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Možnost dostave ali lasten
prevzem Jurčič & Co.,
Šenčur.

najboljši že 24 let

Že 10 let izkušenj!

ENplus A1
od 3,93 € /vreča
ENplus A2
od 3,52 € / vreča
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FERK MILOŠ s.p., Cesta Borisa Kidri~a 26/c, Jesenice

JESENICE

del. čas:
pon. - pet.
9 - 18,
sobota
9 - 12

VULKANIZERSTVO FERK
LETNI AVTOPLAŠČI
ŽE NA ZALOGI
PO SUPER
KONKURENČNIH
CENAH!

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

Pokličite: 04/586-12-02
AVTOPREVOZNIŠTVO

www.volkswagen.si

All inclusive!
Vključeno
servisiranje
prvih � let!*

GAŠPER ENIKO S.P.
CANKARJEVA ULICA 44,
RADOVLJICA
GSM: 041 906 709

• PREVOZ IN DVIG
TEŽKEGA TOVORA,
VOZIL, KMETIJSKE
MEHANIZACIJE, ...

up!, Polo in Golf!
Preverite All inclusive ponudbo vozil up!, Polo in Golf z vključenim servisiranjem prvih
6 let, bonom za financiranje v vrednosti 500 EUR in 6 letnim jamstvom. up! je tako lahko
vaš že za 8.699 EUR**, Polo že za 10.699 EUR** in Golf že za 14.999 EUR**. Kaj?!

• PREVOZ IN DVIG
PALETNEGA TOVORA

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

• PREVOZ DO TEŽE 12 t
in DVIG TOVORA DO
TEŽE 5 t.
Emisije CO2: 165−79 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,1−3,4 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,1211−0 g/km. Število
delcev: 15,9−0,0009 x 1011. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega
zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Akcija „All
inclusive/Vključuje vse“ velja za fizične osebe za modele up!, Polo in Golf do 30.6.2016. Akcija ne velja za električna in hibridna vozila. Bonus
v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 500 EUR z DDV velja v primeru hkratnega financiranja/najema vozila, permanentnega
Porsche kasko zavarovanja vozila in servisiranja vozila preko družbe Porsche Leasing SLO d.o.o., ki je del skupine Porsche Finance Group
Slovenia pod pogoji akcije VWBONALL. Več na www.porscheleasing.si. *Servisiranje vozila se za prvih 6 let oz. do prevoženih 90.000 km
obračuna 1 EUR/mesec in vključuje redne servise skladno z navodili proizvajalca vozila (zamenjava motornega olja, filtrov, ipd.) ter zavorne
tekočine. **Cena velja za model: up!−oprema take up!, izvedba 1.0 44 kW (60 KM), dvovratni; Polo−oprema Trendline, izvedba 1.0 55 kW
(75 KM), dvovratni; Golf−oprema Trendline, izvedba 1.2 TSI BMT 81 kW (110 KM), dvovratni. Slike so simbolne.

Avtohi{a Vrta~, d.o.o. Kranj
Delavska cesta 4, 4000 KRANJ,
tel.: 04 27 00 200, www.avtohisavrtac.si
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Črpalke, namenjene zaščiti rastlin
pred škodljivci in boleznimi
Vreček Agro d.o.o., Kranj

• na traktorski pogon
• za motokultivatorje
• pogon z elektro
ali bencinskim
motorjem

Črpalke za namakanje
in pretakanje gnojevke

• 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
direktor
• Popravila klasičnega in ladijskega interierja
• Zapuže 36 | 4275 Begunje na Gorenjskem | +386 (0)31 334 498
info@mizarstvo-preseren.si | www.mizarstvo-preseren.si

Marko Prešeren

NOVO! Opremljanje avtodomov

Mizarske storitve, zaključna gradbena dela
MONTAŽNO MIZARSTVO MARKO PREŠEREN s.p.
Zapuže 36 4275 Begunje na Gorenjskem
M: 031 334 498 • E: info@mizarstvo-preseren.si • W: www.mizarstvo-preseren.si

...z vrhunsko kakovostjo do zadovoljne stranke

Traktorske škropilnice
in pršilniki
Vrtavkasta brana je namenjena
mehanskemu okopavanju in zatiranju plevela na
manjših površinah. Pritrditi jo je mogoče na vse vrste
naramnih motornih kos z ravno osjo moči vsaj 1,5 kW.
Mirka Vadnova 22, 4000 Kranj
tel: 04 204 14 79,
mob: 040 831 441
e-mail: vrecek@vrecek-agro.si
www.vrecek-agro.si

PVC OGRAJE ZA VAŠ DOM

www.volkswagen.si

All inclusive!
Vključeno
servisiranje
prvih � let!*

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.

ST,
AŽURNO
TA
E
KVALIT
NE
D
IN UGO
!
CENE
Z novo ograjo poskrbite za nov
izgled vaše hiše, okolice, ...

BREZPLAČNE IZMERE IN SVETOVANJE NA VAŠEM DOMU!

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

LESKOVPLAST, TOMAŽ ŠKRLEC s.p.,
c. ob Barju 40, Škofljica, gsm 041/683-929, tel 01/36 63 506,
E-mail: leskovplast@siol.net, www.leskovplast.si
2

up!, Polo in Golf!
Preverite All inclusive ponudbo vozil up!, Polo in Golf z vključenim servisiranjem prvih
6 let, bonom za financiranje v vrednosti 500 EUR in 6 letnim jamstvom. up! je tako lahko
vaš že za 8.699 EUR**, Polo že za 10.699 EUR** in Golf že za 14.999 EUR**. Kaj?!
Več o ponudbi pri pooblaščenih prodajalcih vozil Volkswagen in na www.volkswagen.si.

Emisije CO2: 165−79 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,1−3,4 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,1211−0 g/km. Število
delcev: 15,9−0,0009 x 1011. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega
zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Akcija „All
inclusive/Vključuje vse“ velja za fizične osebe za modele up!, Polo in Golf do 30.6.2016. Akcija ne velja za električna in hibridna vozila. Bonus
v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 500 EUR z DDV velja v primeru hkratnega financiranja/najema vozila, permanentnega
Porsche kasko zavarovanja vozila in servisiranja vozila preko družbe Porsche Leasing SLO d.o.o., ki je del skupine Porsche Finance Group
Slovenia pod pogoji akcije VWBONALL. Več na www.porscheleasing.si. *Servisiranje vozila se za prvih 6 let oz. do prevoženih 90.000 km
obračuna 1 EUR/mesec in vključuje redne servise skladno z navodili proizvajalca vozila (zamenjava motornega olja, filtrov, ipd.) ter zavorne
tekočine. **Cena velja za model: up!−oprema take up!, izvedba 1.0 44 kW (60 KM), dvovratni; Polo−oprema Trendline, izvedba 1.0 55 kW
(75 KM), dvovratni; Golf−oprema Trendline, izvedba 1.2 TSI BMT 81 kW (110 KM), dvovratni. Slike so simbolne.

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
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www.peugeot.si

PEUGEOT 208
BONUS STARO ZA NOVO
KASKO ZA 1 €
BONUS OB PEUGEOT
FINANCIRANJU
5 LET JAMSTVA

Primer informativnega izračuna ﬁnančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 (Style 1,2 Puretech 82) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim Peugeot
Financiranje bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru ﬁnanciranja Peugeot – MODRI BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe ﬁnanciranja) je 11.181 EUR; mesečni obrok je 119 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 22. 04. 2016 znaša 7,6 % in se spremeni, če se spremenijo elementi
izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,2 %; ﬁnancirana vrednost 7.827 EUR; skupni znesek za plačilo 13.077 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. Bonus staro za novo ne velja za model Peugeot 208 s 3 vrati.

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 4,3 l/100 km. Izpuh CO�: 99 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost speciﬁčne
emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/km. 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.

PEUGEOT 208

AVTO CELEIA,
AVTOHIŠA
KAVČIČ
Ipavčeva
d.o.o.,
ulicaMilje
21, 3000
45, 4212
Celje,Visoko,
tel.: 03tel.
42 04
54 275
605 93 00

®

®®

www.asteriks.net

www.asteriks.net
www.asteriks.net
POPUST ZA
ROLETE IN KOMARNIKE

-10%
DO KONCA SEPTEMBRA
POPUSTZA
ZA
SVET SENČIL
POPUST

tende - markize
ROLETEIN
INKOMARNIKE
KOMARNIKE
ROLETE
žaluzije (zunanje in notranje)
rolete  panelne zavese
komarniki  screen roloji roloji
DOplise
KONCA
SEPTEMBRA
rolo garažna vrata
zavese
DO
KONCA
SEPTEMBRA

-10%
-10%

SVETOVANJE, IZDELOVANJE,
MONTAŽA IN SERVIS

SVETASTERIKS
SENČIL
SVET
SENČIL
SEN^ILA
d.o.o.
tende - markize

Cesta na Loko 2, 4290 Trži~, Slovenija
tende
- markize
T: (zunanje
04 59 55 170
žaluzije
in notranje)
T/F:
04 59 55in
177
žaluzije
(zunanje
notranje)
 panelne
rolete
G: 041
733 709zavese
 panelne zavese
rolete
E: info@asteriks.net
 screen roloji roloji
komarniki
komarniki
 screen
roloji roloji
Obi{~ite
nas v na{em
razstavnem
salonu.

rolo garažna vrata plise zavese
rolo garažna vrata plise zavese

SVETOVANJE, IZDELOVANJE,

PooblaŠČeni
prodajalec

Prodaja, montaŽa in vzdrŽevanje
garažnih in vhodnih vrat

Matjaž Hartman s.p.,Hafnerjevo nas. 91, 4220 Škofja Loka
tel.: 031 775 401

MEDIA NEPREMIČNINE d.o.o.
Savska c. 3a, Ljubljana, tel.: 051 686 320
PE KRANJ, Bleiweisova c. 10, Kranj, tel.: 041 347 323
info@media-nepremicine.si
www.media-nepremicnine.si
Posredujemo pri prodaji/nakupu, najemu/oddaji vseh vrst nepremičnin (hiš, stanovanj, poslovnih
prostorov, zemljišč ...) po celi Sloveniji. Sodelujemo tudi z investitorji in tujci. Posredniki z več
kot 15 letnimi izkušnjami in licencami. Naš moto: kvalitetno, korektno in pošteno ...

Kranj- Čirče Prodamo opremljeno, l. 2002 adaptirano 3S stanovanje
s kletjo, 84 m2, visoko pritličje hiše l. 1950 in adaptirane l. 2002, s
pripadajočim zemljiščem v izmeri 100 m2. Ogrevanje CK - olje, vsi
ostali priključki so popolnoma ločeni.Cena: 82.000 eur.

Za znane stranke iščemo
več stanovanj v Kranju in okolici
od 30-80 m2 ter manjših hiš.
maJ 2016 •
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tel. 04 576 76 00, fax. 04 574 23 35
GSM: 041 706 548, 041 647 974
Bled, Ljubljanska c. 7,

Uradne ure od 9.00 - 12.00 vsak dan razen sobote in nedelje,
in od 15.00 - 17.00 v ponedeljek, torek in četrtek

e-mail: info@makler-bled.si www.makler-bled.si

VO
NO

Šifra: PH01384B, Lokacija: Bled, Opis: Stanovanjska
hiša, Površina stavbe 170 m2, Površina zemljišča:
142 m2, Letnik/obnova: 2000, Cena: 155.000 €.

Šifra: PH01367L, Lokacija: Jesenice, Opis:
Dvostanovanjska hiša, Površina stavbe: 270 m2,
Površina zemljišča: 611 m2, Letnik/obnova:
1965/2006, Cena 148.000 €.

Šifra: PP01379B, Lokacija: Radovljica, Opis:
Stanovanjska hiša – odlična lokacija. Površina
stavbe: 176 m2, Površina zemljišča: 607 m2,
Letnik/ obnova : 1968/2011, Cena 173.500 €.

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: PH01375B, Lokacija: Kropa, Opis: Stanovanjski
dvojček, dve samostojni enoti, Površina stavbe 1: 165 m2,
Površina stavbe 2: 63 m2, Površina zemljišča: 385 m2,
Letnik/obnova: 1902/2006, Cena za obe enoti: 84.000 €.

Šifra: PH01350B, Lokacija: Bled, Rečica, Opis:
Dvostanovanjska hiša, Površina stavbe: 180 m2,
Površina zemljišča: 1.114 m2, Letnik/obnova:
1962/1985, Cena 169.000 €.

Šifra: PH01288B, Lokacija: Breg pri Žirovnici, Opis: starejša
kmečka hiša, Površina stavbe: 200 m2, gospodarsko poslopje 240 m2, Površina zemljišča: 930 m2, Letnik/ obnova:
1908/1980, Energ. razred: F, Cena znižana: 149.000 €

Šifra: PH01261B, Lokacija: Hlebce, Opis:
Stanovanjska hiša, Površina stavbe: 150 m2, (8 najemniških sob), Površina zemljišča: 490 m2, Letnik/
obnova 1976 / 2008, Cena je ugodna: 119.000 €

Šifra; PH01336B, Lokacija: Kropa, Opis:
Starejša hiša, lepa lega, Površina stavbe:
200 m2, Površina zemljišča: 1.036 m2, Letnik/
obnova 1963, cena 72.000 €

Šifra: PH01184B, Lokacija: Prihodi nad
Jesenicami, Opis: Stanovanjska hiša, Površina
stavbe: 237 m2, Površina zemljišča: 1.133 m2,
Letnik/obnova: 1974, Cena znižana: 155.000 €

Šifra: PH01259L, Lokacija: Bohinjska Bela, Opis:
Stanovanjska hiša, Površina stavbe: 180 m2,
Površina zemljišča: 673 m2, Energetski razred:
G, Letnik/ obnova: 1960/2000, Cena 145.000 €

Šifra: PP01355B, Lokacija: Jesenice, Opis: Poslovna
stavba (delavnica, skladišča, pisarne), Površina stavbe: 900 m2, Površina zemljišča: 1.026 m2, Letnik/
obnova: 1960/2008, Cena 172.000 €.

Podroben opis nepremičnin
poIščite na

www.MAKLER-BLED.si

Na naši spletni strani tudi nova ponudba stanovanj!
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Posebno obvestilo !
Prosimo zainteresirane kupce nepremičnin,
da nas za ogled objavljenih nepremičnin
pokličejo in si nepremičnino ogledajo z našim
spremstvom, ogledov ne zaračunavamo!

In[talacije
Presterel
Robert Presterel s.p.
mojster strojnih
in[talacij
c. M. Tita 66, Jesenice
GSM: 041 603 119
• vodovodne in{talacije
• adaptacije kopalnic
• novogradnje

Emirjan Dežman s.p.

		

GLASBA ZA VSE OKUSE

SON^NA TERASA

PROMO CENE PIJA^ PO 1 eur

KADILNICA
v zgornji etaži lokala

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

www.club-java.net/ojrobar

zabave za zaklju^ene družbe

Iz naših krajev
Oživimo srce – za večje
možnosti preživetja
ob srčnem zastoju

Radovljica, 7. april 2016 - Letna
pojavnost srčnih zastojev na terenu
je visoka, preživetje pa nizko.
Preživetje je boljše, če je dostopni
čas do človeka v srčnem zastoju
krajši. Vsaka zamujena minuta pred
defibrilacijo zmanjša verjetnost
preživetja do odpusta za 10 do 12
odstotkov. Zato Občina Radovljica
v letošnjem letu začenja projekt
»Oživimo srce«, katerega cilj je
povečati možnost preživetja ob
srčnem zastoju.
V okviru projekta bodo vzpostavljeni
različni izobraževalni moduli za
nudenje temeljnih postopkov
oživljanja in uporabe avtomatskih
defibrilatorjev. Cilj je usposobiti
čim večji krog ljudi in vzpostaviti
sistem kontinuiranega izobraževanja
prvih posredovalcev ter širše laične
javnosti. Postopoma bo vzpostavljena
tudi učinkovita mreža javno dostopnih
avtomatskih defibrilatorjev (AED), ki
bo omogočala defibrilacijo v času
znotraj 5 minut po nenadnem srčnem
zastoju kjerkoli na območju občine
Radovljica. Občina Radovljica za
izvedbo projekta zagotavlja ustrezno
opremo za izvedbo izobraževanj (lutke,
učne AED-je) ter opremo za prve
posredovalce (žepne maske, dihalne
balone). V proračunu je v letu 2016 v
ta namen zagotovljenih 23 tisoč evrov.
Izobraževanje prvih posredovalcev bo
potekalo preko Zdravstvenega doma
Radovljica, izobraževanje širše laične
skupnosti pa preko Območnega
združenja Rdečega križa Radovljica.
Sredstva za izobraževanje prvih
posredovalcev zagotavlja Osnovno
zdravstvo Gorenjske. Glede na
geografsko raznolikost in gostoto
naseljenosti bo na območju občine
treba namestiti okrog 55 avtomatskih
defibrilatorjev. En aparat skupaj z
omarico za zunanjo namestitev stane
približno 2 tisoč evrov. Sredstva za
nakup defibrilatorjev občina zbira z
donacijami. Prvega so namestili 15.
aprila in sicer na pročelju stavbe
Občine Radovljica na Gorenjski
cesti. Aparat je donirala Komunala
Radovljica. Izvedli pa so tudi prvi tečaj
za prve posredovalce. Tečaj oziroma
izobraževanje prvih posredovalcev
poteka preko Zdravstvenega doma
Radovljica. V projektu poleg občine,
zdravstvenega doma in Rdečega križa
sodelujejo tudi druge organizacije,
vključene v sistem zaščite in reševanja.
Tako so v prostorih Občine Radovljica
podpisali dogovor o aktiviranju enot za
zaščito, reševanje in pomoč z območja
občine Radovljica z namenom
reševanja življenj z oživljanjem,
uporabo polavtomatskega zunanjega
defibrilatorja (AED) in z ukrepi za

ohranjanje osnovnih življenjskih
funkcij. Podpisniki dogovora so
Občina Radovljica, Izpostava URSZR
Kranj, Zdravstveni dom Radovljica,
Štab Civilne zaščite Občine
Radovljica, Gasilska zveza Radovljica,
vsa prostovoljna gasilska društva
v občini - Begunje, Brezje, Hlebce,
Kamna Gorica, Kropa, Lancovo, Lesce,
Ljubno, Mošnje, Podgora, Podnart,
Radovljica in Srednja Dobrava –,
Območno združenje Rdečega križa
Radovljica ter Društvo GRS Radovljica.
Dogovor določa postopke aktiviranja
enot za zaščito, reševanje in pomoč,
varovanje osebnih in zdravstvenih
podatkov, postopke analize intervencij
ter postopke po zaključku intervencij
z AED in območja posredovanja
posameznih gasilskih društev.
Vir: Občina Radovljica

Arhitekturna razstava
o trajnostni gradnji
in prenovi v Alpah

Radovljica, 20. april 2016
- V Radovljiški graščini so
odp rli
arhitekturno
razstavo
mednarodnega natečaja za nagrado
»Constructive Alps 2015« za
trajnostno gradnjo in prenovo stavb
na območju Alp. Gre za potujočo
razstavo, ki ponuja na ogled
najlepše in podnebju najprijaznejše
primere prenove starih in gradnje
novih objektov na območju Alp,
ki so bili nominirani med približno
350 kandidaturami za mednarodno
arhitekturno nagrado za trajnostno
prenovo in gradnjo v Alpah. V ožji
izbor nominirancev za nagrado
sta se uvrstila tudi dva projekta iz
Slovenije, Mladinski hotel Punkl z
Raven na Koroškem in Planina Laški
Seč iz Tolmina, ki je tudi prejela
posebno priznanje. Razstavo je
pripravila Švicarska konfederacija,
ki je skupaj s Kneževino Lihtenštajn
že tretjič zapored podelila nagrado
Constructive Alps. Nagrada je
namenjena projektom trajnostne
gradnje in prenove v alpskem
prostoru, zglednim z vidika gradbene
kulture, družbenega učinka in
gospodarnosti. Strokovna žirija je
med nominiranimi projekti izbrala
enajst najboljših ter jim podelila
denarne nagrade oziroma priznanja.
Razstava bo odprta do 24. maja
2016.
Vir in foto:Občina

maJ 2016 •

5

Kranjska cesta 22,
4202 Naklo,
04 25 76 052, 04 25 76 050
051/628 957, 041/697 475

http://www.aggantar.si
izpušni sistemi,
katalizatorji, pdf
in fap filtri, servis
podvozja, hitri servis
Smo pravi naslov za vas
• popravilo izpušnih sistemov za vse vrste vozil
• katalizatorji za vsa vozila
• PDF filtri (filter sajastih delcev) in FAP filtri
• servis podvozja (zavore, amortizerji, končniki ...)

OBNOVA
ZAVORNIH
klešč
ŽE OD 90 €
dalje

OBNOVA HIDRAVLIČNih VOLANskih letev,
vključuje notranja končnika in manšete
osebna vozila
330,00€
terenska vozila 390,00€
kombi
440,00€

C4R!

V našem servisu pa vam nudimo tudi:
• servis vozil: olja, filtri, jermeni, vodne črpalke ...
• diagnostika vozil
• kontrolo in polnenje klima naprav
• optična nastavitev podvozja
• prodaja in montažo gum
DELOVNI ČAS
ponedeljek - petek 8.00-12.00 in 13.00-17.00
Ob sobotah, nedeljah in praznikih zaprto

PORABI
MALO,
PONUJA
VELIKO
CITROËN C4

Feel Editon BlueHDi 100 BVM

za

14.990 €

v primeru Citroën financiranja

• VARČEN DIZELSKI MOTOR BLUEHDI
• 7-PALČNI ZASLON NA DOTIK
• AVTOMATSKA KLIMATSKA NAPRAVA
• PARKIRNI SENZORJI ZADAJ

www.citroen.si
Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Citroën Financiranje za vozilo Citroën C4 (Feel Edition BlueHdi 100 BVM); maloprodajna cena z DDV in vključenim Citroën Financiranje bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru financiranja Citroën – PREMIUM BONUS, pod pogojem vsaj 24
mesečne dobe financiranja) je 14.990 EUR; mesečno odplačevanje; mesečni obrok je 160 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 20.04.2016
znaša 7,6% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,2%; financirana vrednost 10.493 EUR; skupni znesek za plačilo 17.531 EUR; stranka v primeru Citroën Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje
dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Citroën.Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Citroën. Ponudba velja do 31.5.2016 za omejeno količino vozil oziroma do razprodaje zalog za fizične osebe pri pooblaščenih
prodajalcih Citroënovih vozil v Sloveniji, ki sodelujejo v akciji. Navedbe opreme so informativne! Slika je simbolična. Več na www.citroen.si

Povprečna poraba goriva: 3,8−3,9 l/100 km, emisije CO2: 89−102 g/km, emisijska stopnja EURO 6, specifične emisije dušikovih oksidov 0,0551−0,0635 (NOx). Pri dizelskih motorjih je vrednost specifične emisije
trdih delcev 0,00002–0,00022g/km, število trdnih delcev pa 0,01 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa
pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

AVTOHIŠA KRANJ, D.O.O., LJUBLJANSKA CESTA 22, 4000 KRANJ, TEL. 04 201 59 50

KONCESIONAR
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3.890 €

5.500 €

7.777 €

8.770 €

4x4
Renault Clio 1.2 16V Storia Elan,
l. 2009, 96.646 km, ABS, tonirana
stekla, multifunkcijski servo volan

9.150 €

Nissan X-Trail 2.2 dCi Elegance,
l. 2005, 252.563 km, 4x4, multif.
servo volan, ALU platišča

9.990 €

Renault Scenic dCi 110 Bussines +
Navigacija, l. 2013, 160.201 km, ABS,
multifunkcijski servo volan

17.390 €

Nissan Qashqai 1.6 16V Tekna,
l. 2009, 67.011 km, ABS, klima,
meglenke, multif. servo volan

16.375 €

Renault Kadjar TCe 130 Energy Life,
l. 2016, 11 km, ABS, tempomat, pot.
računalnik, multifunk. servo volan

BMW M5 5.0 V10, l. 2006,
114.605 km, ABS, ALU platišča,
mult. servo volan, PDC/Parktronic

13.590 €

10.760 €

Dacia Dokker Life 1.6 16V, l. 2016,
0 km, meglenke, ABS, avtomatska klima,
servo volan, tonirana stekla

29.050 €

Renault Megane Berline TCe 100
Energy S S Life, l. 2016, 0 km,
ABS, klima, tonirana stekla

3.850 €

Renault Kadjar 4x4 dCi 130 Energy
Bose Edition + PANORAMA, l. 2016,
ABS, meglenke, pot. rač., servo volan

Renault Modus 1.2 16V Dynamique,
l. 2009, 207.208 km, ABS, meglenke,
servo volan, klima, tonirana stekla

Mercedes-Benz C-Razred C 200
T Kompressor Elegance, l. 2004,
138.382 km, ABS, servo volan

Renault Twingo SCe 70 Dynamique,
l. 2014, 14.215 km, ALU platišča,
servo volan, tonirana stekla

14.300 €

15.900 €

Renault Megane Berline dCi 95
Limited Edition, l. 2016, 9 km,
tempomat, multif. servo volan

Renault Scenic Xmod dCi 110 Bose
Edition EDC, l. 2014, 61.200 km,
ABS, ESP, multif. servo volan

6.490 €

4.790 €

Subaru Legacy Station Wagon 2.5
GX FW 4WD Avt., l. 2006, 251.575
km, ALU platišča, klima, ABS

Mercedes-Benz A-Razred A 160
CDI Classic, l. 2006, 208.860 km,
ABS, multif.servo volan

25.220 €

19.380 €

Renault Megane Berline Energy TCe
130 BOSE EDITION, l. 2016, ABS,
servo volan, ALU platišča, navigacija

4.777 €

Renault Clio 1.2 16V Dynamique, l.
2009, 106.197 km, ABS, meglenke,
servo volan, tonirana stekla

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

Renault Megane GT 205 EDC S S,
l. 2016, 0 km, ABS, avt. klima, multif. servo volan, navigacija

8.850 €

Kia Venga 1.4 CVVT Motion, l. 2010,
42.565 km, ABS, meglenke, ALU pla
tišča, avt. klima, multif. servo volan
Nudimo vam varen nakup rabljenega vozila in:
• Jamstvo 30 dni, možnost jamstva
do 12 mesecev.
• Menjavo vozila staro za novo ali staro za staro.
• Financiranje na položnice do 72 mesecev,
kredit brez pologa do 96 mesecev ali leasing.
• Vsako vozilo kupljeno pri nas gre skozi
tehnično kontrolo, ki obsega najmanj
105 kontrolnih točk.
Za vsa vozila jamčimo tehnično brezhibnost.
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NAGRAJEN!

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

nati velik dolg iz preteklih

jev in donatorjev.

vsem stroškom in da za to

Poleg splošne vadbe imajo

za ogrevanje
Jeko-In
V društvenih
prostorih so
Poiščite naključno izbran let
dan
in mesec,
ki Jeje skrit
na
V novo jesensko zimsko se- senice, ki je znašal kar 14 ti- pripravili pester program
grafitovem
med
objavljenimi
oglasi!
Čegeneracije, od
zono so pricekinčku,
TVD Partizan nekje
za vse
soč evrov.
Upajo,
da bodo v vadbe
Jesenice
stopili s vaš
ciljem,datum
da prihodnje
najmlajših
do upokojencev.
uspešneje
je na
cekinčku
rojstva
ste žekos
bližje
nagradi.
spet uresničijo čim več pro-

Poslati
morate
svoje osebne
podatkeprogram
s telefonsko
na delavnico,
naš naslov:
gramov,
ki soše
namenjeni
te- ne okrnjen
gimnastično
madejav- številko
lesni vadbi
ter drugi
tekmožoretke,
Za uresničevanje
svoAgencija
Grafiti
d.o.o.
Kropanosti.
27, 4245
Kropa do
10. 6.
2016.aerobiko, judo, badvalni in rekreativni dejavno-

jega poslanstva pri širjenju

minton in različne rekreacij-

Srečni
bo dobil
bon zdravega
za 40 EUR,
ki gaživljenja
lahko koristi
pri pokrovitelju
sti izžrebanec
občanov. Predvsem
so vešportnega
ske igre
z žogo. Velik poseli, da jimKavarna
je uspelo poravpričakujejo
pomoč sponzor- udarek je na pridobivanju
Restavracija
Pub Catering
EJGA.

Zavod za šport Jesenice
praznoval deset let obs

telesnih in gibalnih zmogljivosti, ustvarjalnosti in ohranjanje estetskega videza telesa. Posebej veliko zanimanje
je za popularno zumbo. Vsi
vaditelji skupin imajo potrjeAndraž Sodja
Evrovizija Flora Em
ne ustrezne licence.
in Miha Rebernik,
Že nekaj let so tudi ponosni
na naziv zdravo društvo in V zadnjem tednu oktobra je oddaje Slovenija im
vse prednosti, ki izhajajo iz deseto obletnico delovanja Kot je ob obletnici š
tega naziva, skušajo prenesti praznoval Zavod za šport Je- ril Kramar, jih kljub
med občane. Za izvedbo po- senice, ki je ob obletnici pri- prihodnost športa n
sameznih programov imajo v pravil obilo spremljevalnih cah ne skrbi. Za ci
skupinah še dovolj prostora, prireditev. Vrhunec je bila hodnjih desetih le
zato vse vabijo v prostore osrednja prireditev, ki so jo med drugim zadali,
TVD Partizan. So pa tudi naj- pripravili 26. oktobra v Kol- osemdeset odstotk
pernu, z razstavo
fotografij
ničanov
ukvarjalo v
cenejši med sorodnimi dejav-Restavracija
EJGA vam
nudi malice,
kosila,
društev, ki delujejo kreativnim športom
nostmi v Občini Jesenice. jedi športnih
po naročilu,
catering ...
pod okriljem zavoda, ter ar- ske dosežke profes
hivskih fotografij športnih športnikov, uredit
objektov. Kot je ob prireditvi zimskega kopališča
povedal direktor Zavoda za dobitev Španovega
šport Jesenice Zoran Kra- dvosedežnico in u
mar, je zavod pričel delovati zasneževanjem.
leta 2001 z 12 zaposlenimi, Ob desetletnici so
teh je danes 24: "V osnovi je tudi priznanja zav
bil ustanovljen le za vzdrže- služnim za ustano
vanje športnih objektov in delovanje. Priznanj
organizacijo športnih prire- prejeli Jani Gregor
ditev, danes pa organizira- nez Štojs, člana svet
mo športno in mladinsko vse od ustanovitve,
dejavnost, prireditve in dru- nar, ki je sodelovala
go." Kot je še dodal Kramar, novitvi zavoda, nek
so z osrednjo prireditvijo že- pan Boris Bregant
leli zaznamovati dosežke za- Jesenice s sedanji
voda za šport na kulturen nom Tomažem
način, predstaviti nekaj re- Mencingerjem, mi
zultatov, nastopili pa so na- za šolstvo in šport
debudni pevci, humoristi in dacija za financiran
plesne skupine, med njimi tnih organizacij v R
tekmovalka
v oddaji
Misijad.o.o.
Sloveniji.
Zupan
& Zupan

Nagrajenka prejšnjega meseca je Hafner Špela, Stara cesta 10, 4207 Cerklje

Z Ribogojnica
Zupan


Telesat Jesenice
– okno
v svet iz vašega stanovanja:


Nomenj 5, 4264 Bohinjska Bistrica

GSM: 041 721 452



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

 
�  
• 157�programov v razširjenem paketu
 
• HBO
paket – filmi
�  
�

• 126 programov v osnovnem paketu

• PINK paket

� 

• Balkan+paket
– brezplačen

• trojčki
s hitrostmi prenosa podatkov do 40 Mbit/sek
• IP fiksni telefonski priključki z brezplačnimi klici v omrežje DETEL


�  
INTERNET
� 
V svetovni
splet vstopate še enkrat hitreje kot doslej, vse vrednosti
po obstoječih
pogodbah so povečane za faktor 2.
� 

CENE SO OSTALE NESPREMENJENE
TELESAT,
JESENICE,
d.o.o.,


operater kabelskih komunikacijskih sistemov
Prednost našega kabelskega priključka je brezplačna


inštalacija v stanovanju,
novi televizijski sprejemniki ne
Cesta talcev 20, 4270 Jesenice,
potrebujejo zunanjih vmesnikov in naprav ter dvojnih

Tel. 04 5865 250, 04 5865 251
daljinskih upravljalnikov, za starejše televizijske sprejemnike

E-pošta:
info@telesat.si
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

8




• maJ 2016

Predavanje ob mesecu zaščite pred požaro

V sklopu prireditev oktobra - meseca zaščite pred p
sta občina Jesenice in občinski štab civilne zaščite
26. oktobra v gasilskem domu Gars Jesenice pripra
davanje o požarih. Poveljnik občinskega štaba civil
te Igor Arh je na predavanju predstavil sestavo ob
štaba, predstavili so občinsko gasilsko zvezo, govo
tudi o ukrepih pred in med nesrečami in po njih t
požari lahko pojavijo, kdo lahko v primeru požara
kaj se lahko iz njih naučimo in kako ravnati nasledn

Fasadarstvo Damjan Vajdec s.p., Ulica prvoborca 6, Jesenice

�  
• internetne
povezave s hitrostmi prenosa do 100 Mbit/sek

VODOVODNE
INSTALACIJE
ADAPTACIJE
KOPALNIC
FASADERSTVO STROJNI OMETI
�

Marko
Bernard
s.p.
GSM:
041 584
227, FAX.:
04/ 583 62
Kupljenik 7,
4263 Bohinjska Bela
gsm: 041 629 610

OČESNA AMBULANTA
Titova 31, Jesenice,
tel.: 04/5832-663

Kranjska Gora: Hišni ansambel
Avsenik ob 20. uri – Corona Casino
in Hotel

sobota 21.
Bled: Otroci na gradu (glasbena
prireditev) ob 10. uri – Blejski grad
Kranjska Gora: Lucienne in 3Latin
Orchestra (glasbena prireditev) ob 21.
uri – Corona Casino in Hotel
Škofja Loka: Elvis Jackson prvič v
Loškem pubu ob 22. uri – Letni vrt
Loškega puba

nedelja 22.
Bled: Pozdrav poletju v Vili Prešeren
na Bledu ob 12.uri – Vila Prešeren
Bled
Bled: Harmonike ob Blejskem jezeru
ob 10. uri – Blejsko jezero (jezerska
promenada)

ponedeljek 30.
Bled: 10. Srednjeveški dnevi na
Blejskem gradu (festival) ob 10. uri –
Blejski grad

torek 31.
Bled: 10. Srednjeveški dnevi na
Blejskem gradu (festival) ob 10. uri –
Blejski grad

Bled: 10. Srednjeveški dnevi na
Blejskem gradu (festival) ob 10. uri –
Blejski grad

četrtek 2.
Bled: 10. Srednjeveški dnevi na
Blejskem gradu (festival) ob 10. uri –
Blejski grad

Kranj: Moški so z marsa, ženske so
z Venere (predstava) ob 20. uri –
Prešernovo gledališče Kranj

Bled: 10. Srednjeveški dnevi na
Blejskem gradu (festival) ob 10. uri –
Blejski grad

petek 27.
Cerklje na Gorenjskem: Večerja na
zajli (kulinarična prireditev) ob 19. uri
– Spodnja postaja kabinske žičnice
Kranj: ŠILA predstava mladih
improvizatorjev ob 18. uri – Mestna
knjižnica Kranj
Kranj: Slovenska literatura od A do
Ž (predstava) ob 20.30 uri – Grad
Kieslstein

Išèete zaposlitev

Javite
nam na
naš dober kom
Ste aliseželite
postati
info@g-grafiti.si
Javite se nam nae-naslov
naš e-naslov
info@g-grafiti
gsm: 041 391 185

Javite se nam na naš e-naslov info

GorenjskiGrafiti
Grafiti
Gorenjski

sreda 1.

petek 3.

Kranj: Dva novinarja, dve knjigi ob
19. uri - Mestna knjižnica Kranj

Ste ali želite postati
Ste ali želite postati
dober komercialist
dober komercialist?

Junij 2016

ponedeljek 23.

četrtek 26 .

Išèete zaposlitev?

Kranjska Gora: Alessandro Ristori in
Portofinos (glasbena prireditev) ob
21. uri – Corona Casino in Hotel

sobota 4.
Bled: 10. Srednjeveški dnevi na
Blejskem gradu (festival) ob 10. uri –
Blejski grad

Gorenjski

ODKUP HLODOVINE
POKLIČITE:

040 370 000
JERNEJ

Darko Marolt s.p.

Maj 2016
petek 20.

S&J d.o.o.

Kam jo mahaš danes?

TAXI Marolt

Prevozi oseb
NON-STOP
5+1 8+1

041
953 505
darko.marolt@telemach.net

www.vw-gospodarska.si

www.vw-gospodarska.si

Radovljica: Podvinska tržnica
(kulinarična prireditev ob 10.uri – Vila
Podvin

nedelja 5.

Kranjska Gora: Serenata Toscana
Bled: 10. Srednjeveški dnevi na
in Caterina dal Zen4et (glasbena
prireditev) ob 20. uri – Corona Casino Blejskem gradu (festival) ob 10. uri –
in Hotel
Blejski grad

Novi Caddy. S serijskim sistemom za nadzor prometa Front Assist,
markantnim dizajnom in motorji Euro 6.
Povsem nov. A še vedno Caddy. Očara z markantno zunanjostjo, obda s kakovostno

Novi Caddy. S serijskim sistemom za nadzor prometa Front Assist,
notranjostjo in razvaja s povezljivimi radijskimi in navigacijskimi sistemi. Prihrani z
markantnim dizajnom in motorji Euro 6.

varčnimi motorji Euro 6 in prepriča s šestimi varnostnimi blazinami ter številnimi
Povsem nov. A še vedno Caddy. Očara z markantno zunanjostjo, obda s kakovostno
serijskimi asistenčnimi sistemi, kot so sistem za nadzor prometa Front Assist, mestna
notranjostjo in razvaja s povezljivimi radijskimi in navigacijskimi sistemi. Prihrani z
funkcija zaviranja v sili, funkcija večnaletnega zaviranja in tempomat z omejevalnikom
varčnimi motorji Euro 6 in prepriča s šestimi varnostnimi blazinami ter številnimi
hitrosti. Ima široka drsna vrata in je maksimalno prostoren, prilagodljiv in funkcionalen.
serijskimi asistenčnimi sistemi, kot so sistem za nadzor prometa Front Assist, mestna
Novi
Caddy.
V njem
sefunkcija
skriva nekaj
več.
funkcija
zaviranja
v sili,
večnaletnega
zaviranja in tempomat z omejevalnikom
hitrosti. Ima široka drsna vrata in je maksimalno prostoren, prilagodljiv in funkcionalen.
Novi Caddy. V njem se skriva nekaj več.

Emisije CO2: 146-109 g/km. Kombinirana poraba goriva: 6,0-4,1 l/100 km. Podatki veljajo za Caddy in Caddy Maxi.
Emisijska stopnja: Euro 6. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10
Emisije CO : 146-109 g/km. Kombinirana poraba goriva: 6,0-4,1 l/100 km. Podatki veljajo za Caddy in Caddy Maxi.
in PM ter2dušikovih oksidov. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Slika je simbolna.
2,5

Emisijska stopnja: Euro 6. 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. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Slika je simbolna.

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

VWoglasCaddy_2015_210x297.indd 1

VWoglasCaddy_2015_210x297.indd 1
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ČAS JE ZA PIKNIK!

Dandanes je žar skorajda povsod po svetu zelo priljubljen način priprave hrane, še zlasti v toplih pomladnih,
poletnih in jesenskih dneh. Na voljo nam je cela vrsta različnih žarov in tudi pripomočkov, s katerimi si lahko
olajšamo delo, s poznavanjem osnov peke na žaru pa se hitro naučimo, kako pravilno pripravljamo hrano,
da nam ne zogleni nad žerjavico, temveč je takrat, ko jo ponudimo, ravno prav sočna in vabljivo zapečena.
Priprava hrane na odprtem ognjišču vzbuja v nas pristne občutke
povezanosti z naravo. Izbira lokacije za piknik je v vaših rokah,
poskrbite le, da izberete varen kraj za pečenje oziroma da
poskrbite za varnost pred požarom. Poskrbite tudi za zaščito pred
insekti, predvsem pa pred klopi. Preden začnete s peko, preglejte

P.E. PLINSTAL, TRGOVINA IN INŠTALACIJE
Industrijska 1 a, Jesenice • T: 04 581 02 33
TRGOVINA • VODOVODNE INŠTALACIJE • OGREVANJE
• SVETOVANJE • PROJEKTIRANJE • IZVEDBA

• PLINSKI ŽARI • JEKLENKE
• KUHALNIKI • PRIBOR
• PLINSKI GORILNIKI
• DODATNA OPREMA
• PLOŠČE, STOJALA
• OPREMA ZA KAMPIRANJE

- 25%

*

DO
ZA ŽARE IN
PLOŠČE ZA KAMIN IZ ZALOGE
* Velja do odprodaje zalog.

Plinski
kuhalnik
+ kartuša
17,45 €

13,90 €

POLNJENJE PLINA V
TURISTIČNE JEKLENKE
Turistične
plinske
jeklenke
1, 2, in 3 kg

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

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

Jejte dobro! Jejte
zdravo! Jejte varno!
Okanova ribogojnica v
Mošnjah Vas vabi, da
svoj jedilnik popestrite s
kvalitetnimi postrvmi.

Kdaj je žar dovolj segret?
Vsak žar moramo pred peko dobro razgreti, sicer se bo hrana
prijemala na ploščo ali rešetko, iz živil pa bo kapljal dragoceni
sok in povzročal neprijetno dimljenje. Oglje je dovolj razžarjeno,
ko se na površini pokažejo beli, nazobčani robovi, žerjavica pa je
rdečkaste barve. Seveda se moramo zavedati, da bo od trenutka,
ko prižgemo oglje, preteklo najmanj 15 do 20 minut, da se oglje
ustrezno segreje in razžari. Temperaturo žara (na oglje, plin ali
elektriko) najlažje preverimo tako, da dlan podržimo približno 5
cm nad ploščo ali ogljem – če zdržimo približno pet sekund, potem
je žar pripravljen za peko.

Samo iz najokusnejšega
domačega mesa,
brez umetnih barvil,
brez alergenov,
brez sredstev za vzhajanje in
brez mesnih nadomestkov
(brez soje, škroba in vlaknin).
www.mesarstvo-cadez.si

• maJ 2016

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

Žar na oglje, plin ali elektriko?
POSLUJEMO:
vsako popoldne (razen nedelje,
Težko bi rekli, kateri žar je • ponedeljka
in torka) dve uri pred
najprimernejši in najboljši. • mrakom
v soboto in nedeljo tudi
od 9.00 do 11.00 ure
Najbolje je, da si vsak izbere    dopoldne
• po predhodnem telefonskem
dogovoru 031/ 579 - 905
takega, ki najbolj ustreza
Vašega obiska se veselimo!
njegovim potrebam in zahtevam.
Pred nakupom je treba premisliti, koliko denarja smo za žar
pripravljeni odšteti ter ali bomo žar največkrat uporabljali v naravi
ali doma. Električni in plinski žari so enostavni za uporabo in
čiščenje, hitro se segrejejo, temperaturo pa lahko poljubno
nastavljamo in uravnavamo. Največja pomanjkljivost plinskih in
električnih žarov je, da hrana nima značilnega vonja in okusa po
dimu, na katerega prisegajo ljubitelji jedi z žara. V tem primeru je
zagotovo najboljša izbira klasičen žar na oglje, ki da peki poseben
čar, treba pa si je vzeti nekaj časa, da zakurimo oglje in pravilno
segrejemo žar.

DOMAČI ŽAR,
NAJBOLJŠI ŽAR
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OKANOVA RIBOGOJNICA

Iz naših krajev
PRIHAJA ČAS
PIKNIKOV!

Peternelj Janez s.p.
Podbrezje 32,
4202 Naklo
tel.: 04/ 530 66 00
gsm: 031/ 307 786

Otvoritev razstave:
Bogata zakladnica
rokodelske
ustvarjalnosti

P. E.: Škofja Loka,
Groharjevo naselje 1,
4220 Škofja Loka
tel.: 04/ 512 01 93

NUDIMO VAM OKUSNO MESO
ZA ŽAR!
• čevapčiči
• pleskavice
• klobasice
• svinjska rebra
• kotleti
• vešalice
• ražnjiči
Poleg mesa za žar vam nudimo tudi vse
vrste svežega mesa, suhe domače salme,
mrežne pečenke,....

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

Žiri, 10. maj 2016 - Rokodelski center
DUO Škofja Loka, RA Sora in Občina
Žiri so pripravile razstavo z naslovom
»Bogata zakladnica rokodelske
ustvarjalnosti škofjeloškega » v
Muzeju Žiri. Na njej se predstavljajo
mojstrice in mojstri rokodelci, ki so
združeni v Rokodelskem centru DUO
Škofja Loka, RA Sora in so člani Sekcije
DUO na OOZ Škofja Loka. Rokodelska
ustvarjalnost že od nekdaj povezuje
preteklost in sedanjost ter soustvarja
vsakdan ljudi, ki na območju živijo.
Za mojstrske rokodelske izdelke je
značilna uporabnost, kakovost,
izvirnost in uporaba naravnih
materialov. Izdelki so rezultat znanja
in izkušenj naših prednikov, lastne
ustvarjalnosti mojstra rokodelca,
iznajdljivosti in občutka za estetiko
izdelovalca. Posebno vrednost imajo
zato, ker kažejo lokalne značilnosti
in ohranjajo identiteto okolja, v
katerem nastajajo – Škofjeloškega.
Med njimi so kovaški, pletarski,
rezbarjeni, struženi, glineni, usnjeni,
vezeni, volneni – polsteni, pleteni
in kvačkani izdelki, izdelki klekljane
čipke, medeno pecivo, izdelki iz
papirja, blaga in stekla ter mnogi

drugi iz bogate zakladnice rokodelske
ustvarjalnosti. Razstava bo na ogled v
Kulturnem središču Stare Žiri do 12.
junija 2016.
Vir in foto: Občina Žiri

Kranjsko središče
ima novo parkirišče

Kranj, 10. maj 2016 - Mestna občina
Kranj je skupaj s Komunalo Kranj
uredila novo parkirišče ob stari Savi
v samem središču mesta. Odslej
je na voljo 215 parkirnih mest za
osebna vozila. Gre za največjo
pridobitev parkirnih mest na
območju Kranja v zadnjih nekaj
letih in za enega ključnih ukrepov
s katerim želi Mestna občina Kranj
obuditi mesto središče. Parkirišče
s katerim bo upravljala Komunala
Kranj je bilo urejeno le v nekaj
tednih, prostovoljci pa so uredili ob
novem parkirišču zelene površine
oziroma park vrednot, kot so ga
poimenovali sami. Turistom je na
voljo tudi postajališče za avtodome,
kar bo pomembno vplivalo na
razvoj turizma v Kranju. Parkirišče
Stara Sava ne bo le olajšalo obiska
starega mestnega jedra, ampak
sočasno predstavlja tudi oživitev
degradiranega območja in s tem
prijaznejši vstop v mestno jedro.
Vir: Mestna občina Kranj
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info@suvak.com | www.suvak.com
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Novo v naši ponudbi
» 2SS CESTA 1. MAJA

49,10m ; pritl/1, L. 1959, popolnoma
prenovljeno leta 2003. Lasten vhod,
vrt in parkirno mesto v uporabi.
EI: v izdelavi
45.000 €

» 3SS ULICA STANETA BOKALA

68,91 m ; 2 nad / 3, L. 1959, vgrajena
nova pvc okna in radiatorji 2014, nova
fasada in streha, CK na števec, balkon.
EI: v izdelavi
67.000 €

» 2SS SLOVENSKI JAVORNIK

82,23 m ; 1 nad/1, L. 1905, vgrajena
nova okna in lastna CK 2010, nova
fasada. Zemljišče v uporabi ( 80 m2).
EI: v izdelavi
69.000 €

» hiša RAZGLEDNA POT

300 m ; K+P+1+M, L. 1968, 2 sobno
stanovanje v pritl.; duplex 4 sobno v 1
nad. in mansardi. Prenovljeno 2000.
714 m2 zemljišča. ER: C
195.000 €

» 1SS GORENJSKI SONČEK

38,6 m ; 1 nad/3, L. 2016,CK na števec,
velik, sončen balkon, parkirno mesto.
Urejena soseska novih stanovanj.
BREZ PROVIZIJE; ER: C
50.806,07 €

SOSESKA GORENJSKI SONČEK
Prodaja, ogledi in rezervacije

ENOSOBNA STANOVANJA
39.900 €
48.1 m ; 2nad/4, L. 1986, vzdrževano, CK na števec,
nadstrešek v uporabi, balkon. ER: D
» ULICA FRANCA BENEDIČIČA

DVOSOBNA STANOVANJA
39.500 €
49.57 m ; pritl/2, popolnoma prenovljeno 2005, ločen
vhod, del zemljišča v uporabi, CK. EI: v izdelavi
» CESTA REVOLUCIJE
45.000 €
63.3 m ; 7 nad/12, L. 1959, nova pvc okna 2009, CK merilniki toplote, nova fasada in streha. EI: v izdelavi
» CESTA REVOLUCIJE
49.000 €
52.70 m ; pritl / 5, L. 1973, nova pvc okna in radiatorji
2013, prenovljena kopalnica 1998, CK. EI: v izdelavi
» CESTA MARŠALA TITA
55.000 €
46.2 m ; 10 nad / 11, L. 1969, nova pvc okna leta 2005,
balkon, CK. Bližina železniške in avtobusne postaje. EI: E
» CESTA TALCEV-KOROŠKA BELA
63.000 €
61,3m ; 3 nad/5, L. 1980. Prenovljena kopalnica, wc in
kuhinja 2004, balkon. CK-merilniki toplote. ER: D
» SAVSKA CESTA -SL. JAVORNIK

TRISOBNA STANOVANJA
» CESTA MARŠALA TITA - PLAVŽ
55.000 €
66,5 m ; 2 nad/12, L. 1958, nova okna in radiatorji 2010,
balkon, CK , bližina ZD, pošte, banke, šole, vrca. ER: D
» CESTA REVOLUCIJE
67.000 €
74,5 m ; 4 nad /5, L. 1963, popolnoma prenovljeno leta
2010, CK, balkon, nova fasada na stavbi. EI: v izdelavi
» CESTA REVOLUCIJE
71.000 €
75.2 m ; 4 nad/5, L. 1963, prenovljeno 1999, nova okna
2009, CK, balkon, popolnoma opremljeno. EI: v izdelavi

Cesta maršala Tita 68
4270 Jesenice

76.000 €
» ULICA STANETA BOKALA
93,3m ; VP/3, L. 1949, delno prenovljeno leta 2000.
Lastna CK na plin, dva balkona. Sončna lokacija. ER: C
» CESTA FRANCETA PREŠERNA
79.000 €
76.9 m ; 1 nad/3, L. 2010, CK na števec, balkon,parkirno
mesto, lepo urejena okolica z igrali in zelenicami. ER: C
» CESTA REVOLUCIJE
85.000 €
93,5 m ; VP/3. Popolnoma prenovljeno 2002; balkon,
CK na števec. 3sobno stanovanje +kabinet. EI: v izdelavi
» CESTA TALCEV-KOROŠKA BELA
87.000 €
105,7 m ; L. 1928, popolnoma prenovljeno 2008, lastna
CK na plin,kamin, balkon, parkirno mesto. EI: v izdelavi

ZEMLJIŠČA
49.000 €
Zazidljivo stavbno zemljišče delno ravno,delno v bregu.
Komunalni vodi v neposredni bližini. 885 m2. Sončna in
mirna lokacija v bližini turističnega bisera Bleda.
» ZEMLJIŠČE KOČNA

HIŠE
» Hiša ; CESTA MARŠALA TITA
69.000 €
93 m ; K+P+1+M, L.1905, prenovljeno 1995. Gostinski
lokal v pritličju, duplex 2 sobno stanovanje v nadstr.
Lastna CK, garaža. Odlična lokacija- center mesta. ER: G
» Dvodružinska hiša; BELCA
125.000 €
167 m ; K+P+1+M, L. 1969, delno prenovljeno 2006,
CK na olje, solarni sistem, 907 m zemljišča z vrtom in
sadovnjakom. Dve ločeni stanovanjski enoti. ER: E
» Dvodružinska hiša; PEJCE
175.000 €
220 m , K+P+1+M, L. 1980, prenovljeno 2009, CK na
olje in drva. Dve popolnoma ločeni stanovanjski enoti
3.610 m zemljišča. ER: F
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Kotiček zdravja – »Eno jabolko na dan ...«
Telesna nedejavnost – četrti glavni dejavnik tveganja za umrljivost!

Problem sedečega življenjskega sloga

Sedeč življenjski slog, oziroma način življenja, ki vključuje zelo
malo telesne dejavnosti razporejene preko celega dne, oziroma je

ta omejena zgolj na krajše obdobje dneva, je dejavnik, ki smo mu
doslej posvečali premalo pozornosti. Raziskave kažejo, da čas, ki
ga preživimo sede, vpliva tako na splošno umrljivost kot tudi na
umrljivost zaradi srčno-žilnih bolezni. Glede na to, da čas sedenja
negativno vpliva na zdravje tudi pri posameznikih, ki dosegajo
priporočila za telesno dejavnost, je pomembno, da se aktivnosti
poleg spodbujanja telesne dejavnosti usmerijo tudi v zmanjševanje
časa sedenja. Stroka priporoča, da aktivnosti, ki jih opravljamo sede,
prekinemo z drobnimi vložki gibanja (npr. vstajanje, pretegovanje,
hoja, uporaba stopnic namesto dvigala).

Priporočila in nasveti za aktiven življenjski slog

Z aktivnim življenjskim slogom lahko bistveno prispevamo k ohranjanju
oziroma izboljšanju našega zdravja ter preventivno delujemo pred
pojavom različnih zdravstvenih zapletov, zato je izrednega pomena
varna in učinkovita ter pravilno dozirana telesna dejavnost.
Po priporočilih SZO za doseganja večine koristi za zdravje pri odraslih
zadošča izvajanje 150 minut vsaj zmerne telesne dejavnosti na teden
ali 75 minut visoko intenzivne telesne dejavnosti na teden. To se
lahko doseže z zmerno telesno dejavnostjo po 30 minut vsaj 5 dni v
tednu ali pa visoko intenzivno telesno dejavnostjo po 25 minut vsaj
3 dni v tednu. Seveda se lahko kombinira telesno dejavnost obeh
intenzivnosti. Šteje tudi telesna dejavnost razdeljena na več manjših
sklopov dnevno, vendar posamezen sklop ne sme biti krajši od 10
minut. Za otroke in mladostnike se priporoča vsaj 60 minut zmerne do
visoko intenzivne telesne dejavnosti vsak dan. V večini primerov se to
najlažje in najhitreje doseže s vsakodnevnim/rednim pešačenjem in/
ali kolesarjenjem. Vsaj dvakrat na teden se vsem starostnim skupinam
priporoča tudi izvajanje vaj za krepitev večjih mišičnih skupin.
Starejšim od 65 let in tistim, ki so slabše gibljivi, se dodatno priporoča
izvajanje vaj za ravnotežje in preprečevanje padcev vsaj 3 dni v tednu.
Če posameznik ne more dosegati priporočil, naj bo telesno dejaven v
skladu s svojimi zmožnostmi in zdravstvenim stanjem.
Vir:Nacionalni inštitut za javno zdravje/Gorenjski Grafiti

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
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G: 040 52 14 11

• ROČNA AVTOPRALNICA
• GLOBINSKO ČIŠČENJE VOZIL
• POLIRANJE VOZIL
G: 041 21 77 77

Žagar Eva s.p.

10. maja smo obeležili Svetovni dan gibanja, katerega namen
je spodbujanje telesne dejavnosti in zviševanje deleža telesno
dejavnega prebivalstva. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje
(NIJZ) so ob tej priložnosti priporočili aktiven življenjski slog in čim
več telesne dejavnosti.
Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) delež telesno
nedejavnih prebivalcev narašča v mnogih državah in tako vpliva na
zdravje svetovnega prebivalstva. Vpliva tudi na prevalenco kroničnih
nenalezljivih bolezni kot so bolezni srca in žilja, sladkorna bolezen
in rak kot tudi na dejavnike tveganja zanje, kot so zvišan krvni tlak,
zvišan krvni sladkor in debelost. Kronične nenalezljive bolezni tako
predstavljajo skoraj polovico splošnega globalnega bremena bolezni.
Ravno tako telesna nedejavnost predstavlja četrti glavni dejavnik
tveganja za splošno umrljivost (6% smrti) in s tem sledi visokemu
krvnemu tlaku (13% smrti), kajenju (9%) in povišanemu sladkorju v
krvi (6%). Prekomerna telesna masa in debelost pa povzročata 5%
vseh smrti.
V Sloveniji podobno kot v razvitih državah narašča število prebivalcev
s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, ki so na prvem mestu po
vzrokih smrti (več kot 70 % smrti je posledica najpogostejših kroničnih
nenalezljivih bolezni). Problematika je zelo pereča, saj se bolezni,
povezane z neustrezno prehrano in telesno nedejavnostjo, pojavljajo
(npr. sladkorna bolezen tip 2) vedno bolj zgodaj, tudi že pri otrocih.
Za ohranjanje in krepitev zdravja je pomembno razmerje med
energijo, ki jo vnesemo v telo s prehranjevanjem in z njeno porabo s
telesno dejavnostjo. V Resoluciji o nacionalnem programu o prehrani
in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 je nevedeno, da v različnih
starostnih skupinah v visokih deležih ne dosegamo priporočil SZO
za telesno dejavnost. Posebej skrb vzbujajoče je, da se neustrezna
prehranjenost otrok in mladine kaže tudi v njihovi gibalni učinkovitosti
in da se prav na tem področju izkazuje visoka stopnja neenakosti, ki
je povezana s socialno ekonomskim položajem. Rezultati kažejo tudi,
da okoli 40 % odraslih ne dosega priporočil SZO za telesno dejavnost
in da je delež tistih, ki dosega priporočila glede rekreativne telesne
dejavnosti mnogo nižji, približno 20 %.
Resolucija je dokument, ki prebivalcem Slovenije daje izhodišča
za izboljšanje prehranskih in gibalnih navad od najzgodnejšega
obdobja življenja do pozne starosti. V dokumentu so tako združeni
ukrepi na področju zdravega prehranjevanja in ukrepi za spodbujanje
vsakodnevne telesne dejavnosti, saj je le tako mogoče v zadovoljivi
meri vplivati in obvladovati naraščajočo debelost in druge kronično
nenalezljive bolezni. Pri implementaciji si NIJZ skupaj s ključnimi
deležniki prizadeva za izboljšanje stanja na tem področju.
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ƉŽƚŽǀĂŶũĞƉŽƉƌĞůĞƉĞŵŽƚŽŬƵ^ƌŝ>ĂŶŬŝ͘ĂŶŝŵŝǀŝĚŽŐŽĚŬŝƐŽƐĞǀƌƐƟůŝĞŶǌĂĚƌƵŐŝŵ͕
ƚĂŬŽĚĂũŝŚũĞƐŬŽƌĂũŶĞŵŽŐŽēĞƐƚƌŶŝƟǀŶĞŬĂũƐƚĂǀŬŝŚ͘Η;DĂƌũĂŶĂŝŶDĂũĂͿ

ttt͘^Z/>E<͘^/
ŝŶĨŽΛƐƌŝůĂŶŬĂ͘Ɛŝ
gsm: +386 (0)40 883 977

ΗdŽēƵĚŽǀŝƚŽƉŽƚŽǀĂŶũĞƐĞƐƚĂǀůũĞŶŬĂŝǌƐĂŵŝŚůĞƉŝŚƉƌĞƐĞŶĞēĞŶũ͘sĂƌŶŽŝŶƵĚŽďŶŽƐŵŽ
ƉŽƚŽǀĂůŝƐŬŽǌŝ^Z/>E<K͕ĂŵƉĂŬďƌĞǌŶĂƓĞŐĂdhZͲũĂďŝŶĂƓĞŽŬŽŵĂƌƐŝēĞƐĂŶĞ
ǀŝĚĞůŽ͘dŽƉĂƐĞŵŽƌĂƚĞƐĂŵŝƉƌĞƉƌŝēĂƟŝŶĚŽǎŝǀĞƟ͊WƌĞēƵĚŽǀŝƚŽŝŶŶĞƉŽǌĂďŶŽ͕ƌĞƐ͊͊͊͊͊
ƌĂŐŝdƵĚĞƌ͕ƓĞĞŶŬƌĂƚƉƌŝƐƌēŶĂŚǀĂůĂ͘Η;ĂŶŝĐĂŝŶDŝƌŽͿ

&KdK͗>:'Wd/<
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Oddaja stanovanj v najem
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad ima na voljo še nekaj dokončanih in takoj vseljivih
stanovanj na Jesenicah in v Kranju, za katera vam ponuja možnost ugodnega najema preko javnega
razpisa s sklenitvijo najemne pogodbe za nedoločen čas.
Seznam stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti je objavljen na naši
spletni strani www.ssrs.si pod rubriko Oddaja.
Prijazno vabljeni k prijavi!
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad

Kulinarični kotiček – »Ko zadiši po Gorenjsko«
Hladna juha z rdečo peso in prepeličjim jajcem
Priprava:
Za hladno juho z rdečo peso in prepeličjim jajcem, trdo
skuhamo prepeličja jajca (3-4 minute), jih ohladimo pod
hladno vodo, olupimo in po dolžini razpolovimo. Kuhano rdečo
peso in kumaro narežemo na majhne kocke, spomladansko
čebulo pa narežemo na tanke trakove. Slanike narežemo na
majhne koščke in vse skupaj dobro premešamo ter začinimo
s soljo, poprom in kumino v prahu. Pomešamo kislo smetano,
jogurt in svežo smetano, začinimo in previdno primešamo
rdeči pesi. Po poterbi primešamo še nekaj soka rdeče pese in
dodamo limonin sok.
Juho postrežemo v dekorativnih krožnikih in jo okrasimo s
prepeličjimi jajci in zelišči.
K hladni juhi z rdečo peso in prepeličjim jajcem se odlično
prilega hrustljavi kruh.
Nasvet:
Če hladne juhe z rdečo peso in prepeličjim jajcem ne postrežemo
takoj, jo pred serviranjem dobro premešamo, saj se voda usede.

Vir:Jazkuham.si/Gorenjski Grafiti
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Foto: Elena Korostelev - istockphoto.com

Bližajo se vroči dnevi zato vam tokrat ponujamo izviren in
eleganten recept za pripravo hladne juhe z rdečo peso in
prepeličjim jajc.

Sestavine:
• 4-8 prepeličjih jajc (svežih
ali že kuhanih)
• 500 g rdeče pese
• 3-4 kumar v kisu (ali 1/2
solatne kumare)
• 2 kosa slanikov (vloženi
slaniki po okusu)
• ½ spomladanska čebule
• 200 g kisle smetane

• 150 g jogurta
• 100 g sveže smetane
• sok rdeče pese (po potrebi)
• limonin sok (po potrebi)
• sol (po potrebi)
• poper (po potrebi)
• kumina v prahu (po potrebi)
• zelišča (za okras npr. dilj,
peteršilj, pehtran itd.)

d.o.o.

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

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

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

komerciala: komerciala@oblak-alu.si
administracija: vesna@oblak-alu.si
brane@oblak-alu.si
direktor:

ID DDV: SI40892069
Proizvodnja
in montaža
TRR:
SI56 3300 0000
2447 689
aluSI56
oken
in vrat,
0231
2025 alu
5147 548

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

HRAŠE 14a, 4248 LESCE
Tel.: (04) 53 07 800, Fax: (04) 53 07 801, GSM: 031 684 114
e-mail: sekop@telemach.net
Del. čas pon. - pet. 7.00 - 10.00 in 10.30 - 17.00, sobota 8.00 - 12.00

PRODAJA IN SERVIS: • MOTORNIH ŽAG • KOSILNIC • KOS
• VSEH VRST STROJEV ZA VZDRŽEVANJE ZELENIC IN GOZDA

pomlad je tu in začenja se delo na vrtovih
žaga
EA3200S35B

Garmec bencinska
motorna kosilnica
GR460s

PROMO CENA

149 EUR

žaga
CS2252

akumulatorski vijačnik
DF330DWE
bencinska
motorna kosa
EM2600L

320,25 EUR

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

207,40 EUR

217,16 EUR

241,56 EUR

678 EUR

PROMO CENA

610 EUR

219,60 EUR

OBIŠČITE NAS IN PREVERITE POSEBNO PONUDBO
IN ZARES UGODNE CENE

C

rezkanje - struženje - orodjarstvo kovine in
plastike - servis pnevmatike in hidravlike

PREVERJENO
ZANESLJIV
CITROËN C-ELYSÉE
Seduction PureTech 82 BMV

9.490 €
v primeru Citroën financiranja
za

• RADIO MP3 S CD
• KLIMATSKA NAPRAVA Z
DIGITALNIM PRIKAZOVALNIKOM
• REGULATOR IN OMEJEVALNIK HITROSTI
• PREDNJE MEGLENKE

www.citroen.si
Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Citroën Financiranje za vozilo Citroën C-Elysée (Seduction PureTech 82 BVM); maloprodajna cena z DDV in vključenim Citroën Financiranje bonusom (v ceni je obračunanih 750 EUR popusta v primeru financiranja Citroën – PREMIUM
BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.490 EUR; mesečno odplačevanje; mesečni obrok je 101 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 20.04.2016 znaša 7,6% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,2%; financirana vrednost 6.643 EUR; skupni znesek za plačilo 11.099 EUR; stranka v primeru Citroën Financiranja prejme tudi jamstvo
za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Citroën. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Citroën. Ponudba velja do 31.5.2016 za omejeno količino vozil oziroma do razprodaje zalog za fizične
osebe pri pooblaščenih prodajalcih Citroënovih vozil v Sloveniji, ki sodelujejo v akciji. Navedbe opreme so informativne! Slika je simbolična. Več na www.citroen.si

Povprečna poraba goriva: 3,9−6,8 l/100 km, emisije CO2: 103-157 g/km, emisijska stopnja EURO 6, specifične emisije dušikovih oksidov 0,0251− 0,0354 (NOx). Pri dizelskih motorjih je vrednost specifične emisije
trdih delcev 0,00002 g/km, število trdnih delcev pa 0,01x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

AVTOHIŠA KRANJ, D.O.O., LJUBLJANSKA CESTA 22, 4000 KRANJ, TEL. 04 201 59 50

KONCESIONAR

maJ 2016 •

15

AWhXediaWlbWadWeZib[`jkZ_dW\WiWZW^
A[c_þd_[b[c[dje]b`_a9"a_`[eidelW _lb`[d`WdWP[cb`_"_cWþ[ZWb`[fec[cXd[`elbe]e
jkZ_l]hWZX[d_jlk$=hW\_j"Z_WcWdj_djkZ_pW]hWZX[d_jlep[bepWd_c_lW_dkfehWXdWe]b`_aelW
lbWadW fe bWj_dia[c _c[dk pW e]b`_a ÏYWhXed¸ fe]eije jkZ_ fh_ dWi _c[delWdW ÏaWhXediaW
lbWadW¸ieiWcehWpb_þd[eXb_a[_ij[]W[b[c[djW"je`[e]b`_aW$
CAPAROL, D.O.O.

E

gljikova vlakna veljajo
na splošno za »čudež
ni material« na vseh
področjih, kjer se postavlja meja
mogočega. Najdemo jih tako v
formuli 1, plovilih, motorjih in
robotski tehniki, kjer z majhnimi
debelinami in nizko težo materiala dosegamo visoke trdnosti.
Zatorej je karbon zelo primeren
material tudi za fasade.
Na fasade vpliva mnogo
škodljivih dejavnikov:
- sončni žarki, ki s svojim se
grevanjem povzročajo pre

grevanje fasadnih slojev, še
posebej pri sedaj zelo modernih temnih barvnih tonih;
- onesnaženje ozračja, ki povzroča hitrejše propadanje
zaključnih slojev in pojavljanje
razpok;
- umazanija in smog, ki estetsko vplivata na fasade.
Z dodatkom karbonskih vlaken
v armirni in zaključni sloj lahko
izboljšamo nekatere njihove
lastnosti.
Karbonska vlakna v armirnem
sloju poskrbijo za povečanje tlač-

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

Vrednost udarne trdnosti, ki se
dosega na trgu s 3 mm armirnim slojem, se v največ primerih
giblje okoli 3 Joule, v redkih primerih dosega 6 Joulov. S karbonskim sistemom v debelini
3 mm pa dosegamo vrednosti
udarne trdnosti 15 Joulov.
Z dodatkom karbonskih vlaken
v armirne in zaključne omete
povečujemo tudi elastičnost
in natezno trdnost fasadnega
sistema. To hkrati pomeni tudi
vgrajevanje armirnega sloja z
majhnimi napetostmi, kar je

DALMATINER

HGLQVWYHQDWRSORWQRL]RODFLMVNDIDVDGQDSORãþD

YLWNDXĀLQNRYLWD]DQHVOMLYD
Ȝ= 0,031 ali 0,033.

9HĀNRWOHW
QHPåNHWUDGLFLMH

&DSDUROGRR3RWRNSUL.RPHQGL.RPHQGD7)(LQIR#FDSDUROVLZZZFDSDUROVL

'2æ,9,7(.$.29267

z edinstvenimi proizvodi podjetja Caparol.

- barve
- laki
- lazure
- fasadni sistemi

9HĀNRWOHW
QHPåNHWUDGLFLMH

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
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posebej pomembno pri visokoizolativnih sistemih (debelejše
toplotne izolacije).
Novejši zaključni sloji so izdelani tudi s posebnim »hidroperl«
efektom, ki preprečuje zaključnim ometom, da bi se prekomerno navlažili in se zato po
dežju hitro posušijo. Zaključni
omet s takšno lastnostjo v večji
meri preprečuje nastanek alg in
plesni na fasadah. Sušenje karbonskega fasadnega sistema je
6-krat hitrejše od dosedanjega
najboljšega fasadnega sistema.
Pri procesu fotokatalize polprevodniški anorganski materi-

ali s pomočjo sončne svetlobe
pomagajo pri čiščenju fasad
oziroma omogočajo njihov samočistilno delovanje - organske
umazanije se s pomočjo sončnega sevanja razgrajujejo in se
tako ne oprijemajo na fasade.
Skupek vseh teh lastnosti (hidroperl efekt, fotokataliza) skupaj z dodatkom karbonskih
vlaken zelo povečuje paroprepustnost ter s tem omogoča
»dihanje« fasade.
Najbolj občutljivi del fasade je
podzidek, ki je mehansko zelo
obremenjen, nagnjen k tvorjenju
razpok in vplivu vode. Tudi za

takšne primere je možno uporabiti karbonske sisteme za rešitev teh problemov. S posebno
recepturo in dodatkom karbonskih vlaken različnih velikosti
dosegamo udarne trdnosti > 50
Joulov tudi v primeru, ko je izolacijski material EPS (stiropor).
Sočasno s pridobivanjem trdnosti zmanjšamo možnost tvorbe
lasnih in ostalih razpok na podzidku. V območju podzidka s
takšnim sistemom tudi preprečimo prehod vode v lepilni in
armirni sloj in s tem preprečimo
tvorbo mehurjev na zaključnem
ometu na podzidku.

DWj[pdWjhZdeijaWhXedia[]WlbWadW_dj_jWdW

DWj[pdWjhZdeijD%cc(
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Pri dosedanjih smernicah, ki
so predpisane za fasade, se je
dovoljevala uporaba vrednosti
reflektiranja svetlobe (HBW)
nad vrednostjo 25 (Avstrija)
oziroma 20 (Nemčija in Švica), kajti absorpcija toplote pri
nižjih vrednostih je prevelika
in lahko povzroči poškodbe
na fasadah, hkrati pa pri teh
vrednostih obstajajo problemi
z obstojnostjo barvnih tonov.
Uporaba zelo temnega barvnega tona lahko povzroči pri
direktnem vplivu sonca segrevanje fasade do 80 °C. V primeru uporabe barvnega tona
pod predpisano vrednostjo
proizvajalci niso izdajali garancije za fasade.
S karbonskim fasadnim sistemom lahko na fasadah uporabljamo tudi temne barvne
tone, kar do sedaj ni bilo dovoljeno, in kljub nižje predpisani
vrednosti lahko dobite garancijo za sistem. Za toplotno izolacijo pri takšnih barvnih tonih
je obvezno uporabiti mineralno
volno, ki je kljub povišani absorpciji toplote dimenzijsko
stabilna.
Karbonski fasadni sistem s povečano vsebnostjo dimenzijsko
različnih karbonskih vlaken nam
omogoča uporabo barvnih tonov od bele do črne barve.
AWhXedia_ \WiWZd_ i_ij[c_
fh[c_aW`ec[`[ce]eþ[]W

Smokuč 39, Žirovnica
040 429 940,
040 862 392,
e-pošta:
gradbenistvo.gogi@gmail.com

·
·
·
·
·

ZIDARSTVO IN FASADERSTVO

TESARSTVO IN KROVSTVO
SANACIJE IN ADAPTACIJE
STROJNI ALI KLASIČNI OMETI
UREJANJE OKOLICE TER IZDELAVA
BETONSKIH IN KAMNITIH ŠKARP
· IZOLACIJA HIŠ Z YTONG MULTIPOR
· VRTNI KAMINI

· STROKOVNO SVETOVANJE
Izposoja male gradbene mehanizacije
(vibratorji za beton, valjar, žaba za
utrjevanje,...)

NOVO!

PRIPOROČENI IZVAJALEC ZA
hiše

fasade

TRADICIJA IN
KAKOVOST

• PRANJE OBSTOJEČIH FASAD
• IZDELAVA HIŠ NA KLJUČ
maJ 2016 •
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KROVSTVO • TESARSTVO
STAVBNO KLEPARSTVO
ostrešja, nadstreški, vrtne lope
pokrivanje streh z vsemi kritinami
žlebovi, odtoki in razne obrobe
leseni podi in terase

Mulej Boris s.p., Boštjanova ul. 6/a, Lesce

GSM: 041 714 746

svetuje

ODKUP,
POSEK,
SPRAVILO
IN PREVOZ
LESA
Strahinj 120 - 4202 Naklo,
GSM: 041/ 632 544
E-mail: info@megales.si,
www.megales.si

ODDAJA AVTODOMA

www.mobi-zaga.si/najem-avtodoma

• Ford Rimor Katamarano 3
• Prostoren, udoben in varčen
avtodom
• Dvodna postejla v mansardi
in dvojna postelja v zadnjem
delu avtodoma
• registriran za 6 oseb in
opremljen z vso opremo ter
kamp stoli in mizo
• kopalnica z wc-jem in ločeno
tuš kabino
• 3,5m dolga markiza
• zunanji nosilec za 4 kolesa
• primeren za potovanja v vseh
letnih časih
• neomejeni kilometri
• Cena že od 70€ naprej

MITJA NAROBE s.p.

GSM 041 711 015

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.

Naj bo ekološki paradižnik

Paradižnik na gredici ima rad toploto in sonce, deževni dnevi pa mu niso
najbolj naklonjeni. Kljub temu pa smo lahko z nekaj ukrepi pri vzgoji
paradižnika prav uspešni tudi v deževnih poletjih.
Za začetno rast sadikam dodamo ob sajenju v
gredice, visoke grede ali posode Bio Plantella Zemljo
za paradižnike, ki je bogata s humusom, bioaktivno
glino in hranili. Paradižnik potrebuje veliko količino
hranil, saj plodove tvori celo poletje in še v jeseni,
zato ga je potrebno tudi med rastno sezono dognojevati. Za pravilen razvoj plodov potrebuje veliko
naravnega kalija in primerno količino fosforja, ki sta
pomembna za tvorjenje sladkorja in s tem slasten
okus. Za gojenje paradižnika v posodah ali visokih
gredah je najbolje uporabiti Bio Plantella Nutrivit za
paradižnike z vsebnostjo hranil, posebej prilagojenim
potrebam paradižnika in ostalim plodovkam. V dobro pripravljenih gredicah, ki smo jim dodali visoko
kakovostno dolgo delujoče organsko gnojilo v obliki
pelet Plantella Organik K, ki hranila sprošča glede na
temperaturo in potrebe rastline, ima pa dodan tudi
kalij za čvrstost rastline in dober začetek rasti. Ker
je ta vrtnina precej požrešna, ji je tako kot drugim
plodovkam poleti potrebno redno dodajati hranila.
Najbolje, da ga dognojujemo s tekočim gnojilom Bio
Plantella Organsko gnojilo za paradižnike iz rjavih
morskih alg, bogato z naravnim kalijem, ki ga ta vrtnina rabi za zdrav koreninski splet in boljše plodove.

paradižnikovo bolezen, krompirjevo plesen. Ob
robu gredice nam v boju pred paradižnikovimi
boleznimi pomagajo: meta, bazilika in kamilica.
Najbolje je, da paradižnik zaščitimo s posebno
streho, ki pa mora biti postavljena dovolj visoko.
Pomagamo si tudi z ekološkimi pripravki, s katerimi paradižnik krepimo še preden se bolezen
pojavi, redno pa jih uporabljamo enkrat na teden
in po vsakem večjem deževju. V ta namen lahko
uporabimo 100% organsko sredstvo Bio Plantella
Vital za paradižnike, ki bo rastline krepil in varoval
pred boleznimi.

Rastlina naj ostane zračna

Poleti odstranjujemo zalistnike, ko so čim manjši,
da ne povzročimo prevelikih ran. Pred odstranjevanjem se izogibamo krompirjevi gredici, da
s prsti in oblačili ne prenesemo glivic iz krompirja na paradižnik. Da bo nasad čim bolj zračen,

paradižniku odstranjujemo tudi spodnje liste.
Pričnemo tedaj, ko so prvi plodovi veliki kot večji
oreh, odstranimo pa vse liste do prvih plodov. List
ob plodu pustimo. Pozneje enakomerno odstranjujemo do pet listov na teden po vsej rastlini.
Da plodovi v vročem in suhem poletju ne bodo
pokali, rjaveli ali gnili, rastlino listno dognojujemo
s Plantella tekočim kalcijevim gnojilom. Za večjo
odpornost na bolezni, škodljivce in stresne pogoje
pa vsakih štirinajst dni dodajamo tudi naravni
vitaminski kompleks Bio Plantella Vita, ki zlasti z
vitamini skupine B rastline krepi.

Strokovnjaki Kluba Gaia

Zaščita pred boleznimi

Idealna razdalja med rastlinami v vrtu je vsaj 70 cm,
sicer smo ustvarili prave pogoje za najnevarnejšo

Brezplačni nasveti: 080 81 22
www.klubgaia.si | gaia@klubgaia.si

NAGRADNO VPRAŠANJE:

Katero zemljo uporabimo ob sajenju paradižnika
v gredice, visoke grede ali posode?
Odgovor: _________________________________________________
Ime in priimek _____________________________________________
Naslov __________________________________________________
Pošta in poštna številka ______________________________________
Želim naročiti revijo Gaia (za vse leto le 22 eur): DA NE

18

• maJ 2016

Pravilen odgovor pošljite na naslov:
KLUB GAIA, SINJA GORICA 2, 1360 VRHNIKA
Trije srečni izžrebanci, ki bodo na dopisnici s pripisom Grafiti, na naslov Klub Gaia, Sinja
Gorica 2, 1360 Vrhnika, poslali pravilne odgovore, bodo po pošti prejeli Plantella palčke za
gnojenje, univerzalno mineralno gnojilo.
Nagrajenci prejšnje številke so: Franc Žura, Kranj; Cilka Novoselec, Boh. Bistrica; Nada
Zorger, Bled
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

Poletje bo kmalu tu – Čas je za klimo!
Temperature naraščajo in morda je skrajni čas, da se
odločite za nakup vaše prve ali za zamenjavo stare
klime. V kolikor nameravate v svoje bivalne prostore
klimatsko napravo namestiti prvič je dobro vedeti, da
previsoka temperatura zraka v prostoru moti zbranost,
nas ovira pri delu in izsušuje telo, ki se mora braniti z
znojenjem. Že pred nakupom klime zato preverite pestro
ponudbo naprav, primerjajte jih med seboj glede na
njihove tehnične lastnosti in poiščite pravo zase.

Na kaj moramo biti pozorni pri nakupu
in uporabi klimatske naprave?

Na voljo je široka izbira klimatskih naprav z različnimi
značilnostmi. Med proizvajalci se najde veliko znanih
imen, pri izbiri klime pa je najpomembnejša seveda moč
hlajenja. S kratkim izračunom lahko ugotovite, kakšno
moč potrebujete za svojo hišo ali stanovanje, vse je
namreč odvisno od dimenzij prostora in števila ljudi, ki
bivajo v njem, upoštevati pa morate tudi, ali se prostor
nahaja na podstrešju, in kako dobro je izoliran.
Izbirate lahko med prenosno in stensko split klimatsko
napravo. Prednost prenosne naprave je zlasti mobilnost,
za split modele pa je značilno, da so sestavljeni iz
zunanjega in notranjega dela, ki sta med seboj povezana
z električnimi cevmi in napeljavo za hladilni plin. V zunanji

Nagrajenci križanke iz aprilske številke Grafitov
KGZ GOZD BLED
1. Marjeta Glavač, Rožna dolina 24, 4248 Lesce
2. Ivanka Pajk, Tomšičeva 87, 4270 Jesenice
3. Debeljak Ivica, Gorenja vas - Reteče 59, 4220 Škofja Loka

enoti se nahaja hladilni kompresor in ventilator z rešetko,
notranja pa segreva ali ohlaja prostor. Skoraj vsi modeli
stenskih klimatskih naprav poleg hlajenja ponujajo gretje
ter imajo priložen daljinski upravljalnik.
Pred nakupom preverite tudi v kakšen energijski
razred spada določena naprava, saj lahko z izborom
učinkovite naprave privarčujete pri porabi ter prispevate
k razbremenitvi okolja. Klime z manjšo močjo običajno za
delovanje porabijo manj energije. Pozornost velja posvetiti
tudi ostalim lastnostim, kot so vsebnost protiprašnega
filtra, tiho delovanje in zmožnost obratovanja tudi pri
nizkih zunanjih temperaturah.
Vir: Gorenjski Grafiti/Ceneje.si

SME Smolej d.o.o.
Gorenjska cesta 43
Radovljica
G: 041 643 982
E: info@sme.si
www.sme.si

• CENTRALNO OGREVANJE
• DOBAVA IN MONTAŽA TOPLOTNIH
ČRPALK PO ŽELJI KUPCA
• KLIMATIZACIJA IN PREZRAČEVANJE
• VODOVODNE INŠTALACIJE
• SONČNI KOLEKTORJI
• ADAPTACIJE KOPALNIC
• HLADILNA TEHNIKA
(TOČILNI PULTI, HLADILNIKI)

PRODAJA, MONTAŽA IN SERVIS
KLIMATSKIH NAPRAV VSEH ZNAMK
EXPERT nepremičnine d.o.o.,
Alpska c. 37b, 4248 Lesce.

NAJUGODNEJŠI PREPISI NEPREMIČNIN!
• Ste pravkar na novo odmerili kos zemljišča in potrebujete prenos lastništva?
• Imate kupca in želite brez zapletov prodati kmetijsko zemljišče, hišo,
stanovanje, ...?
• Specializirani smo za vse vrste pravnih poslov v zvezi z nepremičninami
(prodajna, darilna, razdružilna pogodba, davčno svetovanje in postopki pri
prodaji, podaritvi ...)

Pokličite nas in si prihranite skrbi ter dragocen čas!
(041 436 544, info@expert-nep.si)

UGODNE
CENE IN
HITRA
MONTAŽA
maJ 2016 •
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Toplotna izolacija in sanacija vlage v kleti

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana
ekosklad@ekosklad.si
www.ekosklad.si

https://ensvet.ekosklad.si/

((

Brezplačna številka

080 1669

Za pravilno toplotno in hidroizolacijo je potrebno najprej izvesti
izkop (vlažnih) tal v debelini približno 50 cm ter narediti drenažno
nasutje iz gramoza. Preko gramoza izvedemo betoniranje
podložnega betona, izvedemo hladni npr. bitumenski premaz
in položimo hidroizolacijo in nato še toplotno izolacijo, kot je
prikazano na skici št.15. Debelina toplotne izolacije znaša 6-8 cm.
Preko izolacije položimo PVC folijo kot ločilni sloj in nato izvedemo
polaganje armiranega cementnega estriha. Debelina estriha naj
ne bo manjša od 5 cm. Da ne pride do stika cementnega estriha
s steno je potrebno položiti še dilatacijske lamele, s čimer
preprečimo prenos udarnega zvoka.

1. Hidroizolacija (in toplotna
izolacija) sten kleti z zunanje
strani
2. Injektiranje ustreznih materi
alov v stene za preprečevanje
vertikalnega navlaževanja
sten (kapilarna vlaga)
3. Izgradnja drenažnega sis
tema kleti (vgradnja dre
nažnih cevi okrog stavbe in
v stavbi)
Peter Mali,
energetski svetovalec
mreže ENSVET

SPLOŠNO
ZIDARSTVO IN
FASADERSTVO
•
•
•
•
•
•
•
•

Zidarstvo in fasaderstvo
Tesarska dela
Sanacije in adaptacije objektov
Klasični ometi
Industrijski tlaki, estrihi
Urejanje okolice ter izdelava betonskih škarp
Vrtni kamini
STROKOVNO SVETOVANJE

BABIC MILOŠ s.p.
Hraše 24, 4248 Lesce

Mob.: 041/ 622 946

Podobna je izvedba pri stenah, kot prikazuje skica št.16. Stena
oz. betonski zid se premaže z bitumenskim premazom in namesti
hidroizolacija, nato sledi toplotna izolacija in armiran omet.
Kompletna sanacija kleti
V primeru, da prihaja do močnejšega navlaževanja sten, sama
hidroizolacija z notranje strani ne zadošča. Gradbena sanacija vsekakor
zahteva ustrezen strokoven pristop gradbenega strokovnjaka,
navedem pa lahko nekaj ukrepov, ki omogočajo sanacijo problema.

Pozabite na mraz, pokličite nas!
Inštalacije Golob, d.o.o.,
Zg. Gorje 57a,
4247 Zg. Gorje

DOBAVA IN MONTAŽA
TOPLOTNIH ČRPALK VSEH ZNAMK
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IZKORISTITE
PODALJŠANI ROK
ZA KORIŠČENJE
SUBVENCIJ

ogled
delujočih
sistemov
ogrevanja pri
uporabnikih

• DOBAVA IN MONTAŽA KOTLOV VSEH ZNAMK
• IZVEDBE OGREVANJA IN VODOVODA
• CELOTNE ADAPTACIJE KURILNIC IN KOPALNIC

Brezplačno svetovanje pri izbiri načina ogrevanja na vašem domu

“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.

Pozdravljeni. Že nekaj mesecev mene in mojega prijatelja nadleguje anonimen klicatelj. Kliče in odloži,
pošilja sms-e z žaljivo vsebino. Večkrat so ga odklopili
na mobitelu, a vedno z novo predplačniško številko s
klici nadaljuje. Zanima me, kakšno pravno zaščito imava z možem in kako lahko pravno postopava ?
V vašem primeru boste morali nujno ugotoviti identiteto
klicatelja. Ko boste to ugotovili, boste zoper njega lahko
ukrepali z vložitvijo kazenske zasebne tožbe zaradi enega izmed kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime, kar je
odvisno od same žaljive vsebine. Prav tako boste zoper
storilca lahko vložili odškodninsko tožbo zaradi razžalitve
dobrega imena in časti. Problematika pošiljanja žaljivih
vsebin preko telekomunikacijskih sredstev in ugotavljanje identitete pošiljatelja po mojem mnenju ni ustrezno
pravno urejena in je tudi predmet strokovnih razprav.
Za več informacij se lahko zglasite na razgovor v moji
pisarni.
Ali je možna tožba zaradi verbalnega napada in
poniževanja v smislu »revček«, »butelj«, »tele zaru-

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

kan« ali kaj podobnega. Kakšna je pravzaprav praksa
in kako huda mora biti razžalitev za tožbo ter kakšne
so kazni.?
V primeru verbalnega napada, kot ga opisujete, je
možna tako kazenska zasebna tožba zaradi kaznivega
dejanja razžalitve, kot tudi civilna tožba na plačilo
odškodnine zaradi razžalitve dobrega imena in časti.
Za kaznivo dejanje razžalitve je na podlagi 158. člena
za storitev tega kaznivega dejanja predpisana denarna
kazen ali zapor do treh mesecev. Vrsta in višina kazni
pa je odvisna od okoliščin, v katerih je dejanje izvršeno
kot tudi kakšne so posledice samega dejanja. Vložitev
kazenske zasebne tožbe je vezana na prekluzivni rok,
kar pomeni, da je takšno tožbo potrebno vložiti v roku
3 mesecev od dneva, ko ste izvedeli za dejanje in za storilca. Glede denarne odškodnine pa je višina le-te odvisna od stopnje duševnih bolečin oškodovanca zaradi
izrečenih žalitev. Zastaralni rok za vložitev odškodninske
tožbe je daljši. Predlagam, da si v zvezi s tem pridobite
kvalificirano pravno pomoč.
Lep pozdrav

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

Na voljo imamo pestro izbiro
BALKONSKEGA CVETJA! Nudimo vam tudi
zasaditve korit in prevoz le-teh na dom.

Smo
zastopniki
blagovne
znamke

SEMENA in sadike ZELENJAVE,
čebulček

• VSE ZA SPOMLADANSKO UREJANJE VRTA IN OKOLICE

VAŠE HIŠE (zemlja in gnojila, cvetlična korita in lonci, orodje,...)
• TRAJNICE, GRMOVNICE ...
• ŽELEZNINA (barve, laki, svedri, program orodja, ...)
• ORODJE (vrtne škarje, noži, lopate, vile, ...)

• Gozdarski program (orodje in zaščitna sredstva)

Odprti smo vsak dan od 7h do 19h, ob sobotah do 13h.
maJ 2016 •
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Upravljanje stavb
Poslovanje z nepremičninami
Energetski inženiring

IZBRANA ponudba nepremičnin

VO

NO

POLJČE – hiša z zemljiščem 178 m2, zgrajena l. 1900, v
celoti adaptirana l. 1980, 571 m2 zemljišča, K+P+1N. Hiša
je vzdrževana in ogrevana, nujno potrebna je zgolj zamenjava
strehe. Bivalni prostori so dveh etažah, dodatno dve sobi v
medetaži. Ogrevanje je centralno s kombiniranim kotlom na
olje ali drva. EI razred G. Cena 129.000 EUR.

JESENICE, PODMEŽAKLA – hiša z zemljiščem Cesta 1. maja, samostojna hiša,
celotna površina 263 m2, stanovanjska površina 115 m2 (ostalo klet, garaža,
terasa), zgrajena l. 1958, delno adaptirana l. 2007 (okna, kopalnica, celotno 1.
nad.), 939 m2 zemljišča. Hiša je eno ali dvo-družinska, ogrevanje centralno na
olje in drva. 5 min hoje do trgovin in 5 min vožnje do avtoceste. Ob hiši je zelenica
in vrt. Nakup priporočamo večji družini. EI razred G. Cena: 119.000 EUR.

JAVORNIŠKI ROVT – zidan vikend med narcisami 90 m2, zgrajen
l. 1986, 995 m2 zemljišča, P+M, zidan, z dodatno toplotno
izolacijo, v celoti opremljen. Vikend se nahaja v mirnem in povsem
naravnem okolju, v maju obkrožen z narcisami, lokacija ponuja
dobre možnosti za okoliške ture. Urejen priključek na vodovodno
in električno omrežje, EI razred F. Cena: 89.000 EUR.

JESENICE, TAVČARJEVA – 2 sobno stanovanje 63 m2, zgrajeno l. 1959,
adaptirano l. 2002, VP/4 nad., z balkonom, v bloku (l. 2011 sanirana fasada
z izolacijo). Stanovanje je bilo l. 2002 večinoma prenovljeno (instalacije, okna,
kopalnica). Obsega hodnik s kuhinjo, spalnico, kabinet oz. manjšo sobo, dnevno
sobo z izhodom na balkon, kopalnico z WC-jem, drvarnico in klet. Ogrevanje
centralno vezano na stavbo. ZK urejeno, EI razred E. Cena: 56.500 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.

moderno

JESENICE, BOKALOVA – 3 sobno stanovanje 103 m2, zgrajeno l. 1977,
adaptirano l. 2006, PK/4 nad., v bloku, svoj vhod in vsi priključki. Stanovanje
v celoti prenovljeno v modernem stilu, odkar ima blok energetsko sanirano
fasado (2014), so stroški ogrevanja nizki. Obsega predprostor, dnevni
prostor, kuhinjo z jedilnico, shrambo, kopalnico z wc-jem in dve sobi. Lepo
družinsko stanovanje. ZK urejeno, EI razred E. Cena: 84.000 EUR.

O

znižana
cena

JESENICE, TITOVA – 2 sobno stanovanje Center I, 58 m2, zgrajeno
l. 1973, delno adaptirano l. 2014 (fasada, streha, v stanovanju okna
in radiatorji (delno), kuhinja), 10/13 nad., v stolpnici, z balkonom.
Obsega hodnik, kuhinjo z jedilnim prostorom, dnevno sobo in
spalnico z izhodoma na balkon (Z), kopalnico z wc-jem, shrambo in
klet. ZK urejeno, EI razred D. Znižana cena: 48.500 EUR.

V
NO
obnovljeno
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
2-sobno stanovanje. Nahaja se v nižjem nadstropju, z dvigalom. Okna nova PVC l.
2005, zamenjane električne in vodne inštalacije, prenovljena kopalnica, WC, 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: 59.500 EUR.

JESENICE, TITOVA – 2 sobno stanovanje Plavž, 51 m2, zgrajeno l. 1959,
adaptirano l. 2000 (okna, delno tlaki, kopalnica, WC, streha) in l. 2015
(fasada), 8/13 nad., v stolpnici. Obsega hodnik z vgradno omaro, bivalno
kuhinjo, dve sobi, kopalnico s tušem, ločen wc ter klet in shrambo v kletni
etaži. Balkona nima, je pa poleg stopnišča skupni balkon v vsaki etaži. Sicer
sončno in toplo stanovanje. ZK urejeno, EI razred C. Cena: 46.900 EUR.

znižana
cena

MOJSTRANA, RABIČEVA – 3 sobno stanovanje 82 m2, zgrajeno l. 1983, nad. 2/3,
v nižjem bloku, s sončnim zastekljenim balkonom. Prostorno in udobno stanovanje
z lepo razporeditvijo prostorov. Obsega hodnik, kuhinjo z jedilnim kotom in shrambo,
dnevno sobo z izhodom na zastekljeno ložo, 2 spalnici, kopalnica, wc in klet.
Primerno za večjo družino, lahko tudi počitniško stanovanje. Lastništvo je urejeno,
etažna lastnina v zadnji fazi vzpostavitve, EI razred D. Znižana cena: 77.500 EUR.

PODNART – 2 sobno stanovanje 55 m2, zgrajeno l. 1987, 4/4 nad., v novejšem
bloku, z balkonom. Prostorno, udobno in svetlo stanovanje, opremljeno, lepa
razporeditev prostorov. Obsega širok hodnik, kuhinjo z jedilnim kotom, dnevno
sobo z izhodom na balkon, spalnico, kopalnico z wc-jem in klet. Stavba je bila
2014-2015 energetsko sanirana, streha 2005. Parkirišče ob stavbi, kot tudi
trgovina, 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. Znižana cena: 55.000 EUR.

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

Strošek izdelave energetske izkaznice vključen v plačilo za posredovanje!
22

• maJ 2016

24.900€

Prodaja in prepis vozil

Audi A5 2.0 TDI Sportback
Business, l. 2013, 117.076
km, servisna knjiga

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

21.300€

19.900€

BMW serija 3: 316d
Touring, l. 2014, 99.773 km,
nekaramboliran

BMW serija 3: 320d,
l. 2012, 89.384 km,
servisna knjiga

Nudimo 3 mesece garancije na vse vitalne dele brez doplačila, garancijo na kilometre, garantiramo plačilo
vseh dajatev in v primeru napake vrnemo kupnino za vozilo.
32.900€

16.900€

11.300€

BMW serija 5: 518 D AUT,
l. 2015, 44.281 km,
servisna knjiga

12.900€

Ford C-Max 1.6 TDCi
Business, l. 2014,
128.165 km, servisna knjiga

10.900€

8.990€

12.900€

Mercedez Benz B-Razred B
200 CDI, l. 2014,
145.546 km, servisna knjiga

Opel Astra Sports Tourer
1.7 CDTI Edition, l. 2012,
124.660 km, servisna knjiga

9.900€

9.700€

Opel Insignia SportsTourer
2.0 CDTI, l. 2013,
126.340 km

16.900€

APARTMENTS / SOBE / ZIMMER

Peugeot 3008 1.6 e-HDi,
l. 2014, servisna knjiga,
113.293 km

Peugeot 5008 1.6 e-HDi
FAP, l. 2012, 112.382 km,
servisna knjiga

www.avto-lesce.si

Renault Clio Grandtour dCi
90, l. 2014, 103.722 km,
servisna knjiga

VW Golf Variant Comfortline
1.6 TDI, l. 2010, 109.037 km,
servisna knjiga

VW Sharan 2.0 TDI
BlueMotion, l. 2013,
163.334 km, servisna knjiga

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

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

APARTMENTS / SOBE / ZIMMER

VEČJI IN PRENOVLJEN LETNI VRT

REZERVACIJE SPREJEMAMO NA TELEFON:

08 / 387 06 44
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!

NAJBOLJ PRILJUBLJENE JEDI NAŠIH GOSTOV

maJ 2016 •
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Habjan&Habjan d.o.o.,
Sv. Lenart 37, 4227 Selca

1 t Ekopeletov

225,70 €

NOVA
OPTIKA
3,37 €
NA BLEDU!

Zakaj EKOpelet?
1 Izdelani so iz 100% čistega smrekovega lesa.
2 Stisnjen smrekov les ima visoko kalorično
vrednost 5,2 kWh/kg in posledično večji
izkoristek energije.
3 Ne vsebujejo nobenih dodatkov ali veziv, zato
je količina pepela, ki nastaja pri izgorevanju
le-teh, minimalna, do 1% skupne teže.
4 Narejeni so iz suhe, čiste žagovine, katera ne
vsebuje lubja. To pomeni manj pepela, steklo
peči se ne umaže takoj, boljši izkoristek, manj
zastojev in okvar na peči.
5 Primerni so za kurjenje tako velikih peči na
pelete, kot tudi za kaminske peči, kjer je
kvaliteta peletov še posebej potrebna.

Vreča

Poslovni center Union,
Ljubljanska cesta 11
BODI DRZEN,
BODI
DRUGAČEN

Op
OČESNA AMBULANTA

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

optometristični pregledi
okulistični pregledi
predpisi kontaktnih leč in
kontrolni pregledi

Ces
OPTIKA MESEC JESENICE427
T +3
Cesta maršala Tita 31,
Jesenice
ww

OPTIKA

Nova
blagovna znamka
sončnih očal

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

Lju
426
T +3

tel + 04
38658(0)4
JESENICE:
32 583
663 26 63
www.optika-mesec.com
BLED:
08 20 57 797
www.optika-mesec.com
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31.7.2016

d.o.o.

Planina pod Golico 2c,
4270 Jesenice
GSM: 041/35 60 60, GSM:
041/64 73 51
e-mail: tilen.stefelin@siol.net

• OBŽAGOVANJE
DREVES
• POSEK IN 		
SPRAVILO
LESA Z
GOZDNO 		
ŽI^NICO
• VIŠINSKA DELA
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