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priprava na kurilno
sezono
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SI ŽELITE, DA VAM BO POLETI PRIJETNO HLADNO?
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!
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crescendo@alexandra.si
gsm: 031 341 820
Poučevanje
GORJE
klavirja in klaviatur

TAXI Marolt

Prevozi oseb
NON-STOP
5+1 8+1

041
953 505
darko.marolt@telemach.net

Vpis: kadarkoli! Za odrasle in za otroke! Individualni pouk!

Nemščina za vse starosti!

»Alexandra«

Šobčeva cesta 12 b, 4248 Lesce
PROCHROM

NOVO V LESCAH - BRUŠENJE REZIL

Naj rezanje lesa postane vaš užitek!

Dobro nabrušen krožni list zagotovo skrajša čas rezanja, zmanjša stroške električne energije in poveča vašo
varnost pri delu.
Svoje dosedanje poti si lahko skrajšate in krožne liste dostavite v našo brusilnico Prochrom-comp d.o.o., ki se
nahaja v poslovni coni Veriga Lesce.
Poleg krožnih listov brusimo tudi ozke tračne liste za les, kovino, aluminij, pvc in prehrano različnih korakov in
tipov kot so: woodmizer listi, vidia tračni listi, bimetalni listi, nerjavni listi, …
Vsa dotrajana in neuporabna rezila vam lahko nadomestimo z ustreznimi novimi. Iz široke ponudbe našega
prodajnega programa vam lahko ponudimo krožne liste, tračne liste, nože, skobeljne nože in ostala rezila.
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www.peugeot.si

OSVEŽENA POLETNA
PONUDBA

BONUS OB MENJAVI STARO ZA NOVO / BONUS OB PEUGEOT FINANCIRANJU / KASKO ZA 1€
V primeru avtomobilskega kaska zavarovanja za 1 EUR za prvo leto si Peugeot Financiranje pridržuje pravico do izbire zavarovalnice.

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,7 do 6 l/100 km. Izpuh CO�: od 96 do 139 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6.
Vrednost speciﬁčne emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0078 do 0,0653 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do 0,00187
g/km. Število delcev: od 0,01 do 21,08. 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 308 & 308 SW

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

www.peugeot.si

BOLJ STAR,
BOLJ POCENI
VZDRŽEVAN

ST
STARO
A
VOZIL

ST
POPU LE
NA DE

MOŽNOST PLAČILA
Včlanite se v brezplačni program Moj Peugeot, ki vam prinaša številne
DO 24 OBROKOV S KARTICO
ugodnosti in promocijske ponudbe, odvisne od starosti vašega Peugeota.
Pokličite 080 26 24 in poslali vam bomo prijavnico ali obiščite www.peugeot.si. MOJ PEUGEOT DINERS CLUB

AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 45, 4212 Visoko, tel. 04 275 93 00
avgust 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: PH01436L, Lokacija: Poljče, Opis:
Starejša kmečka hiša in samostojno gospodarsko poslopje, Površina hiše 168 m2 površina
poslopja 350 m2, Površina zemljišča: 762 m2,
Letnik/obnova: 1800/1985, Cena: 100.000 €.

VO
NO

VO
NO

Šifra: PH01440B, Lokacija: Spodnje Gorje,
Opis: Dvostanovanjska hiša, Površina hiše
200 m2, Površina zemljišča: 824 m2, Letnik/
obnova: 1970/1999, Cena: 180.000 €.

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: PH01433L, Lokacija: Radovljica, Opis:
Dvostanovanjska hiša, Površina hiše 210 m2,
Površina zemljišča: 637 m2, Letnik/obnova: 1998, Cena: 238.000 €.

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

Šifra: PH01358L, Lokacija: Koroška Bela, Opis:
Dvostanovanjska hiša, Površina stavbe: 225 m2,
Površina zemljišča: 325 m2, Letnik/obnova:
1965/2010, Cena: 114.000 €.

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: PH01425B, Lokacija: Moste, Žirovnica,
Opis: Dvostanovanjska montažna hiša, Površina
stavbe: 232 m2, Površina zemljišča: 557 m2,
Letnik/obnova: 1984/2014, Cena 195.000 €.

Šifra: PH01416B, Lokacija: Bled, Opis:
Starejša kmečka hiša, Površina stavbe 150
m2, Površina zemljišča: 157 m2, Letnik/
obnova: 1861/1980, Cena: 150.000 €.

Šifra: PH01224B, Lokacija: Jesenice, Opis: Stanovanjska hiša
na odlični, sončni legi, Površina stavbe: 125 m2, Površina
zemljišča: 3020 m2 (v celoti stavbno). Energetski razred: F.
Letnik: 1900, pop. Obnovljena: 2010. Cena 169.500 €.

Šifra: 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: 67.000 €.

Šifra: PH01410L, Lokacija: Podnart, Opis:
Stanovanjska hiša, Površina stavbe 140 m2,
Površina zemljišča: 857 m2, Letnik/obnova: 1960/1996, Cena: 115.000 €.

VO
NO

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!

3.130 €

2.195 €

Citroen C1 1.0 SX, l. 2007, 174.706
km, ABS, servo volan, tonirana
stekla, servisna knjižica, garažiran

6.165 €

Opel Astra Caravan Classic II 1.6
16V, l. 2005, 202.185 km, servo
volan, tonirana stekla, serv. knjiga

8.450 €

Renault Modus 1.5 dCi Dynamique,
l. 2009, 124.890 km, ABS, servo
volan, ALU platišča, PDC/Parktronic

10.699 €

Renault Twingo SCe 70
Expression Start Stop, l. 2015,
15.886 km, ABS, servo volan, klima

10.990 €

Renault Clio 1.2 16V Limited,
l. 2016, 13 km, ABS, tempomat,
garažiran, ALU platišča, ton. stekla

Ford Fiesta 1.6 TDCi Titanium,
l. 2015, 39.905 km, ABS, garažiran,
tempomat, garažiran, ALU platišča

17.600 €

15.450 €

Nissan Juke 1.2 DIG-T 360°, l. 2016,
5.085 km, meglenke, ABS, navigacija,
multif. servo volan, tempomat, ALU

32.980 €

Dacia Duster 4x4 1.5 dCi 110 S S
Urban Explorer, l. 2015, 19,800 km,
ABS, klima, multif. servo volan

30.900 €

Renault Espace dCi 160 Energy Zen
EDC, l. 2015, 21.715 km, ABS, multifunkcij. servo volan, ALU platišča

Nissan X-Trail 1.6 dCi Tekna
X-Tronic, l. 2016, 5.756 km, ABS,
multif. servo volan, klima, tempomat

4.385 €

4.985 €

Renault Scenic 1.6 16V Dynamique
AT, l. 2007, 177.150 km, ABS, servo
volan, garažiran, pot. računalnik

Renault Laguna Expression 1.5 dCi,
l. 2009, 164.694 km, multifunkcijski
servo volan, vlečna kljuka, garažiran

8.975 €

8.990 €

Renault Grand Scenic 1.5 dCi
Expression, l. 2012, 127.345 km,
multif. servo volan, tempomat

Renault Laguna 2.0 dCi 150 Black
Edition, l. 2011, 185.886 km, ABS,
ESP, multif. servo volan, usnje

12.900 €

13.767 €

Renault Captur TCe 90 Energy
LIMITED, l. 2016, 9.373 km, ALU
platišča, klima, ABS, tempomat

Audi A4 Avant 2.0 TDIe, l. 2012,
183.950 km, ABS, klima, tonirana
stekla, garažiran, multif. servo volan

29.500 €

24.375 €

BMW serija 5: 530d xDrive Gran
Turismo Avt., l. 2011, 194.618 km,
ABS, servo volan, ALU platišča

Nissan Navara 2.3 dCi 190
N-Connecta, l. 2016, 9.467 km,
ABS, avt. klima, multif. servo volan

23.817 €

13.190 €

Renault Kadjar 4x4 dCi 130 Energy
Bose Edition, l. 2015, 19.674 km, ABS,
meglenke, multif. servo volan

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

Renault Megane Grandtour dCi 110
Energy Expression, l. 2014, 36.718 km,
ABS, tempomat, 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.

avgust 2016 •
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priprava na kurilno sezono

Bliža se kurilna sezona. Preden vklopimo ogrevalne naprave, je treba marsikaj postoriti, da pozimi ne bo težav z njihovim delovanjem. Morda lahko pred zimo postorimo še kaj, kar bo pripomoglo k čim bolj gospodarnemu ogrevanju, na splošno
pa je priporočljivo večino v nadaljevanju opisanih del opraviti spomladi, takoj po
končani ogrevalni sezoni.
Med ta dela spadajo redni pregledi in kontrola delovanja ogrevalnih naprav. Preveriti je treba tudi delovanje obtočnih črpalk, ki zunaj kurilne sezone ne obratujejo;
če se v tem času niso samodejno zaganjale oziroma jih nismo občasno ročno zagnali sami, je pogosta težava blokada ležajev. Zaradi varnega obratovanja je nujno
kontrolirati stanje ekspanzijskih posod in varnostnih ventilov. S pritiskom na ventil
mora pihniti zrak iz posode. Če tlak v ogrevalnem sistemu nenormalno niha, je to
znak, da raztezna posoda ni v redu in jo je treba zamenjati.
Pri obratovanju mora biti tlak vode v ogrevalnem sistemu med 1,5 in 2,0 bara,

odvisno od višine objekta in ogreval nad ogrevalno napravo. Če tlak ni v navedenih mejah, moramo dotočiti vodo v radiatorski sistem. Prenizek tlak lahko
pomeni, da so v sistemu netesna mesta, zato preverimo, ali kje kaj pušča, in
napako odpravimo.
Za vsak radiator posebej preverimo, ali je v njem zrak, ga odzračimo in po potrebi
dotočimo vodo v sistem do normalnega tlaka.

Ogrevanje na Biomaso

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
Habjan&Habjan d.o.o.,
Sv. Lenart 37, 4227 Selca

1 t Ekopeletov

225,70 €
3,37 €
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SESTAVA:
Bukev: 80%
Smreka: 20%
Kur. vr.: od 16,3 do 19 MJ/kg
Pepel:0,92%
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SESTAVA:
Jelka/Smreka: 100%
Kur. vr.: od 16,5 do 19 MJ/kg
Pepel: do 0,7%
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SESTAVA:
Smreka: 100%
Kur. vr.: od 16,5 do 19 MJ/kg
Pepel:do 1,2%
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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

Ž

:::=$723(/'20&20
7HO*VP

DNFLMDYHOMDRG

17. 08. 16 09:32

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.

ZA TOPLOTO VAŠEGA DOMA
ADAPTACIJE
KOPALNIC

Plinske peči

Kotli na polena

Kombinirani kotli
polena + peleti

Toplotne črpalke

Tomaž Česnik s.p.
mob. 041

893 682

Krnica 11, 4247 Zg. Gorje

avgust 2016 •
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POMAGAMO VAM PRIHRANITI PRI STROŠKU OGREVANJA!
5 - letna garancija na opravljene storitve

PRED PRIHAJAJOČO
KURILNO SEZONO
PREVERITE IN IZKORISTITE
NAŠE UGODNOSTI!

– STROKOVNOST
– KVALITETA
– TRADICIJA

P.E. PLINSTAL, TRGOVINA IN INŠTALACIJE
Industrijska 1 a, Jesenice • T: 04 581 02 00
Odprto vsak dan: od 07. do 17.30 ure, sobota od 07. do 12. ure

Peč na polena

Sodobni kotli na polena omogočajo zelo dobre izkoristke oziroma zgorevanje,
sistem avtomatskega vstavljanja polen v kurišče pa omogoča celodnevno nepre
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.

8
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• KOTLI NA BIOMASO, PELETE,
PLIN, OLJE, DRVA
• SONČNI KOLEKTORJI
• TOPLOTNE ČRPALKE
• KLIMATSKE NAPRAVE
TRGOVINA • VODOVODNE INŠTALACIJE • OGREVANJE •
SVETOVANJE • PROJEKTIRANJE • IZVEDBA
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.

energenti.si

avgust 2016 •
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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.

ODKUP HLODOVINE
POKLIČITE:

S&J d.o.o.

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.

040 370 000
JERNEJ

okna

pvc
lesena

vrata

vhodna
notranja

senčila

alu

garažna

rolete

žaluzije okenske police
AKCIJA

krpan žaluzije
plise senčila

www.semago-stavbnopohistvo.si

Za naročila novih oken do 30. septembra 2016,
brezplačna demontaža in odvoz starih!
Popusti se med seboj izključujejo!

Info: 030 600 090

Brezplačna izmera in priprava ponudbe!

Možnost nakupa na obroke!

Cvetlična moč - Flower power

CVETNI PRAH
Ste vedeli, da je cvetni prah eno najbolj hranljivih živil, saj
vsebuje skoraj vse hranljive snovi, ki jih ljudje potrebujemo?
No, če ga še ne uživate, si preberite več o tem skrivnem
super živilu, na katerega prisega tudi Victoria Beckham.

NA VOLJO V ČEBELARSTVU NOČ

Predstavljamo vam 10 odličnih razlogov, zakaj je
priporočljivo dodati svež cvetni prah v svojo dnevno
prehrano, čeprav jih v resnici obstaja še veliko več.
1. Dviguje energijo
2. Pomirja kožo
3. Zdravje dihal
4. Zdravljenje alergij
5. Izboljšanje prebave

6. Krepi imunski sistem
7. Pomaga pri odvisnostih
8. Krepi kardiovaskularni sistem
9. Pomaga pri težavah s prostato
10. Zdravi neplodnost

Vir: http://zenska.hudo.com/zdravje/zdravo-zivljenje/10-neverjetnih-zdravilnih-ucinkov-cvetnega-prahu/

Nakup v Bistro Noč. Cena: 9,90 eur.
Naročila: 040 431 930 ali zdenka.noc@gmail.com
10
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Pridelal in polnil: Boštjan Noč s.p.,
Selo 42, 4274 Žirovnica

9HĀNRWOHWQHPåNHWUDGLFLMH

Barve v katere se zaljubite!

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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POPRAVILO IN OBNOVA

AVTOMATSKIH MENJALNIKOV
ROK POGAČNIK S.P.
HRAŠKA CESTA 19
4248 LESCE
T: 00386 41 649 163
E-Mail: info@avtomatski-menjalniki.si
www.avtomatski-menjalniki.si

• POPRAVILO IN OBNOVA AVTOMATSKIH MENJALNIKOV ZA VSE ZNAMKE VOZIL
• PRODAJA NOVIH IN OBNOVLJENIH AVTOMATSKIH MENJALNIKOV
• MENJAVA OLJA TIM ECKART METODA
• GARANCIJA 1 LETO NA VSE NOVE ALI OBNOVLJENE AVTOMATSKE
MENJALNIKE

Odli~na prilo`nost za dober posel z majhno investicijo!!

LASERSKI GRAVIRNI STROJI

Slike so simboli~ne.

kega
lasers
a
n
e za:
e
C
roja `
t
s
a
g
ne
gravir

3.900

m)
DDV-je
(cena z

»Napisi, slike
na steklo«

»Izrezi in gravure na les«

»Obeski in
promocijski izdelki iz
pleksi stekla in lesa

Mo`nost
pla~ila
na
obroke!
»Izrezi in vzorci na usnje«

Obdeluje les, steklo,
plastiko, akril,
keramiko, granit, papir,
karton, eloksirani aluminij, usnje, ...

Ne potrebujete dodatnega orodja!

Lestroj d.o.o.
Motnica 2a, 1236 Trzin
info@lestroj.si
01 561 05 30
12
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Ve~ informacij in video
predstavitev na

www.lestroj.si

»Napisi, vzorci, slike
na tekstilne izdelke.«
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Kotiček zdravja – »Eno jabolko na dan ...«
Zasvojenost z igranjem računalniških iger
med slovenskimi osmošolci
Igranje računalniških iger je pri nas in v svetu močno razširjena oblika preživljanja
prostega časa, ki ima lahko negativne posledice. Še preden smo tudi v Sloveniji
zagrizeno lotili iskanja Pokemonov, v strokovni in znanstveni javnosti že dlje časa
poteka razprava o tem, ali in kdaj igranje računalniških iger postane zasvojenost.
vključenih 50,2 % fantov in 49,8 % deklet v
povprečni starosti 13 let in pol. »Raziskava je
pokazala, da je 82,1 % anketirancev v zadnjih 12
mesecih igralo računalniške igre prek različnih
naprav (računalnika/notesnika, mobilnega
telefona ali tablice ali s pomočjo igralne konzole)
tako prek spleta kot tudi brez internetne povezave.
Podatki tudi kažejo, da mladi začnejo igrati
računalniške igre v povprečni starosti dobrih 7 let,
med delavniki tej aktivnosti namenijo povprečno
1,7 ure dnevno, ob koncih tedna pa skoraj 2 uri
in pol ur na dan,« je ugotovitve povzela vodja
raziskave dr. Mirna Macur z NIJZ.
Podobne podatke so dobili tudi z mednarodno
raziskavo Z zdravjem povezan vedenjski slog
v šolskem obdobju (HBSC) iz leta 2014 med
11- in 13- in 15-letniki. »Računalniške igrice
med tednom igra približno 78 % 11-, 13- in
15-letnikov, med vikendi pa kar 83 %, med njimi
je več fantov kot deklet in največ 15-letnikov.
Zanimivo je tudi, da približno 3 % 13-letnikov in
4 % 15-letnikov igra igrice 7 ur na dan ali več,«
je poudarila nacionalna koordinatorica raziskave
HBSC dr. Helena Jeriček Klanšček z NIJZ.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ)
na podlagi raziskave med slovenskimi osmošolci
ugotavljajo, da mladi v povprečju igrajo
računalniške igre slabi dve uri na dan, med vikendi
pa skoraj 2,5 ure. Ob tem opozarjajo, da ima lahko
pretirano igranje računalniških iger tudi druge
posledice za zdravje mladostnikov. Ameriško
psihiatrično združenje je ravno pretirano igranje
računalniških iger vključilo v zadnjo verzijo
kataloga duševnih motenj (ang. DSM-V ) kot
pogojno motnjo, ki ima negativne učinke tako
na duševno kot fizično zdravje manjšega števila
posameznikov in je zato potrebno nadaljnjih
raziskav. Računalniške igre lahko igramo prek
različnih medijev. Pokemoni niso edina igra, za
katero je potreben pametni telefon, še vedno Zasvojenost z računalniškimi igrami
pa je večina iger vezana na osebni računalnik in Rezultati so pokazali, da 2,5 % slovenskih
potrebuje internetno povezavo. Glavna razlika osmošolcev ustreza diagnozi zasvojenih z
med tako imenovanimi »online« (z internetno računalniškimi igrami. Pretirano igranje raču
povezavo) in »offline (brez internetne povezave)
igrami je v njihovem trajanju, številu igralcev in
kompleksnosti. Najkompleksnejše so virtualne
3D igre, ki vključujejo več igralcev simultano in
zahtevajo povezavo prek spleta.

Raziskava med slovenskimi
osmošolci

V letu 2015 je NIJZ v sodelovanju z Mladinskim
združenjem Brez izgovora v okviru projekta
Norveškega finančnega mehanizma »Za zdravje
mladih« izvedel raziskavo o nekemičnih ali
vedenjskih zasvojenostih mladih v Sloveniji. V
raziskavi o računalniških igrah se niso osredotočili
na vrste iger med mladimi, temveč na intenzivnost
njihovega igranja in potencialno zasvojenost. Med
osnovnošolci je raziskava zajela učence osmih
razredov vseh slovenskih regij. V reprezentativni
vzorec 1.071 slovenskih osmošolcev je bilo
14
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nalniških iger je bolj tipično za fante kot za
dekleta, omenjeni posamezniki pričnejo igrati
računalniške igre prej kot ostali (pri povprečni
starosti 5,5 let) in igrajo bistveno več od ostalih
(med delovnimi dnevi 5,4 ure na dan, ob sobotah
in nedeljah pa v povprečju 6,9 ur dnevno).
»Raziskave opozarjajo na povezavo med
slabim učnim uspehom in pretiranim igranjem
računalniških iger, ki vodijo tudi v motnje
pomanjkanja pozornosti. V naši raziskavi smo
primerjali samonadzor osmošolcev, ki ustrezajo
diagnozi zasvojenih z računalniškimi igrami, z
ostalimi osmošolci,« je povedala dr. Macur in
poudarila, da se strastni igralci računalniških
iger med slovenskimi osmošolci statistično
značilno razlikujejo od svojih sošolcev:
• v večji meri se vključijo v razburljive dogodke,
tudi če imajo naslednji dan izpit
• bolj so nagnjeni k uživanju v tveganih
aktivnostih
• bolj uživajo, ko dražijo in nadlegujejo druge
ljudi
• o sebi pravijo, da se počutijo kot da so
tempirana bomba
• hitreje izgubijo živce, ko se razjezijo
• pogosteje ne delajo domačih nalog
Poleg slabšega samonadzora ima pretirano
igranje računalniških iger tudi druge posledice
še posebej na duševno zdravje mladostnikov,
ki se v zadnjih letih slabša, zato je zelo
pomembno, da bi osveščanju staršev, učiteljev
in mladostnikov ter krepitvi duševnega zdravja
v prihodnje namenili več pozornosti.
Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje
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Oblak alu d.o.o., Podboršt pri Komendi 007b, 1218 Komenda
• 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

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
*

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
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PARKETARSTVO
Branko Mauko, s.p.

Vrbnje 31, 4240 Radovljica
GSM: 040 212 798
Tel.: 04 530 11 50

Anja Kernc
Breg 22a, 4274 Žirovnica
T: 040 830 245
E: info@pridne-tacke.si
www.pridne-tacke.si

Vpisujemo v jesenske tečaje
Šola za MLADIČKI
Šola za PUBERTETNIKI
Šola za ODRASLE PSE
FCI OBEDIENCE tečaj
ZABAVNI TEČAJ
Tečaji se začnejo od 5.9.2016 naprej.
Več na www.pridne-tacke.si , FB - Pasja šola Pridne tačke
ali 040-830-245 – Anja

svetuje

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 ne bodo pohranjene

Balkonske rastline so sredi poletja v bujnem razcvetu, če gre vse po načrtih in zanje pravilno
skrbimo. Najpomembnejše je seveda redno zalivanje in dognojevanje.

Zalivanje

Balkonska korita in posode na sončnih legah
poleti zalivamo vsak dan, nekatere, bolj
zahtevne (surfinije, bidens, bakopa, grobeljnik...) celo dvakrat dnevno. Tudi če je
dan oblačen, a topel in vetroven, so rastline
žejne. Če ne vemo, ali naj zalijemo ali ne, je
najbolje, da z roko za prst globoko preverimo
vlažnost substrata. Če je substrat 2-3 cm pod
površjem suh, zalijemo. Pri visokih temperaturah in suhem vremenu zalijemo bistveno
več. Za zalivanje so precej nezahtevne portulak, bolivijska begonija in homulice. Te lahko
zalivamo manj, ali celo gremo za nekaj dni
na dopust. Bolj zahtevne so surfinije, ki jih
na začetku rasti zalivamo zmerno, kasneje pa
pogosto, tudi vsak dan. Najbolje se obnesejo
v koritih z vodno rezervo. Na splošno velja,
da rastline zalivamo zgodaj zjutraj ali pozno
zvečer z vodo, ogreto na zunanjo temperaturo. Veliko rastlin propade zaradi preobilnega zalivanja, zato pazimo, da voda v kori
tih ne zastaja, saj lahko zelo hitro pride do
koreninske gnilobe.

Dognojevanje

Z dognojevanjem s tekočimi gnojili začnemo
po treh tednih od sajenja rastlin, saj se v tem

času substrat izčrpa. Pri gnojenju upoštevamo
velikost rastlin, majhna rastlina ni nikoli toliko lačna kot velika. Zato na začetku rasti
dognojujemo manj kot na višku rastne dobe
in cvetenja. Manjše rastline lažje sprejemajo
hranila skozi list s škropljenjem ali foliarnim
gnojenjem, večje pa gnojimo skozi korenine,
se pravi z zalivanjem. Za cvetoče rastline uporabimo tekoče gnojilo na osnovi alg in vitaminov Plantella Cvet, za zelene Plantella List,
lahko pa gnojimo tudi s šumečimi tabletkami
Plantella Tabs, ki jih raztopimo v ustrezni
količini vode in zalijemo. Če rastline začnejo
veneti ali imajo rumene robove, lahko med
številnimi drugimi vzroki posumimo tudi na
preobilno zalivanje.
Če imam v koritih posajene samo pelargo
nije, rastline dognojujemo s Planella gnojilom za pelargonije. Pri nekaterih rastlinah,
ki potrebujejo več zalivanja in hranil, lahko

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

NAGRADNO VPRAŠANJE:

Katero tekoče gnojilo za balkonske rože ima dodatek
morskih alg in vitaminov za zdravo in bujno cvetenje?
Odgovor: _________________________________________________
Ime in priimek _____________________________________________
Naslov __________________________________________________
Pošta in poštna številka ______________________________________
Želim naročiti revijo Gaia (za vse leto le 22 eur): DA NE
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včasih opazimo znake kloroze. V tem primeru dodamo Plantella tekoče železo. Take so
zlasti surfinije, ki potrebujejo precej hranil v
obliki tekočega Plantella gnojila za surfinije.
Strokovnjaki Kluba Gaia

Pravilen odgovor pošljite na naslov:
KLUB GAIA, SINJA GORICA 2, 1360 VRHNIKA
Trije srečni izžrebanci, ki bodo na dopisnici s pripisom Grafiti, na naslov Klub Gaia, Sinja
Gorica 2, 1360 Vrhnika, poslali pravilne odgovore, bodo po pošti prejeli za nagrado izdelek
Plantelle.
Nagrajenci prejšnje številke je: Maja Dežman, Begunje; Maja Kovačič, Bohinjska Bistrica;
Vinko Omejc, Lesce
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

Trgovina Lesce
tel.: 535 36 16, 535 36 23,
535 36 19 (nabava),
e-mail: trgovina@kgz-sava.si
KGZ Sava

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

DOMAČI KOTIČEK
Ozimnica: krompir, česen, čebula

Odprto:
ponedeljek - petek 8.00 - 19.00,
sobota 8.00 - 12.00

DNEVNO SVEŽE
MLEKO
T: 04 53 53 610

PRIČETEK PRODAJE
OKUSNIH GORENJSKIH JABOLK
Cenjene stranke obveščamo, da z dnem 16. 8. 2016 pričnemo s prodajo okusnih gorenjskih jabolk iz sadovnjaka Resje, jabolka lahko kupite v
naši kmetijski trgovini v Lescah.
• Od 24 8.2016 do 15.9.2016 poteka prodaja jabolk v sadovnjaku Resje:
- sreda in petek od 9:00 - 16:00
- sobota od 9:00 - 12:00
• Od 16.9.2016 do 30.11. 2016 bo prodaja v sadovnjaku Resje:
- ponedeljek - petek od 8:00 - 17:00
- sobota od 8:00 - 12:00
- nedelja in prazniki zaprto
• S 1. 12. 2016 pa bo prodaja v sadovnjaku Resje potekala:
- sreda in petek od 9:00 - 16:00
- sobota od 9:00 - 12:00

SUHI JABOLČNI KRHLJI!
Suhomesnati izdelki, med, sveža jajca, kislo
zelje in repa, rezanci, makaroni, mlečni izdelki
iz govejega, kozjega in ovčjega mleka, vino,
Eko moka in žitarice, drobno pecivo, domači
zeliščni čaji
• SOK IN KIS
PRIDELAN
IZ LASTNIH
JABOLK
• KONOPLJINA
MOKA IN OLJE
• BUČNO OLJE
• ajdova moka iz domače proizvodnje

Sadovnjak
Resje

Jabolka vam bodo na voljo tudi v naši kmetijski trgovini v Lescah.

VRHUNSKI PELETI ZA OGREVANJE
VAŠEGA DOMA SLOVENSKEGA IN
AVSTRIJSKEGA PROIZVAJALCA,
RAZLIČNIH CENOVNIH RAZREDOV

NI POTREBNO VSAK DAN UGRIZNITI V ˝KISLO JABOLKO˝,
UGRIZNITE PA V OKUSNA GORENJSKA JABOLKA IZ
SADOVNJAKA RESJE.

... ko narava z nami zaživi ...

T: 04 53 53 619

Domače je najboljše - Pripravimo ozimnico!
Druga polovica poletja je idealen čas za pripravo ozimnice. Če
nimate vrta, izkoristite poletni čas, ko sta sezonsko sadje in
zelenjava najcenejša, ter pripravite ozimnico v kozarcih.
Za vlaganje uporabite le sveže sadje in zelenjavo. Plodovi naj bodo
zreli, vendar ne prezreli. Če so poškodovani ali nagniti, jih odstranite.
V kozarce vlagajte skupaj plodove, ki so približno enako zreli in veliki,
saj bodo sicer nekateri bolj kisli (ali sladki, če konzervirate sadje).
Plodov v kozarce nikoli ne tlačite, saj mora biti med njimi dovolj
prostora za tekočino; ta mora plodove v celoti prekriti (ne smejo
gledati iz nje) in s tem prepojiti. Da med plodovi ne bi ostali zračni
mehurčki, z dnom zaprtega napolnjenega kozarca nekajkrat rahlo
udarite ob kuhinjsko desko ali katero drugo trdo delovno površino.
Pri preračunavanju, koliko kozarcev potrebujete za vlaganje, vam bo
morda pomagal podatek, da v litrski kozarec, napolnjen s sadjem ali
zelenjavo, pride približno pol litra tekočine.
Vlaganje
V kis običajno vlagamo zelenjavo, na primer kumarice, papriko, bučke
in buče. Visoka vsebnost kisline preprečuje razvoj bakterij in zelenjavo konzervira. Za vlaganje lahko uporabite vinski, sadni ali jabolčni
kis ter posebni alkoholni kis za vlaganje. V kis vložena zelenjava je
obstojna najmanj šest mesecev. Nekatere vrste zelenjave, na primer
paradižnike, lahko vložite tudi v olje. Olje preprečuje stik zelenjave z
zrakom in jo tako ohrani nepredušno zapečateno. Za vlaganje uporabite nevtralno olje, na primer sončnično ali repično, lahko pa tudi
oljčno. V olje vložena zelenjava je obstojna najmanj tri mesece.
Vkuhavanje
Za vkuhavanje je primerno sadje s čvrstim mesom, na primer češnje,
višnje, hruške, breskve, marelice ali slive. Vkuhate lahko tudi zelenjavo v kisu, skupaj s sladkorjem in začimbami, in ji tako še podaljšate

obstojnost. Sadje naložite v kozarce, ga prelijete z oslajeno vodo
(prevrete 1 l vode in 500 g sladkorja) in dodate začimbe. Za manj
kalorično obliko lahko uporabiti tudi pripravek s sladilom Stevie.
Kozarce zaprete, jih postavite v globok pekač in prilijete vodo 2 cm
visoko. Pekač s kozarci postavite v pečico, ogreto na 175 stopinj, in
sadje vkuhavate približno 30 minut. Tako vkuhano sadje je obstojno
več mesecev, vse do leta dni.
Za boljši okus
Za tisto piko na i poskrbijo začimbe, ki svojo polno aromo razvijejo šele med hranjenjem vloženih dobrot v shrambi. Za pikantnost
poskrbijo na primer klinčki, piment, koper, poper in čebula, za ostrino
čili, za orientalsko noto pa orientalska kumina.
Čistoča je zakon
Kozarci za vlaganje in pokrovčki morajo biti popolnoma čisti. Najbolje je,
da jih prekuhate v vreli vodi. Kozarcev in pokrovčkov zatem ne brišite –
obrnite jih narobe in jih položite na čist prt ter pustite, da se posušijo.
Vir: Aktivni.si/Žurnal24
avgust 2016 •
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Iz naših krajev
Poletne obnove v
osnovnih šolah

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

gora« avtorjev Slavka Avsenika in
Slavka Avsenika ml..
Na praznik je bila pod arkadami
Radovljiške graščine odprta razstava
Muzejev radovljiške občine, ki
predstavlja študije častnega
občana dr. Ceneta Avguština in
slikarke Andreje Peklar o razvoju
Radovljice od 14. do 19. stoletja.
Obiskovalci se preko razstave lahko
na enostaven način seznanijo s
preteklostjo in kulturno dediščino
trga.

Radovljica, 4.avgust 2016 - V
času poletnih počitnic v vseh
osnovnošolskih objektih in vrtcih
v občini izvajajo vzdrževalna dela.
Med večjimi so zamenjava dela
strešne kritine na OŠ F. S. Finžgarja
Lesce, namestitev invalidske
ploščadi na OŠ A. T. Linharta
Radovljica, obnova sanitarij na
Podružnični šoli Begunje in obnova
dela garderob na OŠ Staneta
Žagarja Lipnica v skupni vrednosti
144 tisoč evrov. Dela bodo končana Moj grajski park
Radovljica, 29.julij 2016 do začetka šolskega leta.
Radovljiški Grajski park je bil
v drugi četrtini 18. stoletja,
Podelitev občinskih
sočasno ali tik po baročni prenovi
priznanj in odprtje
graščine, urejen v baročnem
razstave o Radovljici
slogu. S kasnejšo opustitvijo
Radovljica, 8.avgust 2016 - Na vrtno-parkovnega urejanja je
osrednji slovesnosti ob občinskem postal zgolj ne dovolj izkoriščena
prazniku 5. avgusta v Baročni zelenica sredi mesta. Letos je v
dvorani Radovljiške graščine parku trava oblikovana (košena) v
je zbranim za praznik čestital »baročnih« poljih, tako kot pred
župan Ciril Globočnik. Občinskim dvema stoletjema. Sprehajati se je
nagrajencem je izročil priznanja, v možno po pokošenih delih parka njihovem imenu pa se je zahvalila baročnih poteh. Obiskovalec dobi
Marija Kolar, ki je ob prejemu velike vtis ali vsaj občutek baročnega
plakete doživela bučen aplavz parka, kot je nekdaj bil. Namen
polne dvorane. Najvišje priznanje projekta Moj grajski park je
občine je prejela za življenjsko delo opozoriti na nekdanji sijaj parka
na glasbenem področju in vodenje ter zlasti spodbuditi čim širša
Festivala Radovljica.
razmišljanja o prihodnji ureditvi
Delegacija Zveze borcev za vrednote oz. rabi tega osrednjega mestnega
NOB območja Radovljica je med prostora. Avtorji projekta so Maj
slovesnostjo položila venec k Juvanec, Aleša Mrak Kovačič in
grobnici padlih borcev Cankarjevega Peter Bulovec iz Zavoda NaNovo
bataljona v grajskem parku. Na v sodelovanju z Občino Radovljica,
slovesnosti pa je priznanje prejela Komunalo Radovljica in ZVKDS s
tudi Občina Radovljica: Zveza finančno podporo Ministrstva za
veteranov vojne za Slovenijo ji je kulturo. Hkrati je projekt uvod
na predlog območnega združenja v sklop dogodkov imenovanih
Zgornja
Gorenjska
podelila Radovljica včeraj za jutri, ki bo
spominsko plaketo za nesebično v začetku oktobra. Predstavljena
pomoč pri delovanju veteranske bo bogata kulturna dediščina in
organizacije. Slovesnost je režiral razmišljanja oz. vizije urejanja
Rok Andres, v kulturnem sporedu javnega prostora v Radovljici.
pa sta nastopila sopranistka Janja Dogodki bodo umeščeni v Dneve
Hvala in harmonikar Jernej Valant evropske kulturne dediščine, Teden
in izvedla tudi svečano pesem kulture in Mesec prostora.
Občine Radovljica »Viharnik vrh
Vir in foto: Občina Radovljica

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!

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

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

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

let zain
ogrevanje
Jeko-In
V društvenih
prostorih so
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cekinčku,
medUpajo,
objavljenimi
zono so pri
TVD Partizannekje
vadbe za Če
vse generacije, od
soč evrov.
da bodo v oglasi!
stopili svaš
ciljem,
da prihodnje
do upokojencev.
je naJesenice
cekinčku
datum
rojstvauspešneje
ste že kos
bližjenajmlajših
nagradi.
spet uresničijo čim več pro-

Poslatigramov,
morate
šenamenjeni
svoje osebne
s telefonsko
na naš
naslov:
ki so
te- nepodatke
gimnastično
delavnico,
maokrnjen program
dejav- številko
lesni Grafiti
vadbi ter d.o.o.
drugi tekmoZa uresničevanje
Agencija
Kropa nosti.
27, 4245
Kropa dosvo12. 9.žoretke,
2016.aerobiko, judo, badvalni in rekreativni dejavno-

jega poslanstva pri širjenju

minton in različne rekreacij-

Srečnistiizžrebanec
bo dobil
40 EUR,
ki ga življenja
lahko koristi
občanov. Predvsem
so bon
ve- za
zdravega
športnega
ske pri
igrepokrovitelju
z žogo. Velik poseli, da jim
je uspeloPub
porav-Catering
pričakujejo
pomoč sponzor- udarek je na pridobivanju
Restavracija
Kavarna
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, zEJGA
razstavo
ničanov
cenejši med sorodnimi dejavRestavracija
vamfotografij
nudi malice,
kosila,ukvarjalo v
športnih
društev,
ki delujejo
kreativnim športom
nostmi v Občini Jesenice. jedi 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 Misija Sloveniji.

Nagrajenka prejšnjega meseca je Majda Robič, Triglavska 54, 4281 Mojstrana

VODOVODNE
INSTALACIJE
ADAPTACIJE
KOPALNIC



Marko Bernard s.p.

Telesat Jesenice
– okno
v svet iz vašega stanovanja:


Kupljenik 7,
4263 Bohinjska Bela
gsm: 041 629 610



Digitalni televizijski programi v programskih paketih:

KROVSTVO • TESARSTVO
STAVBNO KLEPARSTVO

• 106 programov v začetnem paketu

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

• 126 programov v osnovnem paketu

ostrešja, nadstreški, vrtne lope
pokrivanje streh z vsemi kritinami
žlebovi, odtoki in razne obrobe
leseni podi in terase

• 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





Predavanje ob mesecu zaščite pred požaro

V sklopu prireditev oktobra - meseca zaščite pred p
sta občina Jesenice in občinski štab civilne zaščite
Mulej
Boris vs.p.,
Boštjanova
ul. 6/a,
Lesce
26.
oktobra
gasilskem
domu
Gars
Jesenice pripra
davanje o GSM:
požarih.041
Poveljnik
občinskega štaba civil
714 746
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

Z

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

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

Ribogojnica
Zupan

FASADERSTVO � STROJNI OMETI
GSM: 041 584 227, FAX.: 04/ 583 62
Zupan & Zupan d.o.o.
Nomenj 5, 4264 Bohinjska Bistrica

GSM: 041 721 452
OČESNA AMBULANTA
Titova 31, Jesenice,
avgust 2016 •
tel.: 04/5832-663
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Iz naših krajev
Uspešni Blejski dnevi

Bled, 22.julij 2016 - Blejski dnevi
so tisti dnevi, ko se Bled zašibi
od turistov. Ti si v treh dneh,
kolikor trajajo, pridejo ogledat,
kako nastajajo izdelki domače in
umetnostne obrti, ter prisluhnejo
promenadnim koncertom. Največ pa
se jih seveda zbere na tradicionalno
blejsko noč, ko »zažarita« jezero in
grad. Prostovoljci v čolnih namreč
na jezersko gladino položijo okrog
15.000 lučk v jajčnih lupinah,
ki jih tradicionalno pripravlja
domačin Andrej Vidic. Le-te izdela
v nekaj mesecih, jajčne lupine pa
mu priskrbi slaščičarna Zima na
Bledu, kjer skrbno ločujejo jajčne
lupine. Te lučke razsvetlijo jezero in
njegovo okolico, dodatno pa Bled v
nešteto barv odene nekajminutni
ognjemet. Kulinariko na prireditvi
so zasnovali blejski lokalni partnerji
pod destinacijsko blagovno znamko
Okusi Bleda. Namen povezovanja
je
obuditev
tradicionalne
kulinarike, razširiti vedenje o
tradicionalnih jedeh, pripravljenih
in predstavljenih na sodoben način
ter promocija. Ustvarjalna ponudba,
ki izvira iz bogastva lokalnih jedi,
so predstavili na Blejskih dnevih.
Obiskovalcem prireditve na Bledu
so bile tako vse tri dni na voljo
tradicionalne lokalne specialitete,
pripravljene iz svežih, sezonskih
sestavin, predstavljene na način
»ulične prehrane«, posebno
pozornost pa so pri predstavitvi
namenili trajnostni komponenti.
Vir: MojaObcina.si

Stalna razstava
»Utrdbe mesta Kranj
skozi zgodovino«
v otroškem stolpu
Pungertu

Kranj, 21.julij 2016 - Od četrtka, 21.
julija 2016, krasi stopnišče stolpa na
Pungertu stalna razstava »Utrdbe
mesta Kranj skozi zgodovino«. V
območni izpostavi Javnega sklada
za kulturne dejavnosti Kranj so k
sodelovanju povabili še Gorenjski
muzej in kranjsko enoto Zavoda
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za varstvo kulturne dediščine
in nastala je razstava, ki bo
obiskovalcem približala pogled na
del obdobja nastanka mestnega
obzidja in njegovih obrambnih
stolpov. Obrambni stolpi so imeli
poleg zagotavljanja varnosti tudi
pomemben identifikacijski in
povezovalni element prebivalstva.
Prizorišče razstave se razpreda v
svojih ostankih skozi celotno mestno
jedro Kranja s poudarkom na delu
mestnega obrambnega obzidja
s stolpom Pungert. Podžupan
Mestne občine Kranj Boris Vehovec
je ob odprtju razstave opozoril, da
v prihodnost lahko gledamo le, če
dobro poznamo svojo zgodovino.
In če poznamo zgodovino, potem
smo lahko ponosni na mesto Kranj,
ki leži na odlični legi, s čudovitimi
in bogatimi zgodovinskimi in
kulturnimi
znamenitostmi.
Premalo Kranjčanov namreč ve,
od kod je mesto dobilo ime, kje
so bila severna vrata mesta, zakaj
se nahajamo na delu mesta, ki se
imenuje Pungert. »Nekaj odgovorov
na ta vprašanja prinaša razstava, ki
je namenjena otrokom, njihovim
staršem, naključnim obiskovalcem
in turistom,« je otvoritveni nagovor
sklenil podžupan.
Vir in foto: Mestna občina Kranj

VABLJENI V ZADRUGO NA REČICI
KGZ GOZD BLED z.o.o.
Za žago 1 A,
4260 BLED

TEL. 04 575 05 19
trgovina@gozd-bled.si
www.gozd-bled.si

• PROGRAM ZA VLAGANJE
STEKLENICE, KOZARCI,
POKROVI
• VSE ZA VRT
(zemlja, semena,
gnojila, orodje, okrasne
čebulice, ...)

DOMAČI
KOTIČEK
GAJBICE ZA
SHRANJEVANJE
PRIDELKOV

jabolčni kis, Krhlji,
sokovi, čaji, moka,
bučno olje,
sončnično olje, MED,
kreme in tinkture,
mila, ...

• ORODJE ZA VRT

Smo zastopniki blagovne znamke

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

Občinski praznik
Občine Kranjska Gora

Kranjska Gora, 5.avgust 2016 Občina Kranjska Gora je praznovala
svoj 21- praznik. Osrednja
slovesnost s podelitvijo občinskega
priznanja je potekala v petek, 5.
avgusta 2016 ob 20. uri.
Zaradi slabega vremena so sicer
prireditev s trga pred cerkvijo
v Kranjski Gori prestavili v
telovadnico Osnovne šole Josipa
Vandota Kranjska Gora. Letošnje
občinsko priznanje pa je šlo v roke
Območnega združenja veteranov
vojne za Slovenijo Zgornja
Gorenjska. V njihovem imenu je
nagrado prevzel Janko Sebastijan
Stušek. Za kulturni program so
poskrbeli Prifarski muzikantje.
Vir: Občina Kranjska Gora

Strahinj 120 - 4202 Naklo, GSM: 041/ 632 544
E-mail: info@megales.si, www.megales.si

ODKUP,
POSEK,
SPRAVILO
IN PREVOZ
LESA

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

Novo v naši ponudbi
» 2SS MOJSTRANA

63,5 m2; pritl /1,prenovljeno leta 2015,
delno neizdelano; nova fasada, streha
na stavbi, CK, zemljišče,etažni elaborat
ER: D
45.000 €

» 2SS CESTA REVOLUCIJE

60,9 m2; pritl/12, zgrajeno 1975, delno
prenovljeno 2005, prenovljena fasada
in streha na stavbi, CK - kalorimetri,
EI v izdelavi
46.000 €

» ZEMLJIŠČE BL. DOBRAVA

714,0 m2 ; zazidljivo zemljišče, ravno in
pravilnih oblih. Izredno mirna, sončna
lokacija. Komunalni vodi v bližini.
Pogled na Stol in Karavanke. 49.000 €

» 2SS CESTA TONETA TOMŠIČA

53,80 m2 ; 2 nad /5, zgrajeno leta1975;
vgrajeni novi radiatorji, prenovljena
fasada in streha na stavbi, CK, balkon.
EI v izdelavi
53.000 €

» 3SS ULICA V. KEJŽARJA

83,9 m2, 3 nad /4 , zgrajeno leta 1985,
lepo vzdrževano, CK-merilniki toplote,
sončen balkon, mirna lokacija.
EI: v izdelavi
69.000 €

» Hiša DOVJE

249,4 m2, L. 1939, prenovljena 1986,
nova streha in fasada. Izredno sončna,
mirna lokacija s pogledom na Triglav.
EI: v izdelavi
120.000 €

DVOSOBNA STANOVANJA

» CESTA 1. MAJA
45.000 €
49,10 m2; pritl/1, popolnoma prenovljeno 2003. Ločen
vhod, vrt in parkirišče v uporabi. Kamin. EI: v izdelavi
» CESTA MARŠALA TITA
54.000 €
46,20 m2; 10 nad/11, L. 1969, nova PVC okna leta 2005,
balkon, CK. Bližina železnške in avtobusne postaje EI: E
» CESTA MARŠALA TITA
56.000 €
59,8 m2; 4 nad/12, popolnoma prenovljeno 2008, nova,
odplačana fasada in streha, balkon, CK. EI: v izdelavi
» SLOVENSKI JAVORNIK
60.000 €
82,23 m2; 1 nad/1, L. 1905, nova PVC okna in CK ( peč
na zem.plin)2010. 80 m2zemljišča v uporabi.EI:v izdelavi

TRISOBNA STANOVANJA

» CESTA MARŠALA TITA - PLAVŽ
55.000 €
66,5 m2; 2 nad/12, L. 1958, nova PVC okna in radiatorji
2010, balkon, CK, bližina ZD, šole, vrtca, trgovine... ER:D
» ULICA STANETA BOKALA - PLAVŽ
67.000 €
68,91m2; 2 nad/3, L. 1959, nova PVC okna in radiatorji
2014, balkon,CK na števec. Sončna lokacija.ER:v izdelavi
» CESTA MARŠALA TITA
68.000 €
67,9 m2; 12nad/12, popolnoma prenovljeno 2002-2012
CK,balkon, nova fasada in streha na stavbi.ER: v izdelavi

ŠTIRISOBNA STANOVANJA
» MOJSTRANA
115.000 €
110,90 m2, L. 2004, lastna CK na olje, pripadajoča klet,
zidana garaža in 150 m2 zemljišča. Opremljeno. ER: D

Cesta maršala Tita 68
4270 Jesenice
HIŠE

» hiša SLOVENSKI JAVORNIK
79.000 €
120 m2; K+P+M, L. 1930, vzdrževana. 843 m2 zemljišča
z zidano garažo. CK na kurilno olje. Sončna in mirna
lokacija na koncu slepe ulice.
EI: v izdelavi
» hiša SLOVENSKI JAVORNIK
110.000 €
189 m2, L. 1952, CK na zemeljski plin, zidana garaža in
803 m2 zemljišča. Atrijska hiša na odlični, mirni in
sončni lokaciji s pripadajočim, ravnim zemljiščem. ER: D
» 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
» 1/2 Hiše; MOJSTRANA
150.000 €
300m2 ; K+P+1+M, 2 SS v pritličju; duplex 4 sobno v 1.
nad. in mansardi. Prenovljeno 2000. 741 m2 sončnega
zemljišča z vrtom. Balkon, terasa. Ločeni priključki. ER: C
» Hiša; MOJSTRANA
270.000 €
384m2; K+P+1+M, L. 1976, nadgradnja in prenovljena
2004. Tri ločene stanovanjske enote. 953 m2 zemljišča s
tremi garažami. Bližina neokrnjene narave.
ER: D
» Hiša; MOJSTRANA
271.000 €
301m2; K+P+M, L. 1978, delno prenovljena leta 2010 ,
CK na olje in trda goriva. Pripadajoče zemljišča z veliko
teraso. Neposredna bližina šole, vrtca, trgovine, pošte,
sprehajalnih poti in neokrnjene narave.
ER: D

ZEMLJIŠČA

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

SOSESKA GORENJSKI SONČEK
Prodaja, ogledi in rezervacije

Kulinarični kotiček.... »Ko zadiši po Gorenjsko«
Marmelada z manj ali brez sladkorja
September je nedvomno čas primeren za kuhanje marmelad. V skladu
s tradicionalnimi recepti naj bi jih kuhali iz enakih delov sadja in sladkorja. Pri tem se lahko odločimo za bolj zdravo pripravo marmelade z
manj sladkorja, a tradiciji še vedno ostanemo zvesti. V večini industrijsko pripravljenih marmelad prevladuje sladkor, ker je to najcenejša
sestavina. V domačih marmeladah pa mora prevladovati sadje, ker je
to najbolj aromatična in blagodejno okusna sestavina.
Za marmelade z zmanjšanim sladkornim deležem odtehtamo le pol
toliko ali še manj sladkorja, kot je sadja. Manj kot je sladkorja, dlje
časa kuhamo. Lahko pripravimo marmelado povsem brez sladkorja s
stoodstotnim sadnim deležem. V tem primeru jo kuhamo dolgo časa
in s tem odkuhamo del na toploto občutljivih vitaminov. Ker divje
sadje vsebuje precej pektina, marmelade zadovoljivo želirajo tudi ob
majhni dodani količini sladkorja. Drugače je z gojenim sadjem. Edino
kutine niso težavne, saj vsebujejo izjemno veliko pektina.

Kako torej pripravimo odlično in zdravo domačo
marmelado?

Plodove damo v posodo ter prilijemo toliko vode, da so pokriti.
Zavremo ter kuhamo nekaj minut, da se zmehčajo. Nato tekočino
odlijemo (pozneje jo lahko spijemo ali z njo pripravimo sirup ali kompot). Plodove pretlačimo, da ločimo meso od koščic ali pečk. Sadno
maso stehtamo, jo damo v posodo ter dodamo največ polovično
količino sladkorja oziroma samo četrt toliko sladkorja, kot je sadne
mase. Ob pogostem mešanju zavremo ter na zmernem ognju kuhamo
15 do 20 minut, medtem večkrat premešamo. Če hočemo marmelado

brez sladkorja, takrat, ko bi morali v marmelado dodati sladkor, v
kilogram sadne mase vmešamo 6 žlic agar-agarja (naravno želirno
sredstvo, pridobljeno iz istoimenske alge). Segrejemo in med vestnim
mešanjem kuhamo približno 5 minut. Marmelado damo v kozarčke
in vročo tesno zapremo. Mnogo ljudi je še vedno prepričanih, da
moramo marmeladam dodati določeno količino sladkorja zaradi
obstojnosti. Nekoč, ko smo kozarce zapirali s celofanom, je res bilo
tako. A uporaba celofana za zapiranje kozarčkov je pozabljena. Zato je
skrajni čas, da pozabimo tudi na velike količine sladkorja v marmeladi.
Marmelada se ohrani zaradi pasterizacije (vretja) in ne zaradi sladkorja, česar se niti strokovnjaki pogosto ne spomnijo.
Vir: druzina.enaa.com
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Upravljanje stavb
Poslovanje z nepremičninami
Energetski inženiring

IZBRANA ponudba nepremičnin

ugodno

JAVORNIŠKI ROVT – zidan vikend 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. Vsa potrebna dovoljenja, urejen priključek na
vodovodno in električno omrežje, EI razred F. 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, kuhinjo z
jedilnim prostorom (izhod v ložo), dnevno sobo in spalnico, kopalnico z
wc-jem, shrambo, klet in drvarnico. Ogrevanje z elektriko in na trda goriva,
možnost priklopa na plinovod. ZK urejeno, EI razred D. Cena: 54.800 EUR.

JESENICE, TITOVA – 2 sobno stanovanje Center I, 58 m2, zgrajeno
l. 1973, delno adaptirano l. 2014 (okna in radiatorji (delno), kuhinja,
fasada, streha), 10/13 nad., v stolpnici, z balkonom (Z). Stanovanje
obsega hodnik, kuhinjo z jedilnim prostorom, dnevno sobo in spalnico,
oboje z izhodom na balkon (zahod), kopalnico z wc-jem, shrambo in
klet v 1. etaži. ZK urejeno, EI razred D. Cena: 48.500 EUR.

ŽIROVNICA – 4,5 sobno stanovanje 70 m2, zgrajeno l. 1890, adaptirano l. 2005,
1/2 nad., v dveh etažah, v 3-stanovanjski stavbi, stanovanju pripada 76 m2 zemljišča,
garaža in majhen vrtiček. V 1. nadstropju se nahajajo kuhinja z jedilnim kotom,
dnevna soba, spalnica in kopalnica z wc-jem ter večji balkon, v 2. nadstropju pa
sta dve spalnici in kabinet. Stanovanje ima lasten vhod in vse ločene priključke ter
samostojno centralno ogrevanje. Sončna lokacija. EI razred G. Cena: 56.000 EUR.

BEGUNJE – 3 sobno stanovanje 85 m2, zgrajeno l. 1987, VP/5
nad., z balkonom. Prijetno družinsko stanovanje obsega širok
hodnik, večjo kuhinjo z jedilnim kotom in odprtim prehodom v
dnevno sobo, odprt balkon, dve manjši sobi, kopalnico, wc in klet v
1. etaži. Dobra lokacija za mlado družino – bližina šole itd, a še vedno
povsem v naravi. ZK urejeno, EI razred D. Cena: 120.000 EUR.

ugodno

JESENICE, TITOVA – 2 sobno stanovanje Plavž, 51 m2, zgrajeno l. 1959, delno
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, ločeno wc ter klet in shrambo v kletni etaži. Balkona
nima, je pa poleg stopnišča skupni balkon v vsaki etaži. Sicer prijetno sončno in
toplo stanovanje. ZK urejeno, EI razred C. Cena: 45.000 EUR.

O

O

V
NO

V
NO

HRAŠE – polovica hiše 131 m2, zgrajena l. 1976, adaptirana l. 2003 (fasada
z izolacijo, nekaj oken, kopalnica), 2 etaži v spodnjem delu hiše (pritličje +
klet), poleg sodi tudi nadstrešek. Hiša je dvostanovanjska, na parceli 385 m2.
Pritličje obsega 3 sobno stanovanje in manjšo teraso. Lasten vhod, kot tudi
vsi priključki (ogrevanje na drva in kurilno olje). V kleti je kurilnica, shramba,
pralnica in dva apartmaja. ZK urejeno, EI v izdelavi. Cena: 93.000 EUR.

LESCE, DEŽMANOVA – 1 sobno stanovanje Alpski bloki, 36 m2,
zgrajeno l. 1986, P/5. nad., z balkonom (V), lasten vhod. Obsega
manjšo kuhinjo, ločeno sobo, balkon, kopalnico z wc-jem in klet.
Je v prvotnem stanju, vendar je lepo vzdrževano in je takoj vseljivo.
Zelo nizki mesečni stroški! Primerno za eno do dve osebi. ZK
urejeno, EI razred E. Cena: 60.000 EUR.
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RADOVLJICA, GRADNIKOVA – 2,5 sobno stanovanje 64 m2, zgrajeno l.
1978, adaptirano l. 2003 (kopalnica, okna) in l. 2015 (fasada), 4/4 nad.,
z ložo, v bloku. Obsega manjši hodnik, dnevni prostor z delno pregrajeno
kuhinjo in izhodom v odprto ložo, spalnico, otroško sobo, kopalnico s tuš
kabino in wc-jem ter klet v 1. etaži. Centralna kurjava + klima. ZK urejeno,
EI razred C. Mir, veliko sonca in lep razgled! Cena: 89.700 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: 55.000 EUR.

RADOVLJICA, CANKARJEVA – 2,5 sobno stanovanje 63 m2, zgrajeno l. 1971,
adaptirano l. 1999 (stanovanje) in l. 2013 (energetska sanacija stavbe), 3/4 nad.,
v vila bloku. Obsega širok hodnik, prostorno kuhinjo z jedilnim kotom, manjšo
kopalnico z wc-jem, otroško sobo ali spalnico in prostorno dnevno sobo, ki je
trenutno pregrajena z omaro, ki loči dnevno sobo od manjše spalnice. Klet je v prvi
etaži. Najboljša lokacija v mestu. ZK urejeno, EI razred C. Cena: 89.500 EUR.

O
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BOHINJSKA BELA – hiša z zemljiščem 240 m2 (uporabna 156 m2), zgrajena l.
1985, K+P+1, z zemljiščem 746 m2. Hiša je prijetna, lahko tudi dvodružinska, takoj
vseljiva. Stoji na ravni parceli pravilne štirikotne oblike. Je do polovice podkletena, v
pritličju je dvosobno stanovanje in garaža, v 1. nadstropju je 3,5 sobno stanovanje.
Za hišo je odprt razgled proti travnikom, plezalnim stenam in vznožjem Pokljuke.
Sončno ves dan, odlična lokacija! ZK je urejeno, EI v izdelavi. Cena 150.000 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!
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13.950€

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

Alfa Romeo Giulietta 2.0
JTD-M. XENON. PDC,
l. 2012, 109.327 km

18.900€

17.900€

Audi A3 Sportback quattro
2.0 TDI, l. 2012, 103.269 km,
servisna knjiga, navigacija

BMW serija 3: 318d, avtomatik,
l. 2013, 120.789 km,
servisna knjiga, navigacija

Nudimo 3 mesece garancije na vse vitalne dele brez doplačila, garancijo na kilometre, garantiramo plačilo
vseh dajatev in v primeru napake vrnemo kupnino za vozilo.
12.900€

11.300€

Citroen C4 Picasso 1.6
HDi , l. 2014, 113.922 km,
servisna knjiga, navigacija

Ford Focus Karavan 1.6
TDCi, l. 2014, 125.772 km,
servisna knjiga, navigacija

10.990€

14.300€

VW Golf Variant 1.6 TDI
BMT, l. 2014, 107.411 km,
servisna knjiga, navigacija

VW Golf Variant Comfortline
1.6 TDI, l. 2013, 115.901 km,
servisna knjiga, navigacija

www.avto-lesce.si

12.700€

Ford Grand C-Max 1.6 TDCi
Trend, l. 2013, 101.857 km,
servisna knjiga, navigacija

13.600€

VW Passat Variant 1.6 TDI,
l. 2013, 115.965 km, servisna
knjiga, navigacija

19.500€

14.900€

Ford S-Max 2.0 TDCi
Titanium, l. 2014, 111.590 km,
servisna knjiga, navigacija

14.900€

Renault Espace 2.0 DCI,
l. 2012, 121.011 km,
servisna knjiga, navigacija

16.900€

VW Touran 1.6 TDI
BlueMotion, l. 2013, 100.401
km, servisna knjiga

Volvo V40 D2 88g. Kinetic,
l. 2015, 90.910 km, servisna
knjiga, odlično ohranjen

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

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

AUTO M, Lesce, d.o.o.
Finžgarjeva 5a, 4248 Lesce
PE Bled, Za Potokom 7a,
tel.: 04 576 76 80

www.autom.si

Cha Cha Cha d.o.o.

Ples, zabava in rekreacija
u te~aji za pred{olske
otroke in osnovno{olce
u klasi~ni balet za otroke in odrasle
u dru`abni ples za mladino, odrasle
u rekreacija za ženske hip hop
– jazz balet
u shuffle & jump style
u break dance, electric boogie
u aerobika, zumba, rekreacija

u
u
u
u
u
u
u

V KRANJU,
[KOFJI LOKI
RADOVLJICI,
na BLEDU,
v LESCAH in
na jesenicah

•
•
•
•

plesi v parih latino in standard
orientalski – trebu{ni plesi
joga, meditacije in taiji
country plesi - line dance
ples ob drogu - pole dance
swing, salsa, rock&roll
Individualno pou~evanje
posameznikov, parov
in mladoporo~encev

Avtovleka: 041 620 143
BHS hitri servis
Vulkanizerstvo
Kleparstvo

Karoserijska dela opravljamo za vse zavarovalnice pogodbeno

INFO: tel: 04/ 251 50 00, gsm: 051 / 61 10 00
www.ChaChaCha.si e-mail:info@chachacha.si
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