
najboljši že 25 let
2017februar

VELIKA IZBIRA PUSTNIH 
KOSTUMOV
TOPLOTNA IZOLACIJA FASAD
 VPRAŠAJTE ODVETNIKA  
– SKUPAJ IŠČEMO REŠITEV
MESEC DAVČNIH NAPOVEDI 
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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!

BREZPLAČNI 
PREGLEDI 

VIDA

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

04 531 51 29
Rožna dolina 10, 4248 Lesce

www.avto-dom.com

PREVERITE NAŠO PONUDBO www.avto-dom.com

ODKUP VAŠEGA VOZILA 
ZA GOTOVINO, 
PLAČILO TAKOJ, 
POKLIČITE ZDAJ!
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• MEHIŠKE JEDI

• PIZZE IZ 
KRUŠNE PEČI

NOVO NA JESENICAH!
GOSTILNICA IN PIZZERIJA

TRG TONETA ČUFARJA 3, 
JESENICE

T: 0591 56313
DEL. ČAS: pon. – čet. 9.00 - 23.00, pet. 9.00 – 24.00, sobota 10.00 – 24.00, nedelja 10.00 – 23.00

• JAGENJČKOVE 
KRONCE Z 
ROŽMARINOM

• STEAKI

• GRATINIRANE 
JEDI (hobotnice, 
lignji, štruklji, …)

• OSTALE JEDI 
PO NAROČILU

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

Kam jo mahaš danes?
Februar 2017
petek 17
KRANJSKA GORA: Slovenski večer 
in Gorenjski kvintet ob 20. uri – 
Korona, Casino in hotel

sobota 18
ŠKOFJA LOKA: Skrivnostna hiša 
glasbe ob 10. uri – Sokolski dom
ŽELEZNIKI: Žavba za greh 
(komedija) ob 19.30 uri – Kulturni 
dom Železniki 
KRANJSKA GORA: Akordika ob 21. 
uri – Korona, Casino in hotel

torek 21
KRANJ: Zakulisje muzikala Veronika 
Deseniška ob 19.uri – Mestna 
knjižnica Kranj

sreda 22
KRANJ: Tihotapci miru med besedo 
in glasbo ob 19. uri – Mestna 
knjižnica Kranj

četrtek 23
KRANJ: 9.Veganska kuhna ob 
19.uri - Trainstation SubArt

petek 24
KRANJSKA GORA: Karnaval in 
Folia tropical ob 20. uri – Korona, 
Casino in hotel
KRANJ: Koncert Bakalina ob 20.uri 
– Layerjeva hiša

ŠKOFJA LOKA: Moški so z Marsa, 
ženske so z Venere (komedija) ob 
20.uri  - Loški oder

sobota 25
BLED: Pust na Bledu ob 15. uri – 
Jezerska promenada
BOHINJSKA BISTRICA: Bunderla 
in Godner šov ob 19. uri – Dom 
Jožeta Ažmana
ŠKOFJA LOKA: Tartuffe (komedija) 
ob 19.30 uri – Kulturni dom Sv. Duh
KRANJ: PLC FEST 2017 + Pustni 
after ob 20. uri - Trainstation 
SubArt
MEDVODE: Pustovanje v 
Medvodah: Ples v maskah s 
skupino Power band in Manco 
Špik ob 20. uri – Športna dvorana 
Medvode

nedelja 26
SORIŠKA PLANINA: Družinska 
doživetja 2017 Soriška Planina ob 
9.uri -TC Soriška Planina
MEDVODE: Pustovanje v 
Medvodah: Otroško pustno rajanje 
z Ponočnjaki in Petrom Panom ter 
zvončico ob 14.30. uri – Športna 
dvorana Medvode

torek 28
KRANJ: Debela repa (lutkovna 
predstava) ob 17.30 uri – Mestna 
knjižnica Kranj

29. SREČANJE KOŠARKARSKIH 
VETERANOV KROPE IN LENDAVE

V soboto, 22.10.2016, smo se zjutraj, z dvema kombijema odpravili na 
naše tradicionalno srečanje v Lendavo, kjer smo najprej odigrali pri-
jateljsko košarkarsko tekmo. V pozdravu, pred začetkom tekme, smo 
Lendavčanom najprej podarili zastavo Krope. Po slabi prvi četrtini, 
katero smo izgubili z 21:15, smo v drugi četrtini, predvsem po nekaj 
uspešnih metih za tri točke in rezultatom druge četrtine 10:16, uspeli 
rezultat ob odhodu na polčas (odmor) izenačiti na 31:31. Tudi tretjo 
četrtino, smo dobili z rezultatom 12:17, v četrti pa smo bili še boljši in 
z rezultatom 14:24 dosegli zmago in končni rezultat tekme 57:72 za 
Kropo. Po končani tekmi so nas gostitelji peljali na ogled razglednega 
stolpa VINARIUM v Lendavske gorice, s katerega pogled z vrha stolpa, 
brez osebne izkaznice seže v štiri države. Srečanje, smo nadaljevali v 
Lovskem domu v Dolgi vasi, kjer smo se ob dobri hrani, pijači in glasbi, 
predno smo se odpravili domov, zabavali in zadržali do poznih večer-
nih ur.                                                                    Zapisal: Božo Zupan



3februar  2017  •

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

www.peugeot.si

PEUGEOT 208    

UGODNO VZDRŽEVANJE ZASLON NA DOTIK KLIMATSK A NAPRAVA

5-vratni model
za 9.990 €*

PEUGEOT 208

IMA 
VSE

* Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active (1.2 PureTech 82 5 vrat EUR6) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim Peugeot Financiranje bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta 
v primeru financiranja Peugeot – MODRI BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.990 EUR; mesečni obrok je 108 EUR pri 30% pologu in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od  
36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 04.01.2017 znaša 7,8% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,4%; financirana vrednost  
6.993 EUR; skupni znesek za plačilo 11.757 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.
 
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 4,5 l/100 km. Izpuh CO2: 104 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

PEUGEOT_208_oglas_SLO_koncesionarji_AVTO_PARTNER_210x148.indd   1 25/01/17   14:01

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

17.500 €

Volkswagen sharan 2.0 TDI Dsg 7 
SEDEŽEV PANORAMA POLOG 1750 EUR, 
L. 2011, 154.872 km, DIesel, 140 KM

6.999 €

VOLKSwAGEN PASSAt VARiANt 2.0 
tDi DPF COMFORtLiNE CR BREZ 
POLOGA, L. 2009, 240.469 km

12.500 €

VOLKSwAGEN PASSAt VARiANt 
2.0 tDi BMt HiGHLiNE DSG BREZ 
POLOGA, L. 2011, 159.642 km

12.500 €

Volkswagen JeTTa 2.0 TDI 
COMFORtLiNE NAKUP BREZ POLOGA, 
L. 2012, 119.969 km, DiESEL, 140 KM

10.500 €

VOLKSwAGEN GOLF PLUS COMF. 1.6 
tDi SLO 1. LASt. BREZ POLOGA, 
L. 2012, 87.036 km, DiESEL, 90 KM

25.500 €

tOyOtA RAV4 4wD 2.2 D-CAt 
ExECUtiVE AVt., SLO. 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

16.999 €

PEUGEOt 508 Sw 2.0 HDi NAVy 
POLOG 1699 EUR, L. 2015, 
122.273 km, DIesel, 140 KM

5.999 €

RENAULt CLiO 1.2 16V 
AUtHENtiqUE SLO 1.LASt., BREZ 
POLOGA, L. 2011, 97.755 km

8.950 €

RENAULt SCENiC 1.5 DCi NAKUP BREZ 
POLOGA 72 MES. x 154 EUR, L. 2017, 
136.565 km, DiESEL, 110 KM

11.850 €

MAZDA MAZDA5 1.6 CDi SHiZUKA 
MZ NAVy AKCiJA NAKUP BREZ 
POLOGA, L. 2016, 145.009 km

5.500 €

PEUGEOt 207 MiLLESiM 200 1.4 Vti SLO 
1.LASt. BREZ POLOGA 95 EU, L. 2010, 
124.087 km, BENCiN, 95 KM

10.999 €

PEUGEOt 5008 ACtiVE 1.6 HDi FAP BREZ 
POLOGA 12 MES. JAMStVO, L. 2013, 
136.369 km, DIesel, 115 KM

12.500 €

PEUGEOt 3008 1.6 E-HDi NAVy 
AKCiJA NAKUP BREZ POLOGA , 
L. 2013, 133.078 km, DiESEL, 116 KM

10.400 €

FORD FOCUS 1.6 tDCi tREND NAKUP 
BREZ POLOGA JAMStVO 12 MES., l. 
2014, 151.232 km, DIesel, 116 KM

11.400 €

tOyOtA AURiS tS 1.33 DUAL VVt-i 
tERRA, SLOVENSKO POREKLO, L. 2015, 
36.335 km, BENCiN, 100 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!

9.999 €

FORD C-MAx 1.6 tDCi AMBiENtE 
AKCiJA NAKUP BREZ POLOGA, L. 2012, 
148.985 km, DIesel, 95 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 

Pokličite nas za ogled 
041 704 548 

ali 041 647 974 

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: PH01407L, Lokacija: moste pri Žirovnici, Opis: 
starejša kmečka hiša in gospodarsko poslopje, Površina 
stavbe: 170 m2, Površina zemljišča: 692 m2, Letnik/
obnova: 1840/1973, Cena znižana: 68.000 €.

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

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: PP01522b, Lokacija: Lesce, Opis: Poslovni 
prostor (dva poslovna prostora), Površina: 168 
m2, oziroma 2 x 84 m2, Letnik/obnova: 1. 2005, 
Cena: 139.500 €.

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

NOVO

Makler Bled d.o.o.
Prodaja nepremičnin

Ljubljanska cesta 7
SI-4260 Bled

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

www.makler-bled.si
m: +386 (0) 41 706 548

Šifra: PH01503b, Lokacija: bled, Opis: starejša 
stanovanjska hiša, Površina hiše: 140 m2, 
Površina zemljišča: 280 m2, Letnik/obnova: 
1. 1870/1980, Cena: 98.000 €.

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: 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 znižana: 137.000 €.

NOVO
NOVO

Šifra: PP01523b, Lokacija: Podnart, Opis: 
Poslovna stavba, Površina hiše: 263 m2,    
Površina zemljišča: 3.125 m2 (možna gradnja 
proizvodne hale), Letnik/obnova: 1. 1980/2009, 
Cena: 293.000 €.
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Vabljeni v TRGOVINO

od nog do ust

Velika izbira pustnih oblek, lasulj,
{mink in vseh ostalih dodatkov

za norega pusta.
Tudi za odrasle!!

www.pikpok.si 
https://sl-si.facebook.com/trgovina.pikpok

PIK-POK Bled, v pritličju hotela Park poleg Gorenjske banke, 

tel.: 04/576 80 30

Delovni čas: 
ponedeljek – sobota od 9.00 – 19.00,  
NEDELJA od 10.30 – 18.00

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

Odličen recept za tiste pogumne, ki želijo narediti 
izredno okusne, mehke in velike pustne krofe.
Kvas dajte vzhajati v toplo mleko. Vzhajanega dodajte 
v pripravljeno zmes moke in dodatkov. Zmes vseh teh 
sestavin stepajte 20 minut v mešalniku. Po končanem 
stepanju na tehtnici odtehtajte po 8 dag zgnetenega testa, 
da so vsi krofi enaki. Odtehtano testo med dlanmi še dobro 
pregnetite in iz njega naredite kroglico, ki jo oblikujete 
tako, da daste kroglico testa na mizo in jo pokrijete z upog-
njeno dlanjo, s katero krožite po mizi, da nastane lepa, 
enakomerna kroglica. To položite na pomokan prtiček in 
ga nato pokrijete z drugim prtičkom.
Važno je, da pustite testo dovolj dolgo vzhajati. Če boste 
preveč neučakani in boste dali krofe prehitro cvreti, ne bodo 
imeli tako želenih venčkov. Enako se bo zgodilo, če bo testo 
preveč vzhajano. Zato je dobro, da ocvrete enega za pokušino, 
ko mislite, da je testo dovolj vzhajano. Ko bo ocvrt krof imel 
lep venček, pomeni, da so nared in jih lahko ocvrete.
Pripravite olje za cvrtje (najboljše je arašidovo, palmino 
ali kokosovo). Tako olje krofi manj vpijajo. Olje segrevajte 
počasi. Temperatura je primerna takrat, ko v ogreto olje 
potopimo do dna leseno žlico in ob njej počasi in enako-
merno izhajajo mehurčki. Ko so krofi vzhajani, jih položite 
v segreto olje za pečenje tako, da jih obrnete glede na to, 
kako so ležali na prtičku (zgornja vzhajana stran gre v olje) 
in posodo pokrijete s pokrovko.

Sestavine:
• 1 kg moke (Farina univerzalna)
• 14 dag olja (približno 2 dl)
• 10 dag kvasa
• 1 mala žlička soli
• ½ l mleka
• 8 rumenjakov
• 10 dag sladkorja (4 velike žlice)
• 2 vanilijeva sladkorja

• nastrgana limonina lupinica
• rum
• muškatni orešček

Vse sestavine naj imajo sobno 
temperaturo

Težavnost. srednja. Čas priprave: 
140 minut.

Cvrite jih 4 minute na eni strani (bodite 
natančni), nato posodo odkrijte, krofe 
v olju obrnite in cvrite še po drugi 
strani 4 minute, posoda za pečenje je 
tokrat odkrita. V posodi cvrete toliko 
krofov, da lahko prosto plavajo v olju. 
Ocvrte krofe položite na papirnate 
serviete, da se olje odcedi, počakajte, 
da se nekoliko ohladijo in jih nato z 
brizgo napolnite z marmelado, ter 
posujete z mletim sladkorjem.

NAJ VAM USPE PA DOBER TEK



6 •  februar 2017

Iz naših krajev
LETNO SREČANJE Z 
žUPNIKI IN PREDSTOJNIKI 
samostanov
Radovljica, 10. januar 2017 - Župan 
Ciril Globočnik je že tradicionalno 
sprejel župnike in predstojnike 
samostanskih redov z območja 
radovljiške občine. Pogovorili so 
se o sodelovanju pri ohranjanju 
sakralnih objektov in predstavili 

svoje vključevanje v življenje lokalne 
skupnosti. Občina je tudi v letošnjem 
proračunu zagotovila sredstva za 
obnovo sakralne kulturne dediščine, 
in sicer v višini 25 tisoč evrov. Preko 
javnega razpisa v mesecu maju 
bodo dodeljena za obnovo cerkva in 
kapelic. Javni razpis za sofinanciranje 
obnove nepremične sakralne 
kulturne dediščine na območju 
občine Radovljica je bil prvič 
objavljen lani. Župnija Radovljica je 
na tem razpisu prejela 17.500 evrov 
za celostno statično sanacijo kora, 
Župnija Begunje na Gorenjskem 
pa 1.900 evrov in izvedla sanacijo 
talnega zidu zvonika ter hidroizolacijo 
in namestila nov tlak pred cerkvene 
vhode.

OžIVImO SRcE: SPREJEm 
ZA PRVE POSREDOVALcE
Radovljica, 26. januar 2017 - Cilj 
projekta Oživimo srce je povečati 
možnost preživetja ob srčnem zastoju 
na območju občine Radovljica. 
Projekt zajema usposabljanje 
prvih posredovalcev in laikov ter 
vzpostavitev mreže javno dostopnih 
avtomatskih defibrilatorjev. 
Rezultate projekta v prvem letu so 
konec januarja na sprejemu za prve 
posredovalce v Čebelarskem centru 
Gorenjske v Lescah predstavili župan 
Ciril Globočnik, zdravnica Tanja 
Leskovar, poveljnik Gasilske zveze 
Radovljica Janez Koselj in predsednica 
območnega združenja Rdečega 
križa Anica Svetina. V letu 2016 je 
zdravstveni dom na petih tečajih 
usposobil 69 prvih posredovalcev, ki 
so pretežno člani gasilskih društev. V 

tem mesecu je izobraževanje opravilo 
še 16 radovljiških gasilcev, tako da 
so usposobljeni prvi posredovalci iz 
vseh prostovoljnih gasilskih društev 
v občini Radovljica. Sprejema 
so se udeležili v velikem številu. 
Območno združenje Rdečega križa je 
organiziralo trinajst tečajev oživljanja 
za skupaj 254 udeležencev. V okviru 
projekta so bili nameščeni trije novi 
javno dostopni defibrilatorji. Skupaj 
jih je na območju občine že 12, 
nekatere od njih so podjetniki in 
društva namestili samoiniciativno. 
Sredstva za izobraževanje prvih 
posredovalcev zagotavlja Zdravstveni 
dom Radovljica, za opremo za 
izvedbo izobraževanj (lutke, 
učne AED-je) ter opremo za prve 
posredovalce pa Občina Radovljica. 
Tako je občina v letu 2016 za projekt 
namenila 23 tisoč evrov, zdravstveni 
dom pa 6 tisoč evrov. V letih 2017 
in 2018 je v proračunu občine za 
projekt zagotovljenih skupaj 30 tisoč 
evrov. V letu 2016 je ekipa nujne 
medicinske pomoči Zdravstvenega 
doma Radovljica prve posredovalce 
aktivirala dvakrat. Prvi posredovalci 
PGD Ljubno so bili aktivirani ob 
srčnem zastoju, oživljanje ni bilo 
uspešno. Drugič so bili aktivirani 
prvi posredovalci PGD Lancovo. 
Pozvani so bili na intervencijo ob 
motnji zavesti, bolnik ni bil v srčnem 
zastoju. V projektu poleg občine, 
Zdravstvenega doma Radovljica in 
Območnega združenja Rdečega 
križa Slovenije 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.

PROSLAVA OB 
SLOVENSKEm 
KULTURNEm PRAZNIKU
Radovljica, 6. februar 2017 - 
Glasbena šola Radovljica je v 
sodelovanju z radovljiško območno 
izpostavo JSKD in občino pripravila 
proslavo ob Prešernovem dnevu, 
slovenskem kulturnem prazniku, 
ki ga obeležujemo 8. februarja. V 
Baročni dvorani Radovljiške graščine 
so nastopili dramski igralec Gaber 
Trseglav, član ansambla Mestnega 
gledališča ljubljanskega, in skupina 
Transax Project v sestavi Leva Pupisa 
in Jovana Joka na saksofonu ter 
Gašperja Primožiča na koncertni 
harmoniki, ki je začela delovati 
septembra lani. Prireditev je 
povezovala Alenka Bole Vrabec.

Vir in foto: Občina Radovljica

LESKOVPLAST, TOMAŽ ŠKRLEC s.p., 
c. ob Barju 40, Škofljica, gsm 041/683-929, tel 01/36 63 506, 
E-mail: leskovplast@siol.net, www.leskovplast.si

PVC OGRAJE ZA VAŠ DOM

ODLOČITE SE ZA NOVO OGRAJO!
Zakaj izbrati PVC ograjo?
• Ker ne rjavi.
• Ker ne trohni, ne poka in je ne napada lesni črv.
• Ker ne vpija vlage.
• Ker je ni potrebno barvati.
• Ker ima dolgo življenjsko dobo.
• Ker je UV odporna.
• Ker ni potrebno vzdrževanje.
• Ker material ne gori in je reciklažen.

BREZPLAČNE IZMERE IN SVETOVANJE NA VAŠEM DOMU!

-12% 

ZA NAROČILA 

V MESECU 

FEBRUARJU

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

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

 

tel + 386 (0)8 205 77 97

OPTIKA
korekcijska očala
mehke in poltrde kontaktne leče
modna sončna očala
športna sončna očala
sončna očala z dioptrijo

OČESNA AMBULANTA
optometristični pregledi
okulistični pregledi
predpisi kontaktnih leč in  
kontrolni pregledi

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

OPTIKA MESEC JESENICE
Cesta maršala Tita 31,
Jesenice

tel + 386 (0)4 583 26 63 
www.optika-mesec.com

Oglas_OptikaMesec_105x148.indd   1 20/01/15   15:10

OPTIKA MESEC BLED
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Vpis že poteka za mesec 
MAREC, APRIL
Individualni pristop
Šolanje poteka v malih 
skupinah

• Delavnica Tellington TTouch
Poteka 11.3. in 12.3.2017, 
več si preberite na: 
www.pridne-tacke.si

Šola za MLADIČE
Šola za PUBERTETNIKE
Šola za ODRASLE
Tečaj FCI OBEDIENCE
ZABAVNI tečaj

Breg pri Žirovnici, T: 040 830 245, E: info@pridne-tacke.si, www.pridne-tacke.si

Emisije CO2: 163−103 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,4−4,0 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 
6. Emisije NOX: 0,0686−0,0167 g/km. Število delcev: 0,00963−0,00124 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. Ponudba velja za modela Passat in Passat Variant. Slike so simbolne.

www.volkswagen.si

Passat R-Line Edition.  
Posebna linija, rezervirana 
za najbolj zahtevne.

Popolnost gradijo majhne, domišljene stvari. In dolg niz domišljenih stvari, 
vključenih v posebno serijo R-Line Edition, vam bo polepšal vsako vožnjo z 
modeloma Passat in Passat Variant. Žarometi LED High, zatemnjena stekla, 
kamera za vzvratno vožnjo, 18-palčna platišča, aktivni informacijski zaslon 
in radionavigacijski sistem Discover Media – vse to in še več, zdaj po posebej 
privlačni ceni izvedbe R-Line Edition.

VWoglasDealerPassat_2017_137x198.indd   1 26/01/17   13:50

INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice 
- skupina Alpetour Potovalna agencija
Cesta mar{ala Tita 67, 4270 Jesenice
Tel.: 04/58 33 372, 58 33 373, epo{ta: info@integral-avto.si

info@suvak.com | www.suvak.com

Novo v naši ponudbi DVOSOBNA STANOVANJA                                          

» CESTA REVOLUCIJE                                                        43.000 €
61,20 m2;  5 nad / 5,  L. 1968,  vzdrževano,  balkon,  CK - 
kalorimetri.Nova fasada in streha na stavbi. EI: v izdelavi
» CESTA 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                                      
» HRUŠICA                                                                                60.000 € 
62,1 m2;  1 nad/4, zgrajeno leta 1902, prenovljeno 2013,  
lastna CK na elektriko. Sončna južna stran. 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        

» CESTA MARŠALA TITA                                           115.000 €
105 m2, 1 nad/3. Popolnoma prenovljeno 2009;  terasa, 
možnost lastnega vhoda. Lastna CK na el.  EI: v izdelavi
» HRUŠICA                                                                        115.000 €
130 m2, L. 1980, prenovljeno leta 2010 in leta 2015; dve 
povezani  stanovanjski  enoti 2ss  in 3 ss.  Cca  150 m2 
pripadajočega zemljišča, garaža, parkirno mesto.  ER: D

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

HIŠE
» HIŠA PODKOREN                                                           75.000 €
350 m2, L. 1847, K+P+1+M, nova streha, dimink in okna 
v mansardi 2015.  Odlična  priložnost za  izdelavo apart. 
432 m2 pripadajočega zemljišča.                     EI: v izdelavi

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 RATEČE                                                                    125.000 €
Cca 300 m2,  L. 1940,   P+1+M,  vzdrževana, 1.111 m2  
zemljišča  z  dvema  gospodarskima   poslopjema   in 
dvema garažama. CK na plin.                            EI: v izdelavi
» hiša 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                                                   140.000 €
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.
        

» 3SS CESTA TALCEV
71,9m2;  3 nad/4, L. 1963,  prenovljena  
kopalnica in wc leta 2014,  CK, sončna 
južna stran. Mirna lokacija. 
EI v izdelavi.                                 68.000 €

» 3SS CESTA REVOLUCIJE
93,4 m2; 3 nad/3, L. 1954,  prenovljeno 
2010-2014.  Preurejeno v štirisobno 
stanovanje, balkon, glamox radiatorji. 
EI: v izdelavi                                   81.000 €

SOSESKA GORENJSKI SONČEK 
Prodaja, ogledi in rezervacije

» 3SS CESTA REVOLUCIJE 
70, 24 m2 ;  6 nad / 11 ,  L. 1976,   nova 
pvc okna 2005,  CK - merilniki toplote 
balkon,nova fasada in streha na stavbi
EI: v izdelavi                                 59.900 €                                             

» 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 €

» 3SS HRUŠICA
85,5 m2, 2 nad/2,  zgrajeno leta 1984, 
CK - merilniki toplote, balkon. Sončna 
južna stran.  Mirna lokacija.
EI: v izdelavi                                  76.000 €                                                             

GORENJSKI SONČEK
PRODANIH ŽE 26 ENOT;

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

Cesta maršala Tita 68
4270 Jesenice
Cesta maršala Tita 68
4270 Jesenice
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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. 3. 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 Urška Cetinski, Sebenje 75, Zasip, 4260 Bled

Na kompostni kup ali v kompostnik odlagamo vrsto 
različnih organskih odpadkov, ki jih med rastno sezono 
pridelamo na vrtu ali pa gre za ostanke iz kuhinje. 
Kaj mečemo na kompost 
Primerna organska snov, ki sodi na kompost je:
• zdravi rastlinski ostanki z vrta
• neokuženi listi sadnih in okrasnih rastlin
• pokošena trava
• drobno sesekljani deli lesnatih rastlin
• gnoj (goveji, konjski, kurji, ovčji, kozji)
• zemlja iz korit
• slama
• žaganje
• rastlinski ostanki iz kuhinje
Ne sodi na kompost:
• blato domačih živali (pasji, mačji)
• kuhinjski ostanki hrane (olja, meso, ribe, 
   mlečni izdelki,…)
• okuženo listje 
• listje oreha in hrasta
• plastificiran papir
• lesni pepel
• olupki tretiranega sadja s fitofarmacevtskimi 
sredstvi
• plastika
Kompostiranje ni gnitje
Da ustvarimo dober kompost, na katerem bodo 
vrtnine uspešno rasle, moramo poznati principe 

kompostiranja. Kompostiranje pomeni biološko 
razgradnjo organske snovi, ki jo povzročijo mikro-
organizmi (alge, glive, bakterije,…) ob prisotnosti 
kisika. Kompost ustvarjamo po plasteh:
• organska masa (primerni organski ostanki)
• strukturna masa (koščki lesa, ki ustvarijo pore 
za zrak in vodo)
• Bio Plantella Kompost Aktivator 150 – 200 g 
(spodbudi delovanje mikroorganizmov)
• Plantella Kalcivit 200 – 400 g (vezava dušika, 
rahljanje komposta)
• nova plast 15 – 20 cm
• premečemo kompost 1 x mesečno 
• po potrebi zalijemo z vodo
S premetavanjem kompostnega kupa zagoto vimo 
kisik v kompostni masi, ki ga potrebujejo mikroor-
ganizmi pri razgradnji organske mase. Brez prisot-
nosti kisika pride do procesov gnitja, ki naredijo 
kompost neuporaben in neustrezen za rastline.

Pravi kompost je kot zemlja
Stabilen in zrel kompost ima barvo črne humozne 
zemlje. Je brez vonja ali pa rahlega vonja po zemlji. 
Iz njega ne izteka voda. Z uporabo Bio Plantella Kom-
post Aktivatorja dobimo uporaben kompost že po 8 – 
12 tednih. V kompostnem kupu se ustvari visoka tem-
peratura, okoli 70 °C, ki uniči bolezni in škodljivce.
Kompost pred uporabo presejemo. Ostanejo nam 
lesni ostanki, ki so pogosto prepredeni z glivami 
in so bele barve. To je normalen proces, saj le 
glive lahko razgradijo les. Te ostanke dodamo na 
nov kompostni kup. Pogosto se nam na kompost 
naselijo deževniki, ki jih prav tako damo na nov 
kompostni kup. 

Strokovnjaki agronomi Kluba Gaia

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

Trije srečni izžrebanci, ki bodo na dopisnici s pripisom Grafiti, na naslov Klub Gaia, Sinja 
Gorica 2, 1360 Vrhnika, poslali pravilne odgovore, bodo po pošti prejeli nagrado Plantella 
Tabs za cvetoče rastline.
Nagrajenci prejšnje številke so: Franc Žura, Gogalova 10, 4000 Kranj; Zorica Gartnar, 
Nomenj 34, 4264 Boh. Bistrica; Mimi Šanca, Globoko 10, 4240 Radovljica
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

Koliko mesecev traja zorenje komposta 
z Bio Plantella Kompost Aktivatorjem?
Odgovor: _________________________________________________

svetuje

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

naredimo si dober kompost 
Doma za vrtno uporabo ustvarjamo skozi vso sezono kompost, ki ga jeseni vdelamo v tla 
kot organsko gnojilo. Kompost dodajamo tlom le enkrat na 3 leta, saj ima dolgotrajno de-
lovanje. Pri ustvarjanju kakovostnega komposta je pomembno paziti, kaj kompostiramo, 
saj ustvarjamo hranila za vrtnine, ki bodo kmalu naša hrana.
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Osredotočeni smo na kvaliteto in dobro 
počutje, zato oblačila skrbno izbiramo 
in vam nudimo le najboljše. Kot tako se 
predstavlja italijanska znamka  Please – 
street fashion moda za ženske, ki imajo 
rade udobje in ulični stil. 
Pred kratkim smo se zaljubili v delo 
slovenske modne oblikovalke Sonje 
Ravbar in v našo kolekcijo vključili njene 
unikatne  kose srajc in majic. 
Celotno kolekcijo dopolnjujemo z mod-

nimi dodatki, ki dodajo ščepec popol-
nosti vsaki ženski. Za vaš popoln izgled 
poskrbimo z kvalitetnimi torbicami, šali in 
nakitom. 
Zelo simpatična pa so tudi sončna očala 
GloryFy, za katera je značilno, da so 
nezlomljiva in primerna tako za elegantni 
kot za športni izgled. 
Ker je udobje pomembno in se prične 
prav pri obutvi,  vam nudimo udobno in 
nagajivo obutev znamke Birkenstock.

Trgovina Garden 
Prešernova ulica 15
4000 Kranj
Tel št. 04 620 0262

Dobrodošli v trgovini Garden – 
cvetočem vrtu 

modnih oblačil za mlade 
in mlade po srcu.
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Alpska cesta 62, Lesce
(za salonom POHIŠTVA ŽAKELJ)

www.priti.si
• ODKUP IN PRODAJA RABLJENIH    
  VOZIL NIŽJEGA CENOVNEGA  
  RAZREDA OD 300 EUR DALJE
• POSREDOVANJE PRI KREDITIH  
  IN LEASINGIH

• ROČNA AVTOPRALNICA
• GLOBINSKO ČIŠČENJE VOZIL
• POLIRANJE VOZIL

G: 040 52 14 11 G: 041 21 77 77

SI ŽELITE, DA VAM BO POZIMI PRIJETNO TOPLO?
Garažna vrata s sistemom ThermoFrame

Matjaž Hartman s.p.

Hafnerjevo naselje 91

4220 Škofja Loka

 

GSM: 031 775 401

Energetsko učinkovita rešitev za vaš dom!

TZ-Anz-4c-T-Sicke-Haus-90x65mm-SLO-Matjaz-Hartman-B.indd   1 3/10/16   11:57

TAXI Marolt
Prevozi oseb 
NON-STOP
5+1   8+1
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041 953 505
darko.marolt@telemach.net

ODKUP HLODOVINE

S
&

J 
d.

o.
o.POKLIČITE: 

040 370 000 
JERNEJ
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Pri načrtovanju toplotne zaščite zunanjega zidu po 
Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah velja 
določilo, da naj toplotna prehodnost tega elementa 
ne presega 0.28 W/m2K. 
V praksi to pomeni, da zunanji zid toplotno zaščitimo 
vsaj z 10 cm toplotnoizolacijskega materiala. V skladu 
z načeli dobre gradbene prakse in stanjem tehnike 
na tem področju graditelji pogosto posegajo tudi 
po debelejši toplotni izolaciji. V razpisnih pogojih za 
subvencije EKO SKLADA za Toplotno izolacijo fasade 
je zahtevana min. debelina 18 cm oz. tudi manj, če 
je doseženo ustrezno razmerje λ/d ≤ 0,25 W/m2K 
(natančnejši podatki so podani v razpisni dokumen-
taciji). 
Razmerje λ/d≤ 0,25 v praksi pomeni, da je potrebno 
18 cm toplotne izolacije pri toplotni prevodnosti 
materiala λ ≤ 0,045, pri npr. λ = 0,036 pa je dovolj 
že 15 cm TI (boljše izvedbe stiroporja ali mineralne 
volne). Med materiali, ki se trenutno vgrajujejo in 
imajo še nižjo λ je npr. toplotna izolacija na osnovi 
bakelita, pri kateri znaša λ = 0,020, potrebna debeli-
na TI za pridobitev subvencije pa je 8 cm. 

TOPLOTNA IZOLAcIJA OBODA  STAVBE
Za boljše razumevanje podajam nekaj formul oz. pri-
mer enostavnega izračuna v primeru različnih lastno-
sti toplotnih izolacij.
Fizikalne karakteristike
λ  (W/mK) – toplotna prevodnost 
U  (W/m2K) – toplotna prehodnost (U = λ/d)
d  (m) – debelina konstrukcije      
Predpisani pogoji glede debeline toplotne izolacije 
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES 
2010) → U ≤ 0.28 W/m2K → min. 10 cm TI              
Zahteva EKO SKLADA → min. 18 cm TI oz. tudi manj, 
če je doseženo ustrezno razmerje λ/d≤ 0,25 W/m2K
primer: 
λ (0,045), d (0,18 m)  λ/d ≤ 0,045/0,18 = 0,25 W/
m2K
λ (0,035) → d  ≥ λ/0,25 ≥ 0,035/0,25 ≥ 0,14 m (14 cm) 
(boljši stiropor ali mineralna volna)
λ (0,020) →    d  ≥ λ/0,25 ≥ 0,020/0,25 ≥ 0,08 m (8 cm) 
(TI na osnovi bakelita)
Kot izolacijski material se v tem segmentu najpogo-
stejše uporabljata mineralna volna in penjen polisti-
ren. 

DALMATINER 0,033

V
eč
 k
ot
 1
20
 le
t n
em
šk
e t
ra
di
cij
e!

vitka. 

ekosklad 13,5cm. 

20% bolj učinkovita. 

zanesljiva.

Caparol, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda, 
T: 386 59 20 92 20 F: 386 1 300 70 80 E: info@caparol.si www.caparol.si

Dalmatiner izolacijska plošča je patentiran izdelek podjetja Caparol. 
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TOPLOTNA IZOLAcIJA OBODA  STAVBE

Več informacij o učinkoviti rabi energije 
lahko brezplačno dobite v energetsko 
svetovalnih pisarnah mreže ENSVET. V 
Kranju deluje ESP v stavbi MO Kranj, 
uradne ure so vsako sredo od 15.30 do 
17 ure. Za obisk se lahko predhodno 
najavite na tel. št. 04 / 2373 121 in sicer 
vsak delovni dan v dopoldanskem času.

z edinstvenimi proizvodi podjetja Caparol.
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- fasadni sistemi

Caparol, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda, T: 386 59 20 92 20 F: 386 1 300 70 80 E: info@caparol.si www.caparol.si

Fasadni sistemi se razlikujejo od proizvajalca do 
proizvajalca v odvisnosti od načina izoliranja stavbe. 
Najbolje se je posluževati tistih proizvajalcev kontak-
tnih fasad, ki imajo pridobljen sistemski atest Zavoda 
za gradbeništvo Ljubljana oz. kakšen drug certifikat in 
so primerne tako za novogradnje in sanacije obsto-
ječih zidanih objektov iz različnih materialov. Takšni 
proizvajalci imajo običajno tudi svoje pooblaščene 
izvajalce.

Postopek za pridobitev subvencije EKO SKLADA
Razpisna dokumentacija za subvencije je dosegljiva 
na naslovu www.ekosklad.si.  
Za pridobitev subvencije EKO SKLADA morate izpolni-
ti vlogo in jo poslati na EKO SKLAD.
Pogoji iz razpisne dokumentacije JAVNI POZIV 37SUB-
OB16 so navedeni pod točko F - toplotna izolacija 
fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe.
Nepovratna finančna spodbuda za ukrepe je lahko 
dodeljena le za starejše stanovanjske stavbe,
za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano 
pred 1. 1. 2003.
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 

% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 
EUR na m2 za največ 200 m2 toplotne izolacije fasade 
posamezne stanovanjske enote.
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne 
spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga.
Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja 
tega javnega poziva. Vloga mora biti oddana pred 
pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega 
javnega poziva.
Vlogo poleg osnovnega obrazca sestavljajo tudi obve-
zne splošne priloge in dodatne obvezne priloge za 
posamezni razpis, kar je podrobno navedeno v jav-
nem pozivu.

Peter Mali, 
energetski svetovalec mreže ENSVET
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N A G R A D N A   K R I @ A N K A

G E S L O

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

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

G E S L O

DOPISNICE Z REŠITVIJO 
POŠLJITE DO 10. 3. 2017
NA NASLOV:
GRAFITI, KROPA 27,
4245 KROPA.
IZŽREBANCI BODO 
OBJAVLJENI V NASLEDNJI 
ŠTEVILKI GRAFITOV.

11 12 13 14 15

NAGRADE:

16 17

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

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

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

POSTREŽEMO VAM:
HLADNE IN TOPLE PREDJEDI• 
JUHE• 
SOLATNE KROŽNIKE• 
RIŽOTE• 
POLENTE• 
RAZLIČNE VRSTE TESTENIN• 
PIZZE• 
SPECIALITETE IZ KRUŠNE PEČI (HOBOTNICA, FLORENTINEC, LIGNJI,...)• 
PREGREŠNO OKUSNE  • 
SLADICE

Dnevno sveže malice, kosila od 11:00 - 17:00

SPREMLJAJTE NAS  
NA FACEBOOKU

LEP AMBIENT• 
ODLIČNE JEDI TAKO  • 
MESNE KOT RIBJE
KOSILA• 
BOŽANSKE SLAŠČICE• 
TORTE PO NAROČILU ZA  • 
RAZNE PRILOŽNOSTI

BEGUNJSKA CESTA 10, LESCE, T: 059 931 154
DELOVNI ČAS OD PONEDELJKA DO NEDELJE OD 9.00 – 23.00

www.kleznk.bagi.si

Dnevna kosila od 11.00 do 15.00
Za vas smo dopolnili in osvežili ponudbo jedi



13februar  2017  •

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

ZAGRABI 
SVOJO
POT. NOVA

Kontaktne informacije trgovca

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2

2

2 2

Z BOGATO SERIJSKO OPREMO 

ZE OD 14.500 EUR. 

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

AVTO LUŠINA d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka, T: 04 50 22 000

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

NOVO HIBRIDNO VOZILO 

VAS PRIČAKUJE NA TESTNI VOŽNJI!

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

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

/ COPATI IN PASOVI / OBLAZINJENO POHIŠTVO /
/ PONJAVE ZA AVTOMOBILE IN PRIKOLICE / 

/ NAVTIKA /  

 

OBIŠČITE NAŠO SPLETNO TRGOVINO
www.atletsport.si

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

/ COPATI IN PASOVI / OBLAZINJENO POHIŠTVO /
/ PONJAVE ZA AVTOMOBILE IN PRIKOLICE / 

/ NAVTIKA /  

 

OBIŠČITE NAŠO SPLETNO TRGOVINO
www.atletsport.si

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

/ COPATI IN PASOVI / OBLAZINJENO POHIŠTVO /
/ PONJAVE ZA AVTOMOBILE IN PRIKOLICE / 

/ NAVTIKA /  

 

OBIŠČITE NAŠO SPLETNO TRGOVINO
www.atletsport.si

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

/ COPATI IN PASOVI / OBLAZINJENO POHIŠTVO /
/ PONJAVE ZA AVTOMOBILE IN PRIKOLICE / 

/ NAVTIKA /  

 

OBIŠČITE NAŠO SPLETNO TRGOVINO
www.atletsport.si

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

/ 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
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Odločili smo se za nakup stanovanja. Po plačilu celotne kup-
nine podjetju, ki je bil prodajalec in tudi investitor, je bilo ob 
vpisu lastništva v zemljiško knjigo ugotovljeno, da je stano-
vanje obremenjeno s hipoteko. Ugotovili smo, da ima pod-
jetje davčni dolg do države, zato je FURS vpisal hipoteko na 
stanovanja v bloku. Takšnih kupcev nas je kar nekaj. Zanima 
me, kakšen je postopek oziroma kakšne so naše pravice, da 
se  lahko vpišemo v zemljiško knjigo. Omenjeno podjetje še 
posluje, vendar ima blokirane račune.

Spoštovani!
Predvidevam, da gre v vašem primeru za novogradnjo. 
Razmerja med kupcem stanovanja in prodajalcem oz. in-
vestitorjem ureja Zakon o varstvu kupcev stanovanj in 
enostanovanjskih stavb. Navedeni zakon dopušča, da 
se prodajalec in kupec dogovorita, da kupec kupnino ali 
posamezne obroke kupnine plača še preden so izpolnjeni 
pogoji za vknjižbo etažne lastnine na posameznem delu 
stavbe v korist kupca in dokler prodajalec ni sposoben 
izročiti kupcu nepremičnine z lastnostmi, določenimi v 
prodajni pogodbi in pred prevzemom v posest. Pogoj pa je, 
da prodajalec zagotovi ustrezno zavarovanje kupca pred 

tveganji zaradi plačilne nesposobnosti prodajalca, kar je 
podano v vašem primeru. V skladu z določili navedenega 
zakona mora prodajalec kupcu izročiti nepreklicno bančno 
garancijo, s katero se banka zavezuje, da bo na prvi poziv 
kupca in brez ugovorov izplačala znesek, na katerega se 
bančna garancija glasi, pri čemer se mora le-ta glasiti na 
znesek plačanih obrokov kupnine. Enakovredno zavaro-
vanje je tudi poroštvo zavarovalnice z enako vsebino kot 
bančna garancija ali pa zagotovitev skrbniških storitev 
na podlagi pogodbe o oblikovanju skrbniškega računa. V 
vašem primeru je na stanovanju vknjižena hipoteka v ko-
rist Republike Slovenije, zaradi česar niso izpolnjeni pogoji 
za vknjižbo etažne lastnine v zemljiško knjigo. Predlagam, 
da se pri prodajalcu stanovanja pozanimate o tem, ali in 
na kakšen način je zagotovil vaše zavarovanje pred tveg-
anji prodajalčeve plačilne nesposobnosti. Vsekakor pa vam 
mora prodajalec zagotoviti vknjižbo lastninske pravice na 
stanovanju brez bremen v korist tretjih oseb, to pa brez 
sodelovanja hipotekarnega upnika ne bo možno. Upam, 
da ste v mojem odgovoru dobili zadovoljivo informacijo na 
vaše vprašanje.

Lep pozdrav.

“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.

APARTMENTS / SOBE / ZIMMER

   

NAJBOLJ PRILJUBLJENE JEDI NAŠIH GOSTOV

obiščite nas in se nam prepustite 
popeljati v svet mehiške hrane 

in pijač v prijetnem okolju.

poleg mehiške hrane smo za vas pripravili 
slastna rebrca in solate, za najmlajše 

pa okusne, sveže palačinke!

Delovni čas:
od ponedeljka do sobote 
od 12. do 23. ure,
ob nedeljah 
od 12. do 22. ure

begunjska 6b, 4248 lesce, 08 38 70 644

rezervacije sprejemamo na teleFon:

08 / 387 06 44
APARTMENTS / SOBE / ZIMMER

   

Naj bo 8. marec dan žena nekaj posebnega. 
Pohitite in rezervirajte prostor ter razvajajte 
svojo najdražjo z okusno hrano postreženo 

v prijetnem ambientu.
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Sneg se tali in kaj kmalu bo čas za obnovo hiš in stanovanj. Ker 
je obnova navadno velik finančni zalogaj, še posebej kadar želi-
mo obnavljati kvalitetno, vas tokrat opozarjamo na možnost 
subvencije, ki jo ponuja Eko sklad. 
4. marca 2016 je Eko sklad objavil razpis (37SUB-OB16) za 
zunanje stavbno pohištvo oziroma za subvencioniranje menja-
ve starih oken z novimi lesenimi ali les-alu okni. Do subvencije 
so upravičene fizične osebe, ki so lastniki nepremičnin, ožji 
družinski člani oziroma najemniki stanovanj, ki izvajajo zame-
njavo stavbnega pohištva na objektih, katerih gradbeno dovo-
ljenje je bilo izdano pred 1.1.2003.
Višina nepovratne finančne spodbude znaša največ:
• 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot
• 100 € na m2 oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev iz lesa,
• in sicer za največ 30 m2 zamenjanega zunanjega stavbnega 

pohištva na posamezno stanovanjsko enoto - torej maksi-
malno 3.000 EUR.

V kolikor bo naložba izvedena na območju s sprejetim odlo-
kom o načrtu za kakovost zraka, višina nepovratne finančne 
spodbude znaša največ:

• 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot
• 125 € na m2 oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev iz lesa,
• in sicer za največ 30 m2 zamenjanega zunanjega stavbnega 

pohištva na posamezno stanovanjsko enoto - torej maksi-
malno 3.750 EUR.

Novo vgrajena okna morajo imeti:
• trojno zasteklitev
• vmesni distančnik, ki ima toplotno prevodnost pod 0,06 W/m2K
• skupna toplotna prevodnost okna mora biti pod 1,1 W/m2K
• montirana morajo biti po smernicah RAL
Naložba mora biti izvedena na STANOVANJSKI STAVBI! Naložbe 
v zidanicah, poslovnih prostorih itd. niso predmet nepovratne 
finančne spodbude. 
Priznani stroški vključujejo:
• odstranitev obstoječega zunanjega stavbnega pohištva ter 

nabavo in vgradnjo novega;
• nakup in vgradnjo senčil;
• nakup in vgradnjo zunanjih in notranjih okenskih polic;
• popravilo in zaključno obdelavo špalet.

Izkoristite subvencijo Eko sklada za zunanje stavbno pohištvo!

Priznani stroški ne vključujejo odstranitve, nabave ali vgradnje 
vhodnih oziroma garažnih vrat, vgradnje dodatnega novega 
stavbnega pohištva in povečanja površine obstoječega zuna-
njega stavbnega pohištva.
V primeru, da želite na eni stanovanjski stavbi izvesti več ukrepov, 
ki jih Eko sklad subvencionira, je najbolje oddati le eno (skupno) 
vlogo, saj lahko vlagatelj z eno vlogo kandidira tudi za več ukrepov 
na isti stanovanjski stavbi. V tem primeru je postopek enostavnejši, 
saj vlagatelj prejme le eno odločbo. Če vlagatelj za izvedbo treh in 
več ukrepov hkrati kandidira z eno vlogo, je upravičen tudi do višje 
nepovratne finančne spodbude (če so naložbe izvedene na starejši 
stanovanjski stavbi), prav tako pa je daljši tudi rok za izvedbo nalož-
be, in sicer znaša18 mesecev od dokončnosti odločbe.

V kolikšnem času Eko sklad izvede izplačilo nepovratne 
finančne spodbude?
Spodbuda bo vlagatelju predvidoma izplačana v 60-ih dneh od preje-
ma popolnega zahtevka za izplačilo nepovratne finančne spodbude 
(tj. od prejema popolne dokumentacije o zaključku naložbe), ki je 
opredeljena v Pogodbi o izplačilu nepovratne finančne spodbude. 
Če bo ob pregledu dokumentacija nepopolna, bo vlagatelj pozvan na 
dopolnitev le-te. Celoten postopek izplačila se v primeru nepopolno 
in neustrezno pripravljene dokumentacije podaljša, zato poskrbite, da 
boste dokumentacijo za izplačilo pripravili v skladu z zahtevami javne-
ga poziva in Pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude.  

Vir: Ekosklad

okna
vrata

senčila

pvc
alu

lesena

garažna

vhodna
notranja

notranje žaluzije rolete zunanje žaluzije

plise senčila

www.semago-stavbnopohistvo.si
okenske police

Možnost nakupa na obroke!

Za brezplačno izmero in pripravo
ponudbe pokličite na 

030 600 090!
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Mesec februar je mesec ti. napovedi za prejete 
dohodke, ki jih v stroki poznamo kot pasivne 
dohodke in ki so dokončno obdavčeni. Prejete 
dohodke je potrebno napovedati, finančna uprava 
bo izdala odločbo in domerila dokončni davek 
- dohodnino, ki pa se ne uvršča kot plačana akon-
tacija in se ne všteva v letno odmero dohodnine, 
preprosto rečemo, ne gre v informativni izračun 
dohodnine. Govorili bomo o napovedih za prejete 
obresti, prodajo vrednostnih papirjev, napovedi o 
oddajanju nepremičnin v najem. 
Vprašanje bralke, ki piše: Prejela sem obresti na 
hranilno vlogo v Švici (par sto Eurov), kjer sem 
zaslužila del pokojnine, hkrati pa me je naša 
banka obvestila tudi o prejetih obrestih pri banki 
v Sloveniji. Vseh obresti skupaj ni za 1000 EUR. Ali 
moram res vložiti napoved? 
Obresti so dohodek iz kapitala in obdavčitev obre-
sti so različne in so odvisne od glavnice, torej od 
katere vrste so bile obračunane. Od obdavčljivih 
obresti se izračuna in plača dohodnina po stopnji 
25 % od davčne osnove in se šteje kot dokončni 
davek. To pomeni, da se ne vštevajo v letno odme-
ro dohodnine. Načeloma razlikujemo dve vrsti 
napovedi: Če je posameznik v preteklem letu dobil 
izplačanih več kot 1.000 EUR obresti na denarne 
depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v 
Sloveniji ali EU, mora najpozneje do 28. februarja 
na finančni urad poslati izpolnjen obrazec, ki se 
imenuje »Napoved za odmero dohodnine od obre-
sti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, 
ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah čla-
nicah EU«. Davčni organ mu bo do 30. aprila izdal 
odmerno odločbo in naložil plačilo davka v 30 dneh 
od vročitve odločbe. V davčno osnovo se vštevajo 
le obresti, ki jih je npr. posameznik prejel nad 1.000 
EUR, medtem ko se morajo v napoved vpisati vse 
dosežene obresti iz tega naslova. Torej, če bi jih 
posameznik prejel več. (npr. 1200 EUR, mora napo-
vedati vseh 1200, obdavčenih bo pa samo 200 EUR 
( 200 EUR x 25% = 50 EUR). 
Vendar bralka vprašuje za obresti, ki jih je prejela tudi 
v Švici. Tukaj pa velja drugo določilo in velja, da če 
posameznik dobi izplačane obresti pri banki ali hra-
nilnici v državi, ki ni članica EU oz. je prejel še druge 
obresti, mora na finančnem uradu vložiti obrazec, 
ki se imenuje »Napoved za odmero dohodnine od 
obresti za leto ___« do 28. februarja tekočega leta za 
preteklo leto. Te obresti so obdavčene v celoti, ravno 
tako s stopnjo 25%. Bralka bo npr. morala vložiti to 
zadnjo napoved za prejete obresti v Švici inpče je 

prejela npr 300 EUR v Švici, bo obdavčena za vseh 
300 EUR po stopnji 25% ( 300 EUR x25%= 75 EUR). Za 
obresti, ki jih je prejela v Sloveniji in le te niso dosegle 
1000 EUR, napovedi ne bo vlagala.
Torej velja: 
Obresti, izplačane v bankah in hranilnicah v 
Sloveniji ali EU, so obdavčene le tiste nad 1.000 
EUR. Če obresti izplača banka ali hranilnica, ki ni 
članica EU, so obdavčene vse prejete obresti.
Ne prezrite pa določila, da mora Obresti napovedati 
tudi mladoleten otrok, če so izplačane na njegovo 
ime. V takšnih primerih napoved odda in podpiše 
eden izmed zakonitih zastopnikov oz. staršev.
28. februar je tudi datum oz skrajni rok za oddajo 
Napoved za odmero dohodnine od dobička od 
odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev 
ter investicijskih kuponov«. Vsaka fizična oseba, 
ki je v preteklem letu odsvojila vrednostne papirje 
in druge deleže ali investicijske kupone (v Sloveniji 
ali v tujini), mora do 28. februarja na svoj pristoj-
ni finančni urad oddati ustrezno napoved. Le to 
vloži lahko na obrazcu v papirnati obliki ali preko 
sistema eDavki. V kolikor pa je opravila več kot 10 
transakcij v preteklem letu, , mora napoved vložiti 
v elektronski obliki preko sistema eDavki,.
Napoved je treba oddati ne glede na to, ali je posa-
meznik delnice odsvojil z dobičkom ali z izgubo. 
Se pa ob prodaji večih delnic v istem koledarskem 
letu lahko izguba in dobiček v določenih primerih 
pobotata. Podrobneje o tem si lahko preberete 
na a spletni strani FURS. Pomembno je, da za 
delnice, ki so pridobljene s certifikati lastninskega 
preoblikovanja, se napovedi ne vlaga in to velja 
tudi za pravne naslednike, ( npr. če je posameznik 
podedoval take delnice iz lastninskega preobli-
kovanja). Prav tako se ne vlaga napovedi zaradi 
prodaje obveznic. 
Tudi v tem primeru bo davčni organ izdal odločbo o 
višini odmerjene dohodnine od dobička iz kapitala 
do 30. aprila. Rok za plačilo davka je 30 dni od dneva 
vročitve odločbe. Dobički iz kapitala se obdavčujejo 
dokončno, strokovno rečemo cedularno, kar pome-
ni, da se ti dohodki ne vključujejo v letno dohodnin-
sko osnovo. Davčna osnova od dobička iz kapitala 
je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in 
vrednostjo kapitala ob pridobitvi. Stopnja davka je 
odvisna od dobe imetništva, splošna znaša 25% in 
se znižuje za vsakih pet let imetništva kapitala - na 
15 %, 10 % in 5 %, pri čemer se dohodnine ne plača 
po 20 letih imetništva. Pomembno je, da po zakonu 
o dohodnini (ZDoh-2) se vrednost kapitala ob prido-

bitvi poveča za 1 % normiranih stroškov, prav tako 
se vrednost kapitala ob odsvojitvi zmanjša za 1 % 
normiranih stroškov. 
NOVOST: Prvič v letu 2017 pa je davčni zavezanec 
dolžan, če je kot fizična oseba oddajal svoje pre-
moženje v najem neki drugi fizični osebi, finančni 
upravi oddati napoved za odmero dohodnine iz 
oddajanja premoženja v najem najpozneje do 
28. februarja tekočega leta za preteklo leto. V 
preteklem letu je bilo to potrebno storiti v mese-
cu januarju, vendar so s e v letu 2016 dopolnile 
določbe Zakona o davčnem postopku in skrajni rok 
premaknili na 28.februarja.
Torej : Do 28. februarja tekočega leta za prete-
klo leto se bo prvič vložila napoved za odmero 
dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v 
najem za dohodke, ki so bili doseženi v letu 2016. 
Če kot fizična oseba oddajate svoje premoženje v 
najem nekemu poslovnem subjektu, potem izra-
čun in plačilo dohodnine opravi plačnik davka 
(izplačevalec dohodka), vam pa kot najemodajalcu 
napovedi ni potrebno oddajati.
Napoved oddajate samo v primeru, da ste nepre-
mičnino oddajali fizični osebi, ki ni ti. plačnik davka. 
Davčni organ bo na podlagi te napovedi do 30. 
aprila tekočega leta za preteklo leto izdal odmerno 
odločbo o dohodnini iz oddajanja premoženja v 
najem.( torej poleg stanovanj, hiš in zemljišč spa-
dajo tudi bivalnike, prevozna sredstva). Zopet gre 
za pasivni dohodek, ki je obdavčen kot dokončni 
davek in se celoten dohodek ne všteva v letno 
dohodninsko osnovo. . Dohodnina se izračuna in 
plača od davčne osnove, po stopnji 25 %, normirani 
stroški pa znašajo 10 %. Namesto normiranih stro-
škov lahko zavezanec uveljavlja tudi dejanske stro-
ške, ki ohranjajo uporabno vrednost premoženja. 
Dejanske stroške zavezanec dokazuje z ustreznimi 
računi, ki jih mora priložiti napovedi. 
PRIMER IZRAČUNA, če mesečna najemnina znaša 
100 EUR, zavezanec pa pri tem uveljavlja 10 % 
normiranih stroškov: 100 EUR x 12 mesecev = 
1200 EUR letni prihodek. Če odštejemo 120 EUR,a 
kr pomeni 10 % normiranih stroškov, ugotovimo 
davčna osnova v višini 1.080 EUR x 0,25 = (doho-
dnina v višini 25 %) = 270 EUR. V odmerni odločbi 
bo davčni organ odmeril dohodnino iz oddajanja 
premoženja v najem v višini 270 EUR. 
V praksi običajno najemnino v pogodbi stranke 
dogovorijo v neto zneskih. Dohodnina je osebni in 
neposredni davek, zato morajo biti pravilno  naje-
mnine dogovorjene v brutto znesku.

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

MESEC DAVČNIH NAPOVEDI

DAV^NO IN 
RA^UNOVODSKO 

SVETOVANJE
04 585 11 80

CESTA MARŠLA TITA 1, JESENICE
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Tomas Sport 2 Bled 
TPC Bled (Gadafi) 

Ljubljanska 4, Bled 
tel. 04 57 66 300 

e-mail: bled.ts@siol.nettri
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RAZPRODAJA ZIMSKIH ARTIKLOV 
ARTIKLI ICEPEAK 40 %            

OSTALI ZIMSKI ARTIKLI 30 %*
 PUHOVKE, BUNDE ZNAMK COLUMBIA, 8848 ALTITUDE,

OBUTEV SOREL (tudi za otroke)
SMUČARSKE ČELADE IN OČALA »BOLLE« (tudi za otroke)

FUNKCIJSKO SPODNJE PERILO ODLO, MICO, ROKAVICE,  KAPE, ...
 BOGATA IZBIRA POHODNIH OBLAČIL IN OBUTVE NIKE, 

ADIDAS, SALOMON, CAMPAGNOLO, SLAPAR ...
ŠPORTNI DRESI, FUNKCIJSKE MAJICE,  
KOMPRESIJSKE NOGAVICE SIGVARIS 
ŠPORTNE COPATE INDOOR, OUTDOOR
Vabljeni! Tomas sport Bled

GRADBENI 
NADZOR

Vršimo strokovni nadzor, 
svetovanje, projektno vodenje.
Dolgoletne izkušnje!
Pooblaščeni inženir Inženirske 
zbornice Slovenije

gsm: 041 658 027

ODPRTO TUDI V NEDELJO!

www.gradbeni-nadzor.com

*pri nakupu    
 nad 200€          

OKNO V SVETTELESAT, d.o.o., JESENICE,  
Cesta talcev 20, 4270 Jesenice

www.telesat.si

CENIK  
MOBILNE 
TELEFONIJE

AMIGO   PLUS   9,99 EUR 
telefonski impulzi 300 min
SMS 300 SMS/MMS
prenos podatkov  3 GB data
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR

KUL  PLUS 19,99 EUR
telefonski impulzi 1000 min
SMS 1000 SMS/MMS
prenos podatkov  10 GB data
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR
 

AMIGO   4,99 EUR  

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

KUL   14,99 EUR 

telefonski impulzi 500 min
SMS 500 SMS/MMS
prenos podatkov  5 GB data
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR

ČETVORČEK  15,00 EUR 

telefonski impulzi neomejeno
SMS neomejeno
prenos podatkov  4 GB data
dodatna minuta  0,05 EUR
dodani SMS 0,05 EUR
dodatni MB prenosa 0,0050 EUR

OPOMBA:
- ponudba velja samo za naročnike, ki imajo sklenjeno pogodbo s Telesatom 
- četvorček se sklepa samo z naročniki, ki imajo veljavno pogodbo za enega od paketov trojček
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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
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Iz naših krajev
V KRANJU BOGATA 
ponudba dogodkov v 
KULTURNEm TEDNU
Kranj, 8. februar 2017 - V Kranju se 
je zvečer v četrtek, 2. februarja 2017, 
z odprtjem zgodovinske glasbene 
razstave Prešernova gerlica začel 
teden kulture, ki se je sklenil na 
kulturni praznik, 8. februarja, s 
tradicionalno prireditvijo Prešernov 

smenj. Razstavo je v Prešernovi hiši 
pripravil kustos Gorenjskega muzeja 
Gašper Peternelj. Omenjena 
razstava predstavlja samospeve na 
poezijo Franceta Prešerna, katerega 
verzi so bili navdih za skladatelje, ki 
so v obdobju prebujanja slovenske 
narodne identitete živeli na našem 
ozemlju. Samospev je v vodilno 
glasbeno obliko romantike že na 
začetku 19. stoletja dvignil Franz 
Schubert. Na slovenskem pa je 
kar nekaj skladateljev prepoznalo 
romantični duh Prešernove 
poezije, vendar so večina ostali 
ujeti v narodnostni ton poslušalcev 
ali pa je glasbeno znanje ostalo 
v klasicizmu. Razstava govori o 
narodnem buditeljstvu skozi skladbe 
Prešernovih besedil. Na odprtju sta 
več samospevov zapela učenca 
Glasbene šole Kranj Ana Benedik in 
Tilen Lotrič ob spremljavi Gašperja 
Jereba, sicer učitelja Glasbene šole 
Kranj in odličnega skladatelja.

Vir: Mestna občina Kranj, Foto: 
Sajko-turizem

SEVERNA OBVOZNIcA SE 
OBETA LETA 2018
Bled, 24. januar 2017 - Brez dvoma 
je najpomembnejša naložba, ki jo bo 
v letu 2017 skupaj z državo izvajala 
Občina Bled, nadaljevanje gradnje 
oziroma novogradnja osrednjega 
dela Severne razbremenilne ceste 
na Bledu. Ta se bo na jugovzhodni 
strani priključila na obnovljeno 
Seliško cesto, na severozahodni 
strani pa na območju Kračce in 

križišča Rečiške ter Kolodvorske 
ceste. Obvoznica se bo križala s 
Partizansko cesto proti Zasipu na 
Buču med Kotom in Jermanko, 
medtem ko bo povezovalna 
cesta proti Blejskemu Vintgarju 
in Podhomu premaknjena bolj 
zahodno in se bo izognila naselju 
ter drevoredu ob obstoječi cesti. 
Že v tem mesecu naj bi Direkcija 
RS za infrastrukturo objavila javni 
razpis za izvajalca gradbenih del 
in če ne bo pritožbe v postopku 
oddaje javnega naročila, lahko 
pričakujemo pričetek gradnje pred 
letošnjim poletjem z zaključkom 
do konca junija 2018. Objekt je 
gradbeno razmeroma nezahteven, 
razen nekaj premostitev vodotokov 
in zapletenega križanja s Partizansko 
ter priključevanja na Rečiško cesto, 
kjer se bo sočasno preuredilo 
tudi povezave drugih komunalnih 
vodov. V tem času bosta urejena 
tudi lokalna obvoza, predvidoma 
v drugi polovici gradnje, torej 
spomladi 2018.

Vir in foto: Občina Bled

SPREJEm BRONASTIH 
reprezentantov v 
ROKOmETU V ŠKOFJI 
LOKI BO OB KONcU 
rokometne sezone
Škofja Loka, 2. februar 2017 -  
Ob izjemnem uspehu slovenske 
rokometne reprezentance na 
nedavnem svetovnem prvenstvu 
v rokometu v Franciji je župan 
Občine Škofja Loka, mag. Miha 
Ješe našim rokometašem čestital 

za osvojeno bronasto medaljo. Ob 
zgodovinskem uspehu slovenskih 
rokometnih reprezentantov – 
katerih znaten delež prihaja prav 
iz Škofje Loke - so želeli tudi v Loki 
prirediti sprejem za škofjeloške 
udeležence SP.
Vendar so se po pogovoru z 
domačim Rokometnim društvom 
Urbanscape Loka, dogovorili, 
da bo sprejem šele po koncu 
rokometne sezone. Rokometaši 
so bili v nedeljo tako utrujeni, da 
so sami predlagali kasnejši termin, 
v ponedeljek so imeli organiziran 
sprejem v Ljubljani, v torek zjutraj 
pa so nekateri rokometaši že 
odpotovali v svoje matične klube.

Vir: Občina Škofja Loka

     

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

www.club-java.net/ojrobar
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PrOMO Cene PIja^ PO 1 eur

kadIlnICa
v zgornji etaži lokala

GlaSba za vSe OkuSe SOn^na TeraSa

Emisije CO2: 204−196 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,8−7,5 l/100 km. Emisijska stopnja: 
Euro 6. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna.

www.amarok.si

Novi Amarok. Avto, ki razume moške.  
Zdaj z novim motorjem V6. 
Moški vedo, kaj si želijo. Zato novi Amarok poganja novi motor V6  
3.0 TDI z močjo do 165 kW in navorom do 550 Nm. Skupaj s stalnim 
štirikolesnim pogonom 4MOTION in z 8-stopenjskim avtomatskim 
menjalnikom sta edinstvena kombinacija. Novi biksenonski žarometi 
z dnevnimi LED-lučmi in zaščitni drog mu dajejo pravi športni pečat.

Gospodarska
vozila

TUDI MOŠKI CENIJO  
NOTRANJE VREDNOTE.

VWoglasDealer_Amarok_V6_2016_137x198.indd   1 25/10/16   12:18

Avtohi{a Vrta~, d.o.o. Kranj
Delavska cesta 4, 4000 KRANJ, 
tel.: 04 27 00 210, www.avtohisavrtac.si
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ITD nepremi~nine d.o.o.
Koroška cesta 2, 4000 Kranj, GSM: 041/755-296, 041/900-009
www.itd-plus.si, e-pošta: itd.nepremicnine@gmail.com

POSLOVNA 
PRILOŽNOST
K sodelovanju vabimo 
NEPREMIČNINSKEGA 
AGENTA-KO. Pogoj je veselje 
do dela z nepremičninami, 
komunikativnost in urejenost ter 
želja po osebnem napredovanju. 

Nudimo sodelovanje in dinamično delo v urejenem kolektivu.

 

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

ODKUP, 
POSEK, 

SPRAVILO 
IN PREVOZ 

LESA
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 Jejte dobro! Jejte 

zdravo! Jejte varno!

Okanova ribogojnica v 
Mošnjah Vas vabi, da 
svoj jedilnik popestrite s 
kvalitetnimi postrvmi.

POSLUJEMO:
•	vsako	popoldne	(razen	nedelje,	
ponedeljka	in	torka)	dve	uri	pred	
mrakom

•	v	soboto	in	nedeljo	tudi	
			dopoldne	od	9.00	do	11.00	ure
•	po	predhodnem	telefonskem	
dogovoru	031/	579	-	905

Vašega obiska se veselimo!

Mošnje
Marija Cvenkel

Spodnji Otok 2, 4240 Radovljica
Tel.: 04/ 530 60 70

Mobitel: 031 579 905
cvenkel@siol.net

OKANOVA RIBOGOJNICA

Proizvodnja in montaža 
alu oken in vrat, alu
polkna, zimski vrtovi, 
vetrolovi, nadstreški,
protipožarni elementi, 
varjenje aluminija,
krivljenje pločevine, 
strukturne fasade,
steklene vitrine, steklene 
kuhinjske obloge,
steklena vrata, steklene 
fasade, steklene
ograje, pleksi steklo, 
ogledala, okvirjanje slik
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Poraba pri mešanem ciklu 3,3–6,4 l/100 km. Emisije CO2 85–144 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, 
ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let jamstva obsega 2 leti 
tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej.  **Renault Financiranje ni pogoj za 
pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

renault.si

Poraba pri mešanem ciklu 3,3−5,6 l/100 km. Emisije CO2 85−127 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, 
ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Novi Renault CLIO
LIFE 1.2 16V + PAKET COOL

– Klimatska naprava

– Radio R&GO MP3 z Bluetooth  
+ USB + AUX z upravljalnikom ob volanu

– Regulator in omejevalnik hitrosti

– Pomoč pri speljevanju v klanec

– LED dnevne luči

Že za

9.990 €

Renault CAPTUR
EXPRESSION ENERGY TCe 90 
STOP&START

– Klimatska naprava

– Radio MP3 z bluetooth + USB + AUX  
z upravljalnikom ob volanu

– Kartica Renault

– Platišča iz lahke litine 16”

– Meglenki spredaj

Že za

13.890 €

Renault TWINGO
EXPRESSION LIMITED SCe 70 

Že za

9.190 €

– Klimatska naprava

–  Radio R&GO + Bluetooth USB AUX  
z upravljalnikom ob volanu

–  Električni pomik prednjih stekel in 
električno nastavljivi in ogrevani 
zunanji ogledali

– Pomoč pri speljevanju v klanec

– Meglenki spredaj + LED dnevne luči
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Biomasa nastaja iz sončne energije, ki se v obliki kemične energije shranjuje v 
organizmih rastlin in živali. Je ena najbolj dragocenih naravnih virov energije na 
zemlji. Lahko je v trdni, tekoči ali plinasti obliki in se uporablja za pridobivanje 
energije (toplota, hlajenje in elektrika) ter goriva (bio dizelsko gorivo, rastlinska 
olja). Do leta 1700 je biomasa predstavljala glavni energetski vir in tudi danes 
ostaja glede na delež v strukturi svetovne oskrbe z energijo s 14 % deležem na 
najpomembnejši nefosilni vir energije.
Za pridobivanje energije lahko uporabimo različne vrste biomase, kot so lesni 
ostanki, energetske rastline, kmetijski ostanki, komunalni in industrijski odpadki 
ter mokri organski odpadki za pridobivanje bioplina. 
Najpogosteje uporabljena vrsta biomase je lesna biomasa oz. les. Pri zgorevanju 
lesa se sprošča energija, ki so jo drevesa prejela in uskladiščila iz sončnih žarkov. 
Z lesno biomaso v prvi vrsti pridobivamo toploto, ki jo lahko uporabimo za 
ogrevanje ali pa za proizvodnjo električne energije.
Ko se odločamo za obliko energetske izrabe biomase, se moramo zavedati, da 
je proces izgorevanja lesa veliko bolj zapleten od procesov izgorevanja kurilnega 
plina ali kurilnega olja. Dobri kotli (peči) na lesno biomaso so veliko dražji od 
kotlov na plin ali kurilno olje. Ker ima sistem pridobivanja toplote z izrabo 
lesne biomase veliko prednosti, moramo o izbiri ogrevalnega sistema dobro 
razmisliti.
Trenutno najpogosteje uporabljene tehnologije za izrabo lesne biomase za 
domačo uporabo so peč na polena, peč za kurjenje s sekanci in peč na pelete.

Peč na polena
Sodobni kotli na po lena omogočajo zelo dobre izkoristke ozi roma zgo revanje, 
sistem avto matskega vstav lja nja polen v kurišče pa omo  goča celodnevno ne pre-
kinjeno delovanje peči. Zaradi kompleksnosti izgorevanja lesa se peči na polena 
težje prilagajajo sprotnim zahtevam po višjih ali nižjih temperaturah, zato 
potrebujejo hranilnik tople vode, kar zavzame veliko prostora. Dodatna avtomatika 
preusmerja v hranilnik višek toplote, ki jo črpamo v času, ko v peč ne gori več. 
Pri takšnem sistemu običajno zadostuje nalaganje drv v peč enkrat dnevno. 
Za doseganje dobre kakovosti drv je potrebno dvoletno skladiščenje v suhem 
prostoru, s čimer znižamo vsebnost vode pod 20 %.

Peč na sekance
Lesni sekanci so strojno drobljen les za samodejno obratovanje sodobnih peči, ki 
omogočajo boljše in hitrejše uplinjenje lesa. Peč za kurjenje s sekanci je praktična, 
saj skoraj vse, vključno s čiščenjem kotla, poteka avtomatsko. Zalogovnik je pri 
peči za kurjenje s sekanci treba napolniti le na vsakih nekaj tednov. 
Kotlovska naprava je opremljena tudi z varnostnim sistemom, ki preprečuje gorenje 
v smeri zalogovnika za sekance. Z neprekinjenim dovodom goriva in nadzorovanim 
dotokom zraka se trajno zagotovi odličen izkoristek in prilagajanje procesa zgorevanja 

dejanskim potrebam po toploti. Najnovejši sistemi delujejo z elektronsko regulacijo, 
ki nadzoruje tako zgorevanje, kakor tudi razdelitev toplote. 
Največja slabost lesnih sekancev je, da tako skladišče kot zalogovnik zahtevata 
veliko prostora (precej več kot kotli na plin ali kurilno olje), zato se v zadnjem času 
v enodružinskih hišah bolj uveljavljajo lesni peleti, ki so ne le veliko bolj kompaktni 
od sekancev, temveč tudi veliko bolj homogeno gorivo.
Peč na pelete
Peleti so valjasti stiskanci iz žagovine s premerom od 5 do 15 mm in dolžine do 30 mm. Pri 
nas jih je v nekaterih trgovinah mogoče kupiti v  vrečah težkih do 50 kg. Peleti so močno 
stisnjeni in predhodno zmleti lesni ostanki, zato je njihova energijska gostota in kurilna 
vrednost večja. Kotel na pelete deluje podobno kot kotel na lesne sekance. V primerjavi 
s sekanci ta tehnologija zahteva približno štirikrat manj prostora za skladiščenje, kar je 
bolj udobno za uporabo. Kurjenje s peleti je možno že v pečeh z močjo od 5 kW naprej 
in so primerni tudi za ogrevanje posameznih prostorov ali etaž.
cenovni vidik
Cenovno najugodnejše so peči na kurjenje polen, najdražje pa so peči na kurjenje 
s sekanci. V začetno naložbo lahko poleg peči vključimo tudi nab avo procesorja za 
pripravo kuriva, sekalnika ali hidravličnega cepilca. Če se bomo odločili za peč na kurjenje 
s sekanci, moramo v začetno investicijo všteti tudi zalogovnik ter sistem dovajanja lesnih 
sekancev do kotla. Na kurilno sezono bomo odšteli največ denarja za sodobni kotel s 
sekanci, kjer lastnik peči sekance kupuje, najmanj pa za tehnološko zastarel kotel na 
polena, kjer lastnik pripravlja polena sam. Stroški kurilne sezone so odvisni tudi od vrste 
in kakovosti peči ter cene kuriva.

OGREVANJE NA BIOmASO

Tomaž Česnik s.p.
mob. 041 893 682
Krnica 11, 4247 Zg. Gorje

ADAPTACIJE 
KOPALNIC

ZA TOPLOTO VAŠEGA DOMA

Plinske peči Kotli na polena
Kombinirani kotli

polena + peleti Toplotne črpalke
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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

LESCE, novi TPC – 2x poslovni prostor 2 x 95 m2, zgrajena l. 2005, 1/3 nad., 
dva zrcalno identična poslovna prostora (drug ob drugem, trenutno povezana v 
enega, lahko dve popolnoma ločeni enoti, vsaka s svojim vhodom, sanitarijami 
s čajnima kuhinjama, terasama). Centralno ogrevanje, velika okna, razgled! 
Primerno za trgovino, pisarno ali drugo poslovno, storitveno ali zdravstveno 
dejavnost.  EI dovedena energija 25 kWh/m2a. Cena: 75.000 EUR vsak.

KOČNA nad JESENICAMI – 2x zazidljivo zemljišče 1.146 m2 x 2 
(skupaj 2.292 m2), na robu naselja (jugovzhodni del), dostop urejen. 
Parceli nista neposredno ob cesti, ampak na robu ob gozdu, proti jugu 
brez sosedov in mejita na kmetijsko zemljišče. Večji del prve parcele 
ob gozdu je v naklonu, druga parcela pa je ravna. Možen nakup obeh 
skupaj (ugodno). ZK stanje urejeno. Cena: 60.000 EUR vsaka.

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.

BLEJSKA DOBRAVA – zazidljivo zemljišče 406 m2. 
Zemljišče leži v središču vasi, je v celoti zazidljivo, 
popolnoma ravno in pravilnih oblik. Vsi komunalni 
priključki so ob zemljišču, možna gradnja stanovanjske 
hiše etažnosti K+P+M, dostop neposredno na lokalno 
cesto. ZK stanje urejeno. Cena: 47.500 EUR.

JAVORNIŠKI ROVT – manjša hiša 90 m2, zgrajena l. 1986, 995 m2 
zemljišča, P+M, zidana, z dodatno toplotno izolacijo, v celoti opremljena. 
Hiša 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, TAVČARJEVA – 3 sobno stanovanje 75 m2, zgrajeno 
l. 1976, adaptirano l. 2010, 11/12 nad., v večstanovanjski stavbi 
z dvigalom, z zastekljenim balkonom. Stanovanje je bilo v celoti 
prenovljeno, je svetlo in prostorno. Prodaja se neopremljeno. 
Stavba ima novo fasado (2015). Ogrevanje je centralno, priklop na 
mestni vročevod. ZK urejeno, EI razred C. Cena: 69.000 EUR.

JESENICE, TITOVA – 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, 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: 123.000 EUR.

UGODNO

NOVO

V 

NARAVI

UGODNO

PRENOVLJENO
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PRODAJA IN PREPIS VOZIL

www.avto-lesce.si

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

VW  Passat 2.0 TDI CONFORT 
LINE BMT, l. 2013, 
125.751 km, servisna knjiga

BMW serija X1: xDrive 18d. 
4x4, l. 2013, 111.426 km, 
servisna knjiga, ALU platišča

17.700€

Citroen C5 Tourer 1.6 HDi FAP, 
l. 2013, 105.371 km, servisna 
knjiga, tempomat, HiFi

10.900€

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

Opel Astra SPORT 
TOUR.1.6 CDTI, l. 2015, 
41.216 km, navigacija

12.900€

Ford  S-Max 2.0 TDCi 
Titanium, l. 2012, 
154.000 km, servisna knjiga

14.500€

Jeep  Grand Cherokee 3.0 
CRD Limited Avt., l. 2015, 
61.100 km, servisna knjiga

47.900€
 

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

16.900€

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

9.700€

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

13.900€

VW  Golf Variant 1.6 TDI 
BMT Comfortline, l. 2014, 
102.999 km, servisna knjiga

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.

Audi A5 2.0 TDI 
SPORTBACK QUATTRO, 
l. 2014, 105.328 km

26.900€

VW CC Volkswagen 2.0 TDI 
BMT, l. 2014, 119.445 km, 
servisna knjiga, navigacija

18.900€

Škoda  Fabia 1.6 TDI CR 
Ambition, l. 2014, 33.000 km, 
servisna knjiga, tempomat

9.600€ 13.900€

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
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www.peugeot.si

PEUGEOT 208    

5-vratni model
za 9.990 €

PEUGEOT 208

IMA 
VSE

AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 45, 4212 Visoko, tel. 04 275 93 00

UGODNO VZDRŽEVANJE ZASLON NA DOTIK KLIMATSK A NAPRAVA

Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active (1.2 PureTech 82 5 vrat EUR6) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim Peugeot Financiranje bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta 
v primeru financiranja Peugeot – MODRI BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.990 EUR; mesečni obrok je 108 EUR pri 30% pologu in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od  
36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 04.01.2017 znaša 7,8% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,4%; financirana vrednost  
6.993 EUR; skupni znesek za plačilo 11.757 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.
 
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 4,5 l/100 km. Izpuh CO2: 104 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

PEUGEOT_208_Oglas_AVTOHISA_KAVCIC_210x148_v3.indd   1 18/01/17   10:35

 Servis osebnih vozil,    
   kombijev in avtodomov

 Avtovleka

   pnevmatik
 Avtopralnica

   podvozja

MENJAVA PNEVMATIK

osebna vozila - 

kombi
24€

30,4€

30€

38€

AVTOPRALNICA

8€

BRISALCI

pranje osebnega
vozila

Popust na vse
metlice brisalcev 

Kamnoseške storitve 

GAŠPER MIKOLIČ S.P., 
MIŠAČE 1, Kamna Gorica, 

G: 041 88 44 77

IZDELAVA •	
SPOMENIKOV

OBNOVA •	
OBSTOJEČIH 
SPOMENIKOV

KLESANJE IN  •	
OBNOVA ČRK

KOVINSKE ČRKE•	

KAMNITE POLICE, •	
STOPNICE,  
KUHINJSKI PULTI

MOŽNOST PLAČILA  •	
NA OBROKE.

NOVO!
S PREVZEMOM 

DEJAVNOSTI 
KAMNOSEŠTVA 

RIBIČ IZ LAHOVČ, 
SMO PRISOTNI 

TUDI NA PODROČJU 
LAHOVČ, DOMŽAL, 

MENGŠA, … 
S ŠIRŠO OKOLICO!


