F E R K

FERK MILOŠ s.p., Cesta Borisa Kidri~a 26/c, Jesenice

JESENICE

najboljši že 25 let

del. čas:
pon. - pet. 9 - 18,
sobota
9 - 12

VULKANIZERSTVO FERK
LETNI AVTOPLAŠČI ŽE
NA ZALOGI PO SUPER
KONKURENČNIH CENAH!

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

Pokličite: 04/586-12-02

a p r i l 2017

Kamnoseške storitve
• IZDELAVA
SPOMENIKOV

NOVO!
S PREVZEMOM
DEJAVNOSTI
KAMNOSEŠTVA
RIBIČ IZ LAHOVČ,
SMO PRISOTNI
TUDI NA PODROČJU
LAHOVČ, DOMŽAL,
MENGŠA, …
S ŠIRŠO OKOLICO!

• KOVINSKE ČRKE
• KAMNITE POLICE,
STOPNICE,
KUHINJSKI PULTI

• OBNOVA
OBSTOJEČIH
SPOMENIKOV

• MOŽNOST PLAČILA
NA OBROKE.

• KLESANJE IN
OBNOVA ČRK

Jo`e Langus s.p.

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

Ljubno 27, 041/341 303
RS 500 R

5.990 EUR

SKUTERJI

Bivša Husqvarna,
izdelano v Italiji.

moto v1

že od

moto v2

LEGENDA
SE VRAČA

NOVO PRI NAS
- ELEKTRIČNA KOLESA
S BIKES

že od

999 EUR

AKCIJA!
Oblačila
enduro in cross
na zalogi
PRODAJA

OB NAKUPU KOLESA
KOLESARSKA
MAJICA HUSQVARNA
GRATIS
SERVIS

Odprto: 9 - 12 in 14 - 18, sobota 10 - 12

1.399 EUR

Jesenice, telefon: 04 586 24 16
Lesce, telefon: 04 531 89 34

VELIKA
IZBIRA
SONČNIH
OČAL
KOLEKCIJA
2017

DO NOVIH
KOREKCIJSKIH
OČAL Z
NAROČILNICO
VSEH
OKULISTOV
V SLOVENIJI,
LAHKO TUDI
BREZ
DOPLAČILA!
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Dom je, kjer se počutimo varne
Avtomatska
garažna vrata

od 897 € *

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

Vhodna vrata
brez obsvetlobe

od 1.310 € *

VULKANIZERSTVO

LETNI AVTOPLAŠČI
NA ZALOGI

* 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.

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

(prodaja, menjava,
centriranje)
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AVTO
VLEKA
AVTOSERVIS
ZA VSE ZNAMKE

AVTOKLEPARSTVO
IN AVTOLIČARSTVO

Kam jo mahaš danes?
• 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
• Opremljanje
avtodomov
info@mizarstvo-preseren.si | www.mizarstvo-preseren.si

Marko Prešeren

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

O!
NOVITA
IN

ZAŠČ
LESA
NEGA
M!
LJENJE
ZO
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• april 2017

April 2017
petek 14
KRANJSKA GORA: Evgen One man
band ob 19. uri - Korona, Casino
in Hotel
KRANJSKA GORA: Elegance in Co
in Lina Rahne ob 21. uri - Korona,
Casino in Hotel

četrtek 20
BLED: Alpska saga (muzikal) ob
20. uri – Festivalna dvorana Bled

petek 21

RADOVLJICA: Festival čokolade v
Radovljici ob 15. uri – Linhartov trg
in druge lokacije
KRANJSKA GORA: Slovenski večer
in Slovenski zvoki ob 20. uri –
sobota 15
Korona, Casino in Hotel
KRANJSKA GORA: Evgen One man
BOHINJSKA BISTRICA: Moški so z
band ob 19. uri - Korona, Casino
Marsa, ženske so z Venere ob 20.
in Hotel
uri – Dom Jožeta Ažmana
KRANJ: Siddharta do konca! ob 20.
ŠKOFJA LOKA: Big Foot Mama prvi
uri – Športna dvorana Zlato Polje
koncert v letu 2017 ob 22. uri –
KRANJSKA GORA: Three steps to
Zimski vrt Loškega puba
heaven ob 21. uri - Korona, Casino
sobota 22
in Hotel
RADOVLJICA: Festival čokolade v
nedelja 16
Radovljici ob 9. uri – Linhartov trg
KRANJSKA GORA: Evgen One man
in druge lokacije
band ob 19. uri - Korona, Casino
KRANJSKA GORA: Mister Slovenije
in Hotel
in Mister Korona ob 21. uri –
KRANJSKA GORA: Idoneo band ob
Korona, Casino in Hotel
21. uri - Korona, Casino in Hotel
KRANJ: Hamo in tribute 2 love ob
torek 18
21. uri – KluBar
KRANJ: Moški so z Marsa,
nedelja 23
ženske so z Venere ob 20. uri –
RADOVLJICA: Festival čokolade v
Prešernovo gledališče Kranj
Radovljici ob 9. uri – Linhartov trg
sreda 19
in druge lokacije
JESENICE: Jogijski knjigi na
BLED: Northern Spirit Singers in
Svetovnem dnevu knjige 2017 ob
Vox Carniola (klasična glasba) ob
10. uri – Samurai gym
19.30 uri – Cerkev Sv. Martina

peugeot.si

PEUGEOT

3008

P automobil import d.o.o, Barjanska cesta 54, 1000 Ljubljana

NOVI SUV

SLOVENSKI AVTO
LETA 2017

PEUGEOT

ZMAGOVALEC
DIRKE DAKAR
2017

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.

PEUGEOT 3008

AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 45, 4212 Visoko, tel. 04 275 9300
PEUGEOT_3008_oglas_AVTO_LETA_KONCESIONARJI_210x148.indd 9
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www.asteriks.net

OPTIKA MESEC VIDA MIHELČIČ S.P., CESTA MARŠALA TITA 31, JESENICE

OPTIKAMESEC
MESECVIDA
VIDAMIHELČIČ
MIHELČIČS.P.,
S.P.,CESTA
CESTAMARŠALA
MARŠALATITA
TITA31,
31,JESENICE
JESENICE
OPTIKA

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

OPTIKA
MESEC
BLED
SONČNA
OČALA
MESEC
BLED
telOPTIKA
+ 386 (0)8
205 77
97
NOVA
tel + 386KOLEKCIJA
(0)8 205 77 972017
ŽE NA NAŠIH POLICAH!
OČESNA AMBULANTA
optometristični
pregledi
OČESNA
OČESNA AMBULANTA
AMBULANTA
okulistični
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optometristični
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predpisi
kontaktnih
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okulistični
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okulistični
pregledi
kontrolni
pregledi
predpisi
kontaktnih
predpisi kontaktnih leč
leč in
in
kontrolni
kontrolni pregledi
pregledi
OPTIKA

korekcijska
očala
OPTIKA
OPTIKA
mehke
in poltrde
kontaktne leče
korekcijska
očala
korekcijska
očala
modna
sončna
očalakontaktne leče
mehke
in
poltrde
mehke
in poltrde
kontaktne leče
športna
sončna
očala
modna
sončna
očala
modna
sončna
očala
sončna
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z dioptrijo
športna
sončna
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športna sončna očala
sončna
sončna očala
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OPTIKA MESEC BLED
Poslovni
center
Union,
OPTIKA
MESEC
BLED
OPTIKA
MESEC
BLED
Ljubljanska
cesta 11,
Poslovni
Union,
Poslovni center
center
Union,
Bled
Ljubljanska
Ljubljanska cesta
cesta 11,
11,
Bled
Bled
OPTIKA MESEC JESENICE

SVETOVANJE, IZDELOVANJE,
MONTAŽA IN SERVIS

Cesta
maršala
Tita JESENICE
31,
OPTIKA
MESEC
OPTIKA
MESEC
JESENICE
Jesenice
Cesta
Cesta maršala
maršala Tita
Tita 31,
31,
Jesenice
telJesenice
+ 386 (0)4 583 26 63
www.optika-mesec.com
tel
tel +
+ 386
386 (0)4
(0)4 583
583 26
26 63
63
www.optika-mesec.com
www.optika-mesec.com

20/01/15 15:10

SVETSENČIL
SENČIL
SVET

SEN^ILA ASTERIKS d.o.o.
tende
- markize
Cesta na Loko
2, 4290
Trži~, Slovenija
tende
- markize
T:
04
59
55
170
žaluzije (zunanje 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 april
plise
zavese
2017 •

SVETOVANJE, IZDELOVANJE,
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Makler Bled d.o.o.
Prodaja nepremičnin

t: +386 (0) 4 576 76 00
m: +386 (0) 41 647 974
e: info@makler-bled.si
m: +386 (0) 41 706 548
www.makler-bled.si

Ljubljanska cesta 7
SI-4260 Bled

VO
NO

Šifra: PH01534B, Lokacija: Višelnica, Zgornje
Gorje, Opis: Nedograjena dvostanovanjska hiša,
Površina hiše 300 m2, Površina zemljišča: 530
m2, Letnik/obnova: 2000 Cena: 135.000 €.

Šifra: PP01522B, Lokacija: Lesce, Opis: Poslovni
prostor (dva poslovna prostora), Površina: 168
m2, oziroma 2 x 84 m2, Letnik/obnova: 1. 2005,
Cena: 132.000 €.

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

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: 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: 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: 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: 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: 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 €.

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: PH01503B, Lokacija: Bled, Opis: Starejša
stanovanjska hiša, Površina hiše: 140 m2,
Površina zemljišča: 280 m2, Letnik/obnova:
1. 1870/1980, Cena: 98.000 €.

Šifra: PH01436L, Lokacija: Poljče, Opis: Starejša kmečka 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 €

Podroben opis nepremičnin
poIščite na www.MAKLER-BLED.si
4

Šifra: PH01526B, Lokacija: Kropa, Opis: novejša dvostanovanjska hiša, Površina hiše: 325
m2, Površina zemljišča: 1.513 m2, Letnik/
obnova: 1. 1976 / 2000, Cena: 190.000 €.

• april 2017

Pokličite nas za ogled
041 704 548
ali 041 647 974

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 12. 5. 2017.

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 ...

Nagrajenka prejšnjega meseca je Anita Muhič, c. Viktorja Svetina 23, Jesenice

OKNO V SVET
OKNO V SVET

TELESAT, d.o.o., JESENICE,
Cesta talcev 20, 4270 Jesenice
TELESAT, d.o.o., JESENICE,
Cesta talcev 20, 4270 Jesenice

OKNOOKNO
V SVET
V SVET

TELESAT, d.o.o.,
JESENICE,
TELESAT,
d.o.o., JESENICE,
Cesta talcevCesta
20, 4270
Jesenice
talcev
20, 4270 Jesenice

AMIGO 4,99 EUR

CENIK
MOBILNE
CENIK
CENIKCENIK
TELEFONIJE
MOBILNE
MOBILNE
MOBILNE
TELEFONIJE

TELEFONIJE
TELEFONIJE

AMIGO PLUS 9,99 EUR

telefonski
impulzi 4,99
100 min
AMIGO
EUR
SMS
100 SMS/MMS
AMIGO
4,99
EUR
telefonski
impulzi
100 min
AMIGO
EUR
prenos podatkov
14,99
GB data
telefonski
impulzi
100
min
SMS
100 SMS/MMS
telefonski impulzi
dodatna minuta
0,05 EUR 100 min
SMS prenos
100
SMS/MMS
podatkov
GBSMS/MMS
data
dodani SMSSMS
0,05 EUR1100
prenosdodatna
podatkov
1
GB
data
minuta
0,05
EUR
podatkov
1 GB data
dodatni MBprenos
prenosa
0,0050 EUR
dodatna
minuta
0,05 EUR 0,05
dodatna
0,05 EUR
EUR
dodani
SMSminuta
dodani SMSdodani SMS
0,05 EUR 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR
dodatni MB dodatni
prenosaMB
0,0050
EUR 0,0050 EUR
prenosa

KUL 14,99 EUR

telefonski impulzi
500 min
telefonski impulzi
300 min
KUL 14,99
EUR
AMIGO
PLUS300
9,99
EUR
AMIGO AMIGO
PLUS
9,99
EUR
SMS 14,99
500 EUR
SMS/MMS
SMS
SMS/MMS
KULEUR
14,99
PLUS
9,99 EURKUL
telefonski
impulzi
500 min
telefonski
impulzi 3300
300
min
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5
GB
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GB
data
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500
min
telefonski
impulzi
min
telefonski impulzidata500 min
telefonski impulzi
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SMS
500
SMS
300
SMS/MMS
SMS
500
SMS/MMS
SMS minuta
300
SMS/MMS
dodatna
minuta
0,05
EUR
dodatna
0,05
EUR
SMS
500 SMS/MMS
SMS/MMS
SMS
300 SMS/MMS
podatkov
5 0,05
GB data
prenos
podatkov
3 GB
datadata
podatkov
prenos
podatkov
3EUR
GB
dodaniprenos
SMSprenos
EUR55GB
dodani
SMS
0,05
podatkov
GB data
data
prenos podatkov
3 GB data prenos
minuta
0,05
EUR EUR
dodatna
minuta
0,05
EUR
dodatni
MBdodatna
prenosa
0,0050
dodatni
MBminuta
prenosa
EUR
dodatna
minuta
0,05
dodatna
0,05
EUR0,05 EUR dodatna
minuta
0,05 EUR
EUR
dodatna 0,0050
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SMSdodani
0,05 EUR 0,05
dodani SMS
SMSdodani SMS
0,05
EUREUR0,05 EUR dodanidodani
SMS
dodani
0,05
SMS
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EUR 0,0050 EUR
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EUR
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KUL PLUS 19,99 EUR

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

www.telesat.si
www.telesat.si

Zupan & Zupan d.o.o.
Nomenj 5, 4264 Bohinjska Bistrica

GSM: 041 721 452

ČETVORČEK 15,00 EUR

telefonski impulzi15,00
neomejeno
telefonski
impulzi
1000
min
EUR
KUL PLUS
19,99
EUR
ČETVORČEK
15,00 EUR
EUR
KUL
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ČETVORČEK
15,00
KUL
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SMS
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telefonski impulzi
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4 GB dataneomejeno
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podatkov
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datamin
impulzi
telefonski
impulzi 101000
1000
SMS telefonski
neomejenoneomejeno
SMS
SMS/MMS
SMS
neomejeno
SMS
1000 SMS/MMS
dodatna
minuta
EURneomejeno
dodatna
0,05
EUR
prenosSMS
podatkov
4 0,05
GB data
SMS
1000
SMS/MMS
prenosminuta
podatkov
10
GB
data
prenos
podatkov
4 GB data
prenos podatkov
10 GB datadodani SMS
0,05EUR
EUR4 GB data
dodani
SMS
0,05
EUR
dodatna
minuta
0,05
prenos
podatkov
dodatna
minuta
0,05
EUR
prenos
podatkov
10
GB data
dodatna
minuta
0,05 EUR
dodatna minuta
0,05 EUR
dodatniSMS
MB prenosa
0,0050
dodatni
prenosa 0,0050
EUR
0,05
EUR EUR
dodaniMB
SMS
0,05
EUR
minuta
0,05
dodatna
minuta
0,05
EUR0,05 EUR dodanidodatna
dodani
SMS
0,05 EUR
EUR
dodani SMS
MB dodatni
prenosa
0,0050
EUR0,05
dodatniSMS
MB dodatni
prenosaMB
0,0050
SMSMB
EUR
prenosa
0,0050
EUR
dodani
0,05EUR
EUR0,0050 EURdodatnidodani
prenosa
OPOMBA:
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR

www.telesat.si

Z

Ribogojnica
Zupan

VODOVODNE
INSTALACIJE
ADAPTACIJE
KOPALNIC
Marko Bernard s.p.
Kupljenik 7,
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Se odločate za tlakovanje in urejanje dvorišča?
Danes imamo na trgu veliko možnosti, ki nam omogočajo, da zunanjo ureditev oblikujemo skladno s prostorom in tradicijo. Za trajno tlakovanje hiše pa moramo biti pozorni na določene dejavnike, o katerih bomo spregovorili v tem članku. S tlakovanjem dvorišča, dovozne poti, pa tudi
hojnic ali zaščite zasajenih dreves lahko bistveno prispevamo k izgledu in boljši funkcionalnosti
naše zunanje ureditve. Tlakovanje je cenovno ugodna rešitev in omogoča hitro izvedbo. Brez
večjih posegov lahko zamenjamo inštalacije pod tlakovci ali odstranimo dotrajane segmente.
Tlakovana površina pa je okolju bolj prijazna kot asfalt ali beton.
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

BABIC MILOŠ s.p.
Hraše 24, 4248 Lesce

Mob.: 041/ 622 946

Postopek polaganja
Najpomembnejši korak za kakovostno tlakovanje dvorišča je
priprava podlage. Način obdelava terena za polaganje tlakovcev je odvisen od tega, za kaj se bo uporabljala površina in
kake tlakovce bomo položili. Da lahko zagotovimo ustrezno
nosilnost tal, je najprej potrebno odstraniti ves humus, saj bi
se sicer tla neenakomerno posedala. Za natančno določitev
nosilnosti tal dobri izvajalci za tlakovanje naredijo meritve
posedanja tal. Sledi izkop do globine 20 – 30 cm. Prvi korak je
navadno polaganje vodoprepustne tkanine. Za trajnost položenih tlakovcev je zelo pomemben ustrezni drenažni sloj. Ta
se izvede z dvojnim posipanjem gramoza. Strokovno se sloju za
odvodnjavanje reče tamponska podlaga. Za podlago tlakovcev
se navadno uporablja dravski pesek. Sledi polaganje robnih
kamnov in robnikov. Končni sloj, ki služi kot podlaga, je posip
iz sekancev, kamor se neposredno položijo tlakovci. Za porav-

Savska cesta 4, 4248 Lesce
T: 031 852 319
E: feto.k@hotmail.com
• TLAKOVANJE IN UREJANJE DVORIŠČ (PALISADE, ROBNIKI, ...)
• DOBAVA IN POLAGANJE NARAVNEGA KAMNA (PORFIDO )
• PRIPRAVA TERENA ZA ASFALT IN ASFALTIRANJE
• POSTAVITEV ŽIČNATIH IN PANELNIH OGRAJ

UGODNE
CENE

DELA IZVAJAMO HITRO, KVALITETNO IN PO KONKURENČNIH CENAH!
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navo segmentov tlakovanja je zmeraj potrebno tlačenje z
vibracijsko ploščo. Za zapolnitev fug se tlakovci posujejo s kremenovim peskom ali drugim peskom, ki ne vsebuje apnenca.
Materiali
Poudariti je potrebno, da vsak material ni primeren za tlakovanje. Pomembno je, da je vaša izbira v skladu z okolico in arhitekturo hiše. Nesmotrno je polagati kitajski kamen, če živite
pod Pohorjem ali prani beton, če imate opečno fasado.
Granitne kocke
Granitne kocke so eden izmed najstarejših lokalnih materialov
za tlakovanje površin kot so trgi, ceste in druge javne površine.
Tlakovanje z granitnimi kockami je zelo primerno tudi za ukrivljene terene, vendar so manj uporabni za mokro vreme ali terene z
večjim nagibom. Dimenzije granitnih kock so med 5 x 5 x 5 cm, 8
x 8 x 8 cm ali 10 x 10 x 10 cm, največja dimenzija pa je 20 x 20 x
20 cm. V en kvadratni meter zložimo okrog 180 pet centimetrskih
granitnih kock, 100 osem centimetrskih kock in 80 deset centimetrskih kock.
Betonske prane plošče
Betonske prane plošče so narejene iz posebnega betona, kjer
so s posebnim postopkom iz napol suhega agregata izprali
vezivo. Primerne so za tlakovanje poti, pločnikov in sprehajalnih stez ter urejanje vrtov. Groba podlaga varuje proti zdrsu.
Dimenzije pranih betonskih plošč se gibljejo med 40 x 40 cm in
60 x 60 cm. Tlakovanje s ploščami je tudi cenovno dostopno.
Betonski tlakovci
Neomejene možnosti oblike tlakovcev in široka izbira agregatov ter barvnih pigmentov na trgu ponuja veliko izbiro izvedbe
betonskih tlakovcev. Veliko jih je v imitaciji kamna ali drugih
naravnih materialov. Vrste betonskih tlakovcev dobimo z reli-

efnimi robovi, ostrimi robovi in tudi izvedbe s posebnimi učinki
staranja. Če želimo razbiti monotonijo neprekinjene tlakovane
površine s travo, je mogoče tlakovati z betonsko rešetko, ki
omogoča rast trave.
Porfir – Porfido
Porfir sodi med magmatske kamnine, v podskupino predornin
oz. vulkanskih kamnin, ki nastajajo na površju Zemlje iz izlite
lave. Je mešanica mikrokristalaste osnovne mase in dobro
vidnih kristalov živca, kremenjaka in biotita. Odtenki porfida so
lahko v rdečih, rjavih ali sivkastih tonih. Ima podobne lastnosti
kot granit, je trd in zelo odporen proti zunanjim vremenskim
vplivom, le da je za malenkost bolj gost in trden od granita,
zato se predvsem uporablja v arhitekturi in gradbeništvu za
tlakovanje.
Uporaba
Zaradi odlične trdnosti in odpornosti proti poškodbam, se uporablja za opremljanje tako notranjosti kot zunanjosti, za talne

M-GRAD
www.m-grad.com

M-GRAD Radovljica d.o.o.
Vrbnje 51, Radovljica
tel: 04 530 50 90, fax: 04 530 50 91
GSM: 041 744 670
Skladi[^e Lancovo
e-po{ta: m-graddoo@siol.net

NOVO! TERACO BETON
Letne kuhinje, tlaki, stopnice,
police, mize

POLAGANJE NARAVNEGA
IN UMETNEGA KAMNA
tlakovanje zunanjih povr{in z bru{enim,
rezanim in naravno lomljenim kamnom

PORFIDO

in stenske obloge, stopnišča, najpogosteje se uporablja za tlakovanje dvorišč, poti in cest, vse pogosteje pa tudi za oblogo
cokla na fasadah hiš in zidov.
Vzdrževanje
Tako kot granit, tudi porfir ne potrebuje posebne skrbne nege.
Pri čiščenju lahko uporabljamo vodne raztopine na bazi luga,
lahko pa po potrebi uporabimo jedka čistila na bazi kislin.
Zunanje talne površine in obloge zidov običajno čistimo le
z vodo s pomočjo visokotlačnega čistilca – »vapa«. Naravni
kamni so unikatni proizvodi najrazličnejših vplivov v naravi in
se med seboj razlikujejo po strukturi, teksturi in barvi.
Leseni tlakovci
Les je odličen dodatek za nadgradnjo vašega vrta. Naravna
tekstura lesa je v skladu z vrtnimi rastlinami in drugimi naravnimi materiali. Za tlakovanje z lesom moramo biti pozorni, kak
les izbiramo. Primerni so kostanjevi drogovi ali drug trd les, kot
na primer deblo hrasta. Polaganje lesenih segmentov se izvaja
podobno kot polaganje betonskih tlakovcev. Pozorni moramo
biti na dobro izvedbo drenaže, saj v nasprotnem primeru lahko
leseni tlak začne gniti.
Vir: Mojmojster.net/Gorenjski Grafiti

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

KROGLICE
PRESENEČENJA

Med prazniki bo marsikdo pridobil kakšen kilo
gramček, zato vam tokrat ponujamo recept za
nekoliko bolj zdravo sladico, brez sladkorja. Zelo
primerna pa je tudi kot presenečanje za vaše
najdražje.
V multipraktiku drobno zmeljemo indijske oreščke in
jih prestavimo v skledo. V isti posodi multipraktika
nato v pasto zmeljemo datlje (mešamo, dokler se
ne sprimejo v kepo in po potrebi dodamo kakšno
žlico vode). Datljevi pasti primešamo vse ostale sestavine (vključno z zmletimi indijskimi oreščki), razen
goji jagod. Mešamo, dokler ne dobimo homogene
mase, iz katere oblikujemo kroglice. V vsako drugo
potisnemo eno goji jagodo in kroglice postavimo v
zamrzovalnik za 15 minut, medtem ko pripravljamo
čokoladni obliv. Za čokoladni obliv nad soparo stopimo temno čokolado. Če je pregosta, ji dodamo 1-2
jušni žlici kokosovega olja in z njo oblijemo kroglice
iz zamrzovalnika. Odlagamo jih na papir za peko in
vsako sproti posujemo s kokosovimi kosmiči.
Vir: Planetbio.si
Grafiti-april2017-tisk.pdf
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Sestavine za kroglice:
• 200 g izkoščičenih datljev
• ½ skodelice indijskih oreščkov
• ½ skodelice mandljev
• 1 jušna žlica zdrobljenih
kakavovih zrn
• 1 jušna žlica kakava v prahu
• 1 jušna žlica mace v prahu
• 1 jušna žlica stopljenega
kokosovega olja

• ½ skodelice grobo mlete
kokosove moke
• nastrgana lupinica
1 eko pomaranče
• ščep vanilije v prahu
• goji jagode
Sestavine za čokoladni obliv:
• 100 g temne čokolade brez mleka
•kokosovo olje po potrebi

VELIKA IZBIRA SKUTERJEV

že od 1.350
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NOVI ULTRAKOMPAKTNI SUV

www.suzuki.si
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• SERVIS ZA VSE ZNAMKE VOZIL • VULKANIZERSTVO
• KLEPARSTVO IN AVTOLlČARSTVO • AVTODELI
• KVALITETA IN ODLIČNE CENE NA PRVEM MESTU!
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Alpska cesta 43, 4248 Lesce

T: 04 53 53 804 in 04 53 53 805, www.avtomony.si

“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.
Z možem se po 19 letih zakona ločujeva. Mož je po svojem očetu podedoval podjetje v katerem sem zaposlena. Glede na to, da je mož predlagal, da si ob izplačilu odpravnine poiščem drugo službo, me zanima
ali lahko uveljavljam pravico do lastniškega deleža v podjetju. V podjetju sem zaposlena od dedovanja in prenosa lastništva na nekdanjega
moža dalje. Praktično sem sodelovala pri vseh pomembnih poslovnih
odločitvah ter skrbela za nemoteno delovanje podjetja. Kot solastnik
podjetja nisem bila zavedena, bila pa sem navedena kot prokurist. V
kolikor nimam pravice do uveljavitve lastniškega deleža, mi pripadajo
kakšne druge denarne pravice razen odpravnine? Zanima me tudi ali
je možno, da se kot solastniki podjetja namesto mene navedejo otroci,
ki jih imava v zakonu z bivšim možem.
Bralka iz okolice Trzina
Premoženjska razmerja med zakoncema ureja Zakon o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih (ZZZDR), ki v 51. členu določa, da vsako premoženje,
ki je nastalo v času trajanja zakonske zveze in je bilo pridobljeno z delom,
spada v skupno premoženje obeh zakoncev. Če zakonska zveza preneha
ali se razveljavi, se to premoženje razdeli med zakonca. Nasprotno pa
premoženje, ki pa ni nastalo z delom in v času trajanja zakonske zveze,
ostaja oziroma postane izključna last tistega zakonca, ki ga pridobi. Gre
za t.i. posebno premoženje, ki torej ne spada v skupno premoženje zakoncev in ni predmet delitve ob morebitni razvezi zakonske zveze. Pod to
premoženje spada tudi premoženje, ki ga kateri od zakoncev podeduje,
v vašem primeru tudi delež v gospodarski družbi, ki ga je mož pode
doval od očeta. Iz naslova prokure in vašega statusa zaposlene osebe
v podjetju nimate lastniških pravic, prav tako pa lastništva nimate niti

iz naslova delitve skupnega premoženja, saj kot rečeno kapitalski delež
predmetne gospodarske družbe v delu, ki je pridobljen z dedovanjem,
ne predstavlja skupnega premoženja zakoncev. Z lastniškim deležem v
predmetni družbi lahko torej razpolaga (le) mož.
Sosed se je odločil za adaptacijo in prizidek k stanovanjski hiši. Izvedbo
del je opravil brez soglasja obeh sosedov, ki mejita z njim. K obstoječi
stanovanjski hiši je prizidal garažo tako, da je rob garaže od meje od
daljen le 80 cm. Ker gre za sončno lego, višina prizidane garaže povzroča
senco na našem vrtu. Zanima me kolikšna mora biti oddaljenost objektov od meje, ali bi za izvedbo del potreboval soglasje sosedov, ter na
koga oziroma katere službe se lahko obrnem za pomoč.
Tone iz Gorenje Vasi
Prizidek garaže k stanovanjski hiši ne predstavlja enostavnega objekta,
zaradi česar je za gradnjo v skladu z Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1)
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Brez tega dovoljenja se gradnja
ne sme začeti. Gradbeno dovoljenje se pridobi na podlagi projekta, ki ga
izdela pooblaščeni projektant. Projektant v projektu tudi določi vplivno
območje predvidenega objekta, na podlagi katerega se v upravnem
postopku za izdajo gradbenega dovoljenja določi stranke postopka in
morebitna potrebna soglasja mejašev. Prostorske omejitve in pogoje
gradnje na zadevnem območju podrobno določajo občinski prostorski
načrti, za katere je pristojna občina, kjer se nahaja vaša nepremičnina,
za izdajo gradbenega dovoljenja pa je pristojna krajevno pristojna upravna enota.
april 2017 •
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Iz naših krajev
Radovljica, 30. marec 2017 Občinski svet Občine Radovljica je
na marčevski seji sprejel spremembe
odloka o prometni ureditvi v starem
mestnem jedru Radovljice. Po novem
bodo upravičenci za dostop z vozili
na Linhartov trg namesto daljincev
uporabljali svoje mobilne telefone.
Občina se je za nov sistem odločila,
ker poenostavlja vpis in spremljanje
upravičencev, nižji pa bodo tudi
njegovi stroški.

Sprejeti zaključni račun proračuna
občine za leto 2016 pa izkazuje 81
odstotno realizacijo načrtovanih
odhodkov in 86 odstotno realizacijo
prihodkov. Prihodki so znašali
približno 16 milijonov evrov, od tega 1
milijon nepovratnih sredstev, odhodki
pa 15,5 milijona evrov. Občina je
svoje obveznosti poravnavala tekoče
in v zakonskih rokih. Med večjimi
naložbami občine v lanskem letu
so nadaljevanje energetskih sanacij
stavb v občinski lasti, nadaljevanje
izgradnje nove knjižnice, gradnja
vodovoda Hraše – Ledevnica ter
sekundarne kanalizacije in vodovoda
v Kropi in sanacija lokalnih cest po
izgradnji komunalne infrastrukture.
Tekoča poraba je predstavljala 65
odstotkov, investicijska pa 35
odstotkov proračuna. Ta je bila nižja
na račun nižjih nepovratnih sredstev
in upada investicijskega cikla v letu
2016. Po programski klasifikaciji
je bil največji delež odhodkov
namenjen za izobraževanje (24%),
prostorsko planiranje in stanovanjsko
komunalno dejavnost (15%), kulturo,
šport in nevladne organizacije (14%),
promet, prometno infrastrukturo
in komunikacije (11%), lokalno
samoupravo (11%) in socialno varstvo
(6%). Z nižjimi deleži sledijo področja:
servisiranje dolga, gospodarstvo,
skupne administrativne službe
in splošne dejavnosti, obramba in
ukrepi ob izrednih dogodkih ter ostala
področja. Občinski svet je sprejel
celostno prometno strategijo občine.
Strategija določa ukrepe trajnostne
mobilnosti in akcijski načrt za njihovo
izvedbo. Občina je v zadnjih devetih
mesecih v sodelovanju s strokovnjaki
s področja prometa izvedla številne
aktivnosti vključevanja splošne in
strokovne javnosti (ankete, razprave,
delavnice, razstava itd.), katerih
namen je bil celostno zajeti vse vidike
dostopnosti in mobilnosti. S pomočjo
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deležnikov so bili določeni ključni
izzivi, vizija, cilji, ciljne vrednosti ter
ukrepi trajnostne mobilnosti, podprti
z akcijskim načrtom. Ukrepi so zajeti
v petih strateških stebrih: hoja,
kolesarjenje, javni potniški promet,
motorni promet ter trajnostno
načrtovanje. Za izdelavo celostne
prometne strategije je občina
pridobila sredstva Kohezijskega
sklada in državnega proračuna.
Za uresničitev njenih ciljev in
ukrepov pa bo sredstva zagotovila v
prihodnjih občinskih proračunih in na
nadaljnjih razpisih za sofinanciranje.
Svetniki so sprejeli še letno poročilo
o uresničevanju programske zasnove
in uredniške politike Deželnih novic
in sklep o pristopu o h Konvenciji
županov za podnebne spremembe
in energijo, v okviru katere bo z
evropskim sofinanciranjem izdelan
trajnostni energetski načrt Gorenjske,
ter izdali soglasje k imenovanju
Maje Petrovič Šteblaj za direktorico
Zdravstvenega doma Radovljica.

Končana ureditev
sprehajalne poti
vzdolž golf igrišča

Radovljica, 27. marec 2017 - Občina
Radovljica je marca uredila novo
sprehajalno pot, ki vodi ob ograji golf
igrišča od Lesc proti Žirovnici. Pred
tem je pot potekala po zemljiščih v
lasti podjetja Eligo Bled, ki je lastnik
golf igrišča. V lanskem letu je lastnik
igrišče ogradil, tako da pot ni bila več

prehodna. Občina je letos z Eligom
Bled sklenila dogovor za menjavo
zemljišč in s tem pridobila prostor za
novo pot v dolžini 600 metrov vzdolž
železniške proge, Eligo Bled pa je
ograjo ustrezno prestavil.

Svetovni dan
zavedanja o avtizmu

Radovljica, 2. april 2017 - Generalna
skupščina Združenih narodov je pred
desetimi leti razglasila 2. april za
svetovni dan zavedanja o avtizmu.
Na ta dan se vidnejše stavbe po
svetu odenejo v modro barvo. Zveza
nevladnih organizacij za avtizem
Slovenije je letos k sodelovanju pri
ozaveščanju o avtizmu pozvala tudi
slovenske občine. V Radovljici je
bila tako 2. aprila ponoči modro
osvetljena Čebelica, stavba, v kateri
je upravna enota.
Vir in foto: Občina Radovljica

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

ODKUP,
POSEK,
SPRAVILO
IN PREVOZ
LESA

		
Emirjan Dežman s.p.

Odslej na Linhartov
trg kar z mobilnim
telefonom

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

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!

Zakaj izbrati PVC ograjo?
Z novo ograjo poskrbite za nov
• Ker ne rjavi.
izgled vaše hiše, okolice, ...
• Ker ne trohni, ne poka in je ne napada lesni črv.
• Ker ne vpija vlage.
E
• Ker je ni potrebno barvati.
DLOČIT
O
• Ker ima dolgo življenjsko dobo.
OVO
SE ZA N O!
• Ker je UV odporna.
• Ker ni potrebno vzdrževanje.
OGRAJ TU!
• Ker material ne gori in je reciklažen.
AD JE

POML

BREZPLAČNE IZMERE IN SVETOVANJE NA VAŠEM DOMU!

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

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

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

Novo v naši ponudbi
» GRS CESTA CIRILA TAVČARJA

35,9 m2 ; 4 nad/4. L. 1961, prenovljeno
leta 2009, CK na števec, balkon. Nova
streha in fasada na stavbi.
EI v izdelavi
34.000 €

» 2SS CESTA REVOLUCIJE

58,40m2 ; 11 nadstropje /11, L . 1975,
prenovljen2008 - 2012, CK - merilniki
toplote, klimatizirano. Nova streha in
fasada. EI v izdelavi.
55.000 €

» 3SS CESTA MARŠALA TITA

101,1 m2, 2 nad/3, zgrajeno leta 1954.
Prenovljena fasada. CK na števec.
Trisobno stanovanje s kabinetom.
EI v izdelavi
69.000 €

» 4SS CESTA MARŠALA TITA

98,7m2, 3 nad/3, lepo in popolnoma
prenovljeno 2009. Glamox radiatorji.
Dva balkona. Možen odkup garaže v
bližini. EI v izdelavi
102.000 €

» HIŠA SPODNJI OTOK

253m2, K+P+M, L. 2015. 3. podaljšana
gradbena faza. Lesena okna in vrata,
delno vodovodne in elektro inšt.
EI ni potrebna
130.000 €

GORENJSKI SONČEK
PRODANIH ŽE 34 ENOT;
samo še dve trisobni enoti

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 BORISA KIDRIČA
48.000 €
49,8 m2; 1 nad / 2, L. 1941, prenovljena kopalnica, wc,
okna leta 2002, lastna CK, balkon, CK.
ER: v izdelavi
» CESTA TONETA TOMŠIČA
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 68
4270 Jesenice
HIŠE

» hiša BLEJSKA DOBRAVA
59.000 €
Cca 57 m2, zgrajena leta 1810, CK na kurilno olje, 785
m2pripadajočega zemljišča z gospodarskim poslopjem,
garažo in vrtno lopo. Sončna lokacija.
EI: v izdelavi
» 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 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

» CESTA MARŠALA TITA
115.000 €
105 m2, 1 nad/3. Popolnoma prenovljeno 2009; terasa,
možnost lastnega vhoda. Lastna CK na el. EI: v izdelavi

ZEMLJIŠČA

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

SOSESKA GORENJSKI SONČEK
Prodaja, ogledi in rezervacije
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N A G R A D N A
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

K R I @ A N K A
DOMAČE
Na voljo imamo pestro
izbiro BALKONSKEGA
DOBROTE
CVETJA! Nudimo vam
tudi zasaditve korit in
prevoz le-teh na dom.

BALKONSKO CVETJE

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

Smo
zastopniki
blagovne
znamke

TEHNIČNI PREGLEDI
TRAKTORJEV!
• VSE ZA SPOMLADANSKO UREJANJE VRTA IN OKOLICE

VAŠE HIŠE (zemlja in gnojila, cvetlična korita in lonci, orodje,...)
• TRAJNICE, GRMOVNICE ...

• SEMENA in sadike ZELENJAVE, čebulček
• SEMENSKI KROMPIR

• ŽELEZNINA (barve, laki, svedri, program orodja, ...)
• ORODJE (vrtne škarje, noži, lopate, vile, ...)

• Gozdarski program (orodje in zaščitna sredstva)

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

NAGRADE:

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

Nagrajenci križanke KGZ Sava Lesce
1, Marija Volčini, C. Revolucije 6, Jesenice
2. Cvetka Lipnik, Koritenska 9a, Bled
3. Mojca M. Zadnikar, Predoslje 108, Kranj

G E S L O
KGZ GOZD
BLED z.o.o.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

G E S L O
DOPISNICE Z REŠITVIJO
POŠLJITE DO 12. 5. 2017
NA NASLOV:
GRAFITI, KROPA 27,
4245 KROPA.
IZŽREBANCI BODO
OBJAVLJENI V NASLEDNJI
ŠTEVILKI GRAFITOV.
12
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Iz naših krajev
Kranj odslej »lažji«
za skupno 120 kubikov
odpadkov

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

Kranj - Britof
pon. - pet.
8. - 18. ure,
Strojno pranje vozil, ščetine SOFTECH,
ki ne poškodujejo laka!

sob.
8. - 13. ure

PIČMAN, D.O.O., KRANJ

Del. čas:

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

www.amarok.si

TUDI MOŠKI CENIJO
NOTRANJE VREDNOTE.

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

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.

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

VWoglasDealer_Amarok_V6_2016_137x198.indd 1

25/10/16 12:18

Kranj, 29. marec 2017 - Kranjski
taborniki v sodelovanju z Mestno
občino Kranj že 15 let organizirajo
čistilno akcijo Očistimo Kranj - Kranj
ni več usran. Zadnja leta organizatorji
z veseljem opažajo, da se količine
zbranih odpadkov zmanjšuje, kar
potrjuje zavedanje ljudi o sobivanju
z okoljem, ki izkazano spoštljivost do
narave vrača v enaki meri.
V tej največji gorenjski čistilni akciji
sodelujejo vse starostne skupine,
od osnovnošolcev do upokojencev.
Glavna območja čiščenja so bila
letos kanjon Kokre, Savski drevored,
okolica prijavljenih šol in vrtcev ter
območja po izbiri prijavljenih društev
in krajevnih skupnosti. Četudi je vreme
pri organizaciji dogodkov na prostem
največja spremenljivka, ki vpliva na
obiskanost akcije, pa organizatorji
opažajo stalnost obiska. Glede na
število pridruženih in podobni obseg
čiščenega območja je glede na zbrane
količine odpadkov v naravi sklepati, da
se zavest o neprimernosti odlaganja
teh odpadkov utrjuje. Letos je bilo
skupno zbranih 120,75 m3 odpadkov
(ta količina predstavlja kar 8 polnih
smetarskih vozil Komunale Kranj), v
letu 2016 je bilo zbranih 150 m3, še
leto prej pa kar 214 m3 (v to količino so
vštete tudi zbrane količine iz sočasne
akcije Očistimo podstrešja v KS
center). Klemen Markelj, v letu 2016 s
plaketo Mestne občine Kranj nagrajeni
tabornik, organizacijski vodja in
pobudnik akcije, ki predstavlja največjo
skupno čistilno akcija na Gorenjskem,
saj v skrbi za okolje v enem dnevu
združi več kot 4000 prebivalcev
Mestne občine Kranj, je povedal: »Z
akcijo smo vsi zelo zadovoljni, ker se
je spet nabralo kar nekaj smeti, ki jih
brezvestni občani mečejo v naravo,
namesto da bi jih odpeljali na deponijo
odpadkov ali pa vrgli v koš. Našteli smo
približno 4000 udeležencev, od tega
je bilo približno 2800 osnovnošolcev,
srednješolcev, v soboto pa nekaj čez
tisoč udeležencev.« Poleg čiščenja se je
na Glavnem trgu v Kranju odvijal tudi
spremljevalni program, ki je bil letos v
znamenju »recikliranja«, saj so zbirali
elektronske in električne odpadke
ter baterije, obiskovalci so lahko
obiskali in spoznali potujočo učilnico
ZEOS Etransformer, izmenjali igrače
… Na temo »Prihodnost si krojim,
za odpadke poskrbim« so taborniki
oblikovali skulpturo iz smeti, pisali
dobre misli, oblikovali in risali izdelke.
Na priložnostni fotografski razstavi,
ki so jo postavili na Prešernovi ulici,
so predstavili pretekle čistilne akcije,
izbrali pa so tudi »najsmet« akcije in
pekli odlične taborniške palačinke.
Fundacija Vincenca Drakslerja in ZEOS
je dan prej v Kranju namestil 15 uličnih
zbiralnikov e-odpadkov, Komunala
Kranj pa je obiskovalcem predstavila
pravilno ločevanje odpadkov.
Vir: Mestna občina Kranj

Planico letos obiskalo
75.000 gledalcev

Planica, 26. marec 2017 - Veliki finale
finala svetovnega pokala v smučarskih
skokih in poletih za sezono 2106/17
se je v Planici zaključil z eno serijo v
konkurenci. Stefan Kraft je z 250 metri
postavil nove rekorde, odlično so leteli
tudi naši orli. Najboljši je bil Peter Prevc
na 6. mestu, Jurij Tepeš je bil 8. Finale
planiškega praznika vsako leto znova
pomeni tudi finale sezone svetovnega
pokala v smučarskih skokih. Vreme tokrat
ni najbolj sodelovalo z organizatorji,
tekmovalci in 16.500 gledalci (skupaj
75.000 gledalcev od četrtka do nedelje)
pod Poncami, saj je finalna serija po
sedmih letalcih odpadla. Tako so za
končne rezultate obveljali kar rezultati
prve serije, v kateri je nastopilo samo
30 najboljših skakalcev letošnje sezone.
Odlično so bili naši orli. Peter Prevc je

sezono sklenil na 6. mestu z 229 metri
in 211,9 točkami. »Tako kot celotna
sezona. Vse je bilo zelo hitro. Škoda,
da je prišel ta veter. So ga kar nekako
pričakovali, glede na to, da so vse skupaj
hitro odpovedali. Fantje smo se na vrhu
skakalnice kar spogledali. Kaj pa zdaj?
Smo šli pa po drugi poti navzdol,« je
po prihodu z vrha letalnice razmišljal
Peter, ki je uspeh njegovega naslednika
Krafta videl takole: »Privoščim mu,
seveda! Čisto iskreno, pa sem tudi malo
nevoščljiv, saj točno vem, kaj se mu
zdaj plete po glavi.« Uspeh je dopolnil
Jurij Tepeš na 8. mestu z 231.5 metri
in 209,9 točkami. »Vesel sem, da se je
sezona končala na tak način, kot se je.
Vedel sem, da čisto na vrh ne morem, a
za tak rezultat sem bil še sposoben. Zelo
sem si želel, da je te sezone že konec.
Poleti so res super, vendar na koncu mi
ni šlo, nabralo se je preveč stvari in bilo
je že kar težko,« je povedal Tepeš.
Na 17. mestu je sezono končal Domen
Prevc z 226.5 metri in 193,8 točkami,
Jernej Damjan je bil z 212 metri in
189,5 točkami 24., potem ko je kot
zadnji skočil tudi v finalni seriji - 226
metrov. »Ne, da nisem zadovoljen, ker
je finale odpadlo, saj jaz ne vidim kaj
piha in kaj ne, a ostaja grenak priokus.
Naredil sem dober skok v finalu, ki je bil
nato odpovedan, a žal tako je. Bistveno
je, da je sezone konec in da bom glavo
lahko malce odklopil,« pa je povedal
Damjan. Anže Lanišek je zadnje točke
sezone ujel na 25. mestu, pristal je pri
212.5 metri, zbral pa je 185,0 točk.
»Zelo lepo je pogledati v dolino, ko
vidiš in slišiš vse te navijače. Ko završi
med gladalci, je to nekaj nepopisnega,
norega. Tega ne doživiš nikjer drugje,«
pa je dodal še Lanišek.
Vir in foto: Planica.si
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svetuje

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.

Naj bo zasaditev sodobna

Cvetlične posode skrbno izberemo, tako da se ujemajo s slogom stavbe. Z malo
domišljije lahko v posodah vzgajamo večino balkonskega cvetja in enoletnic.

Prednost cvetočega nasada je v tem, da ga lahko prestavimo in uporabimo za kakšen prijeten dan tam, kjer se
družimo s prijatelji. Za posebno večerjo, dogodek ali pač
zato, da sami uživamo v lepoti cvetja.
Kakovostne sadike so ključ do uspeha
Kakovost rastlin, ki jih kupimo, odloča o tem, kako bomo
zadovoljni z videzom našega nasada. Izbrane rastline
morajo imeti temno zeleno, zdravo listje ter močan koreninski sistem. Zaželeno je, da ima rastlina kakšen cvet,
ki nam bo nakazal, kako bo cvetela.

Če bi morali poimenovati nasad na sliki, bi mu rekli » Dobro
jutro sonce«. Zasaditev bo zagotovo lepo uspevala na vzhodnih
legah z jutranjim soncem. Kombinacijo zasajenih rastlin poudari nova sorta okrasne koprive Solenstomon ‘Golden Dreams’.
Levo milijon zvonček s črno sredino ‘Banana Chocolate’, rumena sanvitalija in nemesia so uporabljeni zaradi drobnega,
rumenega cvetja. Viseča deteljica in živo zelen krompir na sredini povežeta zelene rastline s cvetjem v celoto.

Kako sadimo
Izbira cvetličnega lonca naj bo usklajena z izbiro cvetja. Če
je lonec dragocen, posebne oblike ali barve, potem izberemo rastline, ki rastejo bolj pokončno, da ga ne bi prekrili.
Več manjših loncev različnih oblik ali velikosti postavimo Kraljevo vinsko rdeče barvo že najdemo pri kar nekaj vrstah.
enega poleg drugega v skupino, saj tako delujejo bolj im- Različne vrste in barve trav dodatno popestrijo korita. Vitki
enitno. Za posamezne zasaditve pridejo lepo do izraza suličasti listi dajejo v nasadu učinek gibanja. V koritu zasalonci iz delčkov kamenja, gline in keramike. Tovrstni lonci jeno: v sredini rdečelistna trava, okoli temna kadulja in suha
roža. Zunanji del žametna verbena, mehka medena trava,
so dovolj težki, da jih ne prevrača veter.
ki nadomesti belo cvetje, suha roža, bela verbena, žameten
Zasajanje cvetličnih posod pa se le razlikuje od zasaditev milijon zvonček in beli mleček. Medena trava Holcus mollis
cvetličnih korit. Dekorativni lonci namreč velikokrat ‘Albovariegatus’ je prezimna in vse leto atraktivna.
nimajo odprtin za odtok vode, zato je potrebno narediti huminsko šoto in aktivatorje cvetenja.
primerno drenažo, posebno še, če bo zasaditev izpostav- Velikokrat opazimo, da nekateri v cvetličnih posodah, ko
ljena dežju. Za drenažo lahko uporabimo različne mate- jih na novo zasajajo, zemlje ne zamenjajo. Če »recikliranje
riale, kot so: črepinje glinenih loncev, debelejše kamen- zemlje« počnemo več let zapored, lahko pričakujemo
je, stiropor, drevesno lubje, glinopor. Material polagamo skromnejše cvetenje, možnost napada bolezni in škodljivcev
na dno sklede, preko njega pa položimo volneni filc, juto je veliko večja. Tudi delna zamenjava substrata ne zadošča
ali vrtno tkanino (kopreno) in tako zagotovimo prostor, potrebam, saj v izrabljeni zemlji ni več veliko hranil, tudi če
kamor bo odtekla odvečna voda.
bi izdatno dognojevali.
Z zemljo napolnimo lonec le 3 - 4 cm pod robom, sicer
Strokovnjaki agronomi Kluba Gaia
nam bo voda, ko bomo zalivali, odtekla čez rob. Če se bo
substrat preveč sesedel, ga boste dodali kasneje in s tem rastlini tudi dodali
hranila. Uporabimo kakovosten substrat Plantella Balkonia, ki bo vseboval
Vrtnarite skupaj z nami.
vse, kar rastlina potrebuje: vitamine,
Brezplačni nasveti: 080 81 22
www.klubgaia.com | gaia@klubgaia.com
minerale, guano, bio rastlinska vlakna,

NAGRADNO VPRAŠANJE:

Pravilen odgovor pošljite na naslov:
KLUB GAIA, SINJA GORICA 2, 1360 VRHNIKA

Katera zemlja vsebuje vse potrebno
za rast in cvetenje balkonskega cvetja?

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: Zdenka rebolj, Medetova 1, 4000 Kranj; Franc Žura,
Gogalova 10, 4000 Kranj, Janez Štanta, Puštal 92, 4220 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

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

AKCIJA

VABLJENI NA
PLANTELINE DNEVE V

PLANTELLINI DNEVI

od TORKA, 18. aprila do SOBOTE, 22. aprila

Vrtnarite skupaj z nami.
Brezplačni strokovni nasveti
na 080 81 22, v Klubu Gaia
in na aplikaciji NarediVrt.si
UNICHEM.si
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Vsi izdelki
PLANTELLA in
BIO PLANTELLA

Proizvodnja električne energije s PV moduli za lastno
oskrbo – energetska bilanca za stanovanjsko hišo
S sprejetjem Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov
energije, ki omogoča sistem neto meritev (net metering), je spet postala
bolj aktualna gradnja sončnih elektrarn. Bistvena prednost tega načina je
poenostavljena pravna oz. finančna plat obratovanja elektrarne, proizvedena
energija se v osnovi porablja za lastno porabo, oddana električna energija pa
se kompenzira s prevzeto energijo v obračunskem obdobju.
V nadaljevanju podajam primer energetske bilance za enostanovanjsko hišo.
Ogrevanje in priprava tople sanitarne vode se izvaja s toplotno črpalko zrak –
voda (COP letni = 3,2), proizvodnja električne energije pa s sončnimi celicami.

Več informacij o obnovljivih virih energije lahko brezplačno dobite v energetsko
svetovalnih pisarnah mreže ENSVET. V
Kranju deluje ESP v stavbi MO Kranj,
uradne ure so vsako sredo od 15.30 do
17 ure. Za obisk se lahko predhodno
najavite na tel. št. 04 / 2373 121 in sicer
vsak delovni dan v dopoldanskem času.
Okvirni podatki:
• poraba toplotne energije za ogrevanje 100 m2 – 8.000 kWh/leto → 2.500
kWh/leto (s TČ)
• poraba toplotne energije za toplo sanitarno vodo – 3.200 kWh/leto →
1.000 kWh/leto (s TČ)
• poraba električne energije za gospodinjstvo – 3.600 kWh/leto
• proizvodnja električne energije s PV moduli (7 kW) – 7.144 kWh/leto

Ob upoštevanju navedenih predpostavk se stanovanjska hiša sama oskrbuje z energijo. Ker pa je dinamika proizvodnje in porabe energije različna,
je v zimskem času potrebno energijo dokupovati, v letnem pa se oddaja v
omrežje. Zato je potrebno projektirati elektrarno tako, da
letna poraba EE stanovanje
3600 kWh proizvodnja EE PV
7144 kWh
po eni strani čim bolj pokrije potrebe, po drugi pa ni prediletna poraba EE TČ ogrevanje 2500 kWh EE dokup
2044 kWh
letna poraba EE TČ PTV
1000 kWh EE oddaja
2088 kWh menzionirana, saj je oddaja presežne energije v omrežje v
skupaj
7100 kWh EE neplačani presežek
44
kWh obračunskem obdobju neplačana. V primeru zgoraj navedene porabe, bi 7 kW sončna elektrarna pokrila potrebe po
legenda
energiji.
EE TČ ogrevanje - letna poraba električne energije s toplotno črpalko za ogrevanje
EE TČ PTV - letna poraba električne energije s toplotno črpalko za pripravo tople sanitarne vode
Peter Mali, energetski svetovalec mreže ENSVET
proizvodnja EE PV - proizvodnja električne energije s photovoltaičnimi moduli (sončnimi celicami)

Vaše podjetje na
PR(A)VEM mestu

v Google iskalniku in Google maps!
Igor Dornik s.p.
gsm: 041 644 986
e: igor@360naokrog.si
www.360naokrog.si

• Google Street View Trusted certificiran fotograf
• Specijalist za Google Maps
• Google Local Guides (nivo 4)
• Specijalist - urednik za Google My Business

Urejanje spletne vizitke vaše dejavnosti, podjetja
v Googlu (iskalec Google, My business, Google
maps, G+) Street View – PANO Foto - VR 360°

tri G d.o.o.

ČAKA VAS NOVA POMLADANSKA
KOLEKCIJA OBUTVE IN OBLAČIL ZA
PROSTI ČAS, POHODNIŠTVO, …
Tomas Sport 2 Bled
TPC Bled (Gadafi)
Ljubljanska 4, Bled
tel. 04 57 66 300
e-mail: bled.ts@siol.net

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
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Karbonska vlakna odslej tudi na fasadah
AWhXediaWlbWadWeZib[`jkZ_dW\WiWZW^

Kemični element ogljik (C), ki je osnova življenja na Zemlji, ima čedalje pomembnejšo vlogo
tudi v gradbeništvu. Grafit, diamant in tudi za gradbeništvo zelo zanimiva in uporabna
A[c_þd_[b[c[dje]b`_a9"a_`[eidelW _lb`[d`WdWP[cb`_"_cWþ[ZWb`[fec[cXd[`elbe]e
ogljikova vlakna (po latinskem imenu za ogljik flcarbon« pogosto tudi pri nas imenovana
jkZ_l]hWZX[d_jlk$=hW\_j"Z_WcWdj_djkZ_pW]hWZX[d_jlep[bepWd_c_lW_dkfehWXdWe]b`_aelW
flkarbonska vlakna«) so samo različne oblike istega elementa, to je ogljika.
lbWadW fe bWj_dia[c _c[dk pW e]b`_a ÏYWhXed¸ fe]eije jkZ_ fh_ dWi _c[delWdW ÏaWhXediaW
CAPAROL, D.O.O.
lbWadW¸ieiWcehWpb_þd[eXb_a[_ij[]W[b[c[djW"je`[e]b`_aW$
Ogljikova vlakna veljajo na splošno za sti. Dobimo tako visoke vrednosti odpor- armirnega sloja z majhnimi napetostmi,
CAPAROL,
D.O.O. na vseh področjih, kjer nosti na udarce, da ustrezajo zahtevam kar je posebej pomembno pri visokoi»čudež ni material«
se postavlja meja mogočega. Najdemo jih odpornosti proti udarcem toče. Enako zolativnih sistemih (debelejše toplotne
tako v formuli 1, plovilih, motorjih in robotski velja tudi za zaključne omete, dodatno izolacije).
tehniki, kjer z majhnimi debelinami in nizko pa vlakna v zaključnem ometu poskrbijo Novejši zaključni sloji so izdelani tudi s
gljikova vlakna veljajo
grevanje fasadnih slojev, še ne in udarne trdnosti. Dobimo Vrednost udarne trdnosti, ki se
težo materiala dosegamo visoke trdnosti. tudi za premoščanje pojava lasnih raz- posebnim »hidroperl« efektom, ki prepredosega
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Kako do lepe vrtne trate?

Trave so trdožive rastline, a so kljub temu posebno vesele, da jih v sušnem obdobju redno zalivamo in priskrbimo gnojila, ko njihova barva obledi. Da pa jo zares lahko uporabljamo za druženje, preživljanje prostega časa ali
igranje s hišnimi ljubljenčki, moramo poskrbeti, da bo dobro negovana in krepka. Trava je najizrazitejši del našega
vrta, zato je vsaka nepravilnost ali zanemarjanje hitro opazno.

Korak 1 – Košnja

Prva košnja mora biti malo višja, na 5-6 centimetrih, kasneje pa lahko kosimo na
višini 2-3 cm. Navadno trato pokosimo enkrat tedensko. Nikar ne kosimo nižje od
dveh centimetrov, ker nam trata lahko začne odmirati. Kositi moramo tudi v vročih
poletnih mesecih - morda ne tako pogosto kot sicer, vendar moramo paziti, da kosimo vsaj 1 centimeter višje, kot smo vajeni. Če bo trata pričela rjaveti, je to morda
znak, da smo imeli prenizko nastavljene nože, zato moramo takoj reagirati in začeti
kositi višje. Koreninski sistem trav je trpežnejši, kot si mislimo. Pravilna sečnja in
redno zalivanje rešita skoraj vsako rjavo liso. Ovire na trati navadno predstavljajo
okrasni vodnjaki, drevesa, grmovnice in podobno. Okoli njih in po robovih lahko
kosimo z motornimi kosilnicami na nitko ali s škarjicami. Električne škarjice in ročne
škarjice navadno pridejo v poštev pri manjših tratah, sicer pa raje uporabimo kosilnice na nitko. Pri košnji z nitko je potrebno previdno kositi okrog rastlin, saj lahko
z nitko zaradi visoke obodne hitrosti (in velike moči) poškodujemo dele rastlin. Po
naramnih kosilnicah na nitko največkrat sežejo poklicni urejevalci vrtov.

Korak 2 - Prezračevanje in odvajanje odvečne vode

Pogosto se problem prevelike vlažnosti pojavi šele čez nekaj let. Navadno do
njega pride zato, ker pri pripravi podlage za trato nismo primešali dovolj peska,
ali pa imamo prekrivno plast preveč zbito. Problemu se lahko izognemo z rednim
prezračevanjem trate jeseni ali še bolje spomladi. Lahko uporabimo prezračevalne grablje, s katerimi moramo odstraniti mrtvo travo in razrahljati rastišče trave.
Da bo opravilo lažje, lahko uporabimo strojni prezračevalnik, ki nalogo opravi
podobno kot prezračevalne grablje. Tudi po uporabi takega prezračevalnika
je trato priporočljivo enakomerno posuti s kremenčevim peskom. V skrajnem
primeru moramo uporabiti vrtne vilice. Vrtne vilice imajo pet do sedem 10-15
cm dolgih konic in dvojni ročaj. Z nogo jih vbadamo v trato in z njimi naluknjamo
vsakih 20 do 30 cm. Tako odvečni vodi odpremo pot do podlage. Da lukenj ne
bi takoj spet zahodili, je priporočljivo po sicer naporni obdelavi z vrtnimi vilicami trato posuti s kremenčevim peskom, ki ga moramo vgrabiti tudi v nastale
luknjice. S prezračevalnikom in prezračevalnimi grabljami odstranimo zamaške s
površine trate, medtem ko te zamaške z uporabo vrtnih vilic enostavno obidemo.
Zelo dobri naravni prezračevalniki trate so deževniki. Ti nam trato lepo zrahljajo
in s svojimi globokimi vrtinami tudi pomagajo proč odvečni vodi. Poleg tega pa
se prehranjujejo z razpadajočimi ostanki trave in jih v obliki hranilnih snovi predelane vračajo nazaj. Temeljito prezračevanje izvedemo tudi tako, da posejemo
rž. Pustimo, da zraste in obrodi. V enem ciklusu rž s svojimi močnimi in globokimi
koreninami prezrači podlago, na katero potem dosejemo travno mešanico, lahko
pa tudi deteljo, ki bo s svojim koreninskim sistemom obogatila zemljo z dušikom.
Problem pri tem prezračevanju je, da med rastjo rži ne smemo uporabljati trate.
Zato je ta metoda bolj priporočljiva za trate ob počitniških hišicah.

Korak 3 – Mah

uporabljamo, ker nam ti pomorijo vse rožice. Osat obravnavamo individualno
z ročno pršilko.
Plevel zatiramo s selektivnimi strupi ali z gnojili z dodatkom strupov. Če plevela
ni dovolj, se ga lotimo ročno s puljenjem. Da plevel lažje izrujemo s koreninami,
si lahko pomagamo z lopatko. Če je plevela malo več, vsakega vsiljivca posebej
poškropimo z ročno škropilnico, vendar škropljenje preverimo na kakšnem
odročnem delu trate. Nekaj dni prej poškropimo travo, da bomo videli, če
strup ne poškoduje tudi nje. Nujno se moramo držati navodil proizvajalca, saj
lahko s preobilnim škropljenjem povzročimo škodo. Pri večjem odstranjevanju
plevela moramo z večjo škropilnico poškropiti celoten travnik ali ga potresti z
granulatom, pri tem pa pazimo na predpisane količine.
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

STIGA COMBI 4
O
Bliža se pomlad in delo na vrtovih

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

KOSILNICA
STIGA COMBI
48 S ST 45
OHV ROTA

359 EUR

Podatki:
prekopalnik

Tip motorja:
FG320-R
Delovna širina:
Način košnje:
Pogon:
Ohišje: PROMO CENA
Nastavitev višine košnje:
Kolesa:
Koš/volumen:
Ročaj:
akumulatorski
Teža:

799,00 EUR

STIG
48 c
mulč
da
jekle
cent
ulež
hibri
ergo
32 k

Mah je lahko neljuba posledica prenizke košnje, zato bomo, preden bomo
699 EUR
storili karkoli drugega, nastavili nože kosilnice malo višje. Kadar trata ni
prezračena, se tudi začne pojavljati mah. Pomagalo bo, če bomo s prezračevalnimi grabljami vsaj enkrat letno odstranili ali prebadali mrtvo travo. Na
kisli zemlji se po navadi pojavi mah, zato lahko mesta z mahom posujemo s
vijačnik
sredstvi proti mahu. Mahu se lahko lotimo tudi s kemičnimi preparati, ki vseDF330DWE
bujejo železov sulfat. S tem mah ugonobimo, vendar ga moramo po odmrtju
odstraniti z grabljami. Če se problem mahu nenehno ponavlja v izrazito senčni
legi, potem je dobro razmisliti o tem, da tam trate sploh ne bi imeli. Odločitev
217,16 EUR 207,40 EUR
Opis:
PROMO CENA
za tlakovce ali kamnito podlago ni predaja, ampak premeten ukrep. Učinkovita vsestranska kosilnica z žaga
zbirno 60L košaro in pogonom. Namenjena je za mulčenje, pobiran

Korak 4 – Plevel

Kaj sploh je plevel? Za nekatere so to že marjetice ali trobentice.
rožice, kot so trobentice in marjetice, za našo trato niso tako pogubne kot na
primer osat. Ta pa je pravi plevel. Kriteriji za plevel so na travnikih mnogo milejši, saj travnik prenese poljsko cvetje in regrat. Travnik se kosi redkeje in višje
kot trata, saj moramo ujeti regeneracijski ciklus poljskega cvetja, ki se mora
samo zasejati. Tudi herbicidov za širokolistni plevel za splošno škropljenje ne
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149 EUR

galvansko zaščiteno ohišje kosišča
zagotavlja dolgo življensko dobo. Njena značilnost je učinkovito p
EA3200S35B
STIGA ST45 OHV. Ima centralno petstopenjsko 27 do 80 mm nastavitev višine. Nadomestni deli in p
Tudizagotovljena.
sicer
Garancija: 2 leti.

OBIŠČITE NAS
IN PREVERITE
POSEBNO PONUDBO
IN ZARES
UGODNE CENE

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

Gnojenje in zalivanje sta najpogostejši opravili pri vzdrževanju trate. Univerzalnega
recepta za gnojenje ni, saj je vse odvisno od izvirne podlage, na kateri se nahaja
naša trata - morda je bil tam prej gozd ali travnik. Rastline tako kot ljudje za svoje
življenje potrebujejo hranilne snovi. Ogljikov dioksid dobivajo iz zraka, potrebujejo
pa še dušik, kalij in fosfor v različnih spojinah, kdaj pa kdaj pa jim lahko dodamo še
železo in mangan. Lahko se poslužujemo tudi gnojil z dodatkom žveplenih spojin
(proti mahu). Pri izbiri gnojila so najpomembnejše prve tri spojine: dušik, kalij in
fosfor. S košnjo in odstranjevanjem pokošene trave zemlji hranilne snovi odvzamemo, z gnojenjem pa to nadomestimo. Na ovitku vsakega gnojila tudi piše, kakšna je
doba učinkovanja. Najkrajši čas je tisti, ki velja v bolj deževnem vremenu. V sušnem
vremenu je obdobje med enim in drugim gnojenjem krajše. Trato moramo gnojiti
enakomerno, zato je najbolje, da uporabljamo trosilnik. Seveda pa si čas med enim
gnojenjem in drugim lahko skrajšamo sami z intenzivnim zalivanjem. Trava brez
vode ne more preživeti, a pretirano zalivanje ji lahko škoduje, saj velike količine
vode odplaknejo hranilne snovi v globlje plasti. Zato lahko travo dnevno zalivamo
samo v visokem poletju, sicer pa je zalivanje priporočljivo vsakih nekaj dni. Trato
je najbolje zalivati v jutranjih ali poznih večernih urah, ko so tla ohlajena. Tako s
hladno vodo ne šokiramo od sonca in visokih dnevnih temperatur pregretih trav.
Seveda bomo v času prepovedi zalivanje trate opustili oziroma ga zmanjšali na tisti
minimum, na katerem bo trata še preživela.

Korak 6 - Živali, ki živijo v trati

V trati navadno živijo voluharji, krti in deževniki. Deževniki so koristne živali,
ki jedo razpadajoče ostanke trave in jo predelujejo v koristno prst, s svojimi
sprehodi po notranjosti ruše pa zemljo nenehno zračijo in s tem delajo naravno drenažo. Povsem drugače je z voluharjem in krtom. Voluhar škodljivo rije
po vrtu, trati neposredno pa ni nevaren, razen v primerih, ko poje korenine
okrasnemu cvetju. Mnogo bolj zoprn je za zelenjavni vrt. Krt je neprimeren
za trato, saj tako kot voluhar dela rove, po trati pa kupčke zemlje, ki kvarijo
estetski izgled, nam pa povzročajo obilo dodatnih preglavic. Voluharjev in
krtov se lahko lotimo s pastmi, lahko pa si priskrbimo naravnega sovražnika,
mačka. Tudi če bomo kupili elektronski odganjalec ali granulat za odganjanje
krtov in voluharjev, bo najbrž tako. Elektronski preganjalec krtov in voluharjev ustvarja tem živalim neprijeten zvok, ki ga ljudje sicer ne slišimo, krti in

ODKUP HLODOVINE
S&J d.o.o.

POKLIČITE:

040 370 000
JERNEJ

voluharji pa si morajo poiskati nov dom. Ko trato posujemo z biološko razgradljivim granulatom, ta oddaja krtom neprijeten vonj, ki za ljudi ni moteč.

Korak 7 - Popravila poškodb in obrab na trati

Na trato postavljamo tudi gugalnice, igramo badminton ali nogomet. Zaradi takšne
dejavnosti trato ponekod bolj iztrošimo in jo moramo izdatno negovati in urejati.
Marsikje se po prvem letu pojavijo tudi udrtine, tam pa, kjer nam voluharji ali krti
prevrtajo podlago, se to lahko naredi tudi kasneje. Oguljene zaplate se navadno
pojavljajo na robovih, kjer veliko hodimo in jih lahko popravimo na tri načine.
Eden je, da (najbolje jeseni) tisti del trate dobro in globoko pograbimo, nasujemo
prekrivno plast obogatene zemlje in do sejemo travo. Drugi način je zamenjava
travne ruše. Tisti del trate enostavno izrežemo tako, da na vrh položimo novo rušo.
Potem spodnji sloj z lopato odrežemo po formatu položene ruše in ven poberemo
poškodovano rušo. Na osnovo nasujemo nekaj hranljive podlage, na to pa položimo novo rušo in s prekrivno plastjo zapolnimo nastale robove.
Pri popravilu rušo z lopato zasekamo v obliki črke »H« in oba polovična konca previdno odvijemo navzven. V odprtino nasujemo dodatne obogatene prsti. Podlago
izravnamo, rušo odvijemo in položimo nazaj. Če ocenimo, da smo nasuli premalo
polnila, ponovno odvijemo rušo in postopek ponovimo, dokler nismo zadovoljni.
Na koncu robove zapolnimo s hranljivim polnilom. Rušo lahko na ta način popravljamo skoraj celo leto, le v najhujši vročini in suši ne.
Pri menjavi ali popravilu ruše moramo paziti, da podložimo obogateno prst, lahko
pa jo zamenjamo z navadno in ji dodamo gnojilo. Popravilo moramo torej obravnavati enakovredno polaganju nove travne ruše. Če je udrtina večja, rušo za odvijanje
razdelimo in nasekamo na več pasov.
Tretji najbolj preprost način je, da na poškodovanem delu trate postavimo oviro,
trava pa se bo okrepila sama. Morda bi lahko razmislili tudi o tem, da bi na mestih,
kjer je trava poškodovana zaradi hoje, napravili potko. Udrtine lahko obravnavamo
drugače - s popravilom podlage ali z dodatnim nasipavanjem zemlje in sejanjem
nove trave. Pri dodatnem nasipavanju zemlje podlago globoko pregrabimo,
nasujemo z obogateno prekrivno zemljo in enakomerno posejemo travo. Nekaj
trave bo morda predrlo še iz spodnjega dela, večino pa bo nove mlade travice. Ta
postopek je priporočljiv za jesensko obdobje, ker po tem delu trate nekaj časa ne
smemo hoditi.
Vir: Merkur.si/Gorenjski Grafiti
Darko Marolt s.p.

Korak 5 - Gnojenje in zalivanje

TAXI Marolt

Prevozi oseb
NON-STOP
5+1 8+1

041
953 505
darko.marolt@telemach.net

Radovljica, Kranjska cesta 2
04 531 55 54
perilo
Galeb

spalni program

Triumph

Lisca

Calida

kopalke
Snelly

nogavice
Pounje

Polzela

NOVE POMLADNE
KOLEKCIJE
Galeb Trade d.o.o., Babičeva 1, Ljubljana
www.galeb-trade.si, info@galeb-trade.si
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Kulinarični kotiček.... »Ko zadiši po Gorenjsko«
Ko spomladi zavohamo v gozdu vonj po česnu pomeni, da je čas za
nabiranje čemaža. Najpogosteje ga najdete v hrastovih, gabrovih ali
bukovih gozdovih, kjer raste od marca do junija, cveti pa od aprila do
maja. Trajnica, ki raste tudi na negozdnih območjih povsod po Evropi in
tako tudi po celi Sloveniji in celo v Zahodni Aziji. Ni ga težko odkriti, saj
raste v gostih preprogah in nikoli osamljeno. Do teh čemaževih »polj«
vas tako lahko prinese vonj po česnu, in ko boste tam, se raje odpravite
s kakšno košarico, da boste tako lahko želi sadove divjega česna.
Mnogi trdijo, da ni boljšega čistila za kri in prebavila, kot je čemaž. Ne
le, da ima vse značilnosti česna, pač pa ima tudi vse njegove učinkovine in pozitivne lastnosti. Hkrati pa je še boljši, še bolj zdrav(ilen) in še
bolj učinkovit. Ne le, da izjemno očiščuje telo in kri, pač pa tudi pomaga zniževati in uravnavati krvni pritisk in holesterol, učinkovit je tudi

celo zoper aterosklerozo. Priporočamo ga predvsem tudi osebam, ki
imajo težave s prebavnimi motnjami vseh vrst: z diarejo, izgubo teka,
slabo prebavo in celo vetrovi, odpravlja pa tudi glistavost. Čemaž je
najimenitnejši surov, saj tako najbolj pride do izraza njegov značilen
okus in prodorna aroma. Po njegovem zaužitju ‘dišimo’ podobno kot
po česnu ali čebuli, zdravi pa smo menda še bolj. Spomladi lahko liste
dodajamo solatam in jih uporabljamo podobno kot drobnjak in peteršilj za zaokroženo dišavnost juh in drugih kuhanih ali pečenih jedi.
Pa še opozorilo! Čemaž je podoben dvema zelo strupenima rastlinama: šmarnici in podlesku. Nobena izmed njiju ne diši po česnu; šmarnica cveti precej drugače od čemaževega, listi pa so skoraj identični.
Podlesek raste v rozetah, listi so pri dnu žleboviti, rastlina pa je bolj
toga in raste navpično.

Čemaževa juha in čemažev pesto
Čemaževa
juha je lahko
o d l i č n a
samostojna
jed, malica ali
pa predjed.
Pripravimo jo
tako, da sveže
čemaževe liste
najprej poparimo in zmeljemo skupaj z nekaj vode. Na
žlici masla z moko naredimo svetlo prežganje.
Dodamo prej pripravljeno čemaževo maso

in jo na hitro popražimo. Zalijemo z vodo.
Naribamo surov krompir, muškatni orešček,
solimo in kuhamo še dobrih 15 minut. Na
koncu za boljši okus in izgled dodamo še nekaj
sveže sesekljanih čemaževih listov ter žlico
kisle smetane.
Čemažev pesto
Čemažev pesto pravimo omakam za testenine. Veliko nas pozna pesto iz bazilike in
drugih zelišč, le redki pa se najdejo, ki vedo,
kako odličen okus doda k testeninam čemažev
pesto.

Sestavine:
• 30 g prepraženih pinjol,
• 2 žlici čemaževega shranka ali zmletih
oz. na drobno sesekljanih čemaževih listov,
• 3 žlice naribanega parmezana,
• poper,
• olivno olje.
Priprava:
Pinjole najprej prepražimo v suhi ponvi, nato pa jih
v možnarju stremo. Potem dodamo še čemaž in
baziliko in vse skupaj premešamo. Najbolje je, da
stremo vsako sestavino posebej in jih šele na koncu
zmešamo skupaj s parmezanom in olivnim oljem.

NA LETALIŠČU
LESCE!

ALPSKA CESTA 33,
LESCE
T: 04 531 70 00
M: 041 977 666
www.lescan.bagi.si

Obi{~ite nas vsak dan od 11:00 - 23:00
in poskusite na{e specialitete.
POSTREŽEMO VAM:
•
•
•
•
•
•
•

HLADNE IN TOPLE PREDJEDI
JUHE
SOLATNE KROŽNIKE
RIŽOTE
POLENTE
RAZLIČNE VRSTE TESTENIN
PIZZE

• SPECIALITETE IZ KRUŠNE PEČI (HOBOTNICA,
FLORENTINEC, LIGNJI, ...)
• PREGREŠNO OKUSNE SLADICE
•
•
•
•
•

ZA VAS SMO NA JEDILNIK DODALI:
OKUSNE HAMBURGERJE
STEAKE
SENDVIČE VEČ OKUSOV
NOVI OKUSI PIZZE IZ KRUŠNE PEČI

SPREMLJAJTE NAS
NA FACEBOOKU

DOSTAVA HRANE NA
DOM OD 11:00 - 22:00

Dnevno sveže malice, kosila od 11:00 - 17:00
Vabljeni na letno teraso s ~udovitim razgledom

Pri~akuje vas prijazno osebje ter prijeten ambient v starem mestnem jedru Lesc
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BEGUNJSKA CESTA 10, LESCE,
T: 059 931 154
DELOVNI ČAS OD PONEDELJKA
DO NEDELJE OD 9.00 – 23.00
www.kleznk.bagi.si

• Lep ambient
• Odli~ne jedi tako mesne kot ribje
• Kosila
• Božanske sla{~ice
• Torte po naro~ilu

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

Spomladansko urejanje okolice in DDV, prvi izdani informativni
izračuni dohodnine – nekaj nasvetov, da ne bo prepozno!
Vprašanje: Postavili bi poseben , po meri izdelan
nadstrešek za avte (izdelavo bi izvršilo podjetje
ali s.p ) skupaj z montažo. Imamo dve ponudbi
od izvajalcev, ki pa se razlikujeta v stopnji DDV.
Po kakšni stopnji morajo obračunati DDV 9,5%
ali 22%? Še podatek, ki je morda pomemben,
saj gre za večstanovanjsko hišo, od tega sta v
dveh etažah stanovanji, spodaj je izdelana klet
, mansarda je neizdelana. Je mogoče res, da se
pri urejanju okolice, škarpe, nadstreškov, postavitvi ograje, pomembna uporabna površina hiše/
stanovanja, kateri pripadajo spremni objekti ali
kako drugače?
Spoštovani,
Žal to pot v tej rubriki na vprašanje ne morem
zelo široko razlagati in navajati določbe zakonov in
pravnih podlag tako, da bi bralcem vse obrazložila.
Potrebovala bi več strani. Hkrati pa mi manjkajo
tudi podatki za kako velike površine stanovanj gre
in koliko lastnikov. Izhajala bom iz predpostavke,
da gre za enega lastnika hiše, glede površin pa so
odgovori v nadaljevanju.
Gradbene storitve na pripadajočih delih (gradnja nadstreška), ki pripadajo stanovanju/hiši se
obdavčujejo kot da bi opravljali te storitve dejansko na objektu (hiši/stanovanju) samem. Torej če
gradimo garažo/ ograjo na dvorišču/ nadstrešek , ki
pripada enostanovanjski hiši z uporabno površino
manj kot 250 m2 (oz. 120 m2 v večstanovanjskem
objektu), bo storitev gradnje obdavčena po nižji
stopnji DDV, torej 9,5% (gre za uporabo definicije
socialnega stanovanja).
Postavitev nadstreška za avto, ki pripada stanovanju, katere uporabna površina je manj kot 120 m2,
je obdavčeno po 9,5% DDV, če je le ta površina
večja, bo obdavčitev po splošni stopnji 22 %.
In še eno opozorilo:
Predpostavljam, da bo nadstrešek gradil lastnik ,
ki je lastnik v celoti, čeprav bodo npr. investitorji
starši in njihovi otroci. Torej, ne glede na to, da je
lahko večstanovanjska hiša je lastnik samo eden
in se gleda hiša kot celota (ne po stanovanjskih
enotah). Torej gledamo rang uporabne površine do
oziroma nad 250 m2.
Kaj to pomeni?
Če je uporabne površine več kot 250 m2 je avtomatsko obdavčljivo z 22% stopnjo DDV-ja.
Če je uporabne površine manj kot 250 m2 moramo
gledati še razmerje materialv razmerju do dela in
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upoštevati,če je materiala vrednostno več kot 50%
potem se obdavči z 22%. Če je storitve vrednostno več kot 50% se lahko obdavči z 9,5% stopnjo
DDV-ja.
Dohodnina in prvi informativni izračuni
Finančna uprava RS je v prvem svežnju z datumom
odpreme 31. 3. 2017 poslala 947.550 informativnih
izračunov dohodnine ( v nadaljevanju IID) za leto
2016. Zavezanci smo jih prejeli po navadni pošti
v teh dneh.
Rok za vložitev ugovora
Vložitev ugovora, če se z odmero ne strinjamo
je 3.5.2017 ( pravna podlaga: vročitev se šteje
15. Dam po datumu odpreme, torej 15.4.2017,
možnost ugovora je v 15 dneh torej je ta datum
30.4.2017 ( nedelja) je po Zakonu o upravnem
postopku dovoljeno vložiti ugovor prvi naslednji
delovni dan. Ker je 1. in 2. maj dela prosti dan
zaradi praznika, zapade datum za vložitev ugovora
na 3. maj 2017. Vendar predlog: vložite, v koliko
niso podatki pravilni, ugovor še pred prvomajskimi prazniki, saj veste – »podaljšane prvomajske
počitnice«.
Predlog, kaj narediti ob pregledu IDD?
Zavezanci naj natančno pregledajo prejete IDD in
preverijo, če so vključeni vsi podatki o vseh prejetih
dohodkih, ki so obdavčeni z dohodnino. (upam,
da ste prejeli vsa potrdila od vseh izplačevalcev
dohodka). Nato naj zavezanci navedene podatke
primerjajo s svojimi podatki oziroma podatki o
dohodkih, ki so jih prejeli od svojega izplačevalca.
Opozorilo, v kolikor zavezanec ugotovi, da podatki
v informativnem izračunu niso pravilni oziroma so
pomanjkljivi ali pa je njihova davčna obveznost
prenizko ali previsoko ugotovljena, morajo podati
ugovor in pri tem opozarjam na zadnji datum
možne vložitve ugovora (3. maja 2017).
Obrazec ugovora je dostopen na vseh finančnih
uradih in na spletni strani Finančne uprave RS. Na
podlagi ugovora bo davčni organ zavezancu izdal
dohodninsko odločbo. Zavezanci, ki do izdaje informativnega izračuna dohodnine niso uveljavljali
posebne olajšave za vzdrževane družinske člane,
lahko to storijo še v ugovoru. Če pa se zavezanci
z informativnim izračunom strinjajo, torej ocenijo,
da je dejansko stanje takšno, kot je navedeno na
informativnem izračunu dohodnine, jim ni treba
storiti ničesar, ker bo informativni izračun po pote-

ku roka za ugovor samodejno postal odločba.
Finančna uprava RS opominja davčne zavezance,
da zaradi nekaj centov razlike ni treba vlagati
ugovora zoper informativni izračun dohodnine.
Zavezancem ni treba tudi vlagati ugovorov zoper
informativni izračun dohodnine, če razlika med zneski dohodkov iz IID in zneski dohodkov iz obvestil,
prejetih s strani izplačevalcev, v skupnem znesku,
ne presega 1 EUR. Pri veliki večini zavezancev, kjer
je zaradi zaokroževanja zneskov prihajalo do razlik,
te znašajo nekaj centov, večja razlika (do 1 EUR) pa
lahko pride pri zavezancih, ki so imeli v preteklem
letu večje število različnih izplačevalcev.
Pa vendar vas opozarjam, da v kolikor imate izplačila dohodkov od več izplačevalcev, le te pregledate,
kajti le tako si boste znali obrazložiti razlike pri
odmeri dohodnine, predvsem če gre za izplačevalce , ki so po določilih ZDoh-2 glavni ali pa tudi ne.
Bilo je veliko odzivov na mnenje v izdaji prejšnje
številke naše izdaje. Ne želim bralce vznemirjati vendar ponovno podajam opozorilo, ki ga je
podala tudi Finančna uprava. Razlog je predvsem v
dejstvu, da si zavezanci napačno predstavljajo prekrškovna določila, kajti mnogi napačno razumejo in
menijo, če plačajo globo, da jim davčne obveznosti
ni potrebno poravnati.
Poleg globe je davčni zavezanec dolžan poravnati
tudi davčno obveznost in tudi zamudne obresti,
ne pozabite.
In na koncu: DOHODKI IZ TUJINE: Če davčni zavezanec dohodkov iz tujine ni napovedal že med
letom, je tudi te dohodke dolžan napovedati v
ugovoru zoper IID. V kolikor pa so nenapovedani
dohodki, prejeti iz tujine, edini dohodki zavezanca,
le-ta tudi po novem ne bo prejel informativnega
izračuna dohodnine in je še vedno dolžan sam vložiti napoved za letno odmero dohodnine.
Ne pozabite, na kaj se opomnila v prejšnji številki. Od
leta 2015 Finančna uprava RS avtomatično pridobiva
podatke v okviru posebne direktive EU o izmenjavi
podatkov o vseh dohodkih iz zaposlitve, plačilih direktorjem, dohodkih iz naslova pokojnin, nepremičnin,
ki so jih rezidenti Republike Slovenije od vključno leta
2014 dosegli v državah članicah EU.
Predlagam ravnajte razumno in izognite se globam.
Lep pozdrav do nasveta v naslednji številki in lepe
velikonočne in prvomajske praznike.
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Upravljanje stavb
Poslovanje z nepremičninami
Energetski inženiring

IZBRANA ponudba nepremičnin

LESCE, novi TPC – 2x poslovni prostor 2 x 95 m2, zgrajena l. 2005, 1/3 nad., KOČNA nad JESENICAMI – 2x zazidljivo zemljišče 1.146 m2 x 2
dva zrcalno identična poslovna prostora (drug ob drugem, trenutno povezana v (skupaj 2.292 m2), na robu naselja (jugovzhodni del), dostop urejen.
enega, lahko dve popolnoma ločeni enoti, vsaka s svojim vhodom, sanitarijami Parceli nista neposredno ob cesti, ampak na robu ob gozdu, proti jugu
s čajnima kuhinjama, terasama). Centralno ogrevanje, velika okna, razgled! brez sosedov in mejita na kmetijsko zemljišče. Večji del prve parcele
Primerno za trgovino, pisarno ali drugo poslovno, storitveno ali zdravstveno ob gozdu je v naklonu, druga parcela pa je ravna. Možen nakup obeh
skupaj (ugodno). ZK stanje urejeno. Cena: 60.000 EUR vsaka.
dejavnost. EI dovedena energija 25 kWh/m2a. Cena: 75.000 EUR vsak.

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.

znižana
cena

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 je odmaknjena od ceste
in hrupa, obkrožena s travnikom in gozdom, v maju z narcisami. Lokacija ponuja
dobre možnosti za okoliške ture, gobarstvo itd. Vsa potrebna dovoljenja obstajajo
za stanovanjsko hišo vključno s hišno št., tudi urejen priključek na vodovodno in
električno omrežje, EI razred F. Možnost stalnega bivanja. Cena: 89.000 EUR.

SLOVENSKI JAVORNIK – večje 3 sobno stanovanje 100 m2, zgrajeno l.
1903, prenovljeno l. 2000 (kopalnica), 2013 (okna), v manjši popolnoma
energetsko sanirani večstanovanjski stavbi, 1/3 nad. Obsega predprostor,
kuhinjo, dnevno sobo in dve spalnici, kopalnico z wc-jem ter 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: 69.000 EUR.

novo

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 – 1 sobno stanovanje 43 m2, zgrajeno l. 1988, adaptirano
l. 2005 kopalnica, 2016 fasada, 10/11 nad., z balkonom, v stolpnici, ima 2
dvigali. Zelo prijetno opremljeno in lepo vzdrževano stanovanje, ki obsega
predprostor, bivalni prostor s kuhinjo in izhodom na zastekljeno ložo, spalnico,
kopalnico s tuš kabino in wc-jem ter klet. Oprema delno ostane v stanovanju.
Toplo in sončno! ZK urejeno, EI v izdelavi. Cena: 43.000 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.

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. Prostoren balkon je orientiran
na zahodno stran proti gozdu, kjer si lahko v tišini narave spočijete vse čute. Parkirišče
je 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.

znižana
cena

BLED, GMAJNA – 3,5 sobno stanovanje Cesta v Vintgar, 120 m2, zgrajeno l.
1909, adaptacije l. 1970 (streha), l. 1983 (kopalnica), 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 razred E. Cena: 76.000 EUR.

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

Po ugodnih cenah nudimo pripravo vseh vrst pogodb in izpeljemo celoten postopek.
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13.300€

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

53.900€

Alfa Romeo Giulietta 2.0
JTD TCT Aavtomatik l. 2013,
131.876 km, servisna knjiga

Audi Allroad A4 quattro 2.0
TDI S tronic, l. 2017, 8.500 km,
servisna knjiga, ALU dodatki

17.500€

BMW serija 3: 318 D Touring,
l. 2014, 125.000 km, servisna
knjiga, tempomat, HiFi

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.
16.700€

Citroen C4 Aircross 4WD
1.6 HDi, l. 2014, 109.900
km, servisna knjiga

12.500€

8.900€

Citroen C-Crosser 2.2 HDi
SLO, l. 2008, 165.300 km,
servisna knjiga, tempomat

12.500€

11.300€

13.200€

Ford C-Max 1.6 TDCi
Titanium, l. 2014, 107.998
km, servisna knjiga

15.900€

Ford Focus Karavan 1.6
TDCi Titanium, l. 2014,
125.635 km, servisna knjiga

15.900€

Opel Insignia SportsTourer
2.0 CDTI, l. 2015, 54.032
km, servisna knjiga

9.300€

13.200€

Škoda Fabia 1.6 TDI,
l. 2014, 39.595 km, servisna
knjiga, multifunkcijski volan

Škoda Fabia Combi 1.4 TDI
Style, l. 2015, 51.756 km,
servisna knjiga

4x4
Peugeot 3008 1.6 e-HDi
Active Avt., l. 2014, 133.086
km, servisna knjiga

Peugeot 5008 1.6 HDi.
BUSINESS, l. 2014, 104.644
km, servisna knjiga

www.avto-lesce.si

Subaru XV 1.6 Trend.4x4,
l. 2014, 110.196 km, servisna
knjiga, električni paket

I vozila z garancijo I nakup na položnice I odkup vozil I menjava vozil I
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BODI ZMAGOVALEC, POJDI NA LOV
VAI A CACCIA , DIVENTA VINCITORE
GEH AUF DIE JAGD, UND GEWINNE

KOZINA

Skofije

a-cosmos.si

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

jaguar_casopis__189x131mm_lesce.indd 1
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PTUJ

Novi časi,
nova doživetja.

28/12/16 15:12

www.volkswagen.si

Novi Golf.
Zdaj še bolj športen, dinamičen in intuitiven. Opremljen z novimi asistenčnimi
sistemi ter s tehnologijami, kot je funkcija upravljanja z gestami. Z njim boste
zlahka kos vsem izzivom današnjega in jutrišnjega dne.

Uresničujemo prihodnost.

Emisije CO2: 180−96 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,9−3,9 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOx: 0,0737−0,0136 g/km.
Število delcev: 0,00905−0,00109 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Nekatera navedena in prikazana
oprema je na voljo opcijsko. Slika je simbolna.

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