najboljši že 25 let

ODKUP HLODOVINE

15

ZLATI KLJUČ 100.000 EUR
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KO ZADIŠI IZ LONČENE PEČI
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• IZDELAVA SPOMENIKOV
• OBNOVA OBSTOJEČIH
SPOMENIKOV

• KLESANJE IN OBNOVA ČRK
• KOVINSKE ČRKE
• MOŽNOST PLAČILA NA OBROKE

AKRIS D.O.O.

GEODET

Dom je, kjer se počutimo varne
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.

Matjaž Hartman s.p.
Hafnerjevo naselje 91, 4220 Škofja Loka
GSM: 031 775 401
TZ-AZ-EP2017-90x60mm-SL-Hartman-B.indd 1

Igor Gimpelj, s. p.
Britof 176 A, 4000 Kranj

Podjetje za geodetske storitve
www.geodet-kranj.si
Tel.: 031 297 062
e.: igor.gimpelj@gmail.com

Strokovna in hitra
izvedba geodetskih
storitev:
ureditev meje, parcelacija,
izravnava meje, geodetski načrt,
zakoličenje objektov, vpis stavbe
v kataster stavb, inženirska
geodezija, svetovanje…

9/03/17 16:39

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

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

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

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

SPLOŠNE
ELEKTROINŠTALACIJE
VZDRŽEVALNA DELA
IN POPRAVILA NA
INŠTALACIJAH

V uredništvu revije smo se odločili, da bomo
v oktobrski številki odprli novo rubriko z
naslovom »Saj ni res pa je…«, v kateri bomo
vsakič objavili po eno vašo zgodbo.
Ste doživeli kaj nenavadnega, kaj posebnega, nekaj
kar bi želeli deliti z nami in z ostalimi bralci?
Imate zgodbo za nas in bi želeli, da jo objavimo?
Vabimo vas, da jo napišete in nam jo pošljete.
Zgodba naj ne bo daljša od ene tipkane strani,
pripišite pa tudi vaše osebne podatke kamor vas
bomo lahko kontaktirali.
Prebrali bomo vse zgodbe in vsakič izbrali eno,
ob tem pa bomo seveda upoštevali zaporedje
prispelih zgodb.
Zgodbo lahko pošljete na naslov:
Agencija Grafiti d.o.o, Kropa 27, 4245 Kropa,
ali na elektronski naslov info@g-grafiti.si
Želimo vam obilo užitka ob pisanju in se že
veselimo prispelih zgodb. Zgodb, ki jih piše
življenje!
Uredništvo Grafitov

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

SREČNO 2017

Spoštovani bralci,
spoštovane bralke!

Jejte dobro! Jejte
zdravo! Jejte varno!

Vašega obiska se veselimo!

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

www.volkswagen.si

FANTASTIČNA
PONUDBA,
KI JE NE
MOREMO
NJE
SKRITI! FINANCIRA
PRIHRANKI

Dober razlog za iskanje!
Kdor išče, ta najde fantastično ponudbo vozil Volkswagen. Prihranek do 5.800 EUR*, bon za
financiranje 1.000 EUR** in bon za nakup zimskih pnevmatik do 500 EUR***. Fantastična
ponudba velja za modele: up!, Golf, Golf Sportsvan, Beetle, Jetta, Touran, Caddy, Passat,
Tiguan, Arteon, Sharan in Multivan. Več na www.volkswagen.si.
Obiščite nas in poiščite svoj novi Volkswagen!

Emisije CO2: 188−82 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,2−4,2 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,0629−0 g/km. Število delcev: 0,024−0 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 »Fantastična ponudba« velja za osebna vozila Volkswagen, razen za
model novi Polo in Touareg ter električna in hibridna vozila. *Višina prihranka je odvisna od modela. **Bonus v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v
vrednosti 1.000 EUR z DDV velja v primeru hkratnega financiranja/najema vozila preko družbe Porsche Leasing SLO d.o.o. in permanentnega Porsche kasko
zavarovanja vozila preko Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki je del skupine Porsche Finance Group Slovenia pod pogoji akcije VWBONJES17.
Več na www.porscheleasing.si. ***Višina bona je odvisna od modela in velja za nakup zimskih pnevmatik iz zimske ponudbe dopolnilne opreme Volkswagen.
Pogoj za pridobitev bona za financiranje in bona za pnevmatike je kartica zvestobe Vokswagen Card, ki jo lahko brezplačno naročite pri pooblaščenem trgovcu
ali serviserju Volkswagen ali na spletni strani www.porsche-group-card.si. Akcija traja do 30. 11. 2017. Slike so simbolne.

Avtohi{a Vrta~, d.o.o. Kranj
Delavska cesta 4, 4000 KRANJ,
tel.: 04 27 00 200, www.avtohisavrtac.si
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/ 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
september 2017 •
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Rezervirajte si svoj termin za
sestanek.
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Zagotovite si varna, aktivna

Biser med biseri
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Zasnova upošteva nemoteno
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Zgrajeni objekti oskrbo
stanovanj v Murglah fa
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Mijaks investicije d.o.o.
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ZIMSKE GUME
NA ZALOGI
PO UGODNIH CENAH
MENJAVA IN
CENTRIRANJE GUM
AVTOOPTIKA

Alpska 43, 4248 Lesce
T: 04 53 53 805

www.avtomony.si

SERVISIRANJE VOZIL VSEH ZNAMK
SERIJSKO
Z BOGATO

OPREMO

00 EUR.
ZE OD 14.5

ZAGRABI

SVOJO

POT.
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NOVA

Kontaktne informacije
trgovca d.o.o.
AVTO
LUŠINA

Gosteče 8, 4220 Škofja Loka, T: 04 50 22 000

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

www.avto-lusina.si
e-pošta: prodaja@avto-lusina.si

Alpska cesta 43, 4248 Lesce

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

“Vprašajte odvetnika - Skupaj iščemo rešitve!”
V sodelovanju z Odvetniško družbo Novak iz Radovljice vam bomo brezplačno odgovorili na vaše pravno
vprašanje ali pravni problem. Če bi tudi vi želeli njihov pravni nasvet nam pišite na: tine@g-grafiti.si.

Z bratom sva podedovala nekaj kmetijskih zemljišč in
gozdov in jih želiva prodati. Zanima me, na kaj moram
paziti pri prodaji in kakšen je postopek prodaje?
Pri prodaji kmetijskega zemljišča oz. gozda sam postopek
prodaje poteka nekoliko drugače, kot pri prodaji drugih
nepremičnin. Postopek prodaje je potrebno voditi preko
upravne enote, ki je krajevno pristojna glede na lego
nepremičnin, ki so predmet prodaje. V vašem vprašanju
niste navedli, koliko je solastnikov kmetijskih zemljišč, ki
jih nameravate prodati. Predvidevam, da sta z bratom
edina lastnika teh zemljišč. Postopek prodaje se začne s
ponudbo, ki jo je potrebno oddati pri upravni enoti. V tej
ponudbi je potrebno navesti nepremičnino, ki se prodaja,
izmero nepremičnine in prodajno ceno. V ponudbi lahko
navedete tudi druge prodajne pogoje. Upravna enota objavi ponudbo na oglasni deski in na enotnem državnem
portalu e-uprave. Vendar pozor: ko je ponudba enkrat objavljena, je ne morete več umakniti, kar pomeni, da ste z
objavo prodajne ponudbe vezani na prodajne pogoje, ki
so v ponudbi navedeni. Ponudbo lahko sprejme kdorkoli,
in sicer v 30-dnevnem roku od dneva objave ponudbe na

oglasni deski upravne enote. Vendar postopek s tem še
ni končan, saj je potrebno pri upravni enoti vložiti tudi
vlogo za odobritev pravnega posla. To mora storiti tisti,
ki je podal izjavo o sprejemu ponudbe. V primeru, da ponudbo sprejme le ena oseba, z odobritvijo pravnega posla ni težav, kolikor je postopek prodaje potekal v skladu
z zgoraj navedenim postopkom. Če pa je teh oseb več, pa
mora upravna enota ugotavljati, ali ni kateri izmed teh
oseb predkupni upravičenec v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih. V tem primeru je kupec tista
oseba, ki ima »močnejšo« predkupno pravico. Seveda je
potrebno po pravnomočnosti odločbe o odobritvi pravnega posla skleniti tudi pisno prodajno pogodbo in jo zaradi
odmere davka na promet nepremičnin predložiti na FURS.
Ko so vsa ta opravila izvršena in je plačan tudi davek na
promet nepremičnin, pa je možna overitev podpisa pri
notarju in vknjižba v zemljiško knjigo. V tem odgovoru je
v grobem opisan postopek prodaje kmetijskih zemljišč ali
gozdov. Vsak postopek ima lahko tudi svoje posebnosti,
zaradi česar vam svetujem, da se v zvezi z izvedbo postopka
prodaje predhodno posvetujete s pravnim strokovnjakom.
september 2017 •
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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 5. 10. 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 Kozjek Nataša, Savska 20c, Lesce

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,
0420,
584270
65 250
Cesta T:
talcev
Jesenice

AMIGO 4,99 EUR

CENIK
MOBILNE
CENIK
CENIK CENIK
MOBILNE
TELEFONIJE
MOBILNE
MOBILNE

TELEFONIJE
TELEFONIJE
TELEFONIJE
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min 1
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telefonski
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AMIGO PLUS 9,99 EUR

telefonski impulzi
500 min
telefonski impulzi
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POGLED
NAZAJ
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6 MESECEV
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0,0050programsko
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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,
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veljavno pogodbo
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paketov strojček
ponudba
velja samo
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- 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.

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

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

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

GSM: 041 721 452

VODOVODNE
INSTALACIJE
ADAPTACIJE
KOPALNIC
Marko Bernard s.p.
Kupljenik 7,
4263 Bohinjska Bela
gsm: 041 629 610

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

NOVO

GRS IN ENOSOBNA STANOVANJA
» ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE

486 m2 zazidljivega zemljišča na Cesti
1. maja. Komunalni vodi v neposredni
bližini. Lepa, mirna lokacija s
pogledom na Stol.
20.000 €

» 3SS na BLEJSKI DOBRAVI

83,4 m2, 3 nad/3. L. 1917, prenovljeno
1981-2017, velik vrt in parkirno mesto
v uporabi. CK. Velik, sončen balkon.
ER: v izdelavi
79.000 €

»2SS na SKLADIŠČNI ULICI

89,5 m2, pritl/3, L. 2015, 44,8 m2 atrija.
CK vročevod na števec. Dvigalo. Nova,
lepo urejena soseska z veliko zelenja.
ER: C
83.241,18 €

»hiša RATEČE

cca 250,01 m2, delno K+P+1. Začetek
prenove 2012 - potrebno dokončati.
Odlična priložnost za turizem.
EI: v izdelavi
165.000 €

» hiša CESTA 1. MAJA

cca 350 m2, K+P+1+M, L. 2006, delno
prenovljeno 2010. 973 m2 zemljišča.
CK na trda goriva.
EI: v izdelavi
139.000 €

NOVA SOSESKA NA JESENICAH
Lepa, sončna, atrijska
stanovanja po ugodnih cenah

» CESTA ŽELEZARJEV
39.000€
30,22 m2; pritl/2, dodatna soba v galeriji ( cca 25 m2)
prenovljeno 07, parkirno mesto v uporabi. EI: v izdelavi
» SKLADIŠČNA ULICA
61.000€
55,2 m2; 3nad/3,L. 2015, CK na števec - vročevod , lastno
parkirno mesto, nova urejena soseska.Opremljeno.ER: C

DVOSOBNA STANOVANJA
» CESTA BORISA KIDRIČA
48.000 €
49,8 m2; 1 nad / 2, L. 1941, prenovljena kopalnica, wc,
okna leta 2002, lastna CK.
ER: v izdelavi
» CESTA TONETA TOMŠIČA
52.900 €
53,8 m2; 2 nad /4, prenovljeno 2007-2010 . CK , balkon.
Svetlo, stanovanje, dobra razporeditev. ER: v izdelavi
» CESTA MARŠALA TITA
52.000 €
55,79 m2; 7 nad / 12, L. 1967, vgrajena nova okna 2014
CK - merilniki toplote, balkon, nova fasada. EI: v izdelavi
» CESTA REVOLUCIJE
55.000 €
58,4 m2; 11 nad / 11, L. 1975, prenovljeno 2008 - 2012
CK- merilniki toplote, balkon, nova fasada. EI: v izdelavi
» ULICA BRATOV RUPAR
57.000 €
62,60 m2; 3 nad / 3, L. 1949, prenovljeno 2009 (okna,
inštalacije, tlaki, kopalnica. Balkon, nova fasada. ER: D
» 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 68
4270 Jesenice

» HRUŠICA
68.000 €
90,8m2; duplex trisobno stanovanje v vrtstni hiši. Lasten
vhod. Prenovljeno 2005-2008. CK, balkon. 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 KOROŠKA BELA
120.000 €
178 m2, P+M, L. 1890. Prenovljene el. in vodovodne
inšt. 1040 m2 pripadajočega zazidljivega zemljišča, dva
gospodarska poslopja. Možnost gradnje 2stan. stavbe
ali poslovno stanovanjske stavbe. Cena ni zadnja.
» hiša HRUŠICA
139.000 €
233 m2, zgrajena 1986, K+P+M, zidana klet, montažno
nadstropje in mansarda. CK na kurilno olje. Možnost
izdelave dveh strisobnih stanovanj. Lepo v zdrževana
hiša s 480 m2 pripadajočega zemljišča. EI: v izdelavi
» hiša BLED
139.000 €
197m2, delno K+P+M, L. 1861, delno prenovljeno 2005.
CK na kurilno olje. V neposredni bližini Blejskega jezera
pogled na Blejski grad. 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

SOSESKA GORENJSKI SONČEK
Prodaja, ogledi in rezervacije

TERAPĲA OBRAZA, GLAVE IN VRATU
Ste že kdaj pomislili, da bi z masažo obraza, glave ali vratu izboljšali svoje zdravje in počutje?
Obrazna reﬂeksoterapĳa je celostna metoda zdravljenja priznane danske reﬂeksoterapevtke Lone Sorensen z več kot 30 letnimi
izkušnjami. Terapĳa združuje znanja kitajske in indĳske medicine koordinirane z ostalo orientalsko medicino, združeno s sodobno
nevrološko znanostjo, kar nam omogoča, da bolezni zdravimo od znotraj.
Delovanje možganov vpliva na celotno naše telo. Možgani regulirajo naše žleze. Delovanje možganov vpliva na naše gibalne in
miselne sposobnosti. So center čutil.
S to metodo pritiskamo na določene točke obraza in lobanje in s tem harmoniziramo celotno telo.
Pomagamo lahko v vseh starostnih obdobjih in stanjih.
Ȅ Ukrotimo hormone ( vzrok neplodnosti, menopavzalni problemi, avtoimune bolezni,..)
Ȅ Demenci, nespečnosti, parkinsonovi bolezni, glavobolih vseh vrst, revmatskih obolenjih,
poškodbah ožilja, visokem krvnem pritisku,..
Ȅ Izredno blagodejna v sodobnem stresnem času, saj sprošča napetosti v glavi in telesu
Ȅ Povečujemo imunsko odpornost organizma
Ȅ Z nevrološko terapĳo stopal se popravĳo stanja v povezavi z napačno držo, mišicami in
kostmi. Enako tudi za vitalne organe.
Vsaka terapĳa se izvaja individualno glede na potrebe in se odlično se dopolnjuje tudi
z ostalimi manualnimi tehnikami.
Avtorica te metode je za svoje delo prejela mnogo nagrad tudi s strani WHO
(svetovne zdravstvene organizacĳe).

Vabim vas, da jo preizkusite in se prepričate o njeni učinkovitosti!
Manca Gorišek, reﬂeksoterapevtka
Alpska ��EȄ���/HVFHȄ7�� �� �8 ��� Ȅ0��� ��� ��� ȄLQIR#VWXGLRPDQFDVLȄZZZVWXGLRPDQFDVL
Manca - oglas sep 17_2.indd 1
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Bencinski motor: 13 hp
Električni motor: 4,6 kW ali 8 kW

Švedska kvaliteta

TRAČNI LISTI
Tip in velikost: dolžina 3843 mm,
specialno jeklo (HSS, Bi-metal, Stelit)
Šestdeset dnevno jamstvo z vračilom denarja / Dvoletna garancija / Neomejena podpora
Širina: 33 mm
Rezilna hitrost: 28 m/s

Tračna žaga LOGOSOL B751

KOLESA
Premer koles: 50 cm
Ležaji: dvojno tesnjeni brez potrebe
po vzdrževanju
Število obratov/min: 1000

Obiščite nas
na sejmu:

Komenda

6.-8.10.2017

=D
YL
te
e
w
n

TEHNIČNI PODATKI
KAPACITETA
Max. premer hlodovine: do 75 cm
Max. premer prizme: do 60 cm
Efektivna dolžina reza
(standardna izvedba): 4.8 m
Min. debelina zadnje deske: 24 mm
POGON
Bencinski motor: 13 hp
Električni motor: 4,6 kW ali 8 kW
TRAČNI LISTI
Tip in velikost: dolžina 3843 mm,
specialno jeklo (HSS, Bi-metal, Stelit)
Širina: 33 mm
Rezilna hitrost: 28 m/s
KOLESA
Premer koles: 50 cm
Ležaji: dvojno tesnjeni brez potrebe
po vzdrževanju
Število obratov/min: 1000

Za več informacij si oglejte našo spletno stran www.logosol.si (tudi
video posnetke) ali pa nas kontaktirajte
tel.: 04 53 78 210,
e-mail: info@logosol.si,
web: www.logosol.si
naslov: Šobčeva cesta 12b, 4248 Lesce
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Že 20 let z vami!

SVET SENČIL

®
www.asteriks.net
www.asteriks.net
O

tende - markize

žaluzije - zunanje in notranje
Orolete Opanelne zavese
Okomarniki Oscreen roloji Oroloji
Orolo garažna vrata Oplise zavese
O

SENČILAPeter
ASTERIKS
d.o.o.
Rozman
s.p.

SVET SENČIL

Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija
T: 04 59 55 170
tende - markize
G: 041 733 709
žaluzije (zunanje
in notranje)
E: info@asteriks.net

rolete  panelne zavese
 screen roloji roloji
komarniki
Obiščite
nas v našem
rolo garažna
vrata plisesalonu.
zavese
razstavnem

SVETOVANJE, IZDELOVANJE,
MONTAŽA IN SERVIS
SVETOVANJE, IZDELOVANJE, MONTAŽA IN SERVIS

Peter Rozman s.p.
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija
T: +386 (0)4 59 55 170
T/F: + 386 (0) 4 59 55 177
G: +386 (0)41 733 709
E: info@asteriks.net
Obiščite nas v našem razstavnem salonu.

SE VIDIMO NA SEJMU V KOMENDI
Od 6. Do 8. Oktobra
www.veriga-lesce.com | prodaja@veriga-lesce.com | www.facebook.com/VerigaKF
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Končana obnova Langusove kapelice
v Kamni Gorici

Kamna Gorica, 8. september 2017 - Občina Radovljica je zagotovila sredstva za
obnovo Langusove kapelice v Kamni Gorici. Obnova je bila zaključena v letošnjem
letu, konservatorskorestavratorska dela je
izvedel Restavratorski
center Zavoda za varstvo
kulturne
dediščine
Slovenije,
vredn ost
celotne obnove pa je
znašala dobrih 17 tisoč
evrov. Kapelico oz.
Langusovo znamenje je
poslikal slikar in freskant
Matevž Langus in stoji
pred njegovo rojstno
hišo. Nastala je med leti
1821 in 1855. Poslikave
na kapelici prikazujejo
različne prizore iz
Kristusovega življenja in
po njem.
Vir in foto: Občina Radovljica

Novo šolsko leto v radovljiških
osnovnih šolah in vrtcih

Radovljica, 1. september 2017 - Radovljiške vrtce od 1. septembra lahko obiskuje največ
757 otrok, od tega je 180 otrok prvič vstopilo v vrtec. Število oddelkov vrtca v šolskem
letu 2017/2018 se v primerjavi s koncem preteklega leta zmanjšuje za en oddelek (41
oddelkov), bo pa možno za najmlajše, ki bodo med letom izpolnili minimalni starostni
pogoj, odpreti dodaten oddelek v vrtcu v Lescah. V času počitnic so po enotah vrtca
izvajali različna vzdrževalna dela. V Kropi je bila zaključena energetska sanacija stavbe
vrtca, in sicer z izvedbo toplotne izolacije fasade; do jeseni bo urejena še pokrita terasa za
najmlajše. Občina pa sodeluje tudi pri obnovi strehe vrtca na Brezjah, ki jo vodi KS Brezje.
Za nakup opreme, obnove in investicijsko vzdrževalna dela v radovljiških vrtcih je občina
v letu 2017 zagotovila nekaj več kot 135 tisoč evrov. Osnovne šole v radovljiški občini pa
bo v novem šolskem letu obiskovalo 1.762 učencev, kar je 58 več kot leto poprej. Med
njimi bo 214 prvošolcev, 1 manj kot preteklo šolsko leto. Tudi v osnovnih šolah so med
počitnicami izvajali vzdrževalna dela, med večjimi sta sanacija kletnih prostorov leške
osnovne šole po junijskem hudem deževju in ureditev dodatnih prostorov v podružnični
šoli Begunje, v katero sta letos prvič vpisana dva oddelka prvošolcev. Za obnove in
investicijsko vzdrževanje šol občina letos namenja dobrih 216 tisoč evrov.

Novi javno dostopni defibrilatorji

Radovljica, 21. avgust 2017 - Občina Radovljica je na razpisu Ministrstva za zdravje
pridobila sredstva za sofinanciranje nakupa dveh novih javno dostopnih defibrilatorjev,
ki bosta v okviru projekta Oživimo srce letošnjem letu nameščena v Mošnjah in na
Češnjici pri Kropi. Krajevna skupnost Lesce pa je poleti že kupila in na svojem območju
namestila šest defibrilatorjev na naslednjih javno dostopnih lokacijah:
Hlebce – gasilski dom, Hraše – št. 21 (Derling), Studenčice - trgovina Flis, Lesce
– Oštarija Moskva, Lesce – gostišče Tulipan in Lesce – OŠ F. S. Finžgarja Lesce.
V občini Radovljica so v letu 2016 začeli projekt Oživimo srce, katerega cilj je
povečati možnost preživetja ob srčnem zastoju na območju občine. Projekt
zajema usposabljanje prvih posredovalcev in laikov ter vzpostavitev mreže javno
dostopnih avtomatskih defibrilatorjev. V projektu poleg občine, Zdravstvenega
doma Radovljica in Rdečega križa Slovenije - Območnega združenja Radovljica
sodelujejo tudi druge organizacije, vključene v sistem zaščite in reševanja.
Vir in foto: Občina Radovljica
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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

• Jesensko cvetje:
(mačehe, krizanteme, ciklame,
astre, rese, trajnice, ...)
• Program za urejanje
grobov: (pesek, rastline, substrati, svetila)
• Program za vlaganje: (steklenice, kozarci,
pokrovi, lonci za vkuhavanje, vse za
kisanje, fermentiranje)
• Gajbice za
shranjevanje pridelkov.
• ŽELEZNINA
DOMAČE DOBROTE
(barve, laki, svedri, program orodja, ...)
jabolčni kis, Krhlji,
•
ORODJE
ZA VRT
sokovi, čaji, moka,
(vrtne
škarje,
noži, lopate, vile, ...)
bučno olje, sončnično
olje, MED, kreme in
• Gozdarski program
tinkture, SUHOMESNATI
(orodje in zaščitna sredstva)
IN MLEČNI IZDELKI, ...

AKCIJA

Iz naših krajev

Od 1.9. – 31.10.2017 -10% popusta
na motorne žage.
Od nakupu določenih artiklov
prejmete praktično darilo.

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

Obiščite nas na Rečici, Za žago 1a na Bledu ali nas pokličite na 04/57 50 519

zOBNA PROTETIKA

Mekina
1990

STRIPYDENT, D.O.O., ŽIROVNICA, MOSTE 77A
WWW.STRIPYDENT.SI
Delovni čas zobne ordinacije: po naročilu
Delovni čas zobotehničnega laboratorija:
od ponedeljka do petka od 7. - 15. ure
Informacije in naročanje po tel.:
Samo Mekina, 04 580 12 59, 041 676 827

UGODNO • ZANESLJIVO • BREZ ČAKANJA

ŠIVALNICA
Radovljica na tržnici Kranjska 15a
tel.:

041/380-725, Nada

• šivanje po naročilu
• vsa šiviljska popravila

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

Carbon d.n.o.

ODKUP,
POSEK,
SPRAVILO
IN PREVOZ
LESA

delovni čas:
ponedeljek 12h - 18h, torek 8h - 15h, sreda 8h - 15h,
četrtek, 8h - 15h, petek 8h - 12h

www.novicrafter.si

Novi Crafter.
Ima vse.
In zmore največ.

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

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.

popust
SONČNA
OPTIKA na
MESEC
BLED OČALA

-30%

tel + 386 (0)8 205 77 97

-15%MESEC BLED
OPTIKA

tel + 386 (0)8 205 77 97

-50%

OČESNA AMBULANTA

optometristični pregledi
okulistični pregledi
OČESNA
AMBULANTA
predpisi
kontaktnih
leč in
optometristični
kontrolni
pregledi pregledi
okulistični pregledi
predpisi kontaktnih leč in
OPTIKA
kontrolni očala
pregledi
korekcijska
mehke in poltrde kontaktne leče
OPTIKA
modna
sončna očala
korekcijska
športna
sončnaočala
očala
mehke
in poltrde
kontaktne leče
sončna
očala
z dioptrijo
modna sončna očala
športna sončna očala
sončna očala z dioptrijo

Avtohi{a Vrta~, d.o.o. Kranj
Delavska cesta 4, 4000 KRANJ,
tel.: 04 27 00 210, www.avtohisavrtac.si
VWoglasDealer_Crafter_2017_210x297.indd 1

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

2017

21. 03. 17 12:06

Oglas_OptikaMesec_105x148.indd 1

-15%

-50%

-30%

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

Ljubljanska cesta 11,
OPTIKA MESEC JESENICE
Bled
Cesta maršala Tita 31,
Jesenice
OPTIKA MESEC JESENICE
Tita
telCesta
+ 386maršala
(0)4 583
2631,
63
Jesenice
www.optika-mesec.com
tel + 386 (0)4 583 26 63
www.optika-mesec.com
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Ko zadiši iz lončene peči ...
Ogrevanje in priprava hrane sta bila že od pradavnine tesno povezana. Danes, ko
ugotavljamo da napredek in razvoj dostikrat zavijeta tudi v slepo ulico, pa vedno
več ljudi išče stare preizkušene rešitve in tako se vedno znova potrjuje vrednost
zidanih štedilnikov in lončenih peči. Kar se tiče ogrevanja in priprave hrane je eden
najosnovnejših in vsem poznanih naprav štedilnik na drva. Le ta omogoča pripravo
hrane, ogrevanje prostora v katerem stoji, pa seveda tudi možnost ogrevanja
oddaljenih prostorov in ogrevanja sanitarne vode. Štedilniki dandanes doživljajo
ponovno rojstvo, ne le zaradi stoletja dobrih izkušenj z njimi, pač pa tudi zaradi
vedno novih možnosti, ki se odpirajo z novimi tehnološkimi rešitvami. Kljub temu,
da so omejitve glede emisij v ozračje vedno bolj ostre, se štedilniki ne samo upirajo
zobu časa, pač pa lahko služijo kot vzorčni primer okolju prijazne naprave. Pri boljših
štedilnikih, se je še celo izkazalo, da se, kar se tiče emisij v ozračje zlahka kosajo z
najmodernejšimi pečmi, pa njihova uporabnost ni prav nič zmanjšana – nasprotno,
taki štedilniki so samo še bolj učinkoviti.
Kar se tiče ogrevanja v kombinaciji s pečenjem tudi kamini in lončene peči ponujajo
nekaj možnosti. Prva in najbolj enostavna rešitev je peka v kurišču lončene peči, v
nekaterih, sicer redkih primerih, je to možno tudi pri kaminskih pečeh. Če imamo
kurišče dimenzij 40 x 50 cm , lahko v takem kurišču tudi kaj spečemo. Najboljša
rešitev je, če v kurišče postavimo kovinski okvir z nogami, na ta okvir pa položimo 3
cm debelo šamotno ploščo. Druga možnost je kombinacija kamina, lončene peči ali
nenazadnje tudi štedilnika s šamotno pizza pečjo za domačo uporabo. Na trgu je v
zadnjem času kar precej ponudbe na to temo. Mala šamotna pizza peč ima premer
kurišča 80 cm, tako, da za tako peč pač potrebujemo slab kvadratni meter prostora.
Tako peč preprosto vzidamo v kaminsko peč ali v lončeno peč glede na želje stranke
in tehnične možnosti prostora. Te peči imajo ponavadi zelo dober vlek, tako da jih
večinoma lahko priključimo na isti dimnik kot kamin ali lončeno peč.
Tretja opcija za peko in gretje obenem, pa je vgradnja pečice v kaminsko peč. Tudi
tukaj obstaja kar nekaj variant. Danes se na trgu dobijo že kaminski vložki, ki imajo
že serijsko vgrajeno pečico, možno pa je pečico tudi vgraditi pred montažo. Ta rešitev

je sorazmerno enostavna, vendar resnici na ljubo, se do sedaj ni izkazala za najbolj
zanesljivo. Razlogov za težave pri taki pečici je več. Treba je vedeti, da naj bi se
kaminski vložki kurili nekoliko drugače kot lončene ali krušne peči, zato včasih zmanjka
moči za dovolj visoko temperaturo v pečici, pa tudi konstantno temperaturo pečenja
je včasih težko vzdrževati. Glede na to, da je na trgu ogromno izdelkov, je potrebno
vedeti, da jih kar nekaj od tega v resnici ni namenjenih za peko pač pa v osnovi za
ogrevanje, in priložnostno pogrevanje jedi, ne smemo pozabiti niti na dejstvo, da je
smisel moderne ekonomije dostikrat predvsem v tem, da se proda čim več izdelkov
– zaradi tega nekateri proizvajalci niti niso zainteresirani za dolgo življenjsko dobo
izdelka – ravno nasprotno, prej bo naprava odslužena, prej bodo lahko prodali novo.

Toploti dajemo obliko – že 60 let

VRHUNSKI MODERNI KAMINI – MASIVNE LONČENE PEČI – ZIDANI ŠTEDILNIKI – LETNE KUHINJE IN ŽARI
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Iz lastne proizvodnje vam nudimo:

• Peletne gorilnike
VORTEX

Vreček Agro d.o.o., Kranj

Četrta in tudi najbolj zanesljiva možnost pa je, da lončeno peč opremimo s pečico.
Stvar je v bistvu zelo enostavna. Nad kurišče lončene peči vgradimo pečico in to je to.
Pečica je lahko nad vrati kurišča, lahko pa je tudi montirana s strani, lahko pa celo na
zadnji strani peči, če se izkaže, da gre to gospodinji bolj na roke. V ta namen ponavadi
uporabimo kar pečico od štedilnika, lahko pa se vgradijo tudi vrata primernih
dimenzij. Sama pečica je lahko kovinska, možna je tudi izvedba pečice s šamotno
opeko. Sicer se pečarji vgradne šamotne pečice zelo izogibajo, vendar se je izkazalo,
da ima tak način vgradnje precej več prednosti kot slabosti. Prednosti so v predvsem
v tem, da nam taka pečica omogoča pečenje na tak način kot v krušni peči. Lahko
spečemo pizzo ali kruh kar direktno na šamotu, lahko se za peko ali kuhanje uporablja
glinene posode, za kuhanje in peko v takih pečicah so se izkazale tudi posode iz
litega železa. Taka pečica nam lahko služi tudi kot dodatna ogrevalna površina. Ko
želimo, da se prostor ogreje hitreje, lahko enostavno odpremo vrata pečice in tako
pridobimo dodatno grelno površino. Ker šamot zelo dolgo ohranja toploto, lahko v
pečici pogrevamo hrano ali ohranjamo tople jedi tudi dolgo po tem, ko je plamen v
kurišču že zdavnaj ugasnil.
Za vgradnjo pečice v lončeno peč ni kakšnih dodatnih tehničnih pogojev, uporabi se
pravila, ki veljajo za vgradnjo pečice v štedilniku. To pomeni, da okrog pečice speljemo
dimni kanal v preseku 6 do 10 cm po vsej dolžini pečice. Če imamo šamotno pečico, je
potrebno upoštevat da se 6 cm šamota precej težje ogreje kot 1 mm pločevine, zato
je v tem primeru zelo pomembno, da za samo gradnjo kurišča uporabimo kvalitetne
materiale in kurišče pravilno dimenzioniramo. Če uporabimo kvalitetne materiale,
če ima kurišče optimalno geometrijo in če je vpihovanje zraka kurišče urejeno tako,
kot ga narekujejo najstrožji predpisi glede emisij v ozračje, potem so izpolnjeni vsi
pogoji za to, da v pečici dosežemo tudi do 300° C. Za konec bi bilo mogoče koristno še
opozorilo kakršna ponavadi dajejo ameriški proizvajalci: Pečica ne bo pekla, če peč ne
bo zakurjena. Sliši se smešno, pa vendarle; na začetku se lahko zgodi, da gospodinja,
ki že dvajset let kuha in peče na plin ali elektriko, pozabi, da je vsake toliko časa
treba naložit kakšno poleno v kurišče, pa se lahko zgodi, da pečica ne doseže prave
temperature. Torej, če se že odločate za izdelavo peči in radi pečete, mogoče ne bi bilo
tako slabo, da si privoščite še pečico, pa bo v stanovanju namesto po umetnih dišavah
dišalo po pečenki ali sveže pečenem kruhu… ki bo imel nedvomno povsem drugačen
okus kot katerikoli drug.
Vir: Pecarstvoturk/Gorenjski Grafiti

od 7 kW do 35 kW

(možnost vgradnje
gorilnika na obstoječo peč)

• Peči TURBO na
trda goriva 14kW

• Kombinirane peči za
centralno ogrevanje na
trda goriva, olje in pelete
od 23 kw do 80 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

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

Gorenjska prata

Tokrat vam ponujamo recept za tradicionalno gorenjsko
prato, ki bo v kolikor jo boste pekli v krušni peči še bolj
okusna.
Sestavine:
• 50 dag prekajene svinjske glave ali drugih delov svinjine
• 1 kg belega, nakockanega kruha
• 1 dl mleka
• 1 sesekljana čebula
• 2 žlici drobno narezanega peteršilja
• 10 jajc
• sol in poper po okusu
• 1 svinjska mrežica
• 1 žlica masti
POSTOPEK:
Poškropi krušne kocke z mlekom. Skuhaj svinjino. Odstrani
meso od kosti. Opraži čebulo, da postane steklena. Zmešaj
meso in kruh, dodaj čebulo, peteršilj, sol, poper in stepena
jajca. Kruh ne sme biti premehak. Zavij mešanico v mrežico in oblikuj štruco. Počasi jo peci v namaščenem pekaču,
da postane mrežica rjava in krhka. Cca 1uro 15 v pečici
na 150-170 stopinj. Nekaj časa naj prata stoji, potem jo

postrežeš toplo kot prilogo namesto krompirja, cmokov,
rezancev ipd. z omako ali solato. Prilega se tudi hladna.
Prato pripravljamo za več oseb in za več dni. Nekaj časa
ostane sveža v hladilniku. Slovenci smo pripravljali prato
za veliko noč in jo jedli s šunko in hrenom.
Vir: Kulinarika.net
september 2017 •
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Emirjan Dežman s.p.

GLASBA ZA VSE OKUSE

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

SON^NA TERASA

PROMO CENE PIJA^ PO 1 eur

KADILNICA
v zgornji etaži lokala

Kranj - Britof
Del. čas:
pon. - pet.
8. - 18. ure,

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

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

www.club-java.net/ojrobar

zabave za zaklju^ene družbe

svetuje

sob.
8. - 13. ure

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

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.

Trata v jeseni rabi hranila

Trata potrebuje veliko pozornosti in redne oskrbe. Jeseni se intenzivnost njene rasti postopoma zmanjšuje, spreminja se tudi barva trate. V tem obdobju je zelo pomembno, da jo
pravilno pripravimo na počitek, saj se s tem izognemo marsikateri nevšečnosti spomladi
in v naslednji rastni sezoni.

1. Grabljenje suhega listja in rastlinskih 4. Jesensko gnojenje
Trata po vročem in suhem poletju potrebuje hraostankov
Jeseni redno odstranjujemo odpadle liste in odm- nila, da si opomore. Hvaležna je za gnojenje s fosforjevimi in kalijevimi gnojili,
rle rastlinske ostanke.
ki povečajo odpornost na
2. Odstranjevanje širokolistnega plevela nizke zimske temperature. V
ta namen priporočamo upoNa mladi trati odstranjujemo plevel ročno, pri
rabo Plantella Specialnega
trati, ki je stara dve leti in več, pa lahko ob močno
gnojila za jesensko gnojenje
razraslem plevelu uporabimo tudi selektivni hertrave, ki omogoča tvorjenje
bicid Vivera Banvel, ki je še zlasti učinkovit pri
močnejših in globljih koreodstranjevanju kislice, navadne zvezdice,regrata,
nin.
vseh slakov, plezajoče lakote, velike koprive in
celo robide, na splošno pa lahko z njim odstranimo ves plevel v travi, ki ima široke liste. Škropimo
v lepem, brezvetrnem vremenu, ko na travi ni več
rose.

5. Zadnja košnja

Zadnjo košnjo trave opravimo čim kasneje, da čez
zimo ni previsoka. Visoka trava namreč poveča
možnost za različne glivične bolezni, še posebej,
če sneg zapade jeseni ali zgodaj pozimi. Pokošeno
trato pograbimo in odstranimo z zelenice.
Strokovnjaki agronomi Kluba Gaia

3. Prezračevanje tal

Za vrtičkarje z manjšo površino tal je najbolj preprosto prebadanje tal z vilami, ki jih zabodemo v tla do
globine približno 10 cm. Tla nekoliko privzdignemo,
da lahko zrak prodre do korenin. Po površini
potresemo Plantella Izbrane kremenove peske in jih
z metlo pometemo v narejene odprtine.
Večje površine prezračimo z vertikulirno napravo.

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

NAGRADNO VPRAŠANJE:

Katero gnojilo za trato z dodanim kalijem
uporabimo za gnojenje jeseni?
Odgovor: _________________________________________________
Ime in priimek _____________________________________________
Naslov __________________________________________________
Pošta in poštna številka ______________________________________
Želim naročiti revijo Gaia (za vse leto le 22 eur): DA NE
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PIČMAN, D.O.O., KRANJ

		

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 za nagrado prejeli
Plantella izdelek.
Nagrajenci prejšnje številke so: Franc Žura, Kranj; Vinko Omejc, Lesce; Antonija Pogačar,
Bohinjska Bela.
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

KGZ Sava

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

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, ...
VSE ZA OZIMNICO:
SVEŽA ZELENJAVA, ČEBULA, ČESEN,
KROMPIR, VLOŽENA ZELENJAVA IN SADJE
• 100% NARAVNI MARELIČNI SOK
• SOK IN KIS PRIDELAN IZ LASTNIH JABOLK
• KONOPLJINA MOKA IN OLJE
• BUČNO OLJE
• ajdova moka iz domače proizvodnje
• dnevno sveže mleko
• VELIK IZBOR ČEBULNIC, ZIMSKEGA ČEBULČKA IN ČESNA
• ČAS JE za PRIPRAVO OZIMNICE IN DRUGAČNO PREDELAVO
SADJA IN ZELENJAVE. NUDIMO VAM KOZARCE ZA VLAGANJE,
STEKLENICE ZA SOK IN VINO, POKROVČKE, ZAMAŠKE, ZABOJE, LIJAKE, …
• MOKA IN IZDELKI PODJETJA MLIN KATIĆ
• JAGODNI SOK, JAGODNA MARMELADA,
• BEZGOV SIRUP
• SUHOMESNATI IZDELKI BREZ
KONZERVANSOV IN DODATKOV

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

BLIŽA SE DAN MRTVIH
• MAČEHE, TRAJNICE ZA
Sadovnjak
GROBOVE, RESE, SVEČE, VAZE
Resje
•
PESEK IN ZEMLJA ZA
PRODAJA OKUSNIH GORENJSKIH
GROBOVE
JABOLK, SLIV IN HRUŠK
T: 04 530 92 51
DELOVNI ČAS PRODAJA JABOLK:
PON. – PETEK 8.00 -16.00,
SOBOTA 8.00 – 12.00
Jabolka vam bodo na voljo tudi v naši
kmetijski trgovini v Lescah.
NI POTREBNO VSAK DAN UGRIZNITI
V ˝KISLO JABOLKO˝, UGRIZNITE
PA V OKUSNA GORENJSKA JABOLKA
IZ SADOVNJAKA RESJE.

... ko narava z nami zaživi ...
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Montaža pohištva ter izdelava po meri
Izdelava lesenih balkonskih ograj
TVU
Š
OHI
P
Polaganje podov (laminata, parketa)
JAMO
DODA
!
Montaža lesenih opažev ter predelnih sten
direktor
EBINO
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

!
NOVO
ITA IN

ZAŠČ
LESA
NEGA
JEM!
EN
J
L
O
Z
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58.900€

Prodaja in prepis vozil

Audi Allroad 3.0 TDI quattro
Business S-tronic, l. 2016,
20.175 km, servisna knjiga

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

11.500€

24.900€

BMW serija 5: 518d, l. 2014,
103.868 km, servisna knjiga,
navigacija, tempomat

Citroen C5 Tourer 1.6 e-HDi
FAP Tendance BMP, l. 2014,
109.028 km, servisna knjiga

Nudimo 3 mesece garancije na vse vitalne dele brez doplačila, garancijo na kilometre, garantiramo plačilo
vseh dajatev in v primeru napake vrnemo kupnino za vozilo.
14.990€

Ford C-Max 1.5 TDCi
Titanium, l. 2015, 103.497
km, servisna knjiga

20.900€

44.900€

20.900€

17.900€

Ford Kuga 4x2 2.0 TDCi
Trend, l. 2015, 88.956 km,
servisna knjiga

Ford Kuga 4x4 2.0 TDCi
Titanium, l. 2015, 97.083 km,
servisna knjiga, tempomat

18.500€

23.900€

12.950€

Jeep Grand Cherokee 3.0
CRD Overland, l. 2014,
93.443 km, servisna knjiga

18.900€

Opel Astra Sports Tourer
1.6 CDTI, l. 2015, 64.710
km, servisna knjiga

13.990€

4x4
VW Tiguan 2.0 TDI 4motion
BMT HI LINE, l. 2014, 96.395
km, servisna knjiga, tempomat

Toyota RAV4 4WD 2.2
D-4D, l. 2014, 83.947 km,
servisna knjiga, navigacija

www.avto-lesce.si

VW Passat CC PASSAT CC
2.0 TDI, l. 2014, 122.434 km,
servisna knjiga, tempomat

Volvo S60 D2 Momentum
Geartronic, l. 2015,
59.020 km, servisna knjiga

Volvo V40 D2 88g, l. 2014,
98.881 km, servisna knjiga,
navigacija, tempomat

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

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.

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

E
JESEN JAS
PRAVI ČVO
ZA NO O!
OGRAJ

POKLIČITE IN PREVERITE UGODNOSTI!
PVC OGRAJE ZA:
• DVORIŠČA IN VRTOVE
• BALKONE, TERASE
• STOPNIŠČA

oBRTNIKI IN PODJETJA POZOR!

- 15% Modre
številke 2017

Tudi letos smo za vse naše bralce pripravili seznam modrih številk,
ki jih izdajamo že od leta 1996.

25.000

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

Tudi letos bomo
gospodinjstvom podarili seznam modrih
številk, zato ne zamudite priložnosti saj je prostor omejen.

Vsak naročnik, ki nam bo posredoval naročilnico na spodnji kontakt
do 30. 9. 2017, bo deležen 15% popusta pri objavi v Modrih številkah 2017.
G: 041 703 188
F: 04 533 64 18
e: tine@g-grafiti.si
september 2017 •
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Davčna svetovalka in predsednica ZDSS Simona Štravs odgovarja
v Davčnem nasvetu »Cesarju kar je cesarjevega in niti centa več«

Tema meseca - »Davčni zavezanec za plačilo davka
na dediščine in darila je dolžan plačati davek od
davčne osnove, ugotovljene na dan pravnomočnosti
sklepa o dedovanj, vendar od KATERE.«
Prejela sem vprašanje, kako se ugotavlja davčna
osnova za plačilo davka na dediščine in darila
v primeru, ko podeduje nečakinja nepremičnino
po umrli teti. Bralka se je zavedala, da bo morala
plačati davek, ker ne gre za I. dedni red ( zakonci,
otroci), ki je oproščen plačila davka, vendar je
davčni organ odmeril davek drugače in od višje
davčne osnove, kot je bilo navedeno v dednem
sklepu. Prosi za obrazložitev.
Najprej sem dolžna podati nekaj osnovnih določb.

• Pri darilih na dan sprejema darila, le to velja. velja
za sprejeto ob podpisani darilni pogodbi, izročilni
pogodbi, pogodbi o preužitku oziroma ob dejanskem sprejemu darila.)
• Pri dediščinah na dan pravnomočnosti sklepa o
dedovanju.
• Pri volilu na dan pravnomočnosti sklepa o volilu.
• Pri pogodbah o dosmrtnem preživljanju in pri darilnih pogodbah za primer smrti na dan smrti preživljanca oziroma na dan smrti darovalca ali darovalke.

PREDMET OBDAVČITVE

IN KAKO JE Z UGOTAVLJANEM
DAVČNE OSNOVE

Predmet obdavčitve z davkom na dediščine in
darila je premoženje, ki ga fizična oseba prejme od
fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo in
se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Predmet obdavčitve po zakonu od davka na
dediščino in darila je tudi premoženje, ki ga pravna
oseba prejme od pravne ali fizične osebe kot darilo
ali dediščina, ki se ne šteje za dohodek po zakonu,
ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb.
Za premoženje se štejejo nepremičnine, premičnine ter premoženjske in druge stvarne pravice.
Med premičnine se štejejo tudi vrednostni papirji
in denar. Kot darilo se šteje tudi volilo.
Darilo ali dediščina, ki zajema le premičnine, ni
predmet obdavčitve, če je skupna vrednost premičnin nižja od 5.000 eurov.

OPROSTITVE PLAČILA DAVKA
NA DEDIŠČINE IN DARILA

Davka na dediščine in darila ne plača:
• dedič ali obdarjenec prvega dednega reda (npr.
zakonec, otroci)
• z dediči ali obdarjenci prvega dednega reda so
izenačeni zet, snaha, pastorek in dedič ali obdarjenec, ki je živel z zapustnikom ali darovalcem v
registrirani istospolni partnerski skupnosti;
• pravna oseba zasebnega prava, ustanovljena na
podlagi zakona za opravljanje verske, človekoljubne,
dobrodelne, zdravstvene, socialno-varstvene, izobraževalne, raziskovalne ali kulturne dejavnosti ali
za opravljanje dejavnosti zaščite in reševanja, vendar le, če gre za darilo oziroma dediščino, ki je namenjena opravljanju take dejavnosti pravne osebe.

KDAJ NASTAN DAVČNA OBVEZNOST
Davčna obveznost nastane:

CESTA MARŠLA TITA 1, JESENICE
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Osnova za davek na dediščino in darila je vrednost
podedovanega ali v dar prejetega premoženja v
času nastanka davčne obveznosti po odbitku dolgov, stroškov in bremen, ki odpadejo na premoženje, od katerega se plačuje ta davek.
Bralka je posredovala obrazložitev, da se ni kot vrednost nepremičnine štela vrednost nepremičnine v
višini 80% posplošene tržne vrednosti, ugotovljene
po zakonu, ki ureja množično vrednotenje nepremičnin, kakor je določena nepremičnini v registru
nepremičnin na dan nastanka davčne obveznosti,
temveč višja, kot je posebej ugotovil davčni organ.
Davčni organ je tako ravnal drugače, kot je menila
in davek odmeril od višje vrednosti. Zakaj?
Prvi odgovor: 80% posplošene tržne vrednosti, ugotovljene po zakonu, ki ureja množično vrednotenje
nepremičnin, ne velja več. Davčna zavezanka je
imela možnost in pravico, da bi v roku za pritožbo na
odločbo o odmeri davka, zahtevala, da se namesto
posplošene tržne vrednosti nepremičnin kot davčna
osnova upoštevala ocenjeno posamična tržna vrednost nepremičnine. To pomeni, da bi nepremičnino dala oceniti sodnemu cenilcu. Davčnim zavezancem vedno predlagam, da naj ocenijo podedovano
nepremičnino še v času pred sprejemom dednega
sklepa na sodišču, tudi zavoljo višje sodne takse.
Žal se je v praksi ravnalo tako (tudi sedaj še nekateri
ravnajo tako), da celotno vrednost dediščine napačno
vrednotijo, ker zasledujejo cilj, plačila nižje sodne takse.
Ugotavljam, da ravnajo napačno, izrecno še v primeru,
če bodo kasneje nepremičnino prodali in bodo tako
podvrženi kapitalskim dobičkom. Ker je v dednem
sklepu vrednost podedovane nepremičnine zapisana
nižje, kot je v resnici, se bo štela nabavna vrednost nižja

in je zato lahko
kapitalski dobiček
višji. Povedati moramo, da se vrednost, zapisana v
dednem sklepu, šteje kot nabavna vrednost, posebno
še, če kasneje ni izdelana ustrezna cenitev.
Nadalje je potebno pojasniti, da je Ustavno sodišče
RS je z odločbo št. U-I-190/15-10, z dne 5. 5. 2016,
objavljeno v Uradnem listu RS št. 36/16, dne 20. 5.
2016, razveljavilo drugi odstavek 5. člena Zakona o
davku na dediščine in darila – ZDDD, kar pomeni,
da se postopek odmere izvaja na podlagi splošnih
določb Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2.

IN KAJ TO POMENI?

Davčni organ ima na podlagi splošnih določb ZDavP-2
tako pravico preveriti resničnost dejstev, ki jih navaja
davčni zavezanec, to je: ali vrednost nepremičnine,
ki je razvidna iz pravnomočnega sklepa o dedovanju
oziroma ki jo je davčni zavezanec navedel v napovedi
za odmero davka od prejetega darila, ustreza tržni
vrednosti nepremičnine ali pa je bila vrednost nepremičnine davčnemu organu prikazana v nižjem znesku
zaradi ugodnejše odmere davka. V primeru dvoma
v pravilnost vrednosti nepremičnine davčni organ
tržno vrednost posamezne nepremičnine ugotavlja v
vsakem posameznem odmernem postopku posebej
(npr. primerjava s splošno znanimi tržnimi cenami na
m² na določenem področju, primerjava s cenami iz
izvedenih prodaj primerljivih nepremičnin).
In za zaključek ...
Po splošnih določbah ZDavP-2 ima davčni zavezanec pravico oceno tržne vrednosti nepremičnine,
ugotovljene s strani finančnega urada, izpodbijati s
predložitvijo individualne cenitve. Čeprav stroške
cenitve nepremičnine nosi zavezanec, predlagam,
da le to zardi davčnih efektov kasneje naredi že v
času nepravdnega postopka na sodišču ( torej pred
dednim sklepom), četudi bo plačal višjo sodno takso.

INFORMACIJA GLEDE PAKETA
DAVČNIH SPREMEMB

Vlada je ob objavi predloga sprememb odprla vrata
strokovni javnosti, poslušala pripombe in dopolnitve, nekaj upoštevala, vendar jih še usklajuje tudi v
Ekonomskem socialnem svetu.
Žal v času priprave članka nimam ustreznih in
trdnih informacij, ki bi jih potrdila Vlada, zato več v
oktobrski številki Grafitov.

DAV^NO IN
RA^UNOVODSKO
SVETOVANJE
04 585 11 80

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.

VABIMO VAS, DA OBIŠČETE NAŠ RAZSTAVNI PROSTOR NA SEJMU V KOMENDI OD 6. DO 8. OKTOBRA.

BREZ
P
KOZMETIČNE
SVET LAČNO
O
IN LASERSKE STORITVE:
IN TE VANJE
STIRA
NJE
• TRAJNO ODSTANJEVANJE DLAK
• LASERSKA OBRAVNAVA AKEN,
KAPILAR IN PEG
• FOTOPOMLAJEVANJE OBRAZA
• NEGA OBRAZA Z ULTRAZVOKOM
• POMLAJEVANJE OBRAZA,
VRATU Z RADIOFREKVENCO
• KAVITACIJE-ODSTRANJEVANJE CELULITA

AKCIJA!

DIAMANTNI PILING 33 EUR
POSEBNA UGODNOST!
TRETMAJI 5 + 1 GRATIS

MOŽNOST NAKUP
DARILNIH BONOV
NAROČILA:
040 22 77 13
pon-pet: 9-19h

IPL NEGA
DOMINO, d.o.o., Jesenice
Cesta maršala Tita 7
4270 Jesenice

www.iplnega.com
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Kdaj je pravi čas za menjavo oken?
Velikokrat z raznimi prenovami in popravili odlašamo do
zadnjega hipa. Včasih je to smiselno, včasih pa na koncu
to pomeni višje stroške in veliko izgubljenih živcev. Ko se
odločamo za menjavo oken je zato ključno, da se te prenove
lotimo pravi čas, saj na tak način najbolj optimiziramo stroške.
Stavbno pohištvo kot so okna in vrata je za naš dom velikega
pomena. Okna in vrata nam namreč zagotavljajo udobje,
varnost, hkrati pa kakovostna okna pomenijo tudi prihranke
pri kurilni sezoni. Iz povedanega je jasno, da menjava
oken pomeni izbiro pravih materialov in usposobljenega
monterja, ki bo znal postopek montaže pravilno izvesti.
Menjava oken je z vidika stroškov precej zahteven proces.
Okna je sicer najbolje menjati pri temperaturah, ki so
višje od 5 stopinj. Navadno je menjavo oken najbolje
izpeljati v nekoliko toplejših mesecih, torej med marcem
pa nekje do oktobra, odvisno od temperatur. Da so okna
primerna za zamenjavo pa navadno lahko opazimo, tudi
če nismo ravno strokovnjaki za menjavo oken. Stara okna,
skozi katera piha in slabo tesnijo sicer lahko zaščitimo z
dodatnimi tesnili, toda slej ko prej so takšna okna preveč
dotrajana, stroški ogrevanja pa previsoki, da bi stara
okna še imelo smisel obdržati. Menjavo oken je najbolje
prepustiti strokovnjakom, ki imajo dolgoletne izkušnje in
vedo, kaj počnejo. Nepravilno vgrajena okna lahko, kljub
temu da gre za prvovrstna okna, pomenijo slabši izolator
in slabšo zaščito. Za menjavo oken se torej odločite, ko
vidite, da stara okna svoje naloge ne opravljajo več dovolj
dobro. Okna, polna rež, skozi katere piha veter, so slaba iz
več vidikov, naj omenimo samo dva najočitnejša:
Toplota, ki jo pozimi najverjetneje drago plačujete
(pa naj si bodi da kurite na mestni plin, da toploto
dobivate iz mestnega toplovoda, kurite na drva ali pa
ste modernizirani in imate toplotno črpalko), uhaja skozi

omenjene reže, kar pomeni, da mečete denar dobesedno
skozi okno. Ne glede na to, koliko boste ogrevali prostor,
nikoli ne boste dosegli optimalne toplote.
•Globalno segrevanje, o katerem že vrabci na vejah
čivkajo, je nekaj, proti čemur se borimo na vseh frontah.
S slabimi okni smo slabi gospodarji ne le svojega doma,
ampak tudi našega planeta.
V poletnem času so dobro izolirana okna tudi izjemnega
pomena:
•Račun za električno energijo, ki jo potrošite za klimatsko
napravo, je lahko nižji, če so okna dobro izolirana in skozi
ne prihaja topel poletni trak oz. ne spuščate ven prijetno
ohlajenega zraku.
Tudi če niste ekološko osveščeni in morda mislite, da
je vaše početje samo pljunek v morje v primerjavi
z ogljikovim odtisom, ki ga puščajo veliki industrijski
kompleksi, pa najbrž težko zanemarite dejstvo, da bi z
boljšimi, kvalitetnejšimi okni, ki so tudi dobro izolirana,
prihranili kakšen evro. Mogoče se v enem letu ne bi
poznalo na debelini denarnice, ampak glede na to, da
imajo nova okna tudi daljšo življenjsko dobo, bi v nekaj
letih zagotovo lahko privarčevali za nove zavese.

okna

pvc
lesena

vhodna
notranja

JESENSKA AKCIJA
Za naročila novih oken
do 15. novembra 2017 brezplačna
demontaža in odvoz starih!
Popusti se med seboj izključujejo!

Pokličite za brezplačno izmero
in pripravo ponudbe!

030 600 090

Možnost nakupa na obroke!
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senčila

alu

vrata

garažna

rolete

žaluzije okenske police

krpan žaluzije
plise senčila

www.semago-stavbnopohistvo.si

Kakšne so cene oken pri nas?

Cene oken se lahko od proizvajalca do proizvajalca precej
razlikujejo, vendarle pa v splošnem velja, da so okna poleg
fasade in strehe tretji največji strošek pri novogradnji ali
obnovi. Včasih se je na spletu precej težko dokopati do
nekih osnovnih in informativnih cen, na podlagi katerih
bi kupec vsaj malo dobil občutek, kakšna investicija ga
čaka. Navadno je namreč vsakemu proizvajalcu potrebno
poslati mere in vam ta šele na podlagi tega izdela
predračun. Na tem mestu zato predstavljamo okvirne
cene oken enega izmed ponudnikov oken pri nas. Za
enodelno okno manjših dimenzij (60×60, 80×60, 60×100
ali 60×100) boste odšteli nekje med 100 in 140 evri.
Večja enodelna okna so seveda nekoliko dražja. Za
enodelno okno dimenzij 100×100 boste tako odšteli
okoli 160 evrov. Dvodelna okna so prav tako nekoliko
dražja. Enodelna okna dimenzij 80×120 ali 100×120 vas
znajo stati med 150 in 170 evri, medtem ko kvadratno
okno dimenzij 120×120 stane navadno preko 180 evrov.

d.o.o.

Z večjimi dimenzijami tako rastejo tudi cene. Okna
dimenzije 140×120 stanejo okoli 200 evrov, če pa imate
nekoliko manjše mere, na primer 80×140 pa bodite
pripravljeni odšteti med 160 in 170 evri. Za kvadratno
okno dimenzij 140×140 boste najverjetneje plačali okoli
215, 220 evrov. Nekoliko več vas bodo prišla dvodelna
okna, prav tako stanejo več okna, ki so križno členjena
ipd. Večja kot je odprtina, ki jo morate zastekliti, večja
bo cena za okna, še več pa boste plačali, če so dimenzije
odprtin nestandardne in boste zanje potrebovali okna po
meri. Kot vidite lahko cene oken precej variirajo, tudi ko
gre zgolj za razliko 10 cm.
Vir: Hitrinakup.si/Gorenjski Grafiti
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GRADBENIŠTVO, ADAPTACIJE

Sanacija vlažnih sten, izdelava toplotnoizolacijskih fasad,
hidroizolacije, adaptacije in druga gradbena dela.
SORA Jaritz, d. o. o., GSM: 041/683 808, E: info@sorajaritz.si, S: www.sorajaritz.si
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Cesta maršala Tita 18
4270 Jesenice
tel. 04 581 26 00
info@dominvest.si
www.dominvest.si

TOP ponudba nepremičnin
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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.

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. Obsega širok hodnik, prostorno kuhinjo, zastekljena in delno
zazidano ložo, dnevno sobo in spalnico, kopalnico z wc-jem in dve kleti. Veliki
in svetli prostori. Ogrevanje z elektriko in na trda goriva, možnost priklopa na
plinovod. Parkirišče, ZK urejeno, EI razred D. Cena: 46.000 EUR.

JESENICE, PLAVŽ – 3 sobno stanovanje 67 m2, zgrajeno l.
1959, adaptirano l. 2011 (okna, kopalnica, kuhinja, podi), 9/10
nad., v stolpnici, z balkonom, južna lega. Obsega predprostor,
kuhinjo z jedilnim prostorom, dnevno sobo z izhodom na balkon,
dve sobi, kopalnico, WC in dve kleti. Energetsko sanirana stavba
(l. 2016). ZK urejeno, EI v izdelavi. Cena: 74.900,00 EUR.

O

V
NO

JAVORNIŠKI ROVT – manjša hiša 90 m2, zgrajena l. 1986, 995 m2 zemljišča,
P+M, zidana, z dodatno toplotno izolacijo, v celoti opremljena. Hiša (vikend)
je odmaknjena od ceste in hrupa, obkrožena s travnikom in gozdom, v maju z
narcisami. Lokacija ponuja dobre možnosti za okoliške ture, gobarstvo itd. Vsa
potrebna dovoljenja obstajajo za stanovanjsko hišo vključno s hišno št., tudi urejen
priključek na vodovodno in električno omrežje, EI razred F. Cena: 89.000 EUR.
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HRAŠE – polovica hiše 131 m2 (74 m2 bivalne površine), zgrajena l.
1976, adaptirana l. 2003 (fasada, okna), spodnja polovice hiše (K + P
+ nadstrešek cca 40 m2). Prostori obsegajo kuhinjo, dnevno sobo, dve
spalnici, kopalnico z WC-jem, dve shrambi, zunanjo teraso ter kletne prostore
(kurilnica, pralnica in dva skromna, a opremljena apartmaja). Priključki ločeni.
ZK v postopku vzpostavitve etažne lastnine, EI razred E. Cena: 83.000 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. Dobra lokacija – bližina šole itd. in še
vedno povsem v naravi. ZK urejeno, EI razred D. Cena: 110.000 EUR.

novo

RADOVLJICA, ŠERCERJEVA – 2 sobno stanovanje 56 m2, zgrajeno l.
1973, prenovljeno l. 1985 (stavba: streha, stanovanje: okno), 3/3 nad.,
v manjšem bloku. Obsega širok predprostor, kuhinjo, dnevno sobo,
spalnico, kopalnico z wc-jem, manjšo shrambo ter prostorno klet v 1.
etaži. Pred stavbo je parkirišče. Mirna lokacija, poleg doma za ostarele.
ZK urejeno, EI v izdelavi. Cena: 79.000 EUR.

BEGUNJE – starejša kmečka hiša z novejšim prizidkom in zemljiščem 200 m2,
zemljišče 1.331 m2, zgrajena l. 1900, l. 1960 v celoti prenovljena, l. 1970 zgrajen
večji prizidek + drvarnica. Ogrevano pritličje starejšega dela hiše obsega štiri sobe,
kuhinjo, kopalnico in nekaj manjših prostorov, v 1. nadstropju je večja mansarda (ena
soba). V prizidku je 1. etaža izdelana (manjši hlevski prostor, dve garaži, skedenj, itd.),
v zgornji etaži je večji neizdelan prostor. EI v izdelavi. Cena: 115.000 EUR.

oddamo

RADOVLJICA, ŠPORTNI PARK – poslovni prostor 39 m2, zgrajen
l. 2013, pritličje. Obsega večji prostor in sanitarije, možnost najema
parkirnega mesta. Najboljša lokacija v mestu, prvi prostor v nizu, vidno
z vseh strani, večje izložbeno okno, v okolici dovolj parkirišč. Primerno
za izvajanje storitvenih dejavnosti, trgovine ali pisarne. EI razred C.
Mesečna najemnina: 300 EUR + stroški.

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.

NOVA
POSLOVALNICA
V RADOVLJICI:
Ker je stara poslovalnica postala
premajhna, smo se s septembrom
preselili v večjo.
Še vedno nas dobite v poslovni
stavbi ob Športnem parku, le da
po novem v prvem nadstropju.
Vabljeni!
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Servis in popravila gospodarskih vozil,
kombijev in avtodomov vseh znamk

0#8.*Ł,-48"0ƙ#4,(#4-8'*.-.-%-" ' My Revision
AVTO ŠIVIC, d.o.o.
-){sAwu|s0ƙ'Ł

ƨ Servis in popravila osebnih in
gospodarskih vozil vseh znamk
ƨ0-1#0'(1)',*'Ł01).-.04'*
ƨ Hitri servis zavor
ƨ Vulkanizerstvo in menjava pnevmatik
ƨ Polnjenje in popravila klim in ogrevanja
ƨ Najem osebnih in gospodarskih
nadomestnih vozil

Telefon: 04 598 12 00, GSM: 051 671 000
e-mail: info@avto-sivic.si, www.avto-sivic.si
".'0*,'Ł1B
Ponedeljek - Petek 7:00 - 17:00
Sobota: 7:00 - 13:00, Nedelja: zaprto

F E R K

JESENICE

VULKANIZERSTVO FERK

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

ste PRIPRAVLJENI NA ZIMO?
MI POSKRBIMO
ZA VAŠO VARNOST
ZIMSKI AVTOPLAŠČI
ŽE NA ZALOGI!
del. čas:
pon. - pet. 9 - 18,
sobota od 9 - 12

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

SUPER KONKURENČNE CENE!

Pokličite: 04/586-12-02
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