajeno l. 
1909, adaptacije l. 1983 (kopalnica), 1970 (streha), 2010 (okna), 2/2 nad., v 
5-stanovanjski hiši, na obrobju Bleda (10 min hoje do jezera). Obsega predprostor, 
kuhinjo, večji bivalni prostor, dve spalnici, kopalnico z wc-jem, kabinet in klet. Je 
v gornjem nadstropju, a posledično zagotavlja mirnejše bivanje! Pred hišo je tudi 
nadstrešek, dva vrtička in drvarnica. ZK urejeno, EI v izdelavi. Cena: 90.000 eUR.

PoDnaRT – 2 sobno stanovanje 55 m2, zgrajeno l. 1987, adaptirano l. 
2005 streha, l. 2015 fasada, 4/4 nad., v novejšem bloku, z balkonom. 
Prostorno, udobno in  svetlo stanovanje, opremljeno. Obsega širok 
hodnik, kuhinjo z jedilnim kotom, dnevno sobo z izhodom na balkon, 
spalnico, kopalnico z  wc-jem in klet. Parkirišče ob stavbi, v bližini javne 
funkcije. ZK urejeno, EI razred D. Cena: 59.500 eUR.

ŽiRovniCa – 6 sobno stanovanje 1/2 hiše, 300 m2, zgrajeno l. 1886, prenovljeno l. 
1979 (fasada), l. 2005 (streha), l. 2010 (stavbno pohištvo, tlaki, oprema, ipd.), 1+2+M. 
Obsega 6-sobno stanovanje (cca 172 m2 površine) in nekaj neizdelanih prostorov 
ter mansardo. Ima svoj vhod, parkirišče in urejen dovoz. Lepo in stilsko opremljeno 
stanovanje, bližina vseh javnih funkcij. Možno izdelati dodatne sobe ali več stanovanj. 
Nakup priporočamo družini ali investitorju. ZK urejeno, EI razred G. Cena: 115.000 eUR.

novo

novo
novo
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www.avto-lesce.si

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

VW  Golf Variant 1.6 TDI BMT 
Comfortline, l. 2014, 
102.999 km, servisna knjiga

BMW serija 3: 318d, l. 2014, 
123.543 km, servisna knjiga, 
ALU platišča in dodatki

18.900€

Citroen C4 Grand Picasso 2.0 
BlueHDi, l. 2014, 105.225 km, 
servisna knjiga, tempomat, HiFi

15.900€

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

Citroen C4 Picasso 1.6 
e-HDi, l. 2014, 103.422 km, 
navigacija, tempomat

13.300€

Ford  C-Max 1.6 TDCi 
Titanium, l. 2014, 
90.210 km, servisna knjiga

13.300€

Ford  Focus Karavan 1.5 
TDCi Business, l. 2015, 
102.192 km, servisna knjiga

12.700€
 

Ford  Focus Karavan 1.6 
TDCi, l. 2014, 110.644 km, 
servisna knjiga, tempomat

11.200€

Opel  Astra Sports Tourer 
1.6 CDTI Cosmo, l. 2015, 
33.647 km, servisna knjiga

13.900€

Renault  Megane Grandtour 
dCi 110 Energy, l. 2014, 
95.438 km, servisna knjiga

10.700€

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

23.900€

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: 316d 
Touring, l. 2014, 101.900 km, 
servisna knjiga, ALU dodatki

17.600€

Renault Scenic dCi 110 
Energy Dynamique, l. 2014, 
112.000 km, servisna knjiga

10.900€

Opel  Insignia SportsTourer 
2.0 CDTI Cosmo, l. 2015, 
23.867 km, servisna knjiga

15.9 00€ 13.900€

FINALE 22. 04. 2017

Admiral Kozina

 VAI A CACCIA, DIVENTA VINCITORE
GEH AUF DIE JAGD, UND GEWINNE

SPONZOR NAGRADNE IGRE
A-Cosmos d.d., ekskluzivni 
prodajalec in serviser Jaguar. 
Celovška cesta 182, Ljubljana

KOZINA      

Skofije

R 259

G  49

B 56

C 0

M 91

Y 76

K 0

PANTONE 185 C

R 0

G  0

B 0

C 0

M 0

Y 0

K 100

PANTON 
PROCES BLACK C

R 225

G  237

B 0

C 0

M 0

Y 100

K 0

PANTON 
PROCES YELLO C

PTUJ

a-cosmos.si

BODI ZMAGOVALEC, POJDI NA LOV

jaguar_casopis__189x131mm_lesce.indd   1 28/12/16   15:12
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12.990€*

PEUGEOT 2008

 *Primer informativnega izračuna fi nančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008 Active (1,2 PureTech 82) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim Peugeot 
Financiranje bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru fi nanciranja Peugeot – MODRI BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe fi nanciranja) je 12.990 EUR; mesečni obrok je 138 EUR pri 30 % pologu in ročnosti 
84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10 % do 50 %, doba fi nanciranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 06. 12. 2016 znaša 7,5 % in se spremeni, če se spremenijo 
elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,1 %; fi nancirana vrednost 9.093 EUR; skupni znesek za plačilo 15.168 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme 
tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi 
se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

KLIMATSKA NAPRAVA / MULTIFUNKCIJSKI ZASLON NA DOTIK

PEUGEOT 2008

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,5 do 5,2 l/100 km. Izpuh CO�: od 90 do 121 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. 
Vrednost specifi čne emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0169 do 0,0550 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do 0,00171 
g/km. Število delcev: od 0,01 do 20,14. Ogljikov dioksid (CO�) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM�� in PM�,� ter dušikovih oksidov.

www.peugeot.si

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

KAVCIC.indd   1 28/12/16   11:17

www.vulco.siHITRI SERVIS. ZA SREČNO POT.

* 
boste prejeli darilo - original All Star obutev. Akcija traja od 20. marca do 

VULCO Žemlja

Žirovnica
Tel: 04 580 2174; 041 641 197

Z vami že od leta 1987

Žirovnica
Tel: 04 580 2174; 041 641 197

Z vami že od leta 1987

www.vulkanizerstvo-zemlja.si


