najboljši že 25 let

ČAS JE ZA DOBER PIKNIK
8
NA TANDEMSKI POLET
15
V KRANJSKO GORO
CENTER VARČNEGA OGREVANJA 18
– GOMON SOLAR
j u n i j 2017

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

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

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

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

Novi časi,
nova doživetja.

www.volkswagen.si

DO NOVIH
KOREKCIJSKIH
OČAL Z
NAROČILNICO
VSEH
OKULISTOV
V SLOVENIJI,
LAHKO TUDI
BREZ
DOPLAČILA!

Prednosti za uporabnika
• Zmanjšano bleščanje
• Bolj kontrasten vid
• Udobnejši in bolj sproščen vid
• Manjše napenjanje
in utrujenost oči
• Vse prednosti Hoyinega
izjemnega Hi-Vision LongLife

Novi Golf.

Dom je, kjer se počutimo varne
Avtomatska
garažna vrata

od 897 € *

Vhodna vrata
brez obsvetlobe

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.

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.

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

Avtohi{a Vrta~, d.o.o. Kranj
Delavska cesta 4, 4000 KRANJ,
tel.: 04 27 00 200, www.avtohisavrtac.si
VWoglasDealer_Golf_2017_210x297.indd 1
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HIŠA NA KOLESIH
»Letos na dopust z avtodomom«
Počasi se približuje poletje, z njim pa težko pričakovan dopust. Ste se že odločili kam se boste
tokrat odpravili? Če še ne veste, vam mi tokrat priporočamo potovanje z avtodomom.
Zakaj na počitnice z avtodomom?

Z avtodomom ali kar »hišo na kolesih« boste dopust preživeli
povsem samosvoje in neodvisno, začutili boste utrip države,
ki jo boste obiskali ter doživeli gostoljubnost domačinov.
Nenazadnje se lahko z avtodomom ustavite kjerkoli in kadarkoli
želite. Pred odhodom pa se je na takšno avanturo potrebno
dobro pripraviti in narediti načrt potovanja, da vas med potjo
ne presenetijo nepričakovani stroški ali druge neprijetnosti.
Potovanje z avtodomom je primerno tako za skupino prijateljev,
kot za družine, saj avtodomi nudijo dovolj prostora in udobja
za več oseb. Prednost avtodoma je tudi ta, da v njem spite
in vam ni potrebno iskati prenočišča ko prispete na željeno
lokacijo. Vsekakor je avto-dom odlična rešitev, če želite vsako
noč prenočiti v drugem kraju, saj vemo, da so nočitve v hotelih
za eno noč najdražje. Hkrati pa si lahko v avtodomu hitro
pripravite tudi obrok.

Kam in kdaj z avtodomom?

»Avtodomarji lahko koristimo »hiše na kolesih« vse leto.
Zmotno je misliti, da bi potovali le v poletnih mesecih. V
poletnih mesecih je cena najema najvišja, na cestah in kampih
je veliko gneče … Avtodomi danes omogočajo potovanje
tudi v bolj hladnih mesecih saj je večina zimsko-letnih. Si
predstavljate, da greste na smučanje z avtodomom in ste vsak
dan na drugem smučišču pa še to zjutraj prvi na progi.
Naj vam naštejemo nekaj namigov za potovanje jeseni,
spomladi in pozimi. Septembra, oktobra, novembra in
spomladi so razmere za potovanje v južne dežele Evrope zelo
dobre. Priporočamo obisk, Grčije, Turčije, Sardinije, Korzike,
Sicilije, Dalmacije, Albanije, Španije, Portugalske. Vedno so
aktualni obiski evropskih prestolnic. Toskana skozi vse leto
privablja avtodomarje na potovanje in raziskovanje te prelepe
pokrajine. Vedno več družin se odloča za krajše izlete v
evropske zabaviščne parke.
V visoki sezoni (ki praviloma traja od maja pa tja do sredine
septembra, štejejo pa se tudi prazniki) so avtodomi povečinoma
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že zasedeni, zato se splača poslati povpraševanje že zgodaj. Za
daljše najeme sredi sezone, priporočamo , da se pozanimate
vsaj pol leta prej.
Če ste v dilemi ali avtodom najeti ali kupiti, vam nekateri
ponudniki ponujajo dolgoročne najeme. Za določeno vsoto,
dobite vsako leto določeno število dni v visoki sezoni in v nizki
sezoni. Cena tega paketa je ponavadi zelo ugodna, stranka pa
lahko vse dni razbije na več najemov ali jih združi. To vrsto
ponudbe so prvi ponudili pri www.hisanakolesih.com, kjer
pravijo da je ta vrsta najema, predvsem dobra za tiste, ki
nimajo časa izkoristiti svojega, ali za tiste, ki si ga ne morejo
privoščit. V primeru, da želite dodatne dni, jih dobite po
znižanih cenah.
Če boste letos potovali z avtodomom, je sedaj resnično zadnji
trenu tek, da si ga rezervirate. Morda pa dobite še kakšen last
minute najem v visoki sezoni. Če pa še ne veste kdaj bi šli na
dopust in lahko odidete konec poletja, jeseni, pozimi ali pa
spomladi je sedaj čas da si termin rezervirate, pripravite plan
potovanja ali pa se obrnete na nas , www.hisanakolesih.com in
vam bomo pri tem z veseljem pomagali.
Vir: Lifestyle.enaa.com/wwww.hisanakolesih.com/Gorenjski Grafiti

Hiša na kolesih
SOLES D.O.O.
PE ROŽNA ULICA 44
4208 ŠENČUR
www.hisanakolesih.com
info@hisanakolesih.com
GSM: +386 31 732 777

PEUGEOT SUV

peugeot.si

SUVERENI

NA VSEH
POTEH

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 – SUV 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 29.05.2017 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.
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.

SUV PEUGEOT 2008 & 3008

AVTO PARTNER d.o.o., Cesta železarjev 27, 4270 Jesenice, tel. 04 583 6660
SLO_PEUGEOT_SUV_2008_&_3008_oglas_koncesionarji_210x148_v2.indd 10
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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

IBV d.o.o.
Alpska cesta 43
4248 Lesce
tel: 04 530 20 60, fax: 04 530 20 61, E-mail: ibv@siol.net, www.ibv.si

Smo proizvajalci bremenskih žičnih vrvi in verig
po naročilu, pri nas pa se lahko oskrbite tudi
z vso ostalo dvižno in povezovalno tehniko
oziroma elementi kot so škopci, bremenski
kavlji in obroči, natezne matice, različna
prijemala za pločevino in beton, dvižni in
povezovalni trakovi, verige za povezovanje
tovora, verižni dvižniki, nudimo pa vam tudi
možnost testiranja vaših izdelkov na našem
trgalnem stroju kapacitete 100t.

ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA ZAUPANJE IN SE PRIPOROČAMO ŠE NAPREJ!
junij 2017 •
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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: PH01569B, Lokacija: Ljubno, Opis: starejša stanovanjska hiša, Površina hiše: 140 m2,
Površina zemljišča: 620 m2, Letnik/obnova: 1.
1920/1980, Cena: 71.000 €.

VO
NO

VO
NO

Šifra: PH01562B, Lokacija: Dovje pri Mojstrani
Opis: Stanovanjska hiša, Površina hiše: 200 m2,
Površina zemljišča: 680 m2, Letnik/obnova: 1.
1931/ 1980, Cena: 145.000 €.

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

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

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

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: 238.000 €

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

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: 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 €.

Podroben opis nepremičnin
poiščite na www.makler-bled.si
4

Šifra: PH01560L, Lokacija: Studenčice pri Lescah,
Opis: Masivna lesena stanovanjska hiša – odlična stavba! Površina hiše: 430 m2, Površina
zemljišča: 684 m2, Letnik/obnova: 1998, Cena:
390.000 €.
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Pokličite nas za ogled
041 704 548
ali 041 647 974
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Vrtna opravila v juniju
Vrt so že ogrele prve visoke temperature in morda nakazale tudi vroče
poletje. Zelenja okoli nas je vedno več, pobiramo že prve prideke, tudi
balkoni in okna so vedno bolj pisani. Da bodo balkoni poleti še lepši,
rastline zalivajmo in gnojimo z ustreznimi gnojili, odstranjujmo odcvetele
cvetove in pregledujmo, da bomo opazili morebitne bolezni in škodljivce
ter proti njim pravočasno ukrepali.

Okrasni vrt

Zelenjavni vrt

Če v maju nismo utegnili sejati in saditi vsega, kar smo načrtovali, lahko
v začetku meseca še posadimo nizki fižol in sladko koruzo. Sejemo tudi
korenček, peteršilj, rdečo peso, ohrovt in proti koncu meseca endivijo.
Za boljšo vlažnost tal in tudi za varstvo pred pleveli se poleti poslužujemo
zastiranja tal z različnimi organskimi zastirkami, ki jih polagamo na golo
površino tal med gredicami in okoli rastlin. Prekrivamo tudi tla okrog
grmovnic v okrasnem vrtu in v sadovnjaku, okrog drevesnih kolobarjev.
Kot zastirko lahko uporabimo pokošene ostanke trave, slamo ali lubje. V

KGZ GOZD BLED z.o.o.
Za žago 1 A, 4260 BLED
TEL. 04 575 05 19
trgovina@gozd-bled.si
www.gozd-bled.si

• PROGRAM ZA VLAGANJE STEKLENICE,
KOZARCI, POKROVI
• GAJBICE ZA
SHRANJEVANJE
PRIDELKOV
• OGLJE ZA ŽAR
• TRAJNICE IN ENOLETNICE
ZA GREDICE IN GROBOVE
• GNOJILO ZA ROŽE
• ŽELEZNINA
(barve, laki, svedri, program orodja, ...)
DOMAČE DOBROTE • ORODJE
jabolčni kis, Krhlji, sokovi,
(vrtne škarje, noži, lopate, vile, ...)
čaji, moka, bučno olje,
• Gozdarski program
sončnično olje, MED, kreme
(orodje in zaščitna sredstva)
in tinkture, SUHOMESNATI IN
MLEČNI IZDELKI, ...

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

namakalni
program

Smo
zastopniki
blagovne
znamke

Obiščite nas na Rečici, Za žago 1a na Bledu ali nas pokličite na 04/57 50 519
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primeru sušnega junija moramo redno zalivati korenček, kolerabico, rdečo
peso, redkvice in ostale korenovke, da ne bodo razpokale. Našo pomoč v
suši potrebuje tudi ostala zelenjava, predvsem tista, ki cveti, saj z odpadanjem cvetov izgubljamo tudi pridelek.

Sadni vrt

S toploto prihaja v naše sadovnjake vedno več škodljivcev in med bolj
nadležne spadata v juniju, poleg uši, tudi jabolčni in slivov zavijač. Posledice
njunega delovanja opazimo jeseni, ko z dreves, še posebej pa s tal, pobiramo črviva jabolka in slive. Kdor ne želi uporabljati škropiv, lahko proti tema
dvema škodljivcema v krošnje dreves obesi feromonske vabe. V sadovnjaku so koristne tudi rumene lepljive plošče, ki s svojo živahno rumeno
barvo privabljajo različne škodljivce, da se prilepijo nanje. Proti plazečemu
mrčesu ovijemo debla dreves z lepljivim trakom.
Vir: Kalia.si/Gorenjski Grafiti

Črpalke, namenjene zaščiti rastlin
pred škodljivci in boleznimi
• na traktorski pogon
• za motokultivatorje
• pogon z elektro
ali bencinskim
motorjem

Vreček Agro d.o.o., Kranj

Vrtno trato redno in precej pogosto kosimo, tako da jo pri vsaki košnji
skrajšamo le za tretjino. Poleti kosimo trato nekoliko višje, kot spomladi,
to je na višino štiri do pet centimetrov. Tudi na zalivanje ne pozabimo.
Pomembno je dolgotrajno zalivanje v daljših časovnih razmakih, saj bo s
tem trava okrepila korenine in tako bolje konkurirala tudi plevelom. Če
je junij vlažen, trato še zadnjič pred jesenjo pognojimo. Listje odcvetelih
okrasnih čebulnic pustimo v zemlji dokler ne porumeni, saj se bo v tem času
v čebulici nabralo dovolj hranilnih snovi za cvetenje prihodnje leto. Kmalu
bodo začele cveteti tudi čebulnice, ki smo jih sadili spomladi, poleg njih pa
lahko posadimo še enoletnice, s katerimi se bodo lepo dopolnjevale. Junija
sejemo tudi dvoletnice, kot so marjetice, spominčice, pajčolanka...

Črpalke za namakanje
in pretakanje gnojevke

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

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

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

PRODAJA IN SVETOVANJE PRI IZBIRI FITOFAMACEVTSKIH SREDSTEV

STROKOVNJAK KMETIJSKE ZADRUGE SAVA LESCE SVETUJE:

VRTNA OPRAVILA V JUNIJU IN JULIJU
• V tem času na vrtu predvsem zalivamo, okopavamo, gnojimo in zatiramo plevel
• Na izpraznjene gredice sejemo letni radič, endivijo, sorte solat, ki gredo pozno v cvet,
korenček, brstični in listnati ohrovt, brokoli, črno redkev; konec junija pa tudi že prezimni
radič in repo. Že drugič lahko posadimo kumare in fižol. Pazimo na kolobar
• Kumaram, bučkam in lubenicam odstranimo vršičke
• Paradižnik privezujemo ob oporo in odstranjujemo zalistnike
• Med vrtnine položimo zastirko
• Dopoldan nabiramo žajbelj, meto, ognjič, šetraj, timijan, meliso (v popkih), poprovo meto
(pred cvetenjem), kamilice, sivko (cvetoče poganjke) in jih posušimo v senci
• Rastline, ki so prijazne okolju varujemo pred boleznimi in škodljivci z pripravki.
Uporabljamo sredstva za krepitev rastlin na osnovi alg, aminokislin, preslice; nastavljamo
vabe za polže, rumene plošče…
• Sejemo dvoletne cvetlice: turške nageljne, mačehe, marjetice, spominčice, rožlin, naprstec
• Redno pregledujemo pušpan (gosenice pušpanove vešče)
• Obrezujemo žive meje
• Vrtnicam sproti odstranjujemo odevetele cvetove in jih pred sušnim obdobjem dognojimo
• Trato redno kosimo na 4 – 5 cm, odstranjujemo mah in širokolistni plevel, dosejavamo
seme, jo dognojujemo in po potrebi zalivamo
• Na jablanah in hruškah so v tem času nevarni škrlup, plesen, uši, jabolčni zavijač.
Odstranjujemo (ščipamo) bohotivke.
KONTAKT ZA SVETOVANJE:

Vrtne kosilnice
in mulčerji
KONTAKT ZA PRODAJO
T: 04 53 53 624, Kristjan Joras,
E: kristjan.joras@kgz-sava.si
ali osebno v komerciali

OLGA CVENKEL G:031/248-307
olga.cvenkel@kgz-sava.si

AKCIJA
v mesecu JUNIJU!

VRHUNSKI AVSTRIJSKI PELETI
KVALITETE A1

• MOKA IN IZDELKI PODJETJA MLIN KATIĆ

• MLADI KROMPIR DOMAČEGA 
   LOKALNEGA PRIDELOVALCA

•BARONOVE JAGODE IN OSTALI 
PROIZVODI KMETIJE ŠLIBAR
•JAGODNI SOK, JAGODNA MARMELADA,
•BEZGOV SIRUP

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

PREVOZ DO 10 km GRATIS!
Informacije na:
T: 04 53 53 619, E: tadeja.kuncic@kgz-sava.si

•SOK IN KIS PRIDELAN IZ LASTNIH
JABOLK
•KONOPLJINA MOKA IN OLJE
•BUČNO OLJE
•ajdova moka iz domače proizvodnje
junij 2017 •
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ČAS JE ZA PIKNIK!

Dandanes je žar skorajda povsod po svetu zelo priljubljen način priprave hrane, še zlasti v toplih pomladnih,
poletnih in jesenskih dneh. Na voljo nam je cela vrsta različnih žarov in tudi pripomočkov, s katerimi si lahko
olajšamo delo, s poznavanjem osnov peke na žaru pa se hitro naučimo, kako pravilno pripravljamo hrano,
da nam ne zogleni nad žerjavico, temveč je takrat, ko jo ponudimo, ravno prav sočna in vabljivo zapečena.
Priprava hrane na odprtem ognjišču vzbuja v nas pristne
občutke povezanosti z naravo. Izbira lokacije za piknik je v vaših
rokah, poskrbite le, da izberete varen kraj za pečenje oziroma
da poskrbite za varnost pred požarom. Poskrbite tudi za zaščito
pred insekti, predvsem pa pred klopi. Preden začnete s peko,
Žar na oglje, plin ali elektriko?
Težko bi rekli, kateri žar je najprimernejši in najboljši. Najbolje je,
da si vsak izbere takega, ki najbolj ustreza njegovim potrebam in
zahtevam. Pred nakupom je treba premisliti, koliko denarja smo
za žar pripravljeni odšteti ter ali bomo žar največkrat uporabljali v
naravi ali doma. Električni in plinski žari so enostavni za uporabo
in čiščenje, hitro se segrejejo, temperaturo pa lahko poljubno
nastavljamo in uravnavamo. Največja pomanjkljivost plinskih in
električnih žarov je, da hrana nima značilnega vonja in okusa po
dimu, na katerega prisegajo ljubitelji jedi z žara. V tem primeru
je zagotovo najboljša izbira klasičen žar na oglje, ki da peki
poseben čar, treba pa si je vzeti nekaj časa, da zakurimo oglje in
pravilno segrejemo žar.

OKANOVA RIBOGOJNICA

Mošnje
Kdaj je žar dovolj segret?
Marija Cvenkel
Vsak žar moramo pred peko
Spodnji Otok 2, 4240 Radovljica
Tel.: 04/ 530 60 70
dobro razgreti, sicer se bo hrana
Mobitel: 031 579 905
cvenkel@siol.net
prijemala na ploščo ali rešetko,
iz živil pa bo kapljal dragoceni Jejte dobro! Jejte
zdravo! Jejte varno!
sok. Oglje je dovolj razžarjeno,
Okanova ribogojnica v
ko se na površini pokažejo beli, Mošnjah Vas vabi, da
nazobčani robovi, žerjavica pa svoj jedilnik popestrite s
kvalitetnimi postrvmi.
je rdečkaste barve. Seveda se
POSLUJEMO:
popoldne (razen nedelje,
moramo zavedati, da bo od • vsako
ponedeljka in torka) dve uri pred
trenutka, ko prižgemo oglje, • mrakom
v soboto in nedeljo tudi
od 9.00 do 11.00 ure
preteklo najmanj 15 do 20    dopoldne
• po predhodnem telefonskem
dogovoru 031/ 579 - 905
minut, da se oglje ustrezno Vašega obiska se veselimo!
segreje in razžari. Temperaturo
žara (na oglje, plin ali elektriko) najlažje preverimo tako, da dlan
podržimo približno 5 cm nad ploščo ali ogljem – če zdržimo
približno pet sekund, potem je žar pripravljen za peko.

preglejte vaš žar. Na začetku vsake sezone je potrebno žar
temeljito očistiti in pripraviti za peko. Morebitno rjo odstranite
ali zamenjajte z rezervnim delom, če ostankov rje ne morete
očistiti. Po vsakem pečenju na žaru je treba žar temeljito
očistiti pepela in ga odstraniti na varno mesto.

Peternelj Janez s.p.
Podbrezje 32, 4202 Naklo
tel.: 04/ 530 66 00

ČAS PIKNIKOV JE TU!
NUDIMO VAM OKUSNO MESO ZA ŽAR!
• čevapčiči
• pleskavice
• klobasice

• svinjska rebra
• kotleti
• vešalice

• ražnjiči

Poleg mesa za žar vam nudimo tudi vse vrste
svežega mesa, suhe domače salame, mrežne
pečenke, ...

Ne pozabimo na olje!
Da se živila med pečenjem ne izsušijo, jih moramo namazati
z oljem. Najprimernejše je rastlinsko olje, saj nima izrazitega
lastnega okusa. Olje lahko na živila nanesemo pred pečenjem
ali med peko, z oljem pa lahko premažemo tudi mrežico ali
ploščo žara. Za mazanje z oljem uporabljamo čopič. Živila, ki jih
pečemo na žaru, ne mažemo z maslom ali margarino, saj bi med
peko prehitro potemnela. Če na žaru pečemo puste kose mesa,
jih pred pečenjem vsaj za pol ure položimo v oljno marinado, v
katero lahko dodamo tudi poljubna zelišča ali začimbe.
Mesne, ribje ali zelenjavne dobrote
Izbira živil, ki jih pečemo na žaru, je zelo pestra in raznolika.
Pečemo lahko večje ali manjše kose mesa, ribje fileje, steake ali
cele ribe, različne mesne izdelke, zelenjavo, sir, sadje ipd.
TRGOVINA • VODOVODNE INŠTALACIJE • OGREVANJE
• SVETOVANJE • PROJEKTIRANJE • IZVEDBA

P.E. PLINSTAL, TRGOVINA IN INŠTALACIJE
Industrijska 1 a, Jesenice • T: 04 581 02 33
POLNJENJE PLINA V • PLINSKI ŽARI • JEKLENKE
TURISTIČNE JEKLENKE • KUHALNIKI • PRIBOR
Turistične
plinske
jeklenke
1, 2, in 3 kg
8
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• PLINSKI GORILNIKI
• DODATNA OPREMA
• PLOŠČE, STOJALA
• OPREMA ZA KAMPIRANJE

Plošče za kamin
različnih dimenzij
Odprto vsak dan: od 07. do 17.30 ure, sobota od 07. do 12. ure

VRHUNSKE LETNE KUHINJE, VRTNI ŽARI IN PIZZA PEČI

Na voljo imamo tudi širok izbor šamota in ostalega materiala za gradnjo kaminov in peči.

PVC OGRAJE ZA VAŠ DOM

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.
TE
• Ker je ni potrebno barvati.
ODLOČI VO
• Ker ima dolgo življenjsko dobo.
O
N
SE ZA
• Ker je UV odporna.
!
• Ker ni potrebno vzdrževanje.
OGRAJO TU!
E
• Ker material ne gori in je reciklažen.
J
AD

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
junij 2017 •
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Poletje je čas za bazene v okolici

Ljubite vodo, čofotanje in brezskrbno poležavanje ob bazenu? Prihaja poletje zato tudi bazeni na Gorenjskem široko odpirajo svoja vrata.
Velike vodne površine bazenov so zanimive tudi za celodnevni izlet. Notranji in zunanji bazeni pa ponujajo obilico zabave ob vsakem vremenu. Pripravili smo pregled nekaterih bazenov v okolici, kjer boste v poletnih dneh lahko uživali z družino in prijatelji.

Tržič – Gorenjska plaža

Gorenjska plaža je sodobno opremljen kompleks z bazeni, ki nudijo rekreacijo, ohlajanje na
svežem zraku in sprostitev v domačem kraju.
Kopalni objekt Gorenjska plaža se ponaša z dvema bazenoma, primernima za otroke in odrasle
vseh starostnih skupin. V bazenu je voda ogrevana do 26 stopinj Celzija s pomočjo solarnih panelov, k i prekrivajo celotno zgradbo na Gorenjski plaži. Vodni dodatki, kot so divja reka, zračna
središča in stenske masaže bodo poskrbeli za dodatno igrivost in sprostitev, plavalcem pa je
namenjen 50 metrski bazen z največjo globino 180 centimetrov. Ker je bazen opremljen s podvodno razsvetljavo je kopanje možno tudi v nočnem času. Poleg tega pa sta pogled na Kriško goro
ter urejen okoliš Gorenjske plaže kot nalašč za umik od razgibanega in hitrega vrveža vsakdana.

KOPALIŠČE RADOVLJICA
Odpiralni čas:
Ponedeljek - petek od 10.00 - 18.00
sobota in nedelja 10.00- 19.00

• sezonske vstopnice po super cenah
• vpisujemo v poletne plavalne tečaje
Več informacij na
FB Plavalni klub Gorenjska banka
ali internet strani
www.plavalniklub-radovljica.si

Cena za celodnevno kopanje je 5 evrov za odrasle osebe, 4 evre za dijake, študente in upokojence,
3 evre za osnovnošolce ter 1,5 evra za predšolske otroke. Družine s skupno tremi osebami bodo
za celodnevno kopanje odštele 11 evrov, družine s štirimi člani 13 evrov, družine s petimi člani
ali več pa 15 evrov. Kopanje je možno vsak dan med 9. in 19. uro, ob petkih in sobotah pa med
9. in 21. uro. Jutranje rekreativno plavanje po ceni enega evra je možno od ponedeljka do petka
med 7. in 8. uro, nočno kopanje, za katerega boste odšteli 2,5 evra, pa ob petkih in sobotah med
19. in 21.uro.

Olimpijski bazen Radovljica

V Radovljici plavalce in kopalce v vseh letnih časih pričakuje olimpijski bazen, ki je večino
leta prekrit, poleti pa odkrit in se tako spremi v letno kopališče. V sklopu kompleksa je
v ponudbi tudi; otroški bazen, okrepčevalnica, odbojka na mivki, tečaji plavanja, vadba
za otroke v vodi, vodna aerobika, igrala za otroke, fitnes, kamp. Med 12. junijem in 31.
avgustom 2016 bo bazen odprt v sledečih terminih:
Ponedeljek – petek: 10.00 – 18.00 in 20.00 – 21.00 (večerno rekreacijsko plavanje). Sobote
in nedelje 10. 00 – 19.00. Fitnes bo od 12.6. do 30.9. zaprt. Odrasli bodo za celodnevno
vstopnico odšteli 5,50 evrov, otroci od 2. do 14. leta pa 3,90 evra. 3 evre znaša celodnevna
vstopnica za upokojence. Na voljo so tudi popoldanske in skupinske vstopnice ter sezonske karte. Nakup je možen med 9. in 11. in med 17. in 19. uro na blagajni kopališča.

Letno kopališče Kranj

Letno kopališče Kranj in pokriti olimpijski bazen sta največji bazenski kompleks za vodne
športe v državi. Letno kopališče ima veliki plavalni bazen (50 x 25 m) in dva otroška bazena.
Vsi bazeni lahko sprejmejo 1.180 kopalcev. Razsvetljava plavalnega bazena ima moč 1.000
luksov. Pokriti olimpijski bazen ima veliki plavalni bazen (50 x 25 m) in mali bazen (16 x 8 m).
Objekt lahko naenkrat sprejme 380 kopalcev. V pokritem bazenu so fitnes center, vadbeni
prostori za športno plezanje in boks. Športni objekt je namenjen šolski športni vzgoji, športni
vadbi in tekmovanjem v plavanju, vaterpolu, vodni košarki in hokeju pod vodo, rekreativnemu

LETNO KOPALIŠČE KROPA VABI!

OGREVANA VODA

ODBOJKA NA MIVKI (možnost igranja pod reflektorji)
• MOŽNOST NAJEMA POKRITEGA
PIKNIK PROSTORA ZA 80 OSEB

•

•
•
•
•
•
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RUSKO KEGLANJE
KOŠARKARSKO IGRIŠČE
OSVEŽITEV V PRIJETNEM LETNEM BARU
PIZZE
IZVRSTNI SLADOLEDI
www.bazenkropa.si
• junij 2017

NOVO!

KOTIČEK ZA
NAJMLAJŠE
Z IGRALI IN
PESKOVNIKOM
• G: 040 204 000

Odprto vse dni od 9.00 - 18.00!

CENE VSTOPNIC:
Učenci, dijaki, študenti - Dnevna karta 2,00 €
Odrasli - Dnevna karta 2,50 €
Učenci, dijaki, študenti - Vikend, praznik 3,00 €
Družinska (4-5 oseb) - dnevna karta 7,00 €
Učenci, dijaki, študenti - LETNA karta - Občani Domžale 10,00 €
Obratovanje kopališča:
Odrasli - LETNA karta - Občani Domžale 20,00 EUR
vsak dan od 10.00 do 19.00 ure
Tedenska karta-društva, organizatorji tečajev,
• VODNI TOBOGAN
itd. / posameznik 7,50 €

Kopališka cesta 4, Domžale

• IGRIŠČI ZA ODBOJKO
NA MIVKI

plavanju, zdravstvenim programom rehabilitacije poškodovancev ter specializiranim programom. V objektu potekajo šole plavanje, otroški programi in potapljaški tečaji. Letno kopališče
je med junijem in avgustom odprto od 9. do 22. ure. Dnevne vstopnice na letnem kopališču se
gibljejo od 3 evrov za otroke, študente, upokojence in druge do 5 evrov za odrasle. Imajo tudi
družinske in popoldanske vstopnice. Privoščite pa si lahko tudi nočno kopanje.

10 m in otroški bazen, ki ima premer 12 m in v globino meri 0,5m. Letno kopališče obsega
5.000 m2 funkcionalne površine, ki je namenjena različnim športnim in zabavnim aktivnostim kopalcev. V času sezone ponujajo; jutranje in večerno rekreacijsko plavanje, rekreativno
igranje vaterpola, kopanje in tečaje plavanja ter vrsto drugih aktivnosti. Na kopališču pa
lahko po predhodnem dogovoru praznujete tudi rojstni dan. V času sezone je kopališče
odprto med 10. in 18. uro vse dni v tednu. Na voljo so celodnevne vstopnice za odrasle,
otroke in mladino, dopoldanske in popoldanske vstopnice, pa tudi mesečne vstopnice.

Terme Snovik

Termalna voda v termah Snovik ima blagodejne balneološke značilnosti. Primerna je za plavanje in pitje, blagodejno vpliva na kosti, kožo in prebavo. Notranji bazen je odprt vsak dan
med 9. in 20. uro, temperatura vode je 32°C. Nočno kopanje je mogoče ob sredah, petkih in
sobotah od 20. do 22. ure. Zunanji bazen je od junija do septembra ob lepem vremenu odprt
med 9.in 20. uro. Temperatura vode je 29°C. Voda v jacuzziju ima 36°C. Med tednom boste
odrasli za celodnevno vstopnico odšteli 14 evrov, upokojenci, dijaki in študentje 12 evrov,
otroci med 4. in 14. letom pa 11 evrov. Lahko pa kupite tudi vstopnico za dve ali za štiri ure.
Ob sobotah, nedeljah in praznikih so vstopnice za dva evra dražje kot med tednom.

Nagrajenci križanke Jur iz majskih Grafitov
1. Silva Pintar, Breg 14a, Žirovnica
2. Tanja Krek, Novi svet 10, Škofja Loka
3. Sonja Kodras, Brezje 23a, Brezje
Tel.: 04/ 23 42 777,
GSM: 040/ 202 542
E-pošta: info@picman.si
www.picman.si

Bazen Kropa

Letno kopališče Kropa leži v neokrnjeni naravi na začetku Krope. Znano je po sončni legi in
mirni lokaciji. Zgrajeno je bilo s prostovoljnim delom v letu 1952. Idejno zasnovo za izgradnjo
kopališča je izdelal Stanko Bloudek. Bazen je bil generalno obnovljen v letu 2002. Dimenzija
velikega bazena je 25 m x 12,5 m, otroški bazen pa je manjši. Poleg kopanja v ogrevani vodi
lahko uživate v prijetnem ambientu okrepčevalnice, kjer vam poleg pijač postrežejo tudi
izvrstne pizze. Poskrbljeno je tudi za rekreacijo in druženje saj imate na voljo 2 igrišči za
odbojko na mivki, nogometno igrišče na travi, košarkarsko igrišče, mizo za namizni tenis,
rusko kegljišče ter pokrit piknik prostor za 80 oseb. Za rezervacijo igrišča za odbojko na mivki
ter piknik prostor je potrebna predhodna rezervacija. V letošnjem letu je zelo pomembna
pridobitev novo otroško igrišče, ki ga bodo prav gotovo veseli tako mlajši obiskovalci kot tudi
starši. Bazen je odprt od 25. junija do konca avgusta vse dni med 9.00 in 18.00 uro. Za več
informacij lahko pokličete na številko 040 204 000 ali www.bazenkropa.si.

Letno kopališče Ukova – Jesenice

V vročem poletnem času deluje tudi Letno kopališče Ukova, Jesenice. Obiskovalci bodo
lahko uživali v odprtem olimpijskem bazenu, kopališče pa ponuja tudi skakalni stolp visok

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

sob.
8. - 13. ure

PIČMAN, D.O.O., KRANJ

LETNO KOPALIŠČE DOMŽALE

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

Vabljeni na sejem LISJAK
v soboto 24.6.2017
pri Sparu v Radovljici.
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Vaše podjetje, lokacija, ...

Na pr(
mestu v

ZAKAJ PRIKAZATI
VAŠ POSLOVNI PROSTOR NA GOOGLE STREET VIEW?
Z vpisom imena vašega podjetja ali ustanove v internet iskalnik,
je prvo kar se v Google iskalniku ali Google zemljevidih o vas
prikaže, vaša My Business vizitka.
Na mobilnih napravah lahko s tega mesta uporabnik takoj
pokliče na vaš telefon, dobi navodila za pot z avtonavigacijo
do vaše lokacije, ter si ogleda vašo dejavnost, ponudbo ali
ambient skozi virtualni ogled vašega prostora.

Boljše pozicioniranje podjetja na iskalniku Google

360° fotografij, pridobite pravico neomejene uporabe foto
materijala.

Dostopno tudi na mobilnih napravah

Virtualni sprehod in profesionalne fotografije na Vaši Google
vizitki so vidne na vseh pametnih telefonih in tablicah z Android,
iOS in Windows operacijskim sistemom. Ob upoštevanju, da se
danes več kot 60% iskanj opravi z uporabo mobilnih naprav, je
vaše virtualna predstavitev podjetja na pravem mestu.

Z virtualnimi sprehodi močno povečate možnost, da
vas kontaktirajo nove stranke. Vaša Google vizitka
z virtualnim sprehodom se veliko bolje pozicionira
pri zadetkih iskanja in je zelo atraktivna. Imate
zagotovljen non-stop marketing brez dodatnih
stroškov. Profesionalne fotografije Vaših poslovnih
prostorov so vidne takoj po vnosu ključnih besed v
iskalnik ali Google Maps. Privabljajo nove kupce in
Vas avtomatsko pozicionirajo pred konkurenco!

Profesionalne fotografije

Poleg 360° fotografij, bo Google fotograf napravil
tudi profesionalne fotografije vašega podjetja
– določeni detajli so lahko pomembni za vaše
potencialne stranke. To je lahko prikaz prostora,
jedilnik, certifikati, proizvodi, oprema, logotip, vhod v
podjetje … ali enostavno zanimivosti s katerimi želite
pridobiti pozornost obiskovalcev. Tako kot v primeru

12

Google Street View Trusted certificated
• Google Maps expert
• Google Local Guides level 5
• Google My Business expert

www.360naokrog.si • 041 644 986

• junij 2017

https://www.facebook.com/360naokrog/

A)vem
Google!
pomen ureditve my business vizitke
Kako izpostaviti vašo lokacijo v iskalniku Google in
Google maps?

Ključni so urejeni in verificirani podatki vašega podjetja,
lokacije, …
• Naziv lokacije
• Točen naslov
• Kontaktni podatki, telefon, spletna stran
• Dejavnost
Z urejenimi dodatnimi podatki – logotipom, slikami, odpiralnimi
časi, dodatnimi dejavnostmi opisi in odlično 360° fotografijo
strankam omogočite, da se še hitreje odločijo za vas.

Dejstva mobilnega iskanja

• 84 % uporabnikov namiznih in tabličnih računalnikov išče
podjetja in storitve v bližini ali določeni lokaciji.
• 88 % uporabnikov pametnih telefonov išče ponudbo storitev
in izdelkov, navigacijo, telefon ali kontakt.
• 50 % uporabnikov pametnih telefonov obišče najdeno loka
cijo oz. podjetje v roku 24 ur.
Odlična konverzija - Ko najdejo kontakt, 77% uporabnikov
mobilnih naprav pokliče ali obišče v roku 1 ure!

Reference:

Med prvimi so nam na Gorenjskem zaupali: Gostilna Lectar,
slaščičarna Šmon – Zima, VŠGT Bled, hotel Astoria, Center
očesne optike Naklo, Oblak Alu Kranj, Garden Vilage Bled,
Kamini Saval, salon kuhinj DanKuchen, Osovnikar zobozdravniki,
Kamp Šobec, Vinoteka sodček, Gostilna Tulipan, hotel Marinšek,
Dom Trade Žabnica, Alpetour Remont, kamnoseštvo Jerič Kranj,
Prokozmetika Tinex + 300 podjetij, lokacij z urejenim izgledom.
Delujemo po celi Sloveniji, na Hrvaškem in v Avstriji.
Urejenost pozicije v iskalniku Google in Google zemljevidih
je vidna VSEM (ne samo vašim prijateljem na FB ali ali na
katerem drugem socialnem omrežju in to 24 ur dnevno
ter 365 dni v letu!

Igor Dornik s.p.
Češnjica 1
4244 Podnart
T: 041 644 986
M: igor@360naokrog.si

Prvi gorenjski Google trusted fotograf in urednik

Street view – Panoramska fotografija 360°
Google Trusted EDITOR/PHOTOGRAPHER
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NAJ BO VAŠ ROJSTNI DATUM

NAGRAJEN!

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

Poslati morate še svoje osebne podatke s telefonsko številko na naš naslov:
Agencija Grafiti d.o.o. Kropa 27, 4245 Kropa do 30. 6. 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 Špela Knific, v Čepuljah 10, Besnica

svetuje
Paradižnik tako gnije

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.

Paradižnik je začel rjaveti in gniti na spodnji
strani. Kako ga lahko rešim, saj je takšnih le
nekaj rastlin in bi rad rešil preostale?
Tudi pri plodovkah je najpomembnejša
preventiva zoper bolezni in škodljivce,
zato redno tedensko uporabljamo pršilo
Bio Plantella Vital. Rjavenje paradižnika
na spodnji strani plodu okoli muhe je posledica pomanjkanja kalcija, ki je fiziološka
bolezen (pomanjkanje elementa). Kalcij je
četrti najbolj pomemben element v prehrani rastlin, takoj za dušikom, fosforjem in
kalijem. Rastline ga potrebujejo največ v
fazi tvorbe in razvoja plodu. Velika večina
Slovenije je na apnenčasti podlagi, kar
pomeni kalcij, a je potrebno vedeti, da
je kalcij zelo topen in se izpira v nizke
plasti tal in s tem ni dostopen rastlinam.
Kalcij igra pomembno vlogo pri tvorjenju
cvetnega prahu, ki je pomemben za oploditev in nastanek plodu paradižnika. Za
preprečitev rjavenja paradižnika uporabimo Plantella Kalcijevo listno gnojilo, ki
bo preprečilo pojav te fiziološke bolezni.
Prvič dognojimo rastline s kalcijem ob
pojavu prvih plodov, drugič ob nadaljnji
rasti plodov ter tretjič ob začetku barvanja
plodov. Ker plodovi potrebujejo veliko ka-

lcija, ga dodajamo foliarno (preko listov).
Prav tako je pomembno, da paradižnik
in ostale plodovke redno dognojujemo s
tekočim Bio Plantella Organskim gnojilom
za paradižnike, ki vsebuje morske alge, vsa
potrebna makro in mikro hranila ter vitamine za celostno prehrano rastlin.

Zelena in luštrek rjavita

Moji zeleni in luštreku se sušijo listi. To
se dogaja po celi rastlini. Enako se dogaja
tudi pri sosedih. Kako lahko ukrepamo?
To je najverjetneje napad zelenine muhe.
Ta škodljivec – muha leže jajčeca na rastlino, iz katere se razvije ličinka – žerka.
Škodljivec napada luštrek, zeleno, peteršilj
in pastinak. Ličinka se hrani z rastlino v delu
lista med obema povrhnjicama. List se po
požrtem delu posuši in porjavi. Težko opazimo ličinko, saj se v listu splošči, a podroben
pregled pokaže migetanje ličinke v notranjosti lista. Potrebno je odstraniti vse okužene

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

NAGRADNO VPRAŠANJE:

S katerim izdelkom škropimo paradižnik,
če plodovi radi črnijo in gnijejo?
Odgovor: _________________________________________________
Ime in priimek _____________________________________________
Naslov __________________________________________________
Pošta in poštna številka ______________________________________
Želim naročiti revijo Gaia (za vse leto le 22 eur): DA NE

14

• junij 2017

liste in jih sežgati ali odstraniti. Nastavimo
Bio Plantella Rumene lepljive plošče in tako
ujamemo škodljivo muho ter zmanjšamo
škodo. Rastline se bodo v tem toplem vremenu lepo obrasle. Enkrat tedensko jih zalijemo z vitaminskim kompleksom Bio Plantella Vita, ki vsebuje pomembne vitamine in
aminokisline, s pomočjo katerih si rastline
hitreje opomorejo.
Strokovnjaki agronomi Kluba Gaia

Pravilen odgovor pošljite na naslov:
KLUB GAIA, SINJA GORICA 2, 1360 VRHNIKA
Trije srečni izžrebanci, ki bodo na dopisnici s pripisom Grafiti, na naslov Klub Gaia, Sinja
Gorica 2, 1360 Vrhnika, poslali pravilne odgovore, bodo po pošti prejeli nagrado Bio
Plantella Flora verde .
Nagrajenci prejšnje številke so: Marinka Čufar, Jesenice; Štefka Piber, Bled; Anica Legat,
Žirovnica
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

d.o.o.

d.o.o.

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

in salon:
PE in salon: SavskaPE
loka
8, 4000Savska
Kranj loka 8, 4000 Kranj
STEKLARSTVO IN
STEKLARSTVO IN
IZDELAVA
ALU STAVBNEGA POHIŠTVA
IZDELAVA ALU STAVBNEGA
POHIŠTVA

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

komerciala: komerciala@oblak-alu.si
ID DDV: SI40892069
komerciala: komerciala@oblak-alu.si
ID DDV: SI40892069
Proizvodnja
in montaža
vesna@oblak-alu.si
administracija: TRR:
TRR: SI56 3300 0000 2447 689
administracija: vesna@oblak-alu.si
SI56 3300 0000
2447 689
alu
oken
in
vrat,
alu
brane@oblak-alu.si
brane@oblak-alu.si
direktor:
SI56 0231 2025 5147 548
direktor:
SI56 0231 2025 5147 548

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

steklene
vitrine, steklene
steklene vitrine, steklene
kuhinjske
obloge, kuhinjske obloge,
steklena
vrata,
steklene fasade, steklene
steklena vrata, steklene
fasade,
steklene
ograje,
pleksi
steklo, ogledala,
okvirjanje slik
ograje, pleksi steklo,
ogledala,
okvirjanje
slik
Oblak
alu d.o.o.,
steklarstvo
in izdelava stavbnega pohištva
Oblak alu d.o.o., steklarstvo
in izdelava
stavbnega
pohištva
d.o.o.,
Podboršt
pri Komendi 007b, 1218 Komenda
d.o.o., Podboršt pri Komendi
007b,
1218 Komenda

/ COPATI IN PASOVI / OBLAZINJENO POHIŠTVO /
/ PONJAVE ZA AVTOMOBILE IN PRIKOLICE /
NAVTIKA / TELOVADNE BLAZINE /
/ COPATI IN PASOVI / OBLAZINJENO POHIŠTVO /
/ PONJAVE ZA AVTOMOBILE IN PRIKOLICE /
/ NAVTIKA /

OBIŠČITE NAŠO SPLETNO TRGOVINO
www.atletsport.si
OBNOVA SEDEŽNIH
GARNITUR, STOLOV
IN JEDILNIH KOTOV

PO VAŠI ŽELJI VAM NA COPATE LAHKO IZVEZEMO ALI
ROČNO POSLIKAMO LOGOTIP VAŠEGA PODJETJA!

OBIŠČITE NAŠO SPLETNO TRGOVINO www.atletsport.si
junij 2017 •
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Montaža pohištva ter izdelava po meri
Izdelava lesenih balkonskih ograj
TVU
Š
I
H
O
P
Polaganje podov (laminata, parketa)
DAJAMO
O
D
Montaža lesenih opažev ter predelnih sten
direktor
NO!
I
B
E
S
V
iz gips plošč
Zapuže 36 |bivalnih
4275 Begunje
na Gorenjskem | +386 (0)31 334 498
• Adaptacije
prostorov
info@mizarstvo-preseren.si | www.mizarstvo-preseren.si
• Popravila klasičnega in ladijskega interierja
• Opremljanje avtodomov

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

!
NOVITO
A IN

ZAŠČ
LESA
NEGA
NJEM!
Z OLJE
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crescendo@alexandra.si
gsm: 031 341 820
Poučevanje
GORJE
klavirja in klaviatur
Vpis: kadarkoli! Za odrasle in za otroke! Individualni pouk!

»Alexandra«

TAXI Marolt

Prevozi oseb
NON-STOP
5+1 8+1

041
953 505
darko.marolt@telemach.net

NOVO!

OPTIČNA 
NASTAVITEV ZA
VAŠE VOZILO!

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

Alpska cesta 43, 4248 Lesce

T: 04 53 53 800,

GSM: 041 721 452

www.avtomony.si

OKNO V SVET
OKNO VOKNO
SVET V SVET

TELESAT, d.o.o.,
JESENICE,
TELESAT,
d.o.o., JESENICE,
Cesta talcevCesta
20, 4270
Jesenice
talcev
20, 4270 Jesenice
TELESAT, d.o.o., JESENICE,
04 20,
58 4270
65 250
Cesta T:
talcev
Jesenice

AMIGO 4,99 EUR

CENIK
MOBILNE
CENIK
CENIK CENIK
MOBILNE
TELEFONIJE
MOBILNE
MOBILNE

telefonski
100 min
AMIGO
4,99impulzi
EUR4,99 EUR
AMIGO
SMS
100 SMS/MMS
AMIGO 4,99 EUR

TELEFONIJE
TELEFONIJE
TELEFONIJE

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

KUL 14,99 EUR

AMIGO PLUS 9,99 EUR

telefonski impulzi
500 min
telefonski impulzi
300 min
SMS
500 SMS/MMS
SMS
300 SMS/MMS
14,99
EUR
AMIGO
PLUS
9,99
EUR9,99KUL
KUL
14,99 EUR5 GB data
AMIGO
PLUS
EURKUL
prenos
podatkov
14,99
EUR
AMIGOpodatkov
PLUS
9,99 EUR
prenos
3 GB data
telefonski
impulzi
500 min 0,05
telefonski
impulzi
300
min EUR
dodatna
minuta
EUR
dodatna
minuta
0,05
telefonski
500 min
telefonski
impulzi
300 min
telefonski impulzi
500
minimpulzi
telefonski impulzi
300 min
dodani
SMS
0,05
EUR
SMS
500
SMS/MMS
dodani
SMS
0,05
EUR
SMS
300
SMS/MMS
SMS500 SMS/MMS
500 SMS/MMS
SMS 300 SMS/MMS 300 SMS/MMS
SMS
SMS
dodatni
MB
prenosa
dodatni
MB
prenosa
0,0050
podatkov
5 GB data 0,0050 EUR
prenos
podatkov
GB
data EURprenosprenos
podatkov
5 GB data
prenos
podatkov
3 GB 3data
prenos podatkov
5 GB data
prenos podatkov
3 GB data
dodatna
0,05 EUR 0,05 EUR
dodatna
minuta
0,05 EUR 0,05 EUR
dodatna
minutaminuta
0,05 EUR
dodatna
minuta
0,05minuta
EUR
dodatna
minuta
dodatna
0,05 EUR 0,05 EUR
dodani
0,05 EUR 0,05 EUR
dodanidodani
SMS SMSdodani
0,05SMS
EUR
dodani
SMSSMSdodani
0,05
EUR
SMS
^ETVOR^EK
15,00
EUR
KUL
PLUS
19,99
EUR
dodatni
MB
prenosa
0,0050
EUR 0,0050
dodatni
MB
prenosa
0,0050
EUR
dodatni
0,0050
EUR
dodatni MB prenosa
0,0050
EUR
dodatni
MB
prenosa
EUR
dodatni
MB prenosa
0,0050
EUR MB prenosa

telefonski impulzi
neomejeno
telefonski impulzi
1000 min
SMS
neomejeno
SMS
1000 SMS/MMS
prenos podatkov
4 GB data
prenos podatkov
10 GB data
ČETVORČEK
15,00
ČETVORČEK
15,00
EUR EUR
KUL
PLUS
19,99
EUR
KUL
PLUS
19,99
EUR
dodatna
minuta
0,05EUR
EUR
dodatna
minuta
0,05
EUREUR
ČETVORČEK
15,00
KUL
PLUS
19,99
dodani
SMS
0,05 EUR
dodani
SMS
0,05
EUR telefonski
impulzi
neomejeno
telefonski
impulzi
neomejeno
telefonski
impulzi
10001000
min
telefonski
impulzi
min
telefonski impulzi
neomejeno
telefonski impulzi
1000 min
prenosa
dodatni
0,0050
EURSMS SMS dodatni MB
neomejeno
SMSSMS MB prenosa
10001000
SMS/MMS
neomejeno0,0050 EUR
SMS/MMS

SMS
neomejeno
SMS
1000 SMS/MMS
prenosprenos
podatkov
4 GB data
prenos
podatkov
10 GB10data
podatkov
4 GB data 4 GB data
prenos
podatkov
GB
data
prenos
podatkov
prenos podatkov
10 GB data
dodatna
minutaminuta0,05 EUR
dodatna
minuta
0,05 EUR
dodatna
0,05 EUR 0,05 EUR
dodatna
minuta
0,05 EUR 0,05 EUR
dodatna
minuta
dodatna minuta
NOVO
POGLED
NAZAJ
ZA dodani
72
- 0,05
6 MESECEV
dodani
SMS UR
EUR
dodani
SMSSMS
0,05 EUR
SMSdodani
0,05 EUR 0,05 EUR
dodani
0,05
EUR
SMS
dodani SMS
0,05 EUR
BREZPLA^NO
V0,0050
PAKETIH
TROJ^EK.
dodatni
MB prenosa
0,0050 0,0050
EUR EUR
dodatni
MB prenosa
0,0050
EUR EUR
dodatni
MB dodatni
prenosa
dodatni
MB dodatni
prenosa
prenosa
0,0050in
EUR
MB-prenosa
0,0050programsko
EUR
Novi paketi troj~ki
z raz{irjeno
shemo - MB
za~etni,
osnovni

raz{irjeni
paket z 25 Mbitno internetno povezavo, pogledom nazaj, WI FI router,
OPOMBA:
OPOMBA:
- ponudba veljaaparat
samo
za naročnike,
ki Blakan+
imajo sklenjeno
pogodbo s Telesatom
OPOMBA:
telefonski
- paket
brezpla~en.
ponudba
velja samo
za naročnike,
ki imajo
sklenjeno
pogodbo
s Telesatom
- četvorček se sklepa-samo
z naročniki,
ki imajo
veljavno pogodbo
enega od
paketov strojček
ponudba
velja samo
za naročnike,
ki imajo za
sklenjeno
pogodbo
Telesatom
- četvorček
se sklepa samo z6
naročniki,
ki imajo veljavno
pogodbo
za enega od paketov trojček
NOVI
NARO^NIKI
MESECEV
1,00
EUR
- četvorček se sklepa samo z naročniki, ki imajo veljavno pogodbo za enega od paketov trojček
- AKTIVNI NARO^NIKI PREHOD NA NOV TROJ^EK 3 MESECE 1,00 EUR.

VELIKA IZBIRA SKUTERJEV
Smo lokalni operater, ki skrbimo za hitro odpravo napak in pomo~ naro~nikom!

Darko Marolt s.p.

Nemščina za vse starosti!

Z

Ribogojnica
Zupan

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

www.telesat.si
www.telesat.si
www.telesat.si

Alpska cesta 43, 4248 Lesce

T: 04 53 53 804 in 04 53 53 805,

www.avtomony.si

VODOVODNE
INSTALACIJE
ADAPTACIJE
KOPALNIC
Marko Bernard s.p.
Kupljenik 7,
4263 Bohinjska Bela
gsm: 041 629 610
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Vse za ogrevanje na enem mestu

IBI CENTER KRANJ, Jelenceva ulica 1
02æ1267.5(',7,5$1-$
BUDERUS REVERZIBILNE TOPLOTNE
ČRPALKE ZRAK/VODA GRELNE MOČI 7-31kW

TOPLOTNE CRPALKE
SONCNI KOLEKTORJI
(POLENA, PELETI) OGREVALNE PECI
KLIMATSKE NAPRAVE

MITSUBISHI INVERTER
TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK VODA
GRELNE MOČI 4 - 23kW

do -30%
do -30%
do -20%
do -20%

051 330 444

www.centervarcnegaogrevanja.si

MOŽNOST

. EKO SKLAD
SUBVENCIJE .

MONTAŽA NA KLJUČ

- vodovodne inštalacije
- talno ogrevanje
- radiatorsko ogrevanje

TOPLOTNE CRPALKE
MOŽNOST

. EKO SKLAD
SUBVENCIJE .

02æ1267.5(',7,5$1-$

-25%

Uplinjevalni kotel na polena DELTA
- Regulacija Delta 3000 z zaslonom na dotik
- izkoristek nad 90%
- velik nalagalni prostor volumna 120 l
- lambda nadzor zgorevanja

CEVNI VAKUUMSKI
KOLEKTOR NSC-58-30
površina absorberja - 2,8 m2

-30%

7JTPLPVǏJOLPWJUFJOWFSUFSTLFLMJNBUTLFOBQSBWF

CEVNI VAKUUMSKI
KOLEKTOR NSC-70-20
površina absorberja - 2,2 m2

SONCNI VAKUUMSKI KOLEKTORJI
CEVNI VAKUUMSKI
KOLEKTOR NSC-100-16
površina absorberja - 3,1 m2

-25%

Vsak kolektor je sestavljen iz steklenih cevi, ki so pritrjene v ohišje na vrhu pa v zbirniku
toplote (manifold). Znotraj vsake steklene cevi je absorber ter toplotna cev (heat pipe),
ki je napeljana po celotnem absorberju. Deluje kot visoko učinkovit prenosnik toplote
do vrha kolektorja, kjer se ob suhem spoju toplota prenaša na medij oz. tekočino,
ki toploto prenaša do kurilnice.

Prodajamo toplotne črpalke različnih blagovnih znamk.
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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

18.90 m2, L. 1959, prenovljena 1995,
nova PVC okna, prenovljena fasada in
streha, CK, opremljena.
EI v izdelavi
24.000 €

» 1,5SS CESTA ŽELEZARJEV

30, 22 m2, dodatno izdelana soba v
galeriji v velikosti 25 m2, prenovljeno
2007, vrt in parirno mesto v uporabi.
EI v izdelavi.
39.000 €

» 3 SS CESTA TONETA TOMŠIČA

53,8 m2, 2 nad/4,prenovljeno od 2007
do 2010. CK, balkona. sončna lokacija.
Svetlo stanovanje, dobra razporeditev.
EI: v izdelavi
53.000 €

»PP CESTA VIKTORJA KEJŽARJA

98,7 m2, pritl/2, poslovni prostor za
trgovsko ali pisarniško dejavnosti.
Velika izložbena okna. Klimatizirano.
EI v izdelavi
59.000 €

» 3SS HRUŠICA

90,8 m2, duplex trisobno stanovanje v
vrstni hiši. Lasten vhod. Prenovljeno
2005-2008.LastnaCK,balkon, drvarnica
EI v izdelavi
68.000 €

GORENJSKI SONČEK
4.000 EUR POPUSTA
pri nakupu atrijskega
stanovanja

Cesta maršala Tita 68
4270 Jesenice

DVOSOBNA STANOVANJA

ŠTIRISOBNA 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. 1957, novi radiatorji, prenovljena
fasada in streha na stavbi, balkon, CK
EI: v izdelavi
» SLOVENSKI JAVORNIK
70.000 €
69 m2;1nad /2, L. 1949, novi pvc okna 2000, lastna Ck na
zem. na plin. Garaža in zemljišče v uporabi. EI: v izdelavi

» CESTA MARŠALA TITA
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

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
» 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
68.000 €
85,5m2; 2 nad/2, zgrajeno leta 1984, CK, balkon. Sončna
južna stran, lepa, mirna lokacija.
EI: v izdelavi
» CESTA CIRILA TAVČARJA
70.000 €
85,5m2; 8 nad/12, zgrajeno leta 1976, prenovljeno 2002.
Prenovljena fasada in streha. CK , balkon. EI: v izdelavi

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 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 1986, K+P+M, zidana klet, montažno
nadstropje in mansarda. CK na kurilno olje. Možnost
izdelave d veh strisobnih s tanovanj. Lepo v zdrževana
hiša s 480 m2 pripadajočega zemljišča. 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

“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.
V vaši reviji med drugim zelo rad preberem rubriko Vprašajte odvetnika. Prišel sem v situacijo, ko tudi sam rabim nasvet. Teta, ki je bila
brez potomcev mi je z oporoko zapustila svoje premoženje, ki zajema
2 SS stanovanje, denar na računu in osebno vozilo. Sedaj je nastal
problem, ker tetin brat trdi, da mu je obljubila, da bo po smrti imetje
prepisala njemu. To sta v preteklosti res zapisala na papir, vendar
nikoli dokument ni bil overjen. Teta me je o tem informirala. Problem
je nastal, ker se je brat do pokojne tete vedel nekorektno in proti
dogovoru, ki sta ga imela sklenjenega, to je, da do njene smrti skupaj z družino poskrbi za osnovno pomoč v kolikor jo potrebuje. Prav
to je bil vzrok, da teta ni hotela overiti načelnega zapisanega dogovora. Prosim vas za vaše mnenje kakšne pravice ima sedaj tetin brat
ter kako sedaj moram pristopiti k stvari, da uredim glede prenosa
lastništva na mene.
Za pomoč se zahvaljujem in želim uspešno delo še naprej,
Bralec V. A. iz Trzina.
Spoštovani,
Zapustnik lahko za časa življenja s svojim premoženjem razpolaga s
pravnim poslom, s katerim določi kako se bo delilo njegovo premoženje,
ki ga bo imel ob smrti. Najpogostejši tovrstni pravni posel je oporoka.
V tem primeru ima oporočno dedovanje prednost pred dedovanjem na
podlagi zakona. Je pa oporočno razpolaganje omejeno z institutom nuj
nega dediča, ki je, v kolikor je v oporoki prezrt ali podeduje manj, kot bi
mu pripadalo na podlagi njegovega statusa nujnega dediča, upravičen

zahtevati določen delež zapuščine, ki bi jo sicer dobil, če bi bilo uvedeno
zakonito dedovanje. Iz vašega opisa gre razumeti, da je zapuščinski
postopek po vaši teti že končan ter da ste bili na podlagi oporočne volje
zapustnice določeni za dediča. Sodišče je potemtakem izdalo sklep o
dedovanju, v katerem je ugotovilo obseg zapuščine in dediča le-te. V
tem primeru je/bo sodišče samo, torej po uradni dolžnosti, izvedlo vse
potrebno, da se na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju vpiše
lastninska pravica na podedovanih nepremičninah na vaše ime. Glede
vpisa lastništva preostalega premoženja pa morate poskrbeti sami.
Ker teta ni imela potomcev, predvidevam pa, da tudi ne več živih staršev,
bi kot zakoniti dedič, če nebi napravila oporoke, nastopil njen brat, in
sicer v drugem dednem redu. Za tovrstne zakonite dediče pa velja, da
so nujni dediči le pod določenimi pogoji. To pomeni, da so do nujnega
deleža upravičeni le, če sami nimajo sredstev za preživljanje in se sami
niti ne morejo preživljati. Vendar pa mora nujni dedič svoj nujni delež
uveljavljati že tekom zapuščinskega postopka. Če tega ne stori, svojo
pravico izgubi in je praviloma ne more več uveljavljati.
Glede raznih dogovorov in pravnih poslov, s katerimi zapustnik že v času
svojega življenja razpolaga s svojim premoženjem, ki ga bo imel ob sm
rti, pa velja, da so tovrstni pravni posli veljavni le, če so sklenjeni v ob
liki notarskega zapisa. Nadalje pa zakon določa še posamezne izrecne
pogoje za veljavnost vsakega tovrstnega pravnega posla posebej. Torej,
v kolikor brat vaše tete ne razpolaga s pogodbo, ki bi bila sklenjena v
obliki notarskega zapisa, nima pravne podlage, da izpodbija oporočno
razpolaganje zapustnice.
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Novi Crafter.
Ima vse.
In zmore največ.

		

GLASBA ZA VSE OKUSE

Emirjan Dežman s.p.

www.novicrafter.si

2017

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

PARKETARSTVO

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

Gospodarska
vozila

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.

Delavska cesta 4, 4000 KRANJ,
tel.: 04 27 00 210, www.avtohisavrtac.si
VWoglasDealer_Crafter_2017_210x297.indd 1
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VRBNJE 31A,
RADOVLJICA
GSM: 031 547 709
•
•
•
•

Avtohi{a Vrta~, d.o.o. Kranj
Grafiti-MAJ2017-tisk.pdf

AM, Aljaž Mauko s.p.
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21. 03. 17 12:06

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

“Ko bom velik, bom izbral
AWhXediaWlbWadWeZib[`jkZ_dW\WiWZW^

DALMATINER

Kam jo
mahaš?

9HĀNRWOHWQHPåNHWUDGLFLMH
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ORIGINAL
jkZ_l]hWZX[d_jlk$=hW\_j"Z_WcWdj_djkZ_pW]hWZX[d_jlep[bepWd_c_lW_dkfehWXdWe]b`_aelW JUNIJ 2017
toplotno
izolacijsko
ploščo.”
lbWadW fe bWj_dia[c _c[dk pW e]b`_a ÏYWhXed¸ fe]eije jkZ_ fh_ dWi _c[delWdW ÏaWhXediaW Petek 16
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KRANJSKA GORA: Slovenski večer

vitka.

CAPAROL, D.O.O.

XĀLQNRYLWD
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gljikova vlakna veljajo
grevanje fasadnih slojev, še ne in udarne trdnosti. Dobimo Vrednost udarne trdnosti, ki se
na splošno za »čudež
posebej pri sedaj zelo moder- tako visoke vrednosti odpornosti dosega na trgu s 3 mm armirni material« na vseh
na udarce, da ustrezajo zahte- nim slojem, se v največ primerih
nih temnih barvnih tonih;
področjih, kjer se postavlja meja - onesnaženje ozračja, ki pov- vam odpornosti proti udarcem giblje okoli 3 Joule, v redkih primogočega. Najdemo jih tako v
zroča hitrejše propadanje toče. Enako velja tudi za zaključ- merih dosega 6 Joulov. S karformuli 1, plovilih, motorjih in
zaključnih slojev in pojavljanje ne omete, dodatno pa vlakna v bonskim sistemom v debelini
robotski tehniki, kjer z majhnimi
zaključnem ometu poskrbijo tudi 3 mm pa dosegamo vrednosti
razpok;
debelinami in nizko težo mate- - umazanija in smog, ki estet- za premoščanje pojava lasnih udarne trdnosti 15 Joulov.
riala dosegamo visoke trdnosti.
razpok, ki se pojavljajo zaradi Z dodatkom karbonskih vlaken
sko vplivata na fasade.
v armirne in zaključne omete
Zatorej je karbon zelo primeren Z dodatkom karbonskih vlaken temperaturnih sprememb.
material tudi za fasade.
v armirni in zaključni sloj lahko Z dodatkom karbonskih vlaken povečujemo tudi elastičnost
Na fasade vpliva mnogo
izboljšamo nekatere njihove v fasadne sloje povečujemo ter- in natezno trdnost fasadnega
škodljivih dejavnikov:
mično-mehanske lastnosti ter sistema. To hkrati pomeni tudi
lastnosti.
&DSDUROGRR3RWRNSUL.RPHQGL.RPHQGD7)(LQIR#FDSDUROVLZZZFDSDUROVL
- sončni
žarki, ki s svojim se
Karbonska vlakna v armirnem s tem podaljšujemo življenjsko vgrajevanje armirnega sloja z
majhnimi napetostmi, kar je
grevanjem povzročajo pre
sloju poskrbijo za povečanje tlač- dobo fasad.

]DQHVOMLYD

Ȝ= 0,031 ali 0,033.

in ansambel Pajdaši ob 20. uri –
Casino in hotel Kranjska Gora
KAMNIK: Trije kralji: Klemen
Klemen, RecycleMan in Zlatko ob
21. uri – Stari grad Kamnik

sobota 17

KRANJSKA GORA: Disco night z
ABBA tribute skupino ABBA mia ob
20. uri – Casino Larix
KRANJSKA GORA: Elegance in Co.
in Kristina Oberžan 21. uri – Casino
in hotel Kranjska Gora
BOHINJSKA BISTRICA: Gasilska
veselica in prevzem novih vozil
ob 16. uri – Prireditveni prostor
(Triglavska cesta)

četrtek 22

CERKLJE NA GORENJSKEM:
glasbeni večer na Strmolu: Ko
opera poljubi pop ob 20. uri –
Kavarna Strmol

petek 23

KRANJSKA GORA: La noche
espanola in Viento Flamenco con
Rumba Gac ob 20. uri – Casino in
hotel Kranjska Gora
BOHINJSKA BISTRICA: Bohinj
Outdoor festival ob 20. uri – Kamp
Danica
JESENICE: Moje pesmi, moje sanje
– muzikal čiste ljubezni ob 19.30
uri – Dvorana Podmežakla
KRANJ: Avtorski projekt: Stenice
ob 20. uri – Prešernovo gledališče
Kranj

sobota 24

KRANJSKA GORA: Soul, Jazz in
Jaz ob 21. uri – Casino in hotel
Kranjska Gora

četrtek 29

ŠKOFJA LOKA: dalmatinski
večer pod zvezdami ob 19. uri –
Škofjeloški grad

petek 30

KRANJSKA GORA: Trije mušketirji
in Ona ob 21. uri – Casino in hotel
Kranjska Gora
KRANJ: Svetlana Makarovič:
Mrtvec pride po ljubico ob 20. uri
– Prešernovo gledališče Kranj

POLETJE JE TU!

tri G d.o.o.

VELIKA IZBIRA POLETNE POHODNE
OBUTVE IN OBLAČIL, SONČNIH OČAL,
TEHNIČNEGA PERILA ...

Tomas Sport 2 Bled
TPC Bled (Gadafi)
Ljubljanska 4, Bled
tel. 04 57 66 300
e-mail: bled.ts@siol.net

NAKUPUJTE IN PRIHRANITE!
*Pri nakupu treh artiklov

PRVI ARTIKEL - 15%, DRUGI ARTIKEL - 30%
VSI OSTALI ARTIKLI - 50%
*Popusti se izključujejo!

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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Upravljanje stavb
Poslovanje z nepremičninami
Energetski inženiring

Naj kupim stanovanje ali vložim v nepremičninski sklad?
Slovenci večinoma varčujemo v bančnih depozitih. Ker pa ti zadnja leta realno ne prinašajo
skorajda nobenih donosov, je verjetno marsikdo začel razmišljati o alternativah. To so hitro
začutili ponudniki raznoraznih naložbenih možnosti in svoje produkte pričeli intenzivneje
oglaševati. Med oglasi so se končno pojavili tudi nepremičninski skladi. Ob misli na
pregovorno navezanost Slovencev na nepremičnine, imajo ponudniki teh skladov verjetno
lepe možnosti za uspeh. Ta navezanost se namreč lepo vidi tudi v rasti nepremičninskega
trga, ki poleg večjega števila transakcij po zadnjih poročilih Statističnega urada zaznava
tudi rast cen.
Marsikateremu vlagatelju se tako postavlja vprašanje iz naslova – ali naj privarčevani
denar nameni za neposreden nakup nepremičnine ali naj ga vloži v nepremičninski sklad?
Za razjasnitev te dileme je potrebno najprej razčistiti, kaj nepremičninski sklad sploh
pomeni. Gre namreč za široko paleto oblik teh skladov. Skladi, ki se trenutno tržijo pri
nas, so v bistvu klasični vzajemni skladi, ki zbrana sredstva nalagajo v delnice svetovnih
nepremičninskih podjetij in nepremičninskih skladov (večinoma gre za t.i. REIT sklade, ki
so ravno tako neke vrste podjetja, ki vlagajo v nepremičninske projekte, so pa podvržene
posebni zakonodaji in ugodnejši davčni obravnavi). Vse naložbe so torej usmerjene v tujino,
v prvi vrsti v ZDA, saj nepremičninskih podjetij pri nas nimamo (z izjemo mogoče BTC-ja,
ki pa ima zaprto lastniško strukturo). S slovenskim nepremičninskim trgom torej te naložbe
nimajo nič. In glede na to, da se z delnicami teh podjetij trguje na borzah popolnoma
enako kot z delnicami ostalih podjetij, je jasno, da so cene v prvi vrsti podvržene splošnim
borznim gibanjem ter šele nato stanju v panogi. Navedeno pomeni, da v kolikor bo na
borzah vladalo pesimistično vzdušje, bodo cene večine delnic padale, ne glede na to, da
morebiti samo stanje na nepremičninskem trgu niti ni tako slabo. Drži sicer, da dolgoročno
cene na borzah sledijo nekim realnim vrednostim posameznih inštrumentov, a za neukega
vlagatelja to vseeno pomeni, da se bo moral tekom svojega vlaganja soočiti tudi s tem,
da se vrednost njegove naložbe v določenem obdobju hitro zmanjšuje. Za marsikoga je
to preveč stresno, sploh ob prepričanju, da je denar vložil na nepremičninski trg, ki naj bi
veljal za dokaj stabilnega.
Alternativa takim, recimo jim nepremičninski vzajemni skladi, so klasični nepremičninski

skladi, ki vlagajo neposredno v nepremičninske projekte. Donos ustvarjajo z zbiranjem
najemnin in realizacijo dobičkov pri kasnejših prodajah po višjih cenah od nakupnih. Na
žalost plitkost slovenskega trg onemogoča množičen razvoj teh skladov. Upravljanje takega
sklada je namreč precej bolj zapleteno v primerjavi s klasičnim vzajemnim skladom, saj
imamo opravka z veliko manjšo likvidnostjo trga (delnice večine podjetij ali obveznice
lahko še isti dan prodamo na trgu, nepremičnin pač ne), razvoj nepremičninskih projektov
pa dodatno zahteva svoj čas. Zato so nepremičninski skladi po navadi formirani v zaprti
obliki, kar pomeni, da so namenjeni končnemu krogu vlagateljev, izplačila pa so vsaj
za začetni čas (nekaj let) onemogočena. Slaba novica za povprečnega vlagatelja je tudi
ta, da se minimalni vložki pričnejo nekje pri 100.000 evrov, pogosto še precej višje. In
še en podatek, ki bo presenetil marsikoga, glavnina naložb nepremičninskih skladov
je usmerjena v komercialne nepremičnine (trgovski centri, poslovne stavbe, industrija,
skladišča, kmetijske površine, ipd.), šele nato v stanovanjsko gradnjo. Skladi tudi ne
kupujejo posameznih stanovanj in jih oddajo v najem, pač pa razvijajo celotne soseske in
nad njimi obdržijo 100% lastništvo. Si predstavljate neko večjo sosesko v Ljubljani, ki bi bila
v celoti najemna, nihče ne bi stanovanja mogel kupiti? Verjetno ne, edino mogoče starejši,
ki so bili del prejšnjega sistema, ko je bilo tako ali tako vse v najemu. V Sloveniji je sicer
že registriranih nekaj nepremičninskih skladov, a so za enkrat namenjeni zaprtemu krogu
vlagateljev. Pričakovati nek odprt nepremičninski sklad, v katerega bi lahko vlagali dnevno
in z manjšimi zneski, verjetno ni realno.
Namen tega članka v nobenem primeru ni odvrniti ljudi od vlaganja v nepremičninske
sklade, je zgolj preprosta primerjava tovrstnega vlaganja v primerjavi s tem, kar si povprečen
Slovenec verjetno predstavlja pod naložbo v nepremičnino. Vsekakor je prisotnost kakršnih
koli nepremičninskih skladov v Sloveniji zelo dobrodošla, saj širi možnosti za razpršitev
portfelja vlagateljev. Vsak, ki se naložb loteva načrtno, bi o njih moral razmisliti, seveda pa
je prav, da najprej prouči, kaj mu sploh ponujajo in za kakšno obliko naložbe gre.
In še vprašanje iz naslova. Tovrstna dilema lahko rečemo, da sploh ni najbolj na mestu, saj
gre za precej različno obliko naložb. Tako po sami obliki, še bolj pa po likvidnosti, donosih in
tveganju.
Anže Urevc, univ. dipl. inž. grad.

TOP ponudba nepremičnin

dno

novo

ugo

MOJSTRANA, TRIGLAVSKA – 2 sobno stanovanje 74 m2, zgrajeno
l. 1987, adaptirano l. 2006 (okna, kopalnica, kuhinja, podi), VP/2
nad., v bloku, nižje nadstropje, z večjim balkonom, povsem v naravi.
Obsega predprostor, kuhinjo z jedilnim prostorom, dnevno sobo z
izhodom na velik balkon in ogromno klet. Ogrevanje centralno na plin
+ kamin na drva. ZK urejeno, EI razred D. Cena: 89.000,00 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.

na
a
ž
i
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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.

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.

HRUŠICA, REPUBLIKA  – 2,5 sobno stanovanje 68 m2, zgrajeno l. 1902,
adaptirano l. 1994 (stavba + stanovanje) in l. 2007 (okna), 4/6 nad., v bloku, z
zaprto ložo, dodatna drvarnica. Obsega širok hodnik, prostorno kuhinjo, zastekljena
in delno zazidano ložo, dnevno sobo in spalnico, kopalnico z wc-jem, shrambo, klet
in drvarnico. Veliki in svetli prostori. Ogrevanje z elektriko in na trda goriva, možnost
priklopa na plinovod. Parkirišče, ZK urejeno, EI razred D. Cena: 51.000 EUR.

dno

ugo

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.

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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12.500€

49.900€

37.900€

4x4

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

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

Audi Allroad A4 quattro
2.0 TDI, l. 2017, 8.500 km,
servisna knjiga, navigacija

BMW serija 3: 320 X-DRIVE,
l. 2016, 17.833 km, servisna
knjiga, tempomat, 4x4

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.
12.900€

12.900€

Citroen C4 Cactus 1.6 Blue
HDi, l. 2016, 45.857 km,
servisna knjiga, tempomat

Citroen C4 Picasso 1.6
e-HDi BUSINESS, l. 2014,
119.779 km, servisna knjiga

12.900€

6.700€

Mercedez Benz B-Razred B
180 CDI BlueEFFICIENCY,
l. 2012, 144.010 km, serv. knj.

Opel Astra Twin Top 1.9
CDTI Cosmo, l. 2007,
127.000 km, športni volan

www.avto-lesce.si

11.300€

Citroen C5 Tourer 1.6 e-HDi
FAP, l. 2014, 135.653 km,
servisna knjiga, tempomat

14.900€

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

11.900€

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

10.900€

Peugeot 308 SW 1.6 HDI,
l. 2014, 134.221 km, servisna
knjiga, tempomat

15.900€

Ford S-Max 2.0 TDCi Trend
Avt., l. 2014, 169.852 km,
servisna knjiga, tempomat

19.700€

VW CC Volkswagen 2.0 TDI,
l. 2014, 86.605 km, servisna
knjiga, električni paket

I vozila z garancijo I nakup na položnice I odkup vozil I menjava vozil I
junij 2017 •
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moto v1

moto v2

MODRA
IZBIRA

VABLJENI NA NOVO LOKACIJO
– ŠPORTNI PARK RADOVLJICA
Ulica Staneta Žagarja 2
ČAJI

FABIA EASY

z vključenim ŠKODA BONom od

8.800 �

INTEGRAL AVTO d.o.o.
C. maršala Tita 67, Jesenice, tel.: 04 583 33 50

DARILA

prehranska
dopolnila
NARAVNA
KOZMETIKA
ugodnosti
naravna
zdravila

hrana

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 3,4−4,8 l/100 km in 88−110 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, speciﬁčna
emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0168-0,0700 g/km, trdi delci: 0−0,00031 g/km, število delcev: 0−7,50 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.
Cena vozila že vključuje bonus v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 1000 EUR z DDV in velja za ﬁnanciranje v primeru sklenitve
pogodbe o ﬁnančnem leasingu pri Porsche Leasing SLO d.o.o. ﬁrma za leasing, Ljubljana in zavarovanju vozila preko Porsche Zavarovalnega Zastopništva
d.o.o. pod pogoji akcije SK1%+BON, ki so razvidni iz ponudbe na strani www.hudobro.si in www.porscheleasing.si. Slika je simbolična.
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