
najboljši že 25 let
2017januar

VSA ZAVAROVANJA  
NA ENEM MESTU
BODI ZMAGOVALEC,  
POJDI NA LOV
POHIŠTVO PO MERI
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Jesenice, telefon: 04 586 24 16
Lesce, telefon: 04 531 89 34

DO NOVIH 
KOREKCIJSKIH 

OČAL Z 
NAROČILNICO 

VSEH OKULISTOV 
V SLOVENIJI, 
LAHKO TUDI 

BREZ DOPLAČILA!

Pokličite nas, 
mi bomo poskrbeli, 

da bodo številke 
na pravem mestu!

Odpirate pOdJetJe aLi deJavnOst, 
ali PreProsto želite menjati 

računovodski servis?

R.K. RAČUNOVODSTVO KRANJEC d.o.o.
Brezje 17E, 4243 Brezje
G: 041 528 548, T: 04 530 98 20
E: racunovodstvokranjec@gmail.com

Emisije CO2: 170−123 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,4−4,7 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,0519−0,0183 g/km. 
Število delcev: 0,000117−0,000005 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. Na sliki je model Tiguan z opcijsko 
opremo R-Line. Slika je simbolna. 

Novi Tiguan. Vznemirljivo inovativen.
Novi Tiguan z odličnimi voznimi lastnostmi in naprednimi sistemi je idealen sopotnik 
za nova doživetja. Nova oblikovna zasnova poudarja športnost in eleganco, obenem pa 
se njegova zunanjost ponaša z vrsto markantnih detajlov. Številni asistenčni sistemi, 
sodobne tehnologije in raznolike povezljivostne rešitve med vsako vožnjo zagotavljajo 
še višjo raven udobja, prinašajo nove možnosti in odpirajo vrata v svet novih doživetij.

Za več informacij o Novem Tiguanu se obrnite na našega prodajnega svetovalca.

www.volkswagen.si

VWoglasTiguan_2016_210x297_dealer.indd   1 4. 05. 16   15:42

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

Ljubljanska cesta 11
4260 Bled
T 08 205 77 97

Cesta maršala Tita 31
4270 Jesenice
T 04 583 26 63

www.optika-mesec.com

 

Varno skozi zimo z 
»blink« o~esno nego

ŠIVALNICA
Radovljica na tržnici Kranjska 15a

tel.: 041/380-725, Nada

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

ar
bo

n 
d.

n.
o.

• šivanje po naročilu
• vsa šiviljska popravila

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

www.gozd-bled.si

domače doBrote
JABOLKA, JABOLČNI KIS, KRHLJI, 
KROMPIR, ČESEN, SOKOVI, ČAJI, BUČNO IN 
SONČNIČNO OLJE, REZANCI, MOKA, MED, 
ZAČIMBE, PIŠKOTI, KREME IN TINKTURE, 

SUHOMESNATI 
IZDELKI, MLEČNI 
IZDELKI (SIR, 
JOGURTI, MASLO, 
KISLA SMETANA, 
SKUTA …)

Prodaja ProGrama

• ZBiramo naročila Za semenski kromPir
• VITREX ZA STEKLA IN ANTIFRIZ
• AKUMULATORJI TOPLA
• LOPATE ZA KIDANJE
• SOL ZA POSIPANJE
• PTIČJE HIŠICE IN 
  SEMENA ZA 
  ZUNANJE PTICE

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

vOLna, 
vOLnene nOGaviCe, 
kaPe, rokaviCe, ...
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ŠIVALNICA
Radovljica na tržnici Kranjska 15a

tel.: 041/380-725, Nada

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

ar
bo

n 
d.

n.
o.

• šivanje po naročilu
• vsa šiviljska popravila

12.990€*

PEUGEOT 2008

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

KLIMATSKA NAPRAVA / MULTIFUNKCIJSKI ZASLON NA DOTIK

PEUGEOT 2008

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

www.peugeot.si

AVTO PARTNER d.o.o., Cesta železarjev 27, 4270 Jesenice, tel. 04 583 66 60

AVTO PARTNER.indd   1 28/12/16   11:18

RABLJENA VOZILA

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

12.500 €

Audi A4 AvAnt 2.0 tdi Business 
nAKuP BReZ POLOGA, L. 2012, 
205.669 km, dieseL, 120 Km

4.999 €

ChevROLet AveO 1.2 Lt PLus 
ODLIČEN BREZ POLOGA 87 EUR MES., 
L. 2011, 99.669 km, BENcIN, 86 kM

8.999 €

CitROen C4 PiCAssO 1.6 hdi BReZ 
POLOGA JAmstvO 12 meseCev, 
L. 2012, 137.496 km, dieseL, 112 Km

9.999 €

FORd C-mAx 1.6 tdCi AmBiente 
AKCiJA nAKuP BReZ POLOGA, 
L. 2012, 148.985 km, dieseL, 95 Km

10.400 €

FORd FOCus 1.6 tdCi tRend nAKuP 
BReZ POLOGA JAmstvO 12 mes., 
L. 2014, 151.232 km, dieseL, 116 Km

10.500 €

KiA Ceed 1.6 CRdi stYLe BReZ 
POLOGA , L. 2013, 128.774 km, 
dieseL, 90 Km

11.850 €

mAZdA 5 1.6 Cdi shiZuKA mZ 
nAvY AKCiJA nAKuP BReZ 
POLOGA, L. 2012, 145.009 km

9.000 €

nissAn QAshQAi 2.0i 4x4 sLO 
nAKuP BReZ POLOGA in KAsKA, 
L. 2008, 156.070 km, BenCin, 142 Km

14.999 €

OPeL insiGniA 2.0 Cdt sPORt 
tOuReR nAKuP BReZ POLOGA, L. 
2014, 137.107 km, dieseL, 120 Km

5.500 €

PEUGEOt 207 MILLESIM 200 1.4 VtI 
sLO 1.LAst. BReZ POLOGA, L. 2010, 
124.087 km, BenCin, 95 Km

8.500 €

PEUGEOt 3008 1.6 HDI 112 FAP 
nAKuP BReZ POLOGA, L. 2010, 
183.336 km, dieseL, 112 Km

11.400 €

tOYOtA AuRis ts 1.33 duAL vvt-i 
teRRA, sLOvensKO POReKLO, 
L. 2015, 36.335 km, BenCin, 100 Km

25.500 €

tOYOtA RAv4 4Wd 2.2 d-CAt exeCutive 
Avt. sLOvensKO POReKLO, L. 2014, 
65.815 km, dieseL, 150 Km

11.999 €

ŠKOdA OCtAviA 1.6 tdi nAvY BReZ 
POLOGA IN kASkA DO 72 MES., 
L. 2013, 110.993 km, dieseL, 105 Km

17.500 €

vOLKsWAGen shARAn 2.0 tdi dsG, 
PANORAMA POLOG 1750 EUR, L. 
2011, 154.872 km, dieseL, 140 Km

12.500 €

FORd mOndeO WAGOn 2.0 tdCi 
AKCiJA nAKuP BReZ POLOGA, L. 2013, 
128.555 km, dieseL, 164 Km

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

 NOVO! NOVO! 

NAKUP NOVIH IN 
RABLJENIH VOZIL 

DO 15.000 EUR 
BREZ POLOGA 

IN KASKO 
ZAVAROVANJA!

14.500 €

vOLKsWAGen PAssAt vARiAnt 2.0 tdi 
Bmt COmF. nAKuP BReZ POLOGA, L. 
2014, 157.035 km, dieseL, 140 Km

4x4
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Makler Bled d.o.o.
Prodaja nepremičnin

Ljubljanska cesta 7
SI-4260 Bled

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

www.makler-bled.si

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

Posebno obvestilo !
Prosimo zainteresirane kupce nepremičnin, 

da nas za ogled objavljenih nepremičnin pokličejo 
in si nepremičnino ogledajo z našim spremstvom, 

ogledov ne zaračunavamo!
Na naši spletni strani tudi nova ponudba stanovanj! 

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

Šifra: PH01357b, Lokacija: spodnje Gorje, Opis: 
stanovanjska hiša in gosp. poslopje ter 5000 m2 zemljišča, 
Površina stavbe 105 m2, Površina zemljišča: 5000 m2, 
Letnik/obnova: 1955/2000, Cena: 248.000 €.

Šifra: PH01407L, Lokacija: moste pri Žirovnici, 
Opis: starejša kmečka hiša in gospodarsko poslopje, 
Površina stavbe: 170 m2, Površina zemljišča: 692 
m2, Letnik/obnova: 1840/1973, Cena: 72.000 €.

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

Šifra: nova ponudba, Lokacija: blejska 
dobrava, Opis: stanovanjska hiša, Površina 
hiše: 164 m2, Površina zemljišča: 1311 m2 
(možna gradnja dodatne hiše), Letnik/obnova: 
1. 1954, Cena: 148.000 €.

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

Šifra: PH01492b, Lokacija: Ljubno, Opis: 
dvostanovanjska hiša, Površina hiše: 250 
m2, Površina zemljišča: 647 m2, Letnik/
obnova: 1991, Cena: 145.000 €.

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

Šifra: PH01224b, Lokacija: Jesenice, Opis: 
stanovanjska hiša na odlični, sončni legi, Površina 
stavbe: 125 m2, Površina zemljišča: 3020 m2 
(v celoti stavbno). Energetski razred: F. Letnik: 
1900, pop. Obnovljena: 2010.  Cena  169.500 €.

Šifra: PH01503b, Lokacija: bled, Opis: starejša 
stanovanjska hiša, Površina hiše: 140 m2, 
Površina zemljišča: 280 m2, Letnik/obnova: 
1. 1870/1980, Cena: 104.000 €.

Šifra: PH01350b, Lokacija: bled, rečica, Opis: 
dvostanovanjska hiša, Površina stavbe: 180 
m2, Površina zemljišča: 1.114 m2, Letnik/
obnova: 1962/1985, Cena 169.000 €.

NOVO

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

Makler Bled d.o.o.
Prodaja nepremičnin

Ljubljanska cesta 7
SI-4260 Bled

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

www.makler-bled.si
m: +386 (0) 41 706 548
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Brez dvoma, C3 močno spominja na C4 cactus
Novi Citroën C3 je avto, ki je po odmiku znamke DS 
(in modela DS3) eden najpomembnejših modelov 
francoske znamke. Že na prvi pogled je jasno, da 
se novi C3 oblikovno močno naslanja na uspešnico 
C4 cactus. Opazni so tako imenovani »air bumps« 
oziroma zračne blazine na bokih avtomobila, prav 
tako tudi zelo nizki sprednji žarometi. Avtomobil 
kupce nagovarja s širokim potencialnim obsegom 
personalizacije, saj bo na voljo v devetih različnih 
barvah karoserije in v skupno kar 36 različnih barv-
nih kombinacijah.

Minimalistična notranjost, velik prtljažnik
Vpliv C4 cactus je viden tudi v notranjosti novega C3, 
kjer Francozi poudarjajo minimalistični arhitekturni pri-
stop. Veliko funkcij s sredinske konzole je vgrajenih v 
osempalčni digitalni zaslon. Ta podpira tudi sodobne 
sisteme za integracijo s pametnimi telefoni, kot sta Car 
Play in Android Auto. 
Citroën C3 v notranjosti ponuja štiri različne pakete 
opreme oziroma barvne kombinacije. S 300 litri 
osnovne prostornine je zagotovo uporaben tudi 
prtljažnik avtomobila, kar je dejansko prav tako 
zapuščina Citroënov iz družine C4 – ti imajo tra-
dicionalno zelo prostorne prtljažnike. Praktičnost 
avtomobila omogoča tudi dejstvo, da je C3 na voljo 
le v petvratni karoserijski izvedbi.
Integrirana kamera, ki bo posnela vsako vašo pro-
metno nesrečo
Novi tekmec avtomobilov, kot so Renault Clio, Ford 
Fiesta in Volkswagen Polo, ima tudi zanimivo tehno-
loško novost. Na sprednjo stran vzvratnega ogledala 
je namreč vgrajena kamera, ki snema dogajanje v 
prometu v resoluciji dva milijona slikovnih točk. V 
primeru nesreče ta zazna trk in shrani zadnjih 30 
sekund in naslednjih 60 sekund posnetka. Kamera 
je namenjena tudi varnemu fotografiranju okolice in 
deljenju vsebine na družbenih omrežjih.

Pet motorjev – trije bencinski, dva dizelska
Citroën C3 je dolg 3,99 metra in je krajši od novih 
generacij tekmecev, kot sta omenjena Ford Fiesta 
in Volkswagen Polo. Avtomobil si platformo še 
vedno deli s prehodno generacijo C3 (prav tako s 
Peugeotom 208). Skupno je na voljo pet različnih 
motorjev. Gre za tri različice bencinskega 1,2-litrske-
ga trivaljnega motorja in dve različici 1,6-litrskega 
dizelskega motorja.
Vabimo vas, da si novi Citroën C3 ogledate ter pre-
izkusite v našem salonu v Kranju, kjer z veseljem 
sprejemamo že prve rezervacije za nakup vozila. 

                           Vir: Siol.net 

NOvI CITROëN C3 žE v NAšEM sALONU v KRANjU:  
praktičen in minimalističen avtomobil, ki snema promet

Novi Citroën C3 oblikovno povzema napredne rešitve prodajno uspešnega C4 cactusa, ponuja minimalistično notra-
njost in praktičen prtljažnik. Novost je kamera, ki snema promet in ji ne uide nobena vaša prometna nesreča.

AVTOHIŠA KRANJ, D.O.O., LJUBLJANSKA CESTA 22, 4000 KRANJ, TEL. 04 201 59 50
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Iz naših krajev
vLEčNICA v KAMNI 
GORICI ZAčELA 
OBRATOvATI
Kamna Gorica, 7. januar 2017 
- Smučišče v Kamni Gorici je ŠD 
Partizan Kamna Gorica v spodnjem 
delu uspešno zasnežilo. Otroci so 
lahko sankali že vse božično novoletne 
praznike, z obratovanjem vlečnice pa 
so začeli v soboto, 7. januarja.  

Malo smučišče v Lipniški dolini vabi 
družine z majhnimi otroki. Smuka je 
primerna za otroke začetnike, poleg 
pa je urejena proga za sankanje. Ob 
smučišču so tekačem na voljo proge 
za tek na smučeh. Smučišče deluje 
vsako soboto, nedeljo, ob praznikih 
ter v času šolskih počitnic med 9.00 in 
16.00. Po dogovoru je smučišče odprto 
tudi izven delavnega časa. V primeru 
slabega vremena vlečnica ne deluje. 
Cena vozovnice: Poldnevna karta: 
9.00 - 13:00 in 12:00 - 16:00: otroci 
6 €, odrasli 8€. Celodnevna karta: 
otroci 8 €, odrasli 10 €.  Na smučišču 
je organizirana tudi smučarska šola za 
najmlajše.

žUPAN sPREjEL  
TIMOTEjA WILLEWALDTA 
IN LENARTA PREKA
Radovljica, 21. december 2016 - 
Prostore Občine Radovljica sta konec 
decembra obiskala mladi violinist 
Timotej Willewaldt iz Radovljice in čelist 
Lenart Prek iz Lesc, zmagovalca oddaje 
Slovenija ima talent, ki sestavljata 
glasbeni duet WildArt. Skupaj z njunimi 
starši ju je sprejel župan Ciril Globočnik 

in jima čestital za glasbeni uspeh.
Izvrstna glasbenika sta učenca 9. razreda 
osnovnih šol A. T. Linharta Radovljica in 
F. S. Finžgarja Lesce, šolanje pa želita 
nadaljevati na srednji glasbeni šoli v 
Ljubljani, na kateri Timotej Willewaldt 
že obiskuje prvi letnik. Njuni nastopi na 
različnih prireditvah se v teh dneh kar 
vrstijo, v prihodnjih mesecih pa bi se 
rada predstavila tudi na samostojnem 
koncertu.

PRvO LETO PROjEKTA 
OžIvIMO sRCE
Radovljica, 20.december 2016 - 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 
p r v i h 
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. 
Med njimi so vsa prostovoljna gasilska 
društva v občini, Gasilska zveza 
Radovljica, Društvo GRS Radovljica, 
štab civilne zaščite in kranjska izpostava 
Uprave RS za zaščito in reševanje.
Rezultati v prvem letu so spodbudni: 
zdravstveni dom je usposobil 69 prvih 
posredovalcev, območno združenje 
Rdečega križa je organiziralo tečaje 
oživljanja za 254 udeležencev, 
nameščeni so trije novi javno dostopni 
defibrilatorji, tako da jih je na območju 
občine že 12, nekatere od njih pa 
so podjetniki in društva namestili 
samoiniciativno.
Lokacije javno dostopnih defibrila-
torjev:

Begunje - avtobusna 
postaja, Begunje – Elan, 
Brezje - romarski urad, 
Kropa - zdravstvena 
postaja, Lesce - Jur bar, 
Ljubno - gasilski dom, 
Podnart - gasilski bom, 
Radovljica – Občina 
Radovljica, Radovljica - 
Vurnikov trg, Radovljica – 
župnišče, Slatna - gasilski 
dom,  Srednja Dobrava - 
gasilski dom

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

nagrajenci križanke Casino lariX Gostilna Bor
1. Peter Zupan, Cesta svobode 26, Radovljica
2. Marjeta Jenko, Suha pri Predosljah 31, Kranj
3. Marta Jakšič, Triglavska 8, Domžale
4. Doroteja Poljanec, Dovje 82, Mojstrana
5. Marija Jenko, Zg. Brnik 75, Cerklje



7januar  2017  •

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

G: 040 352 388
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Wu masaža uspešno  
odpravlja napetost mišice, 
stres, heksenšus, bolečine  
v vratu in ramenih,  
mravljince po rokah, gla-
vobol, napetost  
in bolečine hrbta, išijas...

Wu masaža na novem naslovu

Ulica Angelce Hlebce 7a, Kranj 
(za Qlandijo)
G: 040 352 388
DČ: po predhodnem naročiluWu masaža uspešno odpravlja napetost 

mišic, stres, heksenšus, bolečine v 
vratu in ramenih, mravljince po rokah, 
glavobol, napetost in bolečine hrbta, 

išijas, ...

Ulica Algelce Hlebce 7a, Kranj

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

• Peletne gorilnike
   vorteX
od 7 kW do 35 kW
(možnost vgradnje 
gorilnika na obstoječo peč)

iz lastne proizvodnje vam nudimo:
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• kombinirane peči za 
centralno ogrevanje na 
trda goriva, olje in pelete 
od 23 kw do 80 kw

• Peči turBo na 
   trda goriva 14kW

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PNEVMATIKE
PLATIŠČA

HITRI SERVIS

VULKANIZERSTVO 
ŽEMLJA

Žemlja Janez ml. s.p.
Zabreznica 20a, 4274 Žirovnica
GSM: 041 641 197, Tel.: 04 580 21 74
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Ob petkih odprto do 1.00h,
ob sobotah do 4.00h

www.club-java.net/ojrobar

zabave za zaklju^ene družbe
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PrOMO Cene PIja^ PO 1 eur

kadIlnICa
v zgornji etaži lokala

GlaSba za vSe OkuSe SOn^na TeraSa

Zupan & Zupan d.o.o.

Nomenj 5, 4264 Bohinjska Bistrica

GSM: 041 721 452

Z Ribogojnica
Zupan

VODOVODNE 
INSTALACIJE
ADAPTACIJE 
KOPALNIC

Marko Bernard s.p.
Kupljenik 7,  

4263 Bohinjska Bela
gsm: 041 629 610

Jeseniške novice, petek, 11. novembra 2011

Zanimivosti

11

Janko Rabič

V novo jesensko zimsko se-
zono so pri TVD Partizan
Jesenice stopili s ciljem, da
spet uresničijo čim več pro-
gramov, ki so namenjeni te-
lesni vadbi ter drugi tekmo-
valni in rekreativni dejavno-
sti občanov. Predvsem so ve-
seli, da jim je uspelo porav-

nati velik dolg iz preteklih
let za ogrevanje Jeko-In Je-
senice, ki je znašal kar 14 ti-
soč evrov. Upajo, da bodo v
prihodnje uspešneje kos
vsem stroškom in da za to
ne okrnjen program dejav-
nosti. Za uresničevanje svo-
jega poslanstva pri širjenju
zdravega športnega življenja
pričakujejo pomoč sponzor-

jev in donatorjev. 
V društvenih prostorih so
pripravili pester program
vadbe za vse generacije, od
najmlajših do upokojencev.
Poleg splošne vadbe imajo
gimnastično delavnico, ma-
žoretke, aerobiko, judo, bad-
minton in različne rekreacij-
ske igre z žogo. Velik po-
udarek je na pridobivanju

telesnih in gibalnih zmoglji-
vosti, ustvarjalnosti in ohra-
njanje estetskega videza tele-
sa. Posebej veliko zanimanje
je za popularno zumbo. Vsi
vaditelji skupin imajo potrje-
ne ustrezne licence. 
Že nekaj let so tudi ponosni
na naziv zdravo društvo in
vse prednosti, ki izhajajo iz
tega naziva, skušajo prenesti
med občane. Za izvedbo po-
sameznih programov imajo v
skupinah še dovolj prostora,
zato vse vabijo v prostore
TVD Partizan. So pa tudi naj-
cenejši med sorodnimi dejav-
nostmi v Občini Jesenice. 

Andraž Sodja

V zadnjem tednu oktobra je
deseto obletnico delovanja
praznoval Zavod za šport Je-
senice, ki je ob obletnici pri-
pravil obilo spremljevalnih
prireditev. Vrhunec je bila
osrednja prireditev, ki so jo
pripravili 26. oktobra v Kol-
pernu, z razstavo fotografij
športnih društev, ki delujejo
pod okriljem zavoda, ter ar-
hivskih fotografij športnih
objektov. Kot je ob prireditvi
povedal direktor Zavoda za
šport Jesenice Zoran Kra-
mar, je zavod pričel delovati
leta 2001 z 12 zaposlenimi,
teh je danes 24: "V osnovi je
bil ustanovljen le za vzdrže-
vanje športnih objektov in
organizacijo športnih prire-
ditev, danes pa organizira-
mo športno in mladinsko
dejavnost, prireditve in dru-
go." Kot je še dodal Kramar,
so z osrednjo prireditvijo že-
leli zaznamovati dosežke za-
voda za šport na kulturen
način, predstaviti nekaj re-
zultatov, nastopili pa so na-
debudni pevci, humoristi in
plesne skupine, med njimi
tekmovalka v oddaji Misija

Evrovizija Flora Ema Lotrič
in Miha Rebernik, znan iz
oddaje Slovenija ima talent.
Kot je ob obletnici še pouda-
ril Kramar, jih kljub krizi za
prihodnost športa na Jeseni-
cah ne skrbi. Za cilje v pri-
hodnjih desetih letih so si
med drugim zadali, da bi se
osemdeset odstotkov Jese-
ničanov ukvarjalo vsaj z re-
kreativnim športom, vrhun-
ske dosežke profesionalnih
športnikov, ureditev letno
zimskega kopališča in poso-
dobitev Španovega vrha z
dvosedežnico in umetnim
zasneževanjem.
Ob desetletnici so podelili
tudi priznanja zavoda za-
služnim za ustanovitev in
delovanje. Priznanja so tako
prejeli Jani Gregorič in Ja-
nez Štojs, člana sveta zavoda
vse od ustanovitve, Tea Viš-
nar, ki je sodelovala pri usta-
novitvi zavoda, nekdanji žu-
pan Boris Bregant, Občina
Jesenice s sedanjim župa-
nom Tomažem Tomom
Mencingerjem, ministrstvo
za šolstvo in šport ter Fun-
dacija za financiranje špor-
tnih organizacij v Republiki
Sloveniji.

Zavod za šport Jesenice
praznoval deset let obstoja

Vadbeni programi za vse generacije 
Poleg splošne vadbe imajo gimnastično delavnico, mažoretke, aerobiko,
judo, badminton in različne rekreacijske igre z žogo.

Predavanje ob mesecu zaščite pred požarom
V sklopu prireditev oktobra - meseca zaščite pred požarom,
sta občina Jesenice in občinski štab civilne zaščite Jesenice
26. oktobra v gasilskem domu Gars Jesenice pripravila pre-
davanje o požarih. Poveljnik občinskega štaba civilne zašči-
te Igor Arh je na predavanju predstavil sestavo občinskega
štaba, predstavili so občinsko gasilsko zvezo, govorili pa so
tudi o ukrepih pred in med nesrečami in po njih ter kje se
požari lahko pojavijo, kdo lahko v primeru požara pomaga,
kaj se lahko iz njih naučimo in kako ravnati naslednjič. A. S.

OČES NA AM BU LAN TA
Ti to va 31, Je se ni ce, 
tel.: 04/5832-663

Vida Mi hel čič s.p.

FASADERSTVO  � STROJNI OMETI
GSM: 041 584 227, FAX.: 04/ 583 62 31
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V svetovni splet vstopate še enkrat hitreje kot doslej, vse vrednosti 
po obstoječih pogodbah so povečane za faktor 2.

CENE SO OSTALE NESPREMENJENE
telesat, d.o.o., jeseniCe,
operater kabelskih komunikacijskih sistemov
Cesta talcev 20, 4270 Jesenice,
Tel. 04 5865 250, 04 5865 251
E-pošta: info@telesat.si

Prednost našega kabelskega priključka je brezplačna 
inštalacija v stanovanju, novi televizijski sprejemniki ne 
potrebujejo zunanjih vmesnikov in naprav ter dvojnih 
daljinskih upravljalnikov, za starejše televizijske sprejemnike 
zunanji digitalni sprejemnik po ugodni ceni, za osnovno 
ceno priklop do treh televizijskih sprejemnikov, hiter servis 
in odprava napak ter podpora pri nastavitvah televizijskih 
sprejemnikov in mrežnih naprav.www.telesat.si

digitalni televizijski programi v programskih paketih:
• 106 programov v začetnem paketu

• 126 programov v osnovnem paketu

• 157 programov v razširjenem paketu

• HBo paket – filmi

• Pink paket

• Balkan+paket – brezplačen

• internetne povezave s hitrostmi prenosa do 100 Mbit/sek

• trojčki s hitrostmi prenosa podatkov do 40 Mbit/sek

• IP fiksni telefonski priključki z brezplačnimi klici v omrežje DETEL

teLesat JeseniCe 
– okno v svet iZ vašeGa stanovanja:
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3.975 €

Citroen  Xsara Picasso 1.6i 16V, 
l. 2008, 165.266 km, servo volan, 
ALU dodatki, servisna knjiga

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

4.290 €

Mazda  Mazda2 1.4i SP, l. 2008, 
187.625 km, ABS, multif. servo volan, 
ALU platišča, senzor za dež

10.444 €

Ford  Fiesta 1.6 TDCi Titanium, 
l. 2015, 60.612 km, ABS, ALU plati-
šča, servisna knjiga potrjena

11.750 €

Renault  Clio 1.2 16V Zen + zimske 
gume, l. 2016, 10 km, ABS, navigacija, 
tempomat, potovalni računalnik

3.990 €

Lancia  Ypsilon 1.4 16V Oro Plus, 
l. 2008, 79.350 km, servo volan, 
komfortni sedeži, ALU platišča

6.470 €

Opel  Corsa Enjoy 1.3 CDTI, 
l. 2012, 153.840 km, ABS, avt. 
klima, garažiran, multif. servo volan

10.690 €

Peugeot  Partner Tepee 1.6 HDi 
Active, l. 2013, 115.008 km, ABS, 
tonirana stekla, servisna knjiga

12.890 €

Kia  Sportage 2WD 1.7 CRDi 
Urban, l. 2011, 130.154 km, ABS, 
avt. klima, PDC/Parktronic

5.250 €

Nissan  Note 1.4 16V Acenta, l. 2009, 
161.046 km, ALU platišča, multif. 
servo volan, PDC/Parktronic

7.395 €

Renault  Laguna 2.0 dCi 150 Black 
Edition, l. 2011, 185.886 km, multif.
servo volan, ALU platišča

11.490 €

Renault  Captur TCe 90 Energy 
Expression Start Stop, l. 2013, 
30.638 km, klima, ABS, garažiran

13.775 €

Renault  Captur TCe 120 Dynamique 
EDC, l. 2014, 28.941 km, ABS, servo 
volan, tempomat, pot. računalnik

5.785 €

Citroen  C5 2.0 HDi FAP Dynamique, 
l. 2008, 191.308 km, ALU platišča, 
ABS, tonirana stekla, garažiran

6.090 €

Renault  Clio 1.2 TCE Expression, 
73.138 km, l. 2011, ABS, servo volan, 
servisna knjiga, garažiran

6.100 €

Dacia  Lodgy 1.6 MPI 85 Ambiance, 
l. 2013, 51.683 km, ABS, tonirana 
stekla, garažiran

15.999 €

BMW  serija 3: 316d Avtomatic, 
l. 2012, 179.789 km, ABS, ALU pla-
tišča, tempomat, PDC/Parktronic

14.950 €

Renault  Megane Berline TCe 130 
Energy S S Intens, l. 2016, 11.537 km, 
ABS, multif. servo volan, tempomat

21.950 €

Renault  Kadjar dCi 130 Energy 
Bose Edition, l. 2017, 9.500 km, 
multif. servo volan, ALU platišča

17.590 €

Nissan  Navara 2.5 dci 4x4 AT, l. 2012, 
138.913 km, ABS, servo volan, garaži-
ran, ALU platišča, gretje sedežev

26.785 €

Renault  Talisman Zen dCi160 EDC, 
l. 2016, 11.504 km, ABS, multif. servo 
volan, tonirana stekla, tempomat

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

4x4
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NAGRAJEN!
NAJ BO VAŠ ROJSTNI DATUM

Srečni izžrebanec bo dobil bon za 40 EUR, ki ga lahko koristi pri pokrovitelju 
restavracija kavarna Pub Catering ejGa.  

Poslati morate še svoje osebne podatke s telefonsko številko na naš naslov: 
agencija Grafiti d.o.o. kropa 27, 4245 kropa do 10. 2. 2017.

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

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

nagrajenka prejšnjega meseca je medeja Fin, koritenska 17, Bled

Ko se pojavijo težave
Ciklama je za gojenje relativno zahtevna 
rastlina. Če ji ne ustrežemo pri njenih mu-
hah, to zelo hitro pokaže. Pa si glejmo nekaj 
najpogostejših znakov nepravilne oskrbe:
• Rastlina oblikuje majhne liste in slabo cveti: 
Zelo verjetno ji primanjkuje hranil. Poskrbimo 
za redno in uravnoteženo dognojevanje.
• Listi rumenijo: Vzrokov za rumenenje li-
stov je več. Najpogostejši je presuh zrak, 
pomagamo si s pršenjem vode okoli rastline. 
Ne pršimo po listih! Drugi razlog je lahko 
preredko zalivanje. S prstom preverimo 
vlažnost zemlje okoli gomolja, če je ta suha, 
rastlino zalijemo. Včasih listi rumenijo pri 
neposredni sončni svetlobi. Rastlino presta-
vimo v svetlo senco ali jo zasenčimo z drugo 
rastlino ali senčilom za okna. 
• Rastlina propada, pri osnovi je mehka 
in gnila: Vzrok je v preobilnem zalivanju. 
Zmanjšamo zalivanje, to delamo izključno 
v podstavek. Včasih je prepozno in rastlina 
zato propade. 
• Ciklama hitro odcveti: Vzrok je navadno v 
pretoplem prostoru ali pomanjkanju hranil. 
Rastlino prestavimo v hladnejši prostor in 
jo redno dognojujemo s tekočim gnojilom 

plantella cvet z dodanimi morskimi algami 
in 11 vitamini za redno cvetenje. Ne kupu-
jmo ciklame, ki je že v polnem cvetu, kupimo 
zdrave rastline z veliko cvetnimi popki.
• Odmiranje robov listov ali suhe lise na lis-
tih: Navadno se pojavijo kot posledica nep-
osrednega sonca, še posebej, če so bili listi 
prej orošeni.
• Listne uši: se najpogosteje pojavijo na mladih 
poganjkih in pod listi. Učinkovito jih odpravimo 
z naravnim insekticidom bio plantella flora ke-
nyatox verde. V 1 l vode dolijemo 0,7 ml prip-
ravka in rastlino temeljito poškropimo.
• siv oprh z rjavimi lisami na listih, venenje 
stebel: Gre za glivično bolezen, sivo ples-
en. Takoj ko se pojavijo prvi znaki, rastlino 
poškropimo s fungicidom vivera switch. V 1 
l vode zamešamo 1 g pripravka oz. ustrezno 
manjšo količino ob manjši porabi vode. 

Spomladi, najpogosteje v maju, ko zunaj 
otopli, jih prestavimo na vrt, nekam v svetlo 
senco pod kakšen grmiček. Proti koncu po-
letja jih presadimo v lonček, ki ga napolnimo 
s kakovostno petkomponentno zemljo plan-
tella balkonia. Po enem mesecu pričnemo z 
dognojevanjem. Ko se zunanja temperatura 
spusti pod 5 stopinj, rastlino prenesemo v 
hladnejši in svetel notranji prostor. 

Strokovnjaki agronomi Kluba Gaia

s strokovnjaki Kluba Gaia pripravljamo nasvete in odgovore na vprašanja naših 
bralcev. Kadar naletite na nerazrešljivo oviro, pokličite brezplačno telefonsko 
številko Kluba Gaia 080 81 22 in skušali bomo najti najboljšo rešitev.

Trije srečni izžrebanci, ki bodo na dopisnici s pripisom Grafiti, na naslov Klub Gaia, Sinja 
Gorica 2, 1360 Vrhnika, poslali pravilne odgovore, bodo po pošti prejeli nagrado Plantella 
Tabs.
Nagrajenci prejšnje številke je: Štefan Jakšič, Križe; Antonija Vojinovič, Domžale; Roman 
Učakar, Domžale; Marija Žitnik, Vodice; Marijana Skuber, Zg. Jezersko
Si želite še več zanimivih nasvetov za dom in vrt? Postanite član Kluba Gaia in naročnik 
revije Gaia! Za samo 22 EUR letno boste lahko izkoristili mnoge ugodnosti kluba: brezplačna 
svetovanja, zanimiva predavanja in delavnice, specializirana vrtnarska popotovanja, klubske 
popuste, poleg tega pa boste prejeli še 10 izvodov revije Gaia. Vabljeni tudi na spletno stran 
ljubiteljev vrtnarjenja www.klubgaia.com!
Izpolnite prijavnico in jo pošljite na naslov: KLUB GAIA, sINjA GORICA 2, 1360 vRHNIKA. 
Prijavite se lahko tudi po telefonu št: 7558 160 ali po e-mailu: gaia@klubgaia.com

NAGRADNO vPRAšANjE:

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

Pravilen odgovor pošljite na naslov: 
KLUB GAIA, sINjA GORICA 2, 1360 vRHNIKA

Katero gnojilo bo spodbudilo 
redno cvetenje ciklame?
Odgovor: _________________________________________________

svetuje

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

čAROBNOsT sOBNE CIKLAME
Ko rastline odcvetijo, jih mnogi zavržejo, vendar za to ni pravega razloga. Lahko jih gojimo 
naprej in celo pričakujemo, da bodo jeseni ali pozimi spet zacvetele. Po cvetenju zmanjšamo 
zalivanje in jih pustimo počivati. 
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info@suvak.com | www.suvak.com

Novo v naši ponudbi DVOSOBNA STANOVANJA                                          

» CESTA REVOLUCIJE                                                        43.000 €
61,20 m2;  5 nad / 5,  L. 1968,  vzdrževano,  balkon,  CK - 
kalorimetri.Nova fasada in streha na stavbi. EI: v izdelavi
» CESTA MARŠALA TITA                                                   49.000 €
46,20 m2; 10 nad/11,  L. 1969,  nova PVC okna leta 2005, 
balkon, CK. Bližina železnške in avtobusne postaje  EI:  E
» CESTA TONETA TOMŠIČA                                           53.000 €
53,80 m2; 2 nad / 5,  L. 1975,  novi radiatorji, prenovljena 
fasada in streha na stavbi, balkon, CK.          ER: v izdelavi
 
                                TRISOBNA STANOVANJA                                      
» CESTA REVOLUCIJE                                                        65.000 € 
70,24 m2;  6 nad/12, zgrajeno leta 1976, vzdrževano,  CK 
merilniki toplote, sončen balkon na J stran.ER: v izdelavi
» ULICA V. KEJŽARJA                                                         69.000 € 
83,90 m2;  3 nad/4, zgrajeno leta 1985, lepo vzdrževano,  
CK - merilniki toplote, sončen balkon.           ER: 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.ER: v izdelavi

ŠTIRISOBNA STANOVANJA        

» HRUŠICA                                                                       115.000 €
130 m2, L. 1980, prenovljeno leta 2010 in leta 2015; dve 
povezani stanovanjski enoti 2ss in 3ss. cca 150 m2 
pripadajočega zemljišča, garaža in parkirno mesto. EI: D

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

HIŠE
» HIŠA SLOVENSKI JAVORNIK                                      90.000 €
189 m2, L. 1952, CK  na  zemeljski plin, zidana  garaža  
in  803 m2   zemljišča.  Atrijska hiša  na lepi in mirni 
lokaciji s  pripadajočim,  ravnim zemljiščem.
» hiša CESTA TONETA TOMŠIČA                              110.000 €
150,01 m2,  K+P+M,  L. 1935,  prenovljena 1997,  delno 
prenovljena 2011,  CK, na olje in trda goriva.  Dve ločeni 
stanovanjski enoti  (2ss  in  3ss);  zemljišče.  EI: v izdelavi
» hiša SLOVENSKI JAVORNIK                                    139.000 €
172 m2, K+P+M,  lepo in popolnoma prenovljena 2015, 
CK, peleti; toplotna črpalka za vodo. 271,1 m2 zemljišča. 
Dve ločeni in prenovleni stanovanjski enoti.EI: v izdelavi
» hiša KOROŠKA BELA                                                   150.000 €
178 m2, L. 1890, idilična, kmečka hiša, vzdrževana s 
kmečko pečjo in el. radiatorji. Pripadajoče gospodarsko 
poslopje z delavnico, garažo  in vinsko kletjo. 1040 m2 
pripadajočega, ravnega, zemljišča. EI: v izdelavi                                            
» hiša RAZGLEDNA CESTA                                          180.000 €
300 m2, 2ss v pritličju; 4sobno stanovanje v mansardi 
Prenovljeno 2004. 714 m2 sončnega zemljišča z vrtom 
in garažo, balkon. Popolnoma ločeni priključki. ER: D.
» Hiša; MOJSTRANA                                                       271.000 €
301m2;  K+P+M,  L. 1978,  delno prenovljena leta 2010 , 
CK na olje in trda goriva. Pripadajoče zemljišča z veliko 
teraso. Neposredna bližina šole, vrtca, trgovine, pošte, 
sprehajalnih poti in neokrnjene narave.                      ER: D        

» 3SS HRUŠICA
62,1m2;  1 nad/4, L. 1902,  prenovljeno  
2013,  2ss preurejeno v 3ss, lastna CK 
na el., sončna južna stran. Nizki stroški
EI v izdelavi.                                 60.000 €

» HIŠA RATEČE
117,7 m2; P+1+M, L. 1940, vzdrževana, 
945 m2  zemljišča  z  dvema  gospod. 
poslopjema  in  dvema  garažama.  CK 
na plin. ER: G                              125.000 €

SOSESKA GORENJSKI SONČEK 
Prodaja, ogledi in rezervacije

» 2SS ULICA STANETA BOKALA
57,98 m2 ; 4 nad /4 , L. 1966,  nova pvc 
okna 2005,  ogrevanje  na trda  goriva, 
balkon,nova fasada in streha na stavbi
EI: v izdelavi                                 51.000 €                                             

» HIŠA RATEČE
300 m2, del. K+P+1+M. L.1888, delno 
prenovljena1987,neizd.mansarda, CK. 
2.039 m2 pripadajočega zemljišča.
EI v izdelavi                                139.000 €

» 4SS CESTA MARŠALA TITA
105m2,1 nad/3, LEPO in POPOLNOMA 
prenovljeno leta 2009. Terasa,možnost 
lastnega  vhoda. Lastna  CK  na  el.  
EI: v izdelavi                               115.000 €                                                             

GORENJSKI SONČEK
PRODANIH ŽE 22 ENOT; 

Akcija POPUST v vrednosti zunanjega 
parkirišča-3.286 € (ZADNJA ENOTA)!

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

Cesta maršala Tita 68
4270 Jesenice
Cesta maršala Tita 68
4270 Jesenice

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

ODKUP, 
POSEK, 

SPRAVILO 
IN PREVOZ 

LESA

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

Mulej Boris s.p., Boštjanova ul. 6/a, Lesce
Gsm: 041 714 746

krovstvo • tesarstvo
stavBno kleParstvo

ostrešja, nadstreški, vrtne lope
pokrivanje streh z vsemi kritinami

žlebovi, odtoki in razne obrobe
leseni podi in terase

TAXI 
Marolt
Prevozi oseb 
NON-STOP
5+1   8+1

Da
rk

o 
M

ar
ol

t s
.p

.

041 953 505
darko.marolt@telemach.net
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Mizarske storitve, zaključna gradbena dela

...z vrhunsko kakovostjo do zadovoljne stranke

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

Zapuže 36 | 4275 Begunje na Gorenjskem | +386 (0)31 334 498

Marko Prešeren
direktor

info@mizarstvo-preseren.si | www.mizarstvo-preseren.si

montaža pohištva  ter izdelava po meri• 
izdelava lesenih balkonskih ograj• 
Polaganje podov (laminata, parketa)• 
montaža lesenih opažev ter predelnih sten • 
iz gips plošč
adaptacije bivalnih prostorov• 
Popravila klasičnega in ladijskega interierja• 
opremljanje avtodomov• 

PoHištvu  

dodajamo  

vseBino!

novo! 
Zaščita in  

neGa Lesa 

Z oljenjem!
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Iz naših krajev

Kranj, 28. december 2016 - Za vse, ki 
se radi zapodite čez ledeno ploskev na 
drsalkah, je v Kranju dobro poskrbljeno. 
Na Slovenskem trgu je postavljeno 
montažno drsališče, kjer svoje veščine 
ob delavnikih lahko preizkusite med 
15.00 in 21.00, ob vikendih in praznikih 
pa med 9.00 in 21.00. Drsanje na 
Slovenskem trgu (uporaba ledene 
ploskve je brezplačna) bo možno 
predvidoma do konca februarja 2017.

PREPOvED KRMLjENjA PROsTOžIvEčIH vODNIH PTIC

Kranj, 5. januar 2017 - Dobra 
novica iz Kranja: Nič več od vrat do 
vrat, od 11. januarja 2017 naprej 
se ob sredah lahko glede statusa 
zemljišča, dokumentacije in ostalega 
v zvezi z gradnjami, bodoči graditelji 
posvetujejo v skupni pisarni mestne 
občine in upravne enote.
Mestna občina Kranj in Upravna 
enota Kranj uvajata novost; kot eni 
izmed prvih v Sloveniji sta dogovorili 
ustanovitev skupne svetovalne 
pisarne za gradnje, ki je svoja 
vrata odprla v sredo, 11. januarja 

2017, in bo tudi sicer delovala 
ob sredah od 15.00 do 16.00, v 
pritličju Mestne občine Kranj na 
Slovenskem trgu 1 (soba 109). 
Bodoči graditelji bodo tako lahko 
od uslužbencev dveh pristojnih 
institucij na enem mestu pridobili 
odgovore na raznovrstna vprašanja, 
ki se nanašajo na gradnjo. Skupna 
pisarna dveh pristojnih institucij v 
Kranju je še en primer dobre prakse, 
katerega učinki so lahko le pozitivni; 
ne le za graditelje, temveč tudi za 
uslužbence omenjenih institucij.

sKUPNA PIsARNA ZA GRADNjE, KjER BOsTE PRIDOBILI 
vsE NA ENEM MEsTU

Bled, 4. januar 2017 – Prav ta 
dan je bila potrjena prva smrt 
labodov v Pragerskem zaradi ptiče 
gripe (AI-aviarna influenca) H5N8. 
Eden od ukrepov proti širjenju 
je ukrep prepoved krmljenja 
prostoživečih vodnih ptic, saj se 
na ta način »zmanjša nepotrebno 
koncentriranje ptic in virusov AI 
na posameznih mestih in možnost 
prenosa virusa na perutnino in 
ptice v ujetništvu s prostoživečih 
vodnih ptic preko kontaminirane 

obutve in obleke«.
V primeru, da naletite na mrtve 
vodne ptice in ujede, pristojni 
pozivajo, da obvestite Veterinarsko-
higiensko službo (01-477-93-53, 
občinsko redarstvo ali društvo), v 
primeru, da naletite na mrtvega 
ali poškodovanega, obnemoglega 
laboda pa to sporočite Društvu za 
varstvo okolja Bled oz. Mihu Žvanu 
na telefonsko številko 031 617 851. 
Sprehajalci naj se mrtvih ptic ne 
dotikajo z golimi rokami.

ZIMsKO vEsELjE NA DRsALKAH v KRANjU

2

2

2 iz novih osebnih vozil 
2

 10.998 €

 8.599 €

 14.500 €

 16.199 €

 10.999 €

*z varnostnim paketom

Alpska cesta 43, 4248 Lesce
T: 04 53 53 804 in 
 04 53 53 805
www.avtomony.si
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Po ugodnih cenah nudimo pripravo vseh vrst pogodb in izpeljemo celoten postopek.

IZBRANA poNudBA NepRemIčNIN

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

Upravljanje stavb

Poslovanje z nepremičninami

Energetski inženiring

HRUŠICA – polovica hiše z vrtom 120 m2, l. 1963, adaptirana l. 
2010-2015 (kompletno), P+1, 294 m2 zemljišča. Prodaja se spodnja 
polovica hiše, vhod in vsi priključki ločeni. Obsega dve stanovanji, 
spodaj manjše 2-sobno in zgoraj večje 2,5–sobno. Ogrevanje CK na 
olje, nov nadstrešek za avto, na vrtu lesena brunarica. Dobra lokacija, 
ZK urejeno, EI v izdelavi. Cena: 138.000 EUR.

HRUŠICA – vrstna hiša 240 m2, zgrajena l. 1988, v celoti prenovljena 
l. 2009 (zunanjost in notranjost), K+P+1N, 362 m2 zemljišča. Obsega 
2-sobno stanovanje v pritličju z zunanjo teraso, 3-sobno v I. nadstropju 
z balkonom ter apartma v 1. etaži. Na južni strani je urejen letni vrt s 
kaminom. Energetsko sanirana stavba, ogrevanje na lesno biomaso. 
Sončna lokacija, ZK urejeno, EI razred D. Cena: 165.000 EUR.

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

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

HRUŠICA, REPUBLIKA – 2,5 sobno stanovanje 68 m2, zgrajeno l. 1902, 
adaptirano l. 1994 (stavba + stanovanje) in l. 2007 (okna), 4/6 nad., v bloku, z 
zaprto ložo, dodatna drvarnica. Obsega širok hodnik, prostorno kuhinjo, zastekljena 
in delno zazidano ložo, dnevno sobo in spalnico, kopalnico z wc-jem, shrambo, klet 
in drvarnico. Veliki in svetli prostori. Ogrevanje z elektriko in na trda goriva, možnost 
priklopa na plinovod. Parkirišče, ZK urejeno, EI razred D. Cena: 54.800 EUR.

JESENICE, TITOVA – 2 sobno stanovanje Center II, 60 m2, zgrajeno 
l. 1980, l. 2009 delno adaptirana okna in energetska sanacija fasade 
ter strehe, 12/12 nad., v stolpnici (2 dvigali), z balkonom. Stanovanje 
obsega hodnik, kuhinjo z dnevnim prostorom, dve sobi, zastekljen 
balkon (Z), kopalnico z wc-jem in klet v 1. etaži. Stanovanje se prodaja 
opremljeno. ZK urejeno, EI razred E. Cena: 48.000 EUR.

JESENICE, TITOVA – 2 sobno stanovanje Plavž, 54 m2, zgrajeno l. 
1977, l. 2013 adaptirana okna in energetska sanacija fasade, 2/12 nad., v 
stolpnici (ima 2 dvigali), z balkonom. Stanovanje obsega hodnik, kuhinjo 
z jedilnim prostorom, dnevno sobo, balkon (Z), spalnico, kopalnico z 
wc-jem in klet v 1. etaži. Stanovanje se prodaja delno opremljeno. Dobra 
lokacija, ZK urejeno, EI razred C. Cena: 47.000 EUR.

JESENICE, TITOVA  – 2 sobno stanovanje Plavž, 57 m2, zgrajeno l. 1977, 
adaptirano 2011 – 2014, 1/4 nad., v bloku. Nahaja se na eni boljših lokacij, v 
popolnoma energetsko sanirani stavbi. Vse sobe so orientirane na južno stran, je 
delno prenovljeno (vsa okna v PVC izvedbi, police in radiatorji). Obsega hodnik, 
kuhinjo z izhodom na balkon, spalnico, dnevno sobo, kopalnico z wc-jem in 
prostorno klet. ZK urejeno, EI v izdelavi. Nizki stroški bivanja. Cena: 49.500 EUR

JESENICE, TITOVA – 2 sobno stanovanje Plavž, 52 m2, zgrajeno l. 1959, adaptirano 
l. 2005, 2/11 nad., v stolpnici. Prostorno, prijetno, prenovljeno in lepo opremljeno 
večje stanovanje. Nahaja se v nižjem nadstropju, z dvigalom. Okna nova PVC l. 2005, 
zamenjane električne in vodne inštalacije, prenovljena kopalnica, WC, pohištvo, novi 
podi. Energetsko sanirana fasada l. 2014, streha l. 1999. Stanovanje se prodaja v celoti 
opremljeno. ZK urejeno, prevzem možen takoj, EI razred D. Cena: 56.500 EUR.

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

RADOVLJICA, GRADNIKOVA – 2 sobno stanovanje 49 m2, zgrajeno 
l. 1976, PK/4 nad., v bloku. V stanovanju je bila prenovljena kopalnica 
z WC-jem, ostalo je še v prvotnem stanju. Odkar ima blok energetsko 
sanirano fasado (2013/2014), je stanovanje suho in toplo. Obsega 
predprostor, dnevni prostor s kuhinjo (delno pregrajeno), spalnico, 
kopalnico z wc-jem in klet. ZK urejeno, EI razred F. Cena: 53.000 EUR.

RADOVLJICA, CANKARJEVA – 3 sobno stanovanje 74 m2, zgrajeno l. 1968, 
adaptirano l. 2010, 4/4 nad., v bloku z energetsko sanirano fasado (l. 2016) in streho 
(l. 2012). Stanovanje je bilo delno prenovljeno (PVC okna z žaluzijami in kopalnica) in 
obsega hodnik, kuhinjo, dnevno sobo z izhodom na balkon, dve spalnici, kopalnico s 
tuš kabino, wc ločeno in klet. Je v gornjem nadstropju, a posledično zagotavlja mirnejše 
bivanje, odprt razgled in sonce ves dan! ZK urejeno, EI v izdelavi. Cena: 120.000 EUR.

zELo 

uGODNO

PRENOVLJENO

V 

NARAVI

NoVo
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CENA

OBNOVLJENO
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FINALE 22. 04. 2017

Admiral Kozina

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

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

KOZINA      

Skofije

R 259

G  49

B 56

C 0

M 91

Y 76

K 0

PANTONE 185 C

R 0

G  0

B 0

C 0

M 0

Y 0

K 100

PANTON 
PROCES BLACK C

R 225

G  237

B 0

C 0

M 0

Y 100

K 0

PANTON 
PROCES YELLO C

PTUJ

a-cosmos.si

BODI ZMAGOVALEC, POJDI NA LOV

jaguar_casopis__189x131mm_lesce.indd   1 28/12/16   15:12

PRODAJA IN PREPIS VOZIL

www.avto-lesce.si

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

vW  Passat Variant 2.0 TDI 
BMT Comfortline, l. 2014, 
127.674 km, servisna knjiga

BmW serija 1: 116d, l. 2015, 
106.303 km, servisna knjiga, 
1. lastnik, ALU dodatki

17.900€

Citroen C4 1.6 HDi Tendance, 
l. 2013, 94.944 km, servisna 
knjiga, tempomat

9.500€

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

Citroen C4 Grand Picasso 
2.0 BlueHDi, l. 2014, 
105.225 km, navigacija

15.900€

Citroen  C5 Tourer 2.0 HDi, 
l. 2014, 119.314 km, servisna 
knjiga, multifunkcijski volan

13.900€

Ford  C-Max 1.6 TDCi, 
l. 2013, 77.900 km, servisna 
knjiga, navigacija, tempomat

11.800€
 

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

14.500€

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

16.900€

renault  Megane Grandtour 
dCi, l. 2014, 97.219 km, 
servisna knjiga, navigacija

10.900€

škoda   Fabia Combi 1.4 
TDI, l. 2015, 52.089 km, 
servisna knjiga, tempomat

13.900€

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

alfa romeo Giulietta 1.6 
JTDm 16V Distinctive, 
l. 2012, 115.025 km

10.300€

suzuki  Grand Vitara 1.9 
TD Comfort. SLO, l. 2006, 
104.000 km, servisna knjiga

9.700€

Opel   Zafira Tourer 1.6 
CDTi, l. 2013, 121.978 km, 
servisna knjiga, navigacija

12.900€ 15.600€
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Predstavljamo Zavarovalnico Sava
Zavarovalnica Sava je nastala z združitvijo  

Zavarovalnice Maribor, Zavarovalnice Tilia in hrvaških družb 
Velebit osiguranje ter Velebit životno osiguranje.

Nova obljuba
Z ustanovitvijo združene zavarovalnice smo ustvarili novo, sodobno, digitalno 

in v družbo usmerjeno ter trajnostno naravnano zavarovalnico.

Vsa zavarovanja na enem mestu!
PE Radovljica se nahaja na Kranjski cesti 2, 

v pritličju hotela Grajski dvor.

ZA VAS SMO ODPRTI 
OD PONEDELJKA DO ČETRTKA  

OD 8.00 - 17.00
OB PETKIH  

OD 8.00 - DO 15.00

E: ziga@mozaik-zavarovanj.si
Tel: 059 009 000


