
najboljši že 25 let
2017ma j

EKSPRES IZDELAVA KLJUČEV  
V KRANJU
PVC OGRAJE ZA VAŠ DOM
MAJSKA VRTNA OPRAVILA
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NOVO!
S PREVZEMOM 

DEJAVNOSTI 
KAMNOSEŠTVA 

RIBIČ IZ LAHOVČ, 
SMO PRISOTNI 

TUDI NA PODROČJU 
LAHOVČ, DOMŽAL, 

MENGŠA, … 
S ŠIRŠO OKOLICO!

IZDELAVA •	
SPOMENIKOV
OBNOVA •	
OBSTOJEČIH 
SPOMENIKOV
KLESANJE IN  •	
OBNOVA ČRK

KOVINSKE ČRKE•	
KAMNITE POLICE, •	
STOPNICE,  
KUHINJSKI PULTI
MOŽNOST PLAČILA  •	
NA OBROKE.

AKRIS D.O.O.

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. 

www.volkswagen.si

Novi časi, 
nova doživetja.

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

moto v1 moto v2

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

DO NOVIH 
KOREKCIJSKIH 

OČAL Z 
NAROČILNICO 

VSEH 
OKULISTOV 

V SLOVENIJI, 
LAHKO TUDI 

BREZ 
DOPLAČILA!

VELIKA 
IZBIRA 

SONČNIH 
OČAL 

KOLEKCIJA 
2017
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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

Nudimo:
• Zaposlitev za nedoločen čas.
• Delo preko študentskega servisa.
• Dopolnilno delo

Obsegi del:
• avtomehanik 
• vulkanizer

Več informacij in prijave:
info@vulkanizerstvo-zemlja.si
ali pa nas pokličete na 
041-641-197

IŠČEMO NOVE SODELAVCE!
Različni tipi klimatske naprave
Vsak avtomobil s klimo ni enak drugemu in pri nakupu moramo biti na to 
še posebej pozorni. V grobem pa ločimo tri tipe klimatskih naprav; ročne, 
polsamodejne in povsem samodejne (avtomatske) klimatske naprave. V osnovi 
je njihovo delovanje enako; vse klimatske naprave so opremljene s krmiljenim 
kompresorjem, razlike pa so v načinu krmiljenja. Za uporabnika se sicer naprave 
razlikujejo tudi po načinu nastavljanja temperature ali zračnega toka, za 
porabo pa je pomembnejša razlika v krmiljenju oziroma načinu, kako klimatska 
naprava sledi nastavljeni temperaturi. Enostavnejše klimatske naprave (ročne 
ali polsamodejne) imajo praviloma tipala v notranjosti avtomobila, ki dajejo 
podatke o temperaturi nadzorni enoti, ki prilagaja količino in pretok zraka 
v kompresorju. Povsem samodejne klimatske naprave podatke dobivajo iz 
več tipal, ki merijo zunanjo temperaturo, vlago, notranjo temperaturo, pa 
tudi delovanje motorja, obremenitev in podobno. Slednji način je seveda 
natančnejši in odzivnejši, kar na koncu prinese tudi manjšo porabo goriva.

Redno vzdrževanje klimatske naprave
Redno vzdrževanje prispeva k večjemu udobju in podaljšuje življensko dobo 
klimatske naprave. Plin ne hladi le zraka, ki prihaja v potniško kabino, temveč 
tudi kompresor klimatske naprave. Torej, če zmanjka plina oziroma ga je 
premalo, je hlajenje kompresorja veliko manj učinkovito, zato lahko pride do 
mehanskih poškodb. Ker se z delujočo klimatsko napravo peljemo ne samo 
precej udobneje, temveč v vročih poletnih mesecih tudi precej varneje. 
Priporočljiv servisni interval za klimatsko napravo je na vsaki 2 leti, če pa 
letno prevozimo več kot 30.000 kilometrov, pa enkrat na leto. Pri servisiranju 
je pomembna tudi dezinfekcija klimatske naprave.  Klimatske naprave so 

PRavilna uPoRaba klimatske naPRave v avtomobilu
Poletne temperature so vedno razlog za uporabo klimatske naprave. Če je bila včasih vožnja na morje vezana na nočne ure 
prav zaradi temperature, danes že vsi dnevno na vsakem koraku uporabljamo klimatsko napravo. vendar je za učinkovito 
delovanje pomembno tudi vedeti, kako klimatsko napravo uporabljati. večina uporabnikov namreč še vedno napačno 
uporablja klimatsko napravo in s tem tudi tvega možnost prehlada ali okvare klimatske naprave.

namreč idealno gojišče bakterij, ki povzročajo bolezni dihal. Pršilo za čiščenje 
avtomobilske klime lahko kupite tudi v trgovinah s pripomočki za avtomobile. 
Čiščenje je enostavno, priporočeno je, da ga opravite enkrat letno.

nasveti za pravilno uporabo
Za začetek je najbolj pomembno, da avto že pred vožnjo primerno prezračite. Že 
s parkiranjem v senci lahko temperaturo v notranjosti znižate zelo veliko in s tem 
prihranite pri uporabi klimatske naprave. V avtu se namreč nahaja izredno vroč zrak, 
saj se je avto dobesedno “pražil” na soncu. Če nimate časa za prezračevanje, ker se 
vam mudi, potem morate avto prezračiti tako, da spustite avtomobilska stekla za 
nekaj minut, in pustite da se vroči zrak iz avtomobila zamenja s svežim zunanjim.
Naslednji korak je, da klimo tudi dejansko prižgete, pred tem spuščena 
okna seveda zaprite. Klimo nastavite na zaprt krog delovanja oziroma tako 
imenovano „notranje kroženje zraka”, s čemer izključite dotok vročega zraka 
iz zunanjosti. Zrak bo tako krožil le znotraj kabine in se hitro ohladil na želeno 
temperaturo. Klimatska naprava bo namreč hitreje ohladila že ohlajen zrak iz 
kabine kot nov zrak, ki prihaja iz zunanjosti. Sodobne avtomatske klimatske 
naprave samodejno vklopijo notranje kroženje zraka, ko je temperatura zelo 
visoka. Pri tem velja opozoriti, da nastavljanje samodejne klimatske naprave 
na najnižjo možno temperaturo ne pohitri samega hlajenja kabine. Ko izbirate 
temperaturo v avtomobilu, morate biti pozorni, da ne izberete prenizko 
temperaturo. Razlika med nastavljeno temperaturo in zunanjo temperaturo naj 
ne bo večja od 7 stopinj Celzija. Če je torej zunaj 32 stopinj, potem nastavite 
klimo na 25 stopinj. Na ta način boste preprečili medtemperaturni šok, ki ga 
doživi telo, ki prehaja iz vročega okolja v ohlajeno in potem zopet v vroče. Tako 
boste tudi preprečili razvoj prehladnih obolenj zaradi klimatske naprave.

PRIDRUŽITE SE NAM!
V PODJETJU ASP D.O.O. ZAPOSLIMO:
• KOMERCIALISTA/KO ZA PRODAJO VOZIL 
NISSAN, RENAULT IN DACIA

• PRIPRAVLJALCA/KO NOVIH IN RABLJENIH VOZIL

Prijave pošljite na prodaja@asp.si

• PoPRavilo kanaliZaCiJskiH Cevi  
bReZ iZkoPa

• nabava in vGRaDnJa  
Čistilne naPRave

• iZDelava kanaliZaCiJskiH PRiklJuČkov
• ČiŠČenJe GReZniC, Cevi, oDtokov
• viDeo PReGleD oDtoČniH Cevi
• GRaDbena meHaniZaCiJa 

- prevozi z avtodvigalom
• iZDelava fekalniH ČRPaliŠČ teR seRvis

Žemlja Janez ml. s.p.
Zabreznica 20a, 4274 Žirovnica

GSM: 041 641 197
Tel.: 04 580 21 74

Žemlja Janez ml. s.p.
Zabreznica 20a, 4274 Žirovnica

GSM: 041 641 197
Tel.: 04 580 21 74

Žemlja Janez ml. s.p.
Zabreznica 20a, 4274 Žirovnica

GSM: 041 641 197
Tel.: 04 580 21 74

Žemlja Janez ml. s.p.
Zabreznica 20a, 4274 Žirovnica

GSM: 041 641 197
Tel.: 04 580 21 74

Žemlja Janez ml. s.p.
Zabreznica 20a, 4274 Žirovnica

GSM: 041 641 197
Tel.: 04 580 21 74

VULKANIZERSTVO ŽEMLJA

Žemlja Janez ml. s.p.
Zabreznica 20a, 4274 Žirovnica

GSM: 041 641 197, Tel.: 04 580 21 74

SERVIS IN POLNENJE 
KLIMATSKIH NAPRAV

Žemlja Janez ml. s.p.
Zabreznica 20a, 4274 Žirovnica

GSM: 041 641 197
Tel.: 04 580 21 74

PNEVMATIKE
PLATIŠČA

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

PEUGEOT 2008

PEUGEOT 2008

NE VOZI, 
POTUJ.

12.990 €* 

peugeot.si

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,5 do 5,2 l/100 km. Izpuh CO2: od 90 do 121 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične 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 (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
* Primer informativnega izračuna finančnega leasinga 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 financiranja Peugeot – MODRI BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 12.990 EUR; mesečni obrok je 141 EUR pri 30% pologu in ročnosti 84 mesecev; višina pologa 
je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 18.04.2017 znaša 8,1% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; 
izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,6%; financirana vrednost 9.093 EUR; skupni znesek za plačilo 15.364 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.

TEMPOMAT PROSTOROČNO TELEFONIRANJE 

PEUGEOT_2008_oglas_APRIL_POTUJ_KONCESIONARJI_210x148_v5.indd   11 25/04/2017   10:00

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

16.999 €

BMW serija 3: 318d Touring PoLog 
saMo 1699 eur , L. 2014, 
160.412 km, dieseL, 143 KM

6.250 €

ChevroLeT aveo 1.4i 16v sLo 
naKuP BreZ PoLoga, L. 2012, 
53.619 km, BenCin, 101 KM

8.999 €

daCia dusTer 1.6 16v Life PLus 
sLo 1. LasTniK, BreZ PoLoga,  
L. 2015, 48.148 km, BenCin + PLin

9.450 €

ford C-Max 1.6 TdCi aMBienTe 
aKCija naKuP BreZ PoLoga, L. 2012, 
148.985 km, dieseL, 95 KM

10.400 €

ford foCus 1.6 TdCi Trend naKuP 
BreZ PoLoga jaMsTvo 12 Mes., 
L. 2014, 151.232 km, dieseL, 116 KM

10.999 €

MaZda MaZda5 1.6 Cdi shiZuKa MZ 
navY aKCija naKuP BreZ PoLoga, 
L. 2012, 145.009 km, dieseL, 116 KM

9.000 €

nissan QashQai 2.0i 4x4 sLo 
naKuP BreZ PoLoga in KasKa, 
L. 2008, 156.070 km, BenCin

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

11.999 €

oPeL Zafira Tourer 2.0 CdTi 
CosMo BreZ PoLoga, L. 2013, 
156.050 km, dieseL, 110 KM

6.750 €

PeugeoT 207 aCTive 1.4 hdi 
naKuP BreZ PoLoga, L. 2012, 
95.871 km, BenCin, 68 KM

8.500 €

renauLT sCeniC 1.5 dCi naKuP 
BreZ PoLoga, L. 2013, 136.565 km, 
dieseL, 110 KM

11.400 €

ToYoTa auris Ts 1.33 duaL vvT-i 
Terra, L. 2015, 36.335 km, BenCin, 
100 KM, sLovensKo PoreKLo

14.999 €

voLKsWagen goLf 2.0 Tdi BMT 
highLine BreZ PoLoga, L. 2013, 
150.026 km, dieseL, 150 KM

12.500 €

voLKsWagen jeTTa 2.0 Tdi 
CoMforTLine naKuP BreZ PoLoga, L. 
2012, 119.969 km, dieseL, 140 KM

10.500 €

Kia Ceed 1.6 Crdi sTYLe BreZ 
PoLoga, L. 2013, 128.774 km, 
dieseL, 90 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!

12.500 €

voLKsWagen PassaT varianT 2.0 Tdi 
BMT highLine dsg BreZ PoLoga, L. 
2011, 159.642 km, dieseL, 140 KM

16.990 €

voLKsWagen sharan 2.0 Tdi dsg 7 
SEDEŽEV PANORAMA POLOG 1699 EUR, 
L. 2011, 154.972 km, dieseL, 140 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: PG01486B, Lokacija: Lancovo pri Radovljici, Opis: 
Nekdanja gostilna »Pri Cajhnu«, Površina stavbe: 315 
m2, Površina zemljišča: 1.820 m2, Letnik/obnova: 
1910/1980, Stavba in lokacija primerni za turistični 
objekt – ribiški turizem! Cena znižana: 248.000 €.

Šifra: PH01365B, Lokacija: Spodnje Gorje, Opis: 
Stanovanjska hiša s tur. apartmajem, Površina stav-
be: 160 m2, površina apartmaja: 45 m2, Površina 
zemljišča: 1.162 m2, Letnik/obnova: 1934/1995, 
Cena: 287.000 €.

Šifra: PH01495L, Lokacija: Gorjuše, Opis: 
Stanovanjska hiša na idilični lokaciji, Površina 
hiše: 90 m2, površina neizd. mansarde: 70 m2, 
Površina zemljišča: 2.561 m2, Letnik/obnova: 
1910/2003, Cena: 248.000 €

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: PH01498B, Lokacija: Zasip pri Bledu, Opis: 
Dvostanovanjska hiša, Površina hiše: 315 m2, 
Površina zemljišča: 574 m2, Letnik/obnova: 2005, 
Cena: 395.000 €.

Šifra: PH01516B, Lokacija: Bohinjska Bistrica 
Opis: Stanovanjska hiša, Površina hiše: 150 m2, 
Površina zemljišča: 254 m2, Letnik/obnova: 1. 
1922/2010, Cena: 359.000 €.

Šifra: PH01545L, Lokacija: Bled, Opis: Stanovanjska 
hiša, Površina hiše: 144 m2, Površina zemlji-
šča: 357 m2, Letnik/obnova: 1900/1998, Cena: 
238.000 €.

NOVO

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: PH01425B, Lokacija: Moste pri Žirovnici, 
Opis: Dvostanovanjska hiša (montažna), Površi
na hiše: 232 m2, Površina zemljišča: 557 m2, 
Letnik/obnova: 1984/2014, Cena: 185.000 €.

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 znižana: 185.000 €.

Šifra: PH01389B, Lokacija: Sv. Jošt pri Kranju 
(Planica), Opis: Lesena hiša HONKA na odlični legi. 
Površina stavbe: 230 m2, Površina zemljišča: 748 
m2, Letnik 2008, Cena  235.000 €.

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: 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 €.

NOVO
NOVO

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

Alpska cesta 43, 4248 Lesce
T: 04 53 53 804 in 04 53 53 805, www.avtomony.si

VELIKA IZBIRA SKUTERJEV 

MODELI 
2017

že od 1.350 EUR

ZAŠČITNE ČELADE IN DODATNA OPREMA

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2

2

2 2,  

Dealer City

ABC 1DE

NOVI ULTRAKOMPAKTNI SUVwww.suzuki.si

Spoštovano uredništvo Gorenjskih Grafitov, prosim vas za odgo-
vor oziroma pomoč pri naslednjem vprašanju. Pred kratkim sem ob 
sprehajanju psa doživel neprijetno izkušnjo. Ob hoji po gozdni poti 
sem imel svojega psa na povodcu. Nenadoma se je proti nama iz 
bližnje hiše pognal pes. Psa sta se med seboj stepla. Ob poskusu da 
bi psa ločil sem utrpel močan ugriz v dlan leve roke. Prepričan sem, 
da je ugriz povzročil pes, ki je napadel. Čez nekaj časa je kraj do-
godka prišel lastnik psa, ki se je obnašal zelo arogantno. Odšel sem v 
zdravstveni dom, kjer so mi z šivi oskrbeli rano. Svojega psa sem pel-
jal k veterinarju, kjer so bili potrebni šivi po glavi in sprednji tački. O 
dogodku je veterinar obvestil tudi policijo. Sedaj me zanima kakšni so 
pravni postopki, da od lastnika psa, ki je napadel zahtevam povračilo 
stroškov in tudi povračilo povzročene škode. Glede na dejstvo, da 
normalna komunikacija z njim ni možna mi ne preostane drugega 
kot to, da se obrnem na ustrezne pravne službe.

Bralec iz Svetega duha
Obligacijski zakonik določa, da je za škodo, ki jo povzroči žival, odgovoren 
imetnik živali, razen če imetnik dokaže, da je poskrbel za potrebno varstvo 
in nadzorstvo. Dolžnostna ravnanja imetnika psa določa Zakon o zaščiti 
živali, ki nalaga imetniku, da je pes na javnih površinah na povodcu, na 
splošno pa z vzgojo in šolanjem zagotoviti, da pes ni nevaren okolici. V 
vašem vprašanju zatrjujete, da je pes pritekel z dvorišča, zaradi česar men-
im, da ste kot oškodovanec upravičeni do odškodnine.  
Glede obsega škode ste za pretrpljene telesne poškodbe upravičeni do 
odškodnine, glede stroškov zdravljenja vašega psa pa ste upravičeni do 
povračila materialnih stroškov zdravljenja. 

Za vas imam naslednje vprašanje. Odločam se za nakup stanovanja v 
bloku. Stanovanju je v solastništvu matere in hčere. Stanovanje je obre-
menjeno z več zastavnimi pravicami bank in ene fizične osebe pri kat-
erih je ena od lastnic najemala kredite. Zanima kakšen je pravi postopek 
za nakup takega stanovanja. Pomisleke imam, da bi ob plačilu kupnine 
banke oziroma fizična oseba povzročale težave pri izbrisu zastavnih 
pravic, kar bi pomenilo, da ne morem vpisati lastnine v zemljiško knjigo. 
Za nasvet sem se obrnil tudi na nepremičninsko agencijo, kjer pa nisem 
dobil ustreznega nasveta. Za pomoč in odgovor se vam zahvaljujem.

Ivan iz Bohinjske Bistrice
Pred nakupom stanovanja, pri katerem so vpisane hipoteke, se je pred 
sklenitvijo pogodbe in plačilom kupnine nujno potrebno dogovoriti s 
hipotekarnimi upniki. Navadno postopek poteka tako, da se z vsemi 
hipotekarnimi upniki uskladi znesek neodplačane terjatve, ki je zavarovana 
s hipoteko, pri čemer se kupec zaveže poravnati kupnino ali del kupnine v 
višini neodplačane terjatve neposredno hipotekarnemu upniku. Hipoteka-
rni upnik pa že pred poplačilom pri notarju deponira izbrisno dovoljenje za 
izbris hipoteke iz zemljiške knjige s pooblastilom notarju, da vloži predlog za 
izbris hipoteke po izvršenem plačilu. V nasprotnem primeru sicer vknjižena 
hipoteka ni ovira za vpis novega lastnika v zemljiško knjigo, vendar v tem 
primeru novi lastnik, skupaj z lastninsko pravico, prevzame tudi breme 
hipotek, ki se v končni fazi lahko realizirajo tudi s prodajo stanovanja in 
poplačilom hipotekarnega upnika. Zaradi navedenega je nujno potrebno, 
da so pred plačilom kupnine urejena vsa razmerja s hipotekarnimi upniki, 
oz. da se jih poplača neposredno iz kupnine, v izogib kasnejšim neprijetnos-
tim. Svetujem vam, da postopek izpeljete z za to usposobljeno osebo.

“vPRaŠaJte oDvetnika - skuPaJ iŠČemo ReŠitve!”
V sodelovanju z Odvetniško družbo Novak iz Radovljice vam bomo brezplačno odgovorili na vaše pravno 
vprašanje ali pravni problem. Če bi tudi vi želeli njihov pravni nasvet nam pišite na: tine@g-grafiti.si.
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festival ČokolaDe 2017  
ZoPet navDuŠil 
obiskovalCe
Radovljica, 21. april 2017 – Že 6. 
Festival čokolade je v Radovljici potekal 
med 21. in 23. aprilom. Festival vsako 
leto prinaša degustacijo in prodajo 
čokolade, hkrati pa bogat spremljevalni 

program. Preko degustacijskih kupo-
nov so obiskovalci lahko okušali 
odlične čokoladne dobrote. Letos se 
je na festivalu predstavljalo približno 
40 razstavljavcev. Zavod Turizem in 
kultura Radovljica je letos pripravil 
več novosti; v grajskem parku je bil 
tokrat na voljo Čoko bio kotiček, tudi 
s čokolado za alergike in diabetike. 
Na Vurnikovem trgu so obiskovalce v 
šotoru navdušili Čokolandija čokoladna 
ruleta, čokoladne skulpture in slike, 
Tovarna čokolade od zrna do tablice 
ter kulinarični šovi. Popestrili so tudi 
program za otroke: z lokostrelskim 
kotičkom v parku in čokoladno dirko 
s skiroji na parkirišču pred mestom. 
Pred Grajskim dvorom so postavili 
lepotilni šotor s čokoladno masažo 
rok, čokoladnimi frizurami, nohti in 
ličenjem. Dogajanje so tudi letos pope-
strili s koncerti, plesnimi in čarovniškimi 
predstavami, z nastopi pihalnih orke-
strov in uličnimi predstavami. Festival 
je obiskal tudi predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor. Sodeloval je 
pri razbijanju Gorenjkine čokolade 
velikanke v šotoru na Linhartovem 
trgu, nato pa si je ogledal še druga 
prizorišča festivala. Turizem in kultura 
Radovljica ocenjuje, da si je v treh dneh 
Festival čokolade ogledalo skupaj 50 
tisoč obiskovalcev.

Vir in foto: Občina Radovljica

ZaseDanJe obČinskeGa 
otRoŠkeGa 
PaRlamenta
Radovljica, 4. april 2017 - V veliki 
sejni dvorani Občine Radovljica je v 
začetku aprila zasedal občinski otroški 
parlament. Srečanja so se udeležili 
učenci in mentorji šolskih skupnosti 
vseh osnovnih šol v občini, uvodoma 
pa jih je pozdravil tudi župan Ciril 
Globočnik. Tokrat so razpravljali o temi 
»Otroci in načrtovanje prihodnosti«. 
Strinjali so se, da sami lahko vplivajo 

na svojo prihodnost. Projekt otroškega 
parlamenta vodi Zveza prijateljev 
mladine Slovenije kot javno tribuno 
otrok na temo, ki jo otroci izberejo 
na državnem otroškem parlamentu. 
Gre za program vzgoje otrok in 
mladostnikov za demokracijo, ki se 
izvaja od leta 1990.

Vir in foto: Občina Radovljica

obnove na 
linHaRtovem tRGu  
in v GRaJskem PaRku
Radovljica, 13. april 2017 - Komunala 
Radovljica je aprila obnovila tlak na 
Linhartovem trgu v Radovljici. Do 
poškodb je prišlo predvsem zaradi 
obremenitev s komunalnimi in drugimi 
težjimi vozili. Obnovili so fuge, odtočne 
kanale in talna mačja očesa. Omenjena 
dela so ocenjena na 30 tisoč evrov. 
Občina obnavlja tudi spomenik Josipini 
Hočevar na Linhartovem trgu, ki bo 
očiščen in zaščiten, obnovljene bodo 
tudi črke in podstavek spomenika. 
Konec aprila pa se je začela še nujna 
sanacija vzhodnega opornega zidu 
Grajskega parka v Radovljici. Izbrani 
izvajalec del je družba Adaptacije - 
vzdrževanje. Pogodbena vrednost 
celovite sanacije 42 metrov dolgega 
zidu znaša 107 tisoč evrov, dela pa 
bodo končana do konca maja. 

Vir: Občina Radovljica

staRo mestno JeDRo 
tRžiČa Dobiva lePŠo 
PoDobo
tržič, 13. april 2017 - Že četrto leto 
zapored Občina Tržič, v želji po 
oživljanju in prenovi starega mestnega 
jedra Tržiča, razpisuje sredstva za 
sofinanciranje obnove fasad. V 
letoš njem letu je razpisanih 13.000 
evrov, najvišja stopnja financiranja 
posameznega prijavljenega projekta 
pa je 30 % vrednosti projekta in ne sme 
presegati pet tisočakov. Javni razpis za 
sofinanciranje obnove fasad v ožjem 
mestnem jedru Tržiča v letu 2017, je bil 
odprt do 15. maja. 
Na razpis so se lahko prijavili lastniki, 
solastniki ali upravljavci stanovanjskih 
in poslovno-stanovanjskih objektov v 
ožjem mestnem jedru Tržiča. Njihov 
stanovanjski ali poslovno-stanovanjski 
objekt se mora nahajati v ožjem 
mestnem jedru Tržiča.  Predlagatelj 
mora imeti zagotovljena delna lastna 
finančna sredstva, dela morajo 
biti izvedena v obdobju od 1. 1. 
2017 do 15. 11. 2017. V letu 2016 
so na razpis prispele tri vloge, ki so 
izpolnjevale pogoje razpisa. Odobreno 
je bilo sofinanciranje fasade objekta 
avtobusne postaje na Predilniški 1 ter 
večstanovanjske hiše na Kovaški ulici 7 
v skupni višini dobrih 10.500 evrov. Za 
objekt na Koroški cesti 1 do sklenitve 
pogodbe ter nakazila sredstev zaradi 
nezaključenih del obnove fasade v 
letu 2016 ni prišlo, zato gre pričakovati 
ponovno prijavo na letošnji razpis ter 
odobritev sofinanciranja.

Vir: Občina Tržič

Gospodarska
vozila

www.novicrafter.si

Emisije CO2: 204−184 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,8−7,0 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. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. *Na voljo pozneje. Slika je simbolna.

Novi Crafter.
Ima vse.  
In zmore največ.

Ponuja številne kombinacije pogonskih sistemov, inovativne 
asistenčne sisteme in najsodobnejše voznikovo delovno mesto. 
Novi Crafter. Nova dimenzija. 

2017

Mednarodni dostavnik leta 2017. Novi Crafter je idealno prilagojen potrebam različnih poklicnih 
profilov. Je prvi z 8-stopenjskim avtomatskim menjalnikom* za vse vrste pogonov. Nudi več kot 
15 asistenčnih sistemov, med drugim tudi opcijsko senzorsko zaščito bočne strani. S premišljenimi 
odlagalnimi površinami ter opcijskim vzmetenim sedežem ergo Comfort je udoben kot še nikoli 
poprej. Spoznajte novi Crafter pri vašem partnerju Volkswagen Gospodarska vozila. 

VWoglasDealer_Crafter_2017_210x297.indd   1 21. 03. 17   12:06

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

Business LINE

AVTO KLJUÈI
  - kodirni
     - z daljincem
        - menjava ohišij

EKSPRES 
IZDELAVA
KLJUÈEV

DALJINCI
  - za garažo
     - vrtna vrata
        - parkirno zapornico...

BRUŠENJE
  - nožev, škarij in ostalih rezil...

SIMPLY CLEVER

NOVA DEFINICIJA ŠPORTNEGA TERENCA
NOVI KODIAQ

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 5−7,4 l/100 km in 131−170 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0545-0,0854 g/km, trdi delci: 
0−0,00047 g/km, število delcev: 0−6,11 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.

AVTOHIŠA VRTAČ, Delavska 4, Kranj , tel.: 04 270 02 35

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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NAKUPUJTE S POPUSTOM!
VSI ARTIKLI - BREZ IZJEME

PRVI ARTIKEL - 15%
DRUGI ARTIKEL - 30%

VSI OSTALI ARTIKLI - 50%  
POPUSTI SE IZKLJUčUJEJO!

PRVI ARTIKEL JE NAJDRAžJI ARTIKEL!

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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PRvi maJ: PRaZnik Z 
buDniCo, sežiGom 
ČaRovniC, ki PaDaJo Z 
neba in PoHoDom na 
sv. JoŠta naD kRanJem
kranj, 30. april 2017 - Na predvečer 
državnega praznika, v nedeljo, 30. 
aprila, so kresovi zagoreli po vsej 
državi.  V Kranju na Bazenu je 
kresovanje pregnalo vse čarovnice, 
ki naj bi padale z neba, v jutro 
praznika delavstva pa so Kranjčane 
v starem mestnem jedru Kranja 
zbudili godbeniki, na sv. Joštu nad 
Kranjem pa je zbrane pozdravil tudi 
predsednik države. Kljub temu, da se 

je skozi zgodovino spreminjala tako 
struktura praznika kot tudi njegove 
podobe ter s tem povezana sporočila, 
še dandanes delavstvo ostaja 
enotna, rdeča nit tega mednarodno 
priznanega praznika s koreninami v 
letu 1980 v ameriškem Chicagu, ko so 
delavci zahtevali osemurni delavnik. 
Prav zaradi mednarodne povezanosti 
in solidarnosti delavcev se je razvil 
v simbol sodobne, z industrijskim 
delom zaznamovane družbe. 
Kot državni praznik ga v Sloveniji 
poznamo vse od leta 1948. Prav tako 
so tradicija kresovanja na predvečer 
delavskega praznika, jutranje budnice, 
pohodi na višji vrh v bližini, kjer se je 
navadno praznovalo z veselicami in 
proslavami, mesta, vasi in hiše pa 
so v čast prazniku preplavili državni 
simboli. Po ljudskem izročilu so se 
vasi, trgi in mesta zjutraj prebudili ob 
godbah in tako poskrbeli za posebno 
doživetje, ko se prvi takti glasbe 
razležejo po mestu. Prvomajska 
budnica tako kot za veliko večino 
pihalnih orkestrov in godb po Sloveniji 
tudi za Pihalni orkester MO Kranj 
predstavlja enega pomembnejših 
dogodkov v godbenem koledarju. 
Osrednji dogodek budnice je vsako 
leto prvomajska proslava na Joštu 
nad Kranjem. Za krajane je obisk 
godbe priložnost za medsosedsko 
druženje, godbenike in svoje sosede 
pa pogosto pogostijo s hrano in pijačo. 
Prav zaradi tovrstnega druženja ter 
glasbe budnica vsako leto z veseljem 
združi 25 do 30 godbenikov, ki jih 
prvomajske počitnice niso odpeljale 
od doma. Glasba na budnicah je 
vsako leto sestavljena izključno iz t. 
i. pohodnega repertoarja koračnic, ki 
pa je pri Pihalnem orkestru MOK zelo 
bogat. Vsebuje namreč koračnice 
iz vseh obdobij dolge in bogate 
zgodovine orkestra ter koračnice 
domačih in tujih skladateljev. 
Poleg delavskih koračnic so nujen 

repertoar vsem godbam dobro 
znane koračnice skladatelja Vinka 
Štrucla ter koračnice s slovenskimi 
ljudskimi in narodnozabavnimi 
melodijami. Čeprav gre za delavski 
praznik, ga praznujemo vsi: delavci, 
upokojenci, nezaposleni, dijaki, 
študentje. Delavci s kranjskega 
območja in njihove družine se 1. 
maja vsako leto v velikem številu 
zberejo na Joštu nad Kranjem. Zbrane 
sta uvodoma pozdravila predsednica 
Sveta gorenjskih sindikatov Nežka 
Bozovičar in župan Boštjan Trilar. 
Sledil je govor predsednika RS 
Boruta Pahorja in podelitev nagrad 
zaslužnim delavcem. Pripravili so tudi 
pester kulturni program, kakor tudi 
razvedrilo ob zvokih kitare Andreja 
Šifrerja in ansambla Veseli svatje, ki 
so poskrbeli za še boljše razpoloženje 
obiskovalcev.  

Vir in foto: Mestna občina Kranj

HaRmonike ob 
bleJskem JeZeRu
bled, 21. maj 2017 - 21. maja bo 
na Bledu potekalo že 5. srečanje 
harmonikaric in harmonikarjev ob 
Blejskem jezeru. 
Zdaj že tradicionalno srečanje bo 
ponovno privabilo na Bled številne 
udeležence iz večine slovenskih 
občin in iz tujine. Lani je kar 509 
harmonik razporejenih ob obali 
Blejskega jezera naenkrat zaigralo 
Avsenikovo skladbo ''Otoček sredi 
jezera'', sodelovalo v povorki 
harmonik po Jezerski promenadi 
in se družilo ob znanih vižah. 
Enako ali še številčnejšo udeležbo 
si organizatorji želijo tudi letos, 
zato priprave na največje tovrstno 
srečanje v Sloveniji potekajo že nekaj 
mesecev. Pravočasno prijavljeni (do 
15. maja) so prejeli bon za malico in 
pijačo Skupine Laško ter spominsko 
nalepko, sodelovali pa bodo tudi 
v žrebanju za bogate nagrade 
pokroviteljev, kot so: Harmonika 
Poličar, darilni bon za izdelavo lajbča 
gorenjske narodne noše po meri 
izžrebanca iz rok Marije Mojce 
Berce iz Selc, darilni bon čevljarstva 
Štajnar iz Škofljice za izdelavo 
škornjev za narodno nošo po meri 
izžrebanca, vikend paket v Hotelu 
Ribno na Bledu in številne druge 
bogate nagrade. Nagradili bodo 
najštevilčnejšo vnaprej prijavljeno 
organizirano skupino harmonikarjev, 
najmlajšega in najstarejšega 
udeleženca. Na Jezerski promenadi, 
kjer bo potekala tudi povorka 
harmonik, bo različna ponudba na 
stojnicah v okviru otvoritve blejske 
turistične sezone. Zaigrali bodo 
mnogi harmonikarski orkestri in 
klubi. Med gosti bo tudi legendarna 
pevka Ansambla bratov Avsenik 
Jožica Svete z njenimi Primorci. Po 
zaključku uradnega dela bodo oder 
prevzeli Veseli Begunjčani. Vabljeni 
na ta harmonikarski praznik!

Vir. Občina Bled

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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PARKETARSTVO
AM, Aljaž Mauko s.p.

VRBNJE 31A, 
RADOVLJICA

GSM: 031 547 709

• polaganje vseh vrst parketov
• brušenje parketa
• obnova parketa
• polaganje in dobava pvc vinil 
  talne obloge  in laminata

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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manjše gradbeno podjetje je uredilo v 
svojih poslovnih prostorih v mansardi tudi 
sobe oz. stanovanja za svoje delavce, ki jih 
je zaposlilo za sezonsko delo oziroma za 
eno leto. stanovanje bo brezplačno glede 
na to, da v stanovanju ne bodo bivali veš 
čas zaposlitve, saj bodo napoteni tudi na 
delo v tujino. Zanima jih, pravilna davčna 
obravnava? Zanima jih zakaj obračunati 
boniteto, če jim stanovanje ni zagotovlje-
no ves čas in kaj narediti, da bonitete ne 
bo? Zanima jih tudi kaj je neprofitna naje-
mnina, ali lahko zaračunajo neprofitno 
najemnino. 

boniteta in nastanitev
Po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 so obdav-
čeni vsi dohodki, razen tistih, ki so v zakonu 
izrecno navedeni kot neobdavčeni oziroma 
oproščeni plačila dohodnine. Za dohodek 
obdavčen z dohodnino velja tudi boniteta, 
ki je v 39. členu ZDoh-2 določena kot vsaka 
ugodnost v obliki proizvoda, storitve ali 
druge ugodnosti v naravi, ki jo delojemalcu 
ali njegovemu družinskemu članu zagotovi 
delodajalec ali druga oseba v zvezi z zapo-
slitvijo. Za zaposlitev se šteje vsako odvisno 
pogodbeno razmerje (delovno in drugo 
pogodbeno razmerje), v katerega vstopa 
fizična oseba pri opravljanju fizičnega ali 
intelektualnega dela, vključno z opravlja-
njem storitev in ustvarjanjem ali izvedbo 
avtorsko delo.
ZDoh-2 našteva primeroma bonitete, v 
katero pa je vključene tudi nastanitev. Tako 
zakon določa, da če delodajalec delojemal-
cu zagotovi nastanitev (s plačilom ali brez 
plačila najemnine), se vrednost bonitete 
določi v višini tržne vrednosti ali v višini 
stroškov delodajalca. Če naveden način 
vrednotenja ni mogoč, se vrednost bonite-
te določi mesečno v višini 0,6 % tržne vre-
dnosti premoženja, s katerim se zagotavlja 

nastanitev delojemalca, na dan obračuna 
bonitete ( 43. Člen ZDoh-2).
Kaj to pomeni? Znesek bonitete pravilo-
ma odraža tržno vrednost stanovanja, v 
katerem je zagotovljena nastanitev delo-
jemalca, oziroma stroške, ki so nastali pri 
delodajalcu v zvezi z zagotavljanjem bonite-
te. Pri tem ni pomembno ali je delodajalec 
lastnik nepremičnine ali ne, kar pomeni, da 
če tudi delodajalec najema npr nepremični-
no, v katerem potem zagotavlja brezplačno 
bivanje svojim delavcem, se boniteta mora 
obračunati.
Opozoriti pa velja, da se vrednost bonitete 
zmanjša za plačila, ki jih delojemalec plača 
delodajalcu, torej, da delavec sam participa 
oziroma delodajalcu plača določen naje-
mnino ali nadomestilo za stroške.
Pomembno je tudi, da delodajalec ravna pra-
vilno tudi v primeru, ko se zagotovi delavcu 
nastanitev, ne glede na to, da delavec v posa-
meznem obdobju (dnevih) meseca nastanitve 
ni uporabljal (ker je primeroma napoten na 
delo v tujino za krajši časi). Takrat se v davč-
no osnovo delavca všteva tržna vrednost 
nastanitve ali strošek, ki ga ima delodajalec 
z zagotavljanjem bonitete. Zgolj če delavec 
nima možnosti uporabe nastanitve, ker mu 
je nastanitev zagotovljeno le del obdobja v 
posameznem mesecu, se v davčno osnovo 
všteva sorazmerni delež mesečnega zneska, 
glede na število dni, ko mu je bila zagotovlje-
na pravica do nastanitve. 

neprofitna najemnina in boniteta
Vprašanje je komleksno in iz vprašanja 
niso razvidne vse okoliščine in dejstva. 
Pomembno je vedeti, da metodologijo za 
izračun neprofitne najemnine in elemente 
neprofitne najemnine določa Stanovanjski 
zakon, konkretno 117 in 118. Člen. Tudi po 
pojasnilu Finančne upra ve plačilo nepro-

fitne najemni-
ne v skladu s 
118. členom 

Stanovanjskega zakona Stanovanjskega 
zakona, ne pomeni nudenje ugodnosti in 
se davčno ne obravnava kot boniteta delo-
jemalca oziroma drug dohodek v zvezi z 
nudenjem nastanitve. 
Pomembno pa je dejstvo zelo, da neprofitna 
najemnina, ki je izračunana po 118. členu 
Stanovanjskega zakona, temelji na stro-
škovni ravni in naj bi neprofitna najemnina 
pokrivala stroške vzdrževanja, upravljanja, 
amortizacije in tudi stroške financiranja, kar 
pa je običajno v zasebno sferi v poslovno 
stanovanjskih objektih zasebnikov običajno 
težje. Vendar vseeno, vrednost najemnine 
je potrebno pravilno izračunati. V primeru, 
če delodajalec s tako višino najemnine, ki 
bi jo zaračunal delavcu, dejansko zagota-
vlja pokrivanje vseh svojih stroškov v zvezi 
s to nastanitvijo (stanovanjem) se tako 
ugotovljena vrednost nastanitve ne šteje 
za boniteto oz se tako ugotovljena boni-
teta zmanjša za plačila, ki jih delojemalec 
plača delodajalcu v zvezi z zagotavljanjem 
nastanitve. 

Zaključek 
Če povzamem odgovor, nastanitev je boni-
teta, vrednost se ugotavlja v skladu z dolo-
čili Zakona o dohodnini., Vrednost bonitete 
se zmanjša za plačila, ki jih delojemalec 
plača delodajalcu v zvezi z zagotavljanjem 
te bonitete. Če so izpolnjeni vsi pogoji 
glede neprofitne najemnine (pogoji dolo-
čeni v Stanovanjskem zakonu) in uporabnik 
stanovanja ( delojemalec, delavec) plača 
najemnino v višini neprofitne najemnine, 
potem se takšna najemnina davčno ne 
obravnava kot boniteta. 

Lep pozdrav do prihodnjič.

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

NASTANITEV GRADBENIH DELAVCEV 
IN BONITETA 

DAV^NO IN 
RA^UNOVODSKO 

SVETOVANJE
04 585 11 80

CESTA MARŠLA TITA 1, JESENICE
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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

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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CENIK
MOBILNE
TELEFONIJE

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

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
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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

^ETVOR^EK 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 naro~nike, ki imajo sklenjeno pogodbo s Telesatom
- ~etvor~ek se sklepa samo z naro~niki, ki imajo veljavno pogodbo za enega od paketov troj~ek

NOVO - POGLED NAZAJ ZA 72 UR - 6 MESECEV 
BREZPLA^NO V PAKETIH TROJ^EK.
Novi paketi troj~ki - z raz{irjeno programsko shemo - za~etni, osnovni in 
raz{irjeni paket z 25 Mbitno internetno povezavo, pogledom nazaj, WI FI router, 
telefonski aparat - paket Blakan+ brezpla~en.
NOVI NARO^NIKI 6 MESECEV 1,00 EUR  
- AKTIVNI NARO^NIKI PREHOD NA NOV TROJ^EK 3 MESECE 1,00 EUR.
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Emisije CO2: 180−82 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,9−3,4 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 
0,0033−0,0037 g/km. Število delcev: 0,0099−0 x 1011. 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. Akcija „All inclusive/Vključuje vse“ velja za fizične osebe in velja v primeru 
sklenjenega financiranja vozila preko družbe Porsche Leasing SLO d.o.o., ki je del skupine Porsche Finance Group Slovenia. 
Akcija ne velja za električna in hibridna vozila. Več na www.porscheleasing.si. *Informativni  izračun  velja v primeru 
sklenitve pogodbe o finančnem leasingu, servisiranju in zavarovanju vozila pri Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing, 
Ljubljana pod pogoji, ki so razvidni iz ponudbe na strani www.volkswagen.si in  www.porscheleasing.si. **Servisiranje 
vozila se za prvih 6 let oz. do prevoženih 90.000 km obračuna 1 EUR/mesec in vključuje redne servise skladno z navodili 
proizvajalca vozila  (zamenjava motornega olja, filtrov, ipd.) ter zavorne tekočine. Pogodba za Finančni leasing, servis in 
zavarovanje vsebuje tudi stroške servisa in zavarovanja. Akcija traja do 30. 06. 2017. Slike so simbolne.

www.volkswagen.si

Privlačna ponudba financiranja.
Preverite All inclusive ponudbo vozil Volkswagen z vključenim servisiranjem in 
zavarovanjem prvih 6 let** in 6 letnim jamstvom. Zdaj že od 132 EUR/mesec* dalje.

Več o ponudbi pri pooblaščenih prodajalcih vozil  
Volkswagen in na www.volkswagen.si.

All inclusive!
Servisiranje in 
zavarovanje  
prvih � let!**

VWoglasDealer_Financiranje_2017_137x198.indd   1 13/04/2017   13:29

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

info@suvak.com | www.suvak.com

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 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                                           49.000 €
53,80 m2; 2 nad /5,  L. 1975,  novi radiatorji, prenovljena 
fasada  in  streha, balkon,  CK - kalorimetri. ER: v izdelavi
» CESTA REVOLUCIJE                                                        55.000 € 
58,4 m2; 11 nad/11,L. 1975,  prenovljeno 2008-2012, CK, 
balkon, klimatizirano, nova fasada in streha.EI: v izdelavi
                                

TRISOBNA STANOVANJA                                      
» HRUŠICA                                                                                60.000 € 
62,1 m2;  1 nad/4, zgrajeno leta 1902, prenovljeno 2013,  
lastna CK na elektriko. Sončna južna stran. EI: v izdelavi
» HRUŠICA                                                                                68.000 € 
85,5m2; 2 nad/2, zgrajeno leta 1984, CK, balkon. Sončna 
južna stran, lepa, mirna lokacija.                       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

ŠTIRISOBNA STANOVANJA        

» HRUŠICA                                                                        105.000 €
130 m2,zgrajeno 1986.Dve povezani stanovanjski enoti, 
trisobno in dvosobno stanovanje z izhodom na vrt.  
Možnost ločenega vhoda. CK na zem. plin.  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.
 

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 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 SPODNJI OTOK                                                     130.000 €
253,01 m2,  K+P+M,  L. 2012.  Hiša je zgrajena  do  3. 
podaljšane  gradbene  faze.  Vgrajena  lesena  okna  in 
vhodna vrata,  delno  razvod  vodovodnih  in  elektro 
inštalacij. 681 m2 pripadajočega zemljišča.  EI: v izdelavi                                            
» hiša  HRUŠICA                                                                 139.000 €
233 m2,zgrajena l. 1986, K+P+M, zidana klet, montažno 
nadstropje  in  mansarda.  CK  na   kurilno olje.  Možnost 
izdelave  dveh  trisobnih  stanovanj.  Lepo vzdrževana 
hiša  s  480 m2  pripadajočega  zemljišča.     EI: v izdelavi

» 2SS CESTA MARŠALA TITA
53,3m2 ; 1 nad/4,  L . 1959, popolnoma  
prenovljeno2015,CK na števec,balkon.   
Nova streha in fasada.- že odplačana.
EI v izdelavi.                                 59.000 €

PRODANIH ŽE 37 ENOT 
ZADNJA TRISOBNA ENOTA!!!

» 2SS CESTA  MARŠALA TITA
55,7 m2 ; 11 nad/12. L. 1977, nova pvc 
okna 2005,ck-merilniki toplote,balkon.  
Nova streha in fasada na stavbi.
EI v izdelavi                                   52.000 €                                             

» 2,5 SS CESTA T. TOMŠIČA
69,3 m2, 1 nad/2,  zgrajeno leta 1959.  
Prenovljeno 2005-2011.  Lastna CK na  
el. Balkon, vrt v uporabi.Mirna lokacija
EI v izdelavi                                   67.000 €                                                             

» 2 SS SLOVENSKI JAVORNIK
69 m2, 1 nad/2,  zgrajeno leta 1949.  
Nova pvc okna 2000.Lastna CK na zem 
plin. Garaža in del zemljišča v uporabi. 
EI v izdelavi                                   70.000 €                                                             

» 3 SS CESTA CIRILA TAVČARJA
74,9 m2, 8 nad/12,  zgrajeno leta 1976.  
Prenovljeno 2002.  Prenovljena fasada 
in streha.CK - merilniki toplote. Balkon
EI v izdelavi                                   70.000 €                                                             

» 3 SS KRANJSKA GORA
97,9 m2, 1 nad/2,  zgrajeno leta 1924.  
Vzdrževano.  Lastna CK na kurilno olje.  
Pripadajoč vrt z lopo in parkno mesto.
EI v izdelavi                                115.000 €                                                             

041 805 103 | 041 629 800
04/5 83 70 70
041 805 103 | 041 629 800
04/5 83 70 70
041 805 103 | 041 629 800
04/5 83 70 70

Cesta maršala Tita 68
4270 Jesenice
Cesta maršala Tita 68
4270 Jesenice
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N A G R A D N A   K R I @ A N K A

1. NAGRADA BON ZA GOSTINSKE STORITVE V VREDNOSTI 20 EUR
2. NAGRADA BON ZA GOSTINSKE STORITVE V VREDNOSTI 10 EUR
3. NAGRADA BON ZA GOSTINSKE STORITVE V VREDNOSTI 10 EUR

DOPISNICE Z REŠITVIJO 
POŠLJITE DO 9. 6. 2017
NA NASLOV:
GRAFITI, KROPA 27,
4245 KROPA.
IZŽREBANCI BODO 
OBJAVLJENI V NASLEDNJI 
ŠTEVILKI GRAFITOV.

NAGRADE:

G E S L O
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

G E S L O

11 12 13 14 15

16 17

12 •  maj 2017

Nagrajenci križanke KGZ Gozd Bled
1. Milka Strgan, Kurirska 7, Jesenice
2. Vigica Randjekovič, Bistrica 8, Naklo
3. Amalija Kovač, Gradnikova 99, Radovljica
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KAKO PRAVILNO PRODATI RABLJEN AVTOMOBIL, 
DA VAS NE BO BOLELA GLAVA?
Za precej Slovencev je prodaja rabljenega avtomobila  zgolj manjši birokratski opravek. Vendar se 
žal večina prodajalcev ne zaveda, da se lahko prodaja rabljenega avtomobila spremeni v nočno 
moro. Zato spodaj podajam nekaj nasvetov s praktičnimi primeri, ki bodo zagotovili, da bo prodaja 
rabljenega avtomobila res zgolj kratek birokratski postopek.
Natančno preverite podatke 
v pogodbi, še posebej število 
prevoženih kilometrov
Pred podpisom pogodbe temeljito pre-
verite pravilnost vseh podatkov na njej 
ter da je na njej obvezno vpisano tudi 
število prevoženih kilometrov. Kupcem 
namreč zelo ustreza če ta podatek ni 
vpisan, saj bodo najverjetneje nakna-
dno manipulirali s številom prevoženih 
kilometrov in če to naslednji kupec 
ugotovi in prijavi policiji, bo imel pošten 
prodajalec kar veliko težav, da bo 
dokazal, da on ni izvedel vračanja 
števila prevoženih kilometrov. Hkrati 
zapišite pod opombe tudi vso doku-
mentacijo, ki ste jo predali kupcu. Npr. 
potrjeno servisno knjižico, račune ser-
visov, itd.
Zapišite napake avtomobila 
v kupoprodajno pogodbo
Vsaka kupoprodajna pogodba ima tudi 
polje z dodatnimi opombami. V to polje 
naj prodajalec dopiše vse pomanjklji-
vosti, ki jih ima avtomobil. Tako se bo 
prodajalec izognil morebitnim zahtev-
kom iz stvarne napake, ki bi jih kupec 
lahko uveljavljal. Zapis v pogodbi je 
namreč dokaz, da je bil s temi napa-
kami kupec seznanjen in zahtevkov 
iz stvarne napake ne more več uve-
ljavljati. 

Brez plačila ni podpisa 
kupoprodajne pogodbe ali predaje 
avtomobila 
Posebno pozornost je potrebno name-
niti določbam v kupoprodajni pogodbi, 

ki se nanašajo na plačilo. Če je v 
pogodbi določeno, da se vozilo plača 
ob predaji oz prepisu vozila, potem 
poskrbite, da boste vozilo (vključno s 
ključi in vso dokumentacijo) kupcu izro-
čili oz. ga prepisali šele po tem, ko ga 
ta plača (ali v gotovini ali z nakazilom 
na transakcijski račun).
Če pogodba vsebuje sledeče določilo: 
»Prodajalec s podpisom kupoprodajne 
pogodbe potrjuje prevzem kupnine.«, 
bodite še posebej pozorni. Določilo 
ni sporno, če vam kupec denar izroči 
pred podpisom pogodbe. Žal so znani 
primeri, ko je prodajalec že uredil pre-
pis, kupcu izročil ključe in avtomobil, 
le ta se je nato z njim odpeljal brez 
plačila. 

Brez prepisa ni predaje avtomobila
Avtomobila se v nobenem primeru ne 
izroči kupcu v uporabo pred izvedbo 
prepisa. Razlogi so sledeči:
• veljavna zavarovalna polica na avto-
mobilu je še vedno prodajalčeva, kar 
pomeni, da se bo morebiten zavaro-
valni primer črpal iz zavarovalne police 
prodajalca, ki bo nato v najslabšem 
primeru prisiljen po sodni poti terjati 
povračilo škode od kupca
• prodajalec ne more uveljavljati bonusa 
pri zavarovanju na drugem vozilu dokler 
je avtomobil registriran na njega
• morebitne kazni za prometne prekr-
ške bodo naslovljene na prodajalca in 
v najboljšem primeru bo imel ta zgolj 
birokratska opravila pri dokazovanju, 
da ni odgovoren za prekrške

• večinoma kupci izražajo želje za 
poznejši prepis pri avtomobilih manj-
ših vrednosti, ki jih potem odpeljejo v 
tujino. Običajno se takšni kupci tudi ne 
pogajajo preveč o ceni in so pripravlje-
ni plačati oglaševano ceno. Vendar se 
tukaj pojavlja tveganje, da prodajalec 
ne bo dobil nazaj registrskih tablic, 
kar pomeni, da avtomobila ni možno 
odjaviti. Če je kupec oseba, ki se nima 
namena vrniti v Slovenijo, ima lahko 
prodajalec zaradi tega precej težav.
• v primeru, da je kupec preproda-
jalec in se prepis izvrši brez njega 
(torej direktno od prodajalca na novega 
kupca, ki ga je našel preprodajalec), s 
pravnega stališča za skrite napake do 
novega kupca odgovarja prodajalec (o 
tem je bilo več zapisano zgoraj)

Ob prodaji rabljenega avtomobila 
natančno upoštevajte zgornje nasvete 
in si tako zagotovite, da bo prodaja 
res zgolj manjši in kratek birokratski 
opravek, ki se ne bo spremenil v pravo 
nočno moro, zaradi katere vas bo še 
dolgo bolela glava. Naj bo ponudba 
kupca še tako mamljiva, nikar ne nase-
dajte zgodbam kupcem, da kupujejo 
avtomobil za svojo ženo, taščo oz., da 
registrske tablice vrnejo čez teden dni, 
ko pridejo nazaj v Slovenijo. Dolžnosti 
in obveznosti lastnika avtomobila se 
namreč nedvoumno prenesejo na 
novega lastnika šele s prepisom vozi-
la in ne že ob podpisu kupoprodajne 
pogodbe.

 Objavil  MTL Car Garage

MTL Igor Matko s.p., Kal 5B, 6257 PIVKA 

Podjetje Mtl Igor Matko s.p. je specializirano za:
• pregled rabljenega avtomobila pred nakupom  

(ne kupujte mačka v žaklju)
• svetovanje pred nakupom rabljenega ali novega avtomobila 

(odločite se za pravo vozilo, ki vam ne bo povzročalo glavobola 
tekom uporabe)

• programske vključitve in prilagoditve dodatnih funkcij na vozilih 
VAG (VW, Audi, Seat, Škoda) in BMW, brez vpliva na garancijo 
vozila (individualizirajte in nadgradite svoje vozilo)

+386 40 481 113
info@mtl.si

http://www.mtl.si/

https://twitter.com/MTLCarGarage

https://www.facebook.com/MtlCarGarage
https://www.youtube.com/user/MtlCarGarage
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DALMATINER
vitka. 

 

= 0,031 ali 0,033.

“Ko bom velik, bom izbral

ORIGINAL
toplotno izolacijsko ploščo.”

Glavna naloga fasade ni ta, da je hiša 
privlačna na pogled, ampak da pozimi 
varuje pred toplotnimi izgubami, poleti pa 
pred segrevanjem. S toplotno izolacijo 
preprečimo nastanek vlage, privarčujemo 
pri stroških ogrevanja in hlajenja ter 
poskrbimo za bolj kvalitetno bivanje. 
Strokovnjake za fasado smo med drugim 
povprašali, kdaj je najbolj ugoden čas za 
njeno izdelavo, kolikšna je najbolj primerna 
temperatura in ali je še vedno čas za 
sanacijo fasade tik pred zimo.
Fasado načeloma lahko izdelujemo v vseh 
vremenskih razmerah. Pozimi z dodatki 
proti zamrzovanju, poleti za zaščitami 
oziroma s pokrivali. Najpomembnejše pri 
celotnem sistemu je, da se vsaka vgrajena 
komponenta dovolj posuši, da lahko 
nadaljujemo z naslednjo fazo dela. Vlaga v 
materialu je največji sovražnik in povzročitelj 
težav na fasadi, ko je dokončana. Seveda 
je najidealnejše za izvedbo vreme z malo 
vlage, ne prevroče, kar pa žal vedno ne 

gre, zato se proizvajalci sistemov ustrezno 
prilagajajo.

NI POMEMBEN ČAS, 
TEMVEČ razmere
Čas za vgradnjo ni določen. Praviloma so 
najboljše razmere spomladi in jeseni, ko 
temperature niso previsoke ali prenizke. 
Ni pa nujno, saj ni pomemben čas, ampak 
razmere. Če so temperature in drugi pogoji 
primerni, lahko fasado izvajamo tudi poleti 
ali pozimi. Pri večini proizvodov velja, da 
mora biti temperatura med vgrajevanjem in 
vezanjem nad 5 stopinj Celzija. Obstajajo pa 
tudi namenski proizvodi za vgrajevanje pri 
nižjih temperaturah, vendar naj bo uporaba 
teh proizvodov bolj izjema kot pravilo. 
Tudi zgornja meja je priporočena, in sicer 
do 30 stopinj Celzija. Paziti pa moramo 
še na druge škodljive vplive, kot so veter, 
padavine, sonce. Pred temi vplivi je treba 
fasado zaščititi. V ta namen uporabljamo 
zaščitne fasadne mreže ali zavese.

CAPAROL, D.O.O.

Poleti hladi, pozimi pa greje
Glavna naloga fasade ni zgolj, da je hiša privlačna na pogled, ampak da pozimi varuje pred 
toplotnimi izgubami, poleti pa pred segrevanjem.
Rumena, marelična, zelena, bela, bež so nekatere barve, v katere radi odevamo hiše. Fasada je 
ponavadi prva stvar, kar opazimo poleg urejene okolice; zagotovo je lepše videti lično fasado kot 
golo opeko. A to seveda ni njena najbolj pomembna lastnost.

POZNA JESEN POMENI 
VEČJE tveganje
Če se lotimo izdelave fasade v poznih 
jesenskih mesecih, takrat vremenske 
razmere običajno niso optimalne in v 
določenih pogojih pomenijo večji riziko 
za pojav napak. Predvsem zaradi velike 
zračne vlažnosti, ki upočasnjuje sušenje 
tudi pri »višji« temperaturi, in zaradi padca 
temperature, ko je zrak bolj suh. Velika 
vlažnost zraka in nižje temperature pa 
lahko vplivajo tudi na enakomernost barve. 
Na vpliv pogojev sušenja proizvajalec 
opozarja na tehničnih listih proizvodov, v 
domeni izvajalca pa je, da oceni primernost 
za delo na objektu.
Tik pred zimo je še čas za sanacijo kakšnih 
poškodb, da ne bo škoda čez zimo še 
večja, predvsem pa da ne bi prišlo do 
vdora vlage, vode in kasnejših odstopanj 
materialov. Ker pa se težave ne pokažejo 
takoj, so lastniki brezbrižni. Tako ravnanje 
lastnikov ni ustrezno, saj so posledice v 
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gljikova vlakna veljajo 
na splošno za »čudež 
ni material« na vseh 

področjih, kjer se postavlja meja 
mogočega. Najdemo jih tako v 
formuli 1, plovilih, motorjih in 
robotski tehniki, kjer z majhnimi 
debelinami in nizko težo mate-
riala dosegamo visoke trdnosti. 
Zatorej je karbon zelo primeren 
material tudi za fasade.
Na fasade vpliva mnogo 
škodljivih dejavnikov: 
-  sončni žarki, ki s svojim se

grevanjem povzročajo pre

grevanje fasadnih slojev, še 
posebej pri sedaj zelo moder-
nih temnih barvnih tonih;

-  onesnaženje ozračja, ki pov-
zroča hitrejše propadanje 
zaključnih slojev in pojavljanje 
razpok;

-  umazanija in smog, ki estet-
sko vplivata na fasade.

Z dodatkom karbonskih vlaken 
v armirni in zaključni sloj lahko 
izboljšamo nekatere njihove 
lastnosti.

Karbonska vlakna v armirnem 
sloju poskrbijo za povečanje tlač-

ne in udarne trdnosti. Dobimo 
tako visoke vrednosti odpornosti 
na udarce, da ustrezajo zahte-
vam odpornosti proti udarcem 
toče. Enako velja tudi za zaključ-
ne omete, dodatno pa vlakna v 
zaključnem ometu poskrbijo tudi 
za premoščanje pojava lasnih 
razpok, ki se pojavljajo zaradi 
temperaturnih sprememb.
Z dodatkom karbonskih vlaken 
v fasadne sloje povečujemo ter-
mično-mehanske lastnosti ter 
s tem podaljšujemo življenjsko 
dobo fasad.

Vrednost udarne trdnosti, ki se 
dosega na trgu s 3 mm armir-
nim slojem, se v največ primerih 
giblje okoli 3 Joule, v redkih pri-
merih dosega 6 Joulov. S kar-
bonskim sistemom v debelini 
3 mm pa dosegamo vrednosti 
udarne trdnosti 15 Joulov.
Z dodatkom karbonskih vlaken 
v armirne in zaključne omete 
povečujemo tudi elastičnost 
in natezno trdnost fasadnega 
sistema. To hkrati pomeni tudi 
vgrajevanje armirnega sloja z 
majhnimi napetostmi, kar je 
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daljšem obdobju mnogo večje in dražje, kot 
je bilo pričakovati.

ČE IMAMO STARO FASADO
Če je zgolj umazana, se lahko prebarva 
s kvalitetno fasadno barvo, ki bo zaključni 
sloj ponovno utrdila, povečala njegovo 
vodoodbojnost in trdnost ter zagotovila 
lepši, bolj estetski videz. Če je zaključni sloj 
fasade razpokan in poškodovan, se svetuje 
sanacijo fasade z dodatno izolacijo, recimo 
debeline 10 centimetrov, saj cena izolacijskih 
plošč v celotni vrednosti izvedbe sanacije ne 
pomeni niti četrtine vrednosti investicije. 
Poleg tega se investicija v dodatno toplotno 
izolacijo pri stroških ogrevanja povrne 
v nekaj letih, v petih do šestih letih za 
povprečno enodružinsko hišo.

NEKOČ EKSTREM, DANES 
MINIMUM
Še pred nekaj leti je bila debelina fasade 
pet centimetrov, danes nameščamo štirikrat 
debelejšo izolacijo. Debeline izolacij, ki so 
pred nekaj leti veljale za ekstremne, so danes 
že minimum, najbolj ekonomična izolacija 
pa še vedno ostaja ekspandirani polistiren 
EPS-F, to je stiropor. Z izolacijo iz EPS-F 
se v Evropi in pri nas še vedno izdela 
večina fasad, veliko manj s kameno volno, 
druge vrste izolacij pa so v celotnem deležu 
izolativnih fasad zanemarljive. Razmerje med 
ceno in izolativnostjo torej ostaja na strani 
EPS-F in tako bo tudi v prihodnje. Verjetno 

pa se bo občutno povečal delež sivih in 
podobnih ( kombinacija belega in sivega EPS)  
izolacijskih plošč iz EPS-F, ki so za približno 
dvajset odstotkov bolj izolativne od belih in 
cenovno tudi primerljive. Prihodnost preostalih 
izolacij, predvsem kamene volne, pa je v 
bolj mineralnih sestavinah in izpolnjevanju 
višjih zahtev z vidika požarne varnosti. Druge, 
predvsem izolacije iz naravnih materialov, 
kot je na primer lesna volna, pa bodo tudi v 
prihodnje v domeni bolj ozaveščenih graditeljev 
objektov, ki so za takšne materiale pripravljeni 
plačati tudi višjo ceno. Drugi fasadni materiali 
se izboljšujejo predvsem glede boljših rešitev 
pri kritičnih detajlih, na primer stikih fasade z 
okni, s strešnimi obrobami, policami. Lepila 
oziroma armirni sloji ostajajo na cementni 
osnovi, saj izpolnjujejo vse bistvene zahteve, 
ki jih mora imeti fasada. Tu gre predvsem za 
mehanske lastnosti, kot so odpornost proti 
udarcem, elastičnost ... Se pa tudi pri tem med 
različnimi materiali pojavljajo velike razlike 
v kakovosti, zato ni odveč, če smo pozorni 
še na kakovost te komponente fasadnega 
sistema, ki je bistvena tudi za trajnost fasade.

SAMOČISTILNI  
ZAKLJUČNI SLOJI
Glede trendov pri zaključnih fasadnih ometih 
Aleš Benet iz podjetja Caparol pravi, da se 
večinoma vgrajujejo osnovni akrilni in silikatni 
fasadni ometi. Vse več pa se uporabljajo boljši 
silikonski zaključni ometi in najboljši karbonski 
zaključni ometi z nanoefektom in fotokatalizo, 

ojačani s karbonskimi vlakni. Karbonski 
zaključni ometi zmanjšajo verjetnost alg in 
plesni na minimum in so samočistilni, kar 
pomeni, da je fasada dlje časa čista. Ob 
tem poudari, da moramo za različne dele 
fasade izbrati ustrezne materiale, ki morajo 
biti pravilno vgrajeni. Pred pričetkom izdelave 
pa preverimo nosilnost podlage, na katero 
bomo pritrjevali nov fasadni sloj.

TRENDI BARV
Pred leti so bile moderne bolj intenzivne 
barve, na primer temno siva, temno rdeča. 
Danes se izbirajo bolj pastelne barve in 
zelo pogosto se kombinirajo z odtenkom 
temnejše na delih objekta, na primer okoli 
vhoda. Še vedno se pojavljajo želje po 
močnejših tonih, ki jih pa vsi proizvajalci 
v glavnem ne priporočajo, saj je njihova 
obstojnost vprašljiva in v glavnem zbledijo. 
Upoštevati je treba, da je poleti temperatura 
na površini fasade v močnih tonih na soncu 
tudi do 75 stopinj Celzija, ponoči pa se 
ohladi na recimo 25 stopinj, in da pri teh 
temperaturnih razlikah nastajajo napetosti v 
vseh fasadnih materialih ter lahko nastanejo 
deformacije in tudi razpoke, zato ne bo 
odveč, če prebarvamo vsaj celotno površino 
strani, še bolje pa celotno fasado. Garancije 
na materiale so do deset let, na izvedbe pa 
običajno eno leto. Če je fasada izvedena 
kakovostno, z upoštevanjem vseh navodil 
proizvajalcev in so vse predhodne faze 
pravilno narejene oziroma dovolj posušene, 
je praktično trajna.
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VELIKA IZBIRA SKUTERJEV

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

C
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• šivanje po naročilu
• vsa šiviljska popravila

• 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

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

PROMAS, d.o.o. 
Srednja vas 5,  
4275 Begunje na Gorenjskem
Tel.: 04/530-77-90; Fax: 04/533-40-11
GSM 1: 041/639-435
GSM 2: 051/365-674
www.promas.si   e-mail: info@promas.si

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

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

 KONKURENČNE CENE • TRADICIJA IN KVALITETA NA PRVEM MESTU

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 9. 6. 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 ...

Nagrajenka prejšnjega meseca Blažka Gregori, Podkoren 2, Kranjska Gora

TAXI 
Marolt
Prevozi oseb 
NON-STOP
5+1   8+1
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041 953 505
darko.marolt@telemach.net
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Strahinj 120  -  4202 Naklo, GSM: 051/ 358 368
E-mail: info@megales.si, www.megales.si

ODKUP, 
POSEK, 

SPRAVILO 
IN PREVOZ 

LESA

uši izčrpavajo rastlino
v naši družini že od nekdaj okolico hiše 
krasijo vrtnice. vsako pomlad pa jih na-
padejo uši, ki uničijo vršičke. ali obstaja 
kakšno naravno škropivo, saj ne želim 
uporabljati kemičnih snovi, ker imam 
doma tudi mačko in kužka?
Uši so na vrtnicah in vseh ostalih rastlinah 
velika nadloga, saj močno oslabijo rastli-
no, poleg tega pa lahko prenašajo bolez-
ni. Ker se zelo hitro množijo, je potrebno 
ukrepati takoj, ko se pojavijo. Uporabimo 
sredstvo Bio Plantella Flora kenyatox 
verde, s katerim kontaktno poškropimo 
škodljivca in ga uničimo. Narejen je iz 
naravnega piretrina, iz rastline dalmatin-
ski bolhač. Učinkuje kontaktno in uniči 
vse stadije škodljivcev. Ker je rastlinskega 
izvora, nima nobenega negativnega vp-
liva na okolje. Škropljenje ponovimo čez 
3 dni za popolno učinkovitost. 

majhni plodovi
vsako leto imam problem v času dopus-
ta, komu zaupati zalivanje vrta, ko ven-
dar to počnemo vsakodnevno in nam 
vzame več ur. Čemu so plodovi kljub 
zalivanju majhni in se ne razvijajo? 
Plodovi za pravilen razvoj potrebujejo 

veliko vode in hranil, kar je posebno iz-
razito pri plodovkah, kot so: paradižniki, 
jajčevci, paprike in kumare. Zalivamo na 
način namakanja, tako da voda počasi 
pronica v globino in ne ostaja na površju. 
S tem spodbudimo rast korenin v globino. 
Poleti enkrat ali dvakrat tedensko doda-
jamo v zalivalko ali škropilnico tekoče 
organsko gnojilo iz morskih alg  Bio Plan-

tella Vrt in tako zagotovimo vsa potrebna 
hranila za pravilen razvoj plodov. Velik 
pomen ima odpornost rastlin. Z rednim 
tedenskim škropljenjem z vitaminskim 
in aminokislinskim kompleksom Bio Pl-
antella Vita dvignemo odpornost rastlin 
pred vdorom bolezni, škodljivcev ali vre-
menskih sprememb. 

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: Franci Jalen, Tenetiše 56, Golnik; Zdenka Snedic, 
Predoslje 98, Kranj; Veronika Bešter, Virmaše 140, Škošja 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

naGRaDno vPRaŠanJe:

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

Pravilen odgovor pošljite na naslov: 
klub Gaia, sinJa GoRiCa 2, 1360 vRHnika

katero učinkovito naravno sredstvo 
uporabimo ob napadu uši?
Odgovor: _________________________________________________

svetuje

Vrtnarite skupaj z nami. 
Brezplačni nasveti:  080 81 22
www.klubgaia.com | gaia@klubgaia.com
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Zelenjavni vrt
V času mraza sejemo pod zaščito, sicer pa na prosto: cvetačo, 
zelje, ohrovt, brstični ohrovt, fižol, solato, špinačo, redkvico, 
grah in mesečne jagode. Na prosto lahko po 15. maju sadimo 
oz. presajamo kumare, bučke, papriko, buče, sladko koruzo, 
krompir, paradižnik, gomoljno zeleno in melone. Rastline, ki 
jih imamo v rastlinjaku, počasi privajamo na razmere na pro-
stem. Ko jih presadimo na prosto, jih prvih nekaj dni ščitimo 
pred soncem, mrazom in vetrom. Okoli sadik zemljo zrahlja-
mo in izboljšamo s kompostom. Vrtnine redno okopavamo. 
Paradižnikom napravimo oporo. V tem času se v večjem številu 
pojavijo polži. Postavimo jim pasti.

Zeliščni vrt
Na prosto lahko sejemo zelišča kot so: ajda, šetraj, majaron, 
baziliko, krešo, dihnik, gorčico idr. V prvi polovici maja poskr-
bimo za zaščito v hladnih nočeh in jutrih, v drugi polovici maja 
pa sejemo na zavetna mesta. Trajnice, kot je npr. timijan, 
lahko razmnožujemo z razdeljevanjem. Proti koncu meseca, 
ko se zemlja ogreje, pripravimo poletno zastirko. Med zelišča 
natresemo 2 do 4 cm debelo plast organskega materiala (zmle-

maJska vRtna oPRavila

to lubje). S tem preprečimo rast plevelov in zaščitimo zemljo 
pred prekomernim segrevanjem in izhlapevanjem. Proti koncu 
meseca lahko začnemo obirati trajna zelišča. Če imamo zeliščni 
vrtiček na balkonu, sejemo in sadimo zelišča.

sadni vrt
Pod krošnjo dreves nasujemo zastirko, da preprečimo rast ple-
velov in pretirano izhlapevanje vode. Ko začne drevje zeleneti, 

Maj ali veliki traven je mesec ljubezni. Narava je polna cvetja, toplo sonce pa nas vabi v vrt, kjer nas čaka 
kup opravil. Pa ne le delo. Vreme že dopušča, da v vrtu posedimo, se skozenj sprehodimo in naužijemo 
opojnega zraka. Vendar naj nas toplota ne zavede. V maju se lahko pojavijo pozne spomladanske pozebe, 
ki nam bodo uničile cvetje in pridelek sadja ter zelenjave. Nevarnost pozeb je velika predvsem do ledenih 
mož, ki so sredi maja. V tokratnem članku si poglejmo kakšna opravila nas čakajo maja v različnih vrtovih. 

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

Smo 
zastopniki 
blagovne 

znamke 

• VSE ZA SPOMLADANSKO UREJANJE VRTA IN OKOLICE 
VAŠE HIŠE (zemlja in gnojila, cvetlična korita in lonci, orodje,...)

• TRAJNICE, GRMOVNICE ...
• ŽELEZNINA (barve, laki, svedri, program orodja, ...)

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

• GOZDARSKI PROGRAM (orodje in zaščitna sredstva)

DOMAČE DOBROTE
JABOLČNI KIS, KRHLJI, SOKOVI, 
ČAJI, BUČNO OLJE, SONČNIČNO 
OLJE, MOKA, MED, KREME 
IN TINKTURE, SUHOMESNATI 
IN MLEČNI IZDELKI, …

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

Na voljo imamo pestro izbiro 
BALKONSKEGA CVETJA! Nudimo vam tudi 

zasaditve korit in prevoz le-teh na dom. 

Semena in sadike 
zelenjave ter paradižnika 
domačij pridelovalcev
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prenehamo s sajenjem. Sadimo lahko le še drevesa s kore-
ninsko grudo. Mlada drevesa okopavamo. Pri na novo posa-
jenih rastlinah odstranimo morebitne plodove. Prvo leto je 
pomembno, da se drevo dobro ukorenini in opomore od šoka, 
ki je nastal pri presajanju. Če je mesec sušen, drevje nekaj-
krat zalijemo. Preventivno škropimo proti škrlupu, jablanovi 
plesni, luknjičavosti, listni pegavosti, moniliji, ušem, jabolčni 
in češpljevi grizlici, krvavi uši, češnjevi muhi, oljčnemu molju. 
Škropimo v večernem času, ko ni čebel. Plodove breskev red-
čimo, ko dosežejo velikost 2 cm. Začnemo obirati jagode, na 
Primorskem tudi češnje. Drevesom ne pozabimo razrahljati 
privezov, da se lubje na vejah in debelcih ne bo poškodovalo.

okrasni vrt
Med trajnicami in enoletnicami začnemo odstranjevati plevel, 
ki se začne bujno razraščati. Na prosto presajamo eno- in 
dvoletnice, ki smo jih sejali v toplo gredo. Presajamo po 
dežju. Če je mesec sušen, rože po potrebi zalivamo. Zgodaj 
cvetoče grmovnice (npr. forsitija) po cvetenju obrežemo za 

1/3. Odcvetelim grmovnicam (npr. rododendroni) odstranimo 
ostanke cvetov. S tem okrepimo cvetove v naslednjem letu. 
V tem času lahko uspešno razmnožujemo grmovnice s pota-
knjenci. Še vedno lahko sejemo in sadimo eno-, dvoletnice in 
trajnice. Borom poščipamo vršičke. S tem upočasnimo rast in 
spodbudimo razvejevanje.

Vir: slonep.net

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

DOMAČI KOTIČEK
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

OKRASNE RASTLINE ZA BALKONE, OKNA IN • 
POKOPALIŠČA
SEZONSKE ZELENJAVNE SADIKE IN ZAČIMBE• 
TRAJNIcE IN POKROVNIcE• 
PROfESIONALNI SUBSTRATI, KORITA IN LONcI• 

VRHUNSKI 
AVSTRIJSKI PELETI
KVALITETE A1 
PREVOZ DO 10 km GRATIS! 
Informacije na: T: 04 53 53 619, 
E: tadeja.kuncic@kgz-sava.si AKCIJA!

SUHI  • 
JABOLČNI  
KRHLJI!

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 ogla-
site osebno v komerciali.

VRTNE KOSILNICE 
IN MULČERJI

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
eč

ek
 A

gr
o 

d.
o.

o.
, K

ra
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
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27.975 €

Renault Megane 2.0T Cup Nr.06, l.2016, 
12.060 km, Akrapovič, Recaro, Öhlins, 
Brembo, vsa oprema, 5 let servisov gratis

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

24.790 €

Nissan X-trail Tekna dCi 130 X-tronic, 
l.2014, 76.026 km, vsa možna opre-
ma, avtomatik, kot nov

2.999 €

Škoda Fabia Luka 1.9 TDI, l.2006, 
218.470 km, nizka poraba, ABS, 
kljuka

4.690 €

Volkwagen Golf Plus trendline 1.9 
TDI, l.2005, 233.789 km

35.900 €

Renault Espace Initiale Paris dCi 160 EDC, 
l.2016, 26.890 km, usnje, panorama, masa-
ža, vsa oprema, garancija do 2021

5.690 €

Renault Clio Grandtour 1.2 16V 
Expression, l.2011, 116.048 km, 1. 
lastnik, slovenski, redno vzdrževan

3.888 €

Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.2 JTS 
Distinctive, l.2006, 160.077 km, ABS, 
ESP, tempomat

4.299 €

Renault Scenic 1.5 DCI 
Dynamique, l.2006, 108.026 km,  
1. lastnik, redno servisran

10.990 €

Nissan  Qashqai 4WD 2.0 16V Tekna 
avtomatik, l.2007, 34.493 km, panorama, 
1.lastnik, slovenski, servisna knjiga, kot nov

13.777 €

Renault Zoe Zen, l. 2015, 16.550 
km, 1. lastnik, električno vozilo, 
odličen

4.670 €

Hyundai i30 1.4 Life + plin, l.2008, 
149.104 km, lepo ohranjen, možnost 
menjave

4.780 €

Fiat Bravo 1.4 T-Jet Emotion, l.2010, 
229.897 km, servisna knjiga, xenon, 
avtomatska klima

10.999 €

Peugeot 5008 Allure 2.0 HDi, l.2011, 
85.920 km, 1. lastnik, potrjena servi-
sna knjiga, 7 sedežev, kljuka

15.999 €

BMW 316dA, l.2012, 179.789 km, 
avtomatik, redno servisirano, lepo 
ohranjeno

5.200 €

Renault Kangoo Express dCi 90, 
l.2013, 232.685 km, slovenski, redno 
servisiran, brezhiben

13.385 €

Opel Astra 1.4 Turbo Cosmo, l.2014, 
55.003 km, esp, pdc, bi-xenon, alu 
19, navi

6.650 €

Mercedes C200T Kompressor, l.2004, 
138.398 km, usnje, izvrstno ohranjen, 
redno vzdrževan

8.500 €

Renault Megane Grandtour 1.5 dCi 
Chess, l.2013, 99.767 km, omejena serija, 
avtomatska klima, tempomat, slovenski

10.250 €

Nissan Juke 1.6 16V Tekna, l.2012, 
91.103 km, redno servisiran, veliko 
opreme, navigacija, odličen

13.999 €

Renault Captur dCi 90 Dynamique, 
l.2016, 19.922 km, kot nov

Nudimo vam varen nakup rabljenega vozila in:
• Jamstvo 30 dni, možnost jamstva 
   do 12 mesecev.
• Menjavo vozila staro za novo ali staro za staro.
• Financiranje na položnice do 72 mesecev, 
   kredit brez pologa do 96 mesecev ali leasing.
• Vsako vozilo kupljeno pri nas gre skozi 
   tehnično kontrolo, ki obsega najmanj 
  105 kontrolnih točk. 
   Za vsa vozila jamčimo tehnično brezhibnost.
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Po ugodnih cenah nudimo pripravo vseh vrst pogodb in izpeljemo celoten postopek.

TOP 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

RADOVLJIcA, cANKARJEVA – 2 sobno stanovanje 59 m2, zgrajeno l. 1981, 
adaptirano l. 2006 (okna), 2009 (kopalnica), 1/4 nad., v bloku, z balkonom. 
Stanovanje je delno prenovljeno, prijetno, mirno. Stavba ima novo fasado 
(2016), ogrevanje CK na zem. plin (nizki stroški). Dobra lokacija, urejena stavba 
(ima upravnika). Stanovanje ima v bližini tudi svoj nadstrešek za avto. Prodaja 
se z obstoječo opremo. ZK urejeno, EI v izdelavi. cena: 89.500 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: 67.000 EUR.

HRAŠE PRI RADOVLJIcI – pol hiše 131 m2, 2 etaži v spodnjem delu hiše (K+P), 
zraven sodi tudi nadstrešek. Hiša je dvostanovanjska, zgrajena l. 1976, delno 
adaptirana l. 2003 (na parceli 385 m2). Pritličje obsega 3-sobno stanovanje in 
manjšo teraso. Vhod je ločen, tudi priključki, voda se obračunava po osebah. V kleti 
je kurilnica, shramba, pralnica in sobe. Urejeno svoje ogrevanje na drva oz. možnost 
na olje za obe etaži. Etažna lastnina v urejanju. EI razred E. cena: 83.000 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: 54.500 EUR.

KOROŠKA BELA – vrstna hiša s sončno teraso 110 m2, zgrajena 
l. 1976, adaptirana l. 2007 (okna, vrata, streha), 215 m2 zemljišča. 
Neposredna bližina šole, vrtca, igrišč, trgovine, idr. Možna menjava (z 
doplačilom) za 1-1,5 sobno stanovanje v nižjem nadstropju od Koroške 
Bele do Radovljice. Nakup priporočamo družini s šoloobveznimi otroki. 
EI razred F. cena: 110.000 EUR. 

BEGUNJE – 3 sobno stanovanje 85 m2, zgrajeno l. 1987, zamenjana okna 
2014, VP/5 nad., z balkonom. Lepo in prostorno družinsko stanovanje obsega 
širok hodnik, večjo kuhinjo z jedilnim kotom in prehodom v dnevno sobo, balkon, 
dve manjši sobi, kopalnico, wc in klet v 1. etaži. Novejša stavba, parkirišče. En. 
Sanacija fasade bo avgusta 2017. Dobra lokacija – bližina šole itd in še vedno 
povsem v naravi. ZK urejeno, EI razred D. cena: 110.000 EUR.

NOVO

ZNIžANA 

CENA

UgODNO

NOVO

Geodetska uprava Republike Slovenije je z nekoliko zamude v drugi polovici 
aprila objavila poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2016. 
Razlog za zamudo je v veliki količini podatkov, ki jih je bilo potrebno obdelati. 
Celotno poročilo je dosegljivo na naslovu http://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/
etn/Porocila/Letno_porocilo__za_leto_2016.pdf. 

Tudi statistiki ugotavljajo, da je nepremičninski trg v lanskem letu ponovno 
zaživel. Promet je močno porasel in je skorajda dosegel rekordne vrednosti iz 
leta 2007, v trendu rasti pa so tudi cene. Glede na leto 2015 beležimo slabih 
10% več evidentiranih transakcij. Ugotovitev o rasi prometa in obratu cen velja 
za celotno Slovenijo. 

V kolikor se osredotočimo samo na Gorenjsko, je bila rast poslov s stanovanjskimi 
nepremičninami čez 20%, kar je nad slovenskim povprečjem. Povprečne cene 
stanovanj po območjih so bile naslednje: 
• Kranj, 224 prodaj, povprečna cena 1.610 EUR/m2, 
• Tržič, 60 prodaj, povprečna cena 1.110 EUR/m2. 
• Radovljica, 52 prodaj, povprečna cena 1.620 EUR/m2, 
• Jesenice, 97 prodaj, povprečna cena 1.040 EUR/m2, 
• Kranjska Gora, povprečna cena 2.250 EUR/m2, 
• Bled, povprečna cena 1.700 EUR/m2. 

Ob tem opozarjamo, da Geodetska uprava v svojih izračunih upošteva uporabno 
površino stanovanj, torej brez pomožnih prostorov, kot so balkoni, kleti, 
drvarnice, ipd. Zanimivo, da so bila stanovanja na Bledu le malenkost dražja 
od radovljiških, krepko najdražje območje pa je še vedno Kranjska Gora. Cene 
hiš so se za celotno območje gibale od 100.000 do 250.000 EUR, (predvsem 

Bled, Kranjska Gora, Bohinj in Radovljica), najdražja je bila prodana na Bledu 
za 650.000 EUR. Hiše v cenovnem razredu okoli 100.000 evrov je bilo moč 
najti po celotnem območju osrednje in severne Gorenjske, od Škofje Loke do 
Mojstrane.

Promet s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči je v zadnjih letih konstanten. Manjši 
upad se je zgodil le pri gozdnih zemljiščih, kar je posledica večjega števila 
prodaj v preteklih letih, ko so bili določeni lastniki zaradi žledoloma »prisiljeni« 
v prodajo. Povprečne cene so bile naslednje: 
• kmetijska zemljišča, 4,20 EUR/m2 
   (ravnina tudi čez 5,00 EUR/m2, hriboviti predeli cca 1,50 EUR/m2), 
• gozdna zemljišča, 1,07 EUR/m2 
   (hriboviti predeli 0,58 EUR/m2, Pokljuka, Mežakla, Jelovica 0,75 EUR/m2).

Obeti za prihodnje ostajajo optimistični. Počasi je pričakovati, da bo oživela 
tudi prodaja poslovnih prostorov in zemljišč za gradnjo stavb. Dobre ponudbe 
stanovanjskih nepremičnin namreč že krepko primanjkuje, kar bo gotovo 
opogumilo kakšnega investitorja, da se loti gradnje in nova stanovanja ponudbi 
trgu. Obstoječa ponudba novih stanovanj namreč pohaja, neprodanih naj bi bilo 
še cca 60 stanovanj. Veliko vlogo v celotnem procesu pa bodo še vedno igrale 
banke in njihova posojilna politika. V kolikor bodo obrestne mere tudi v prihodnje 
ostale na nizkih nivojih, potem se za povpraševanje po nepremičninah ni bati. 
Drži pa, da so banke v zadnjem obdobju vseeno nekoliko zaostrile pogoje za 
najem posojil. Zato nasvet vsem, ki se odločajo za nakup nepremičnine, naj 
pohitijo. 

Anže Urevc, univ. dipl. inž. grad.

Poročilo GURS o dogajanju na nepremičninskem trgu v letu 2016 (Gorenjska)

UgODNO
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PRODAJA IN PREPIS VOZIL

www.avto-lesce.si

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

VW  Touran 1.6 TDI 
BlueMotion, l. 2015, 117.379 
km, servisna knjiga

BMW serija 3: 316d, l. 2014, 
95.731 km, servisna knjiga, 
navigacija, električni paket

16.700€

Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi 
S S Feel, l. 2016, 37.536 km, 
servisna knjiga, tempomat

12.900€

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

Citroen C4 Picasso 1.6 
HDi, l. 2014, 107.793 km, 
servisna knjiga

12.900€

Citroen  C5 Tourer 2.0 HDi 
FAP, l. 2014, 142.699 km, 
servisna knjiga, tempomat

12.600€

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

12.900€
 

Mercedez Benz  B-Razred 
B 180 CDI, l. 2012, 144.010 
km, servisna knjiga

12.900€

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

15.900€

Peugeot  5008 1.6 e-HDi 
AVT., l. 2015, 113.480 km, 
servisna knjiga

12.900€

Škoda  Superb Combi 4x4 
2.0 TDI, l. 2014, 61.000 km, 
servisna knjiga

21.900€

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.

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

50.990€

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

22.900€

Opel  Zafira Tourer 2.0 CDTi 
ECO, l. 2013, 107.060 km, 
servisna knjiga

11.9 00€ 13.300€

Bled, Grajska 3, tel.:04/ 574 16 16, www.smon.si

Klemen Zima s.p. 

Vabimo vas, da se v domačem 
ambientu naše slaščičarne 
posladkate z raznoliko ponudbo 
dnevno svežih sladic, domačega 
sladoleda in izvrstno kavo. 
Možnost naročila tort za vse 
priložnosti, potic in drobnega 
peciva. Vljudno vabljeni.
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AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 45, 4212 Visoko, tel. 04 275 9300

peugeot.si

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 4,5 l/100 km. Izpuh CO2: 104 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki 
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev 
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
* Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 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 financiranja Peugeot – MODRI BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.990 EUR; mesečni obrok je 108 EUR pri 30% pologu in ročnosti 84 mesecev; višina pologa 
je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 18.04.2017 znaša 8,1% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; 
izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,6%; financirana vrednost 6.993 EUR; skupni znesek za plačilo 11.816 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.

TEMPOMAT PROSTOROČNO TELEFONIRANJE 

PEUGEOT 208

NE VOZI, 
POTUJ.

9.990 €* 

PEUGEOT 208
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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
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