najboljši že 25 let
APARTMENTS / SOBE / ZIMMER

Oskrbovana stanovanja
v Radovljici

2

Ogrevanje s kamini

8

Blagodejni učinki savne

10
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APARTMENTS / SOBE / ZIMMER

Begunjska 6b, 4248 Lesce, 08 38 70 644

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

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!

F E R K

JESENICE

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

VULKANIZERSTVO FERK
ste PRIPRAVLJENI
NA ZIMO?
MI POSKRBIMO ZA
VAŠO VARNOST.
ZIMSKI AVTOPLAŠČI
ŽE NA ZALOGI!

POLEG AVTOPLAŠČEV VAM NUDIMO:

• montažo avtoplaščev • hrambo pnevmatik
• centriranje
• platišča (jeklena in alu)

SUPER KONKURENČNE CENE!

Pokličite: 04/586-12-02

Del. čas: pon. - pet. 9 - 18, sobota od 9 - 12

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

www.volkswagen.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

BLIŽA SE DAN MRTVIH!

• MAČEHE, SVEČE, VAZE
• PESEK IN ZEMLJA ZA GROBOVE

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

E:

T: 04 53 53 619

tadeja.kuncic@kgz-sava.si

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

PRODAJA OKUSNIH GORENJSKIH JABOLK V SADOVNJAKU RESJE
Emisije CO2: 170−123 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,4−4,7 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,0519−0,0183 g/km.
Število delcev: 0,000117−0,000005 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Na sliki je model Tiguan z opcijsko
opremo R-Line. Slika je simbolna.

Sadovnjak Resje

Avtohi{a Vrta~, d.o.o. Kranj

... ko narava z nami zaživi ...

Delavska cesta 4, 4000 KRANJ,
tel.: 04 27 00 200, www.avtohisavrtac.si

VWoglasTiguan_2016_210x297_dealer.indd 1
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T: 04 530 92 50
04 53 53 619

ponedeljek – petek od 8.00 – 17.00, sobota od 8.00 – 12.00, nedelje in prazniki zaprto
4. 05. 16 15:42

www.peugeot.si

POIŠČITE
NAJLEPŠO
CESTO!
ZAVAROVANJE ZA

1€ / DO 3.100 € PRIHRANKA

Ponudba velja za 2008 Allure, 1,6 BlueHDi 120, s kovinsko barvo in navigacijsko napravo. Primer informativnega izračuna ﬁ nančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008 Allure
(1,6 BlueHDi 120); maloprodajna cena z DDV je 18.994 EUR; mesečno odplačevanje; mesečni obrok je 219 EUR pri 29 % pologu in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10 % do 50 %, doba ﬁ nanciranja je vezana na
ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 12. 09. 2016 znaša 9,7 % in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno
obrestno mero 8,2 %; ﬁ nancirana vrednost 13.486 EUR; skupni znesek za plačilo 23.430 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo in vzdrževanje Optiway za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo)
oziroma 100.000 km in avtomobilsko obvezno in kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,0 do 6,0 l/100 km. Izpuh CO2: od 79 do 139 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost
speciﬁčne emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0169 do 0,055 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do 0,000171g/km.
Število delcev: 0,01 do 20,14. Ogljikov dioksid (CO�) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal

zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam
prizemnega ozona, delcev PM�� in PM�,� ter dušikovih oksidov.

PEUGEOT 2008

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

RABLJENA VOZILA
·
·
·
·

•
•
•
•
•

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

18.450 €

BMW serija 3: 316 TOURING,
l. 2014, 125.356 km, diesel, 116 km,
AVT. MENJALNIK, KARAVAN

14.999 €

Opel INSIGNIA 2.0 CDT SPORT
TOURER POLOG 1499 EUR, l. 2014,
137.107 km, diesel, 120 km

13.000 €

9.999 €

Ford C-Max 1.6 TDCi Ambiente,
L. 2012, 148.985 km, diesel, 95 km,
ENOPROSTOREC

10.299 €

Opel Meriva 1.7 CDTi INNOVATION
BREZ POLOGA, l. 2012, 125.224
km, diesel, 110 km

15.999 €

12.500 €

Ford Mondeo WAGON 2.0 TDCi
POLOG 1250 EUR, L. 2013,
128.555 km, diesel, 164 km

4.990 €

Peugeot 107 1.0i SLO NAKUP BREZ
POLOGA 72 MES. X 87 EUR, l. 2009,
109.879 km, bencin, 68 KM

17.500 €

10.500 €

Volkswagen Passat 2.0 TDI DSG
NAVY POLOG 1599 EUR, l. 2014,
159.118 km, DIESEL, 140 km

Volkswagen Sharan 2.0 TDI DSG
7 SEDEŽEV PANORAMA POLOG 1750
EUR , L. 2011, 154.872 km, diesel

7.500 €

11.850 €

Kia CeeD 1.6 CRDi STYLE BREZ
POLOGA, L. 2013, 128.774 km,
diesel, 90 km

12.799 €

Mazda Mazda5 1.6 CDi SHIZUKA
MZ-CD NAVY BREZ POLOGA, L. 2012,
145.009 km, DIESEL, 116 KM

12.450 €

Peugeot 5008 1.6 e-HDi 115 FAP
NAVY POLOG 1279 EUR, l. 2013,
145.821 km diesel, 115 km

9.450 €

4x4
Škoda Octavia Combi 1.6 TDI
Ambition POLOG 1300 EUR , l.
2014, 155.857 km, DIESEL, 105 KM

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

Nissan Qashqai 2.0i 4X4 SLO NAKUP
BREZ POLOGA 72 MES. 162 EUR, l.
2008, 156.070 km, bencin, 142 KM

Opel Corsa 1.3 CDTi POLOG 750 EUR
JAMSTVO 12 MESECEV, L. 2012,
92.813 km, diesel, 75 km

11.999 €

Peugeot 508 2.0 HDI 140 FAP
NAKUP BREZ POLOGA, l. 2013,
150.771 km, diesel, 140 KM

Škoda Octavia 1.6 TDi NAVY
BREZ POLOGA IN KASKA, l. 2013,
110.993 km, diesel, 105 km

NOVO! NOVO! NOVO!
NAKUP NOVIH IN
RABLJENIH VOZIL
DO 15.000 EUR BREZ
POLOGA IN KASKO
ZAVAROVANJA!
oktober 2016 •
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Makler Bled d.o.o.
Prodaja nepremičnin

t: +386 (0) 4 576 76 00
m: +386 (0) 41 647 974
e: info@makler-bled.si
m: +386 (0) 41 706 548
www.makler-bled.si

Ljubljanska cesta 7
SI-4260 Bled

VO
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Šifra: PH01464B, Lokacija: Žirovnica,
Opis: Stanovanjska hiša, Površina hiše:
168 m2 Površina zemljišča: 300 m2,
Letnik/obnova: 1993, Cena: 165.000 €.

Šifra: PH01459B, Lokacija: Kočna, Opis: Nova
poslovno-stanovanjska hiša, Površina hiše: 360 m2
(od tega 140 m2 delavnica), Površina zemljišča:
659 m2, Letnik/obnova: 2015, Cena: 245.000 €.

Makler Bled d.o.o.
Prodaja nepremičnin
Ljubljanska cesta 7
SI-4260 Bled

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

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: PH01440B, Lokacija: Spodnje Gorje,
Opis: Dvostanovanjska hiša, Površina hiše
200 m2, Površina zemljišča: 824 m2, Letnik/
obnova: 1970/1999, Cena: 163.000 €.

Šifra: PH01469B, Lokacija: Kamna Gorica,
Opis: Starejša hiša v dvojčku, Površina
hiše: 160 m2, Površina zemljišča: 130 m2,
Letnik/obnova: 1600/2000, Cena: 47.000 €.

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: 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: 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 €.

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

Podroben opis nepremičnin
poIščite na www.MAKLER-BLED.si
Na naši spletni strani tudi nova ponudba stanovanj!
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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: 57.000 € Ali posebej prva enota za 37.000 € ter druga enota za 20.000 €

• oktober 2016

Posebno obvestilo !
Prosimo zainteresirane kupce nepremičnin,
da nas za ogled objavljenih nepremičnin pokličejo
in si nepremičnino ogledajo z našim spremstvom,
ogledov ne zaračunavamo!

Trgos, d.o.o., Bled

VELIKA IZBIRA
SVE^ ZA
1. NOVEMBER

Našo ponudbo si oglejte tudi na

www.trgos.si

TRGOVINA

Alpska 62, Lesce,
pri železniškem prehodu v Lescah
tel: 04/ 531 72 15, tel/fax: 04/ 531 72 11
e-mail: trgos@siol.net

Kupujte
ceneje!

VSA
OPREMA ZA
GOZDARJE

za dom,
delo in prosti ~as

Za[^itna delovna sredstva,
orodje,^istila in pribor, obutev,
sve^e ter [e in [e ...

Zbiramo
obla~ila za kemi~no ~i{~enje in
obutev za ~evljarska popravila!

VELIKA IZBIRA KONFEKCIJE:
-

-10%
GOTOVINSKI POPUST
OD 14.10.
DO 29.10.2016!
VELIKA
IZBIRA FLIS
BREZROKAVNIKOV
IN JOP PO
IZREDNO UGODNIH
CENAH

OBUTEV:
- POHODNA
VELIKA IZBIRA
GUMIJASTIH ŠKORNJEV - ŠPORTNI COPATI
- MODNI ^EVLJI
IN GALOŠ

ŽENSKE IN MOŠKE MAJICE
ŠPORTNE IN JEANS HLA^E
SPODNJE PERILO
BREZROKAVNIKI
SOFTSHELL JAKNE
KAPE
MOŠKE IN ŽENSKE HLA^E
ZA PROSTI ^AS SLOVENSKEGA
PROIZVAJALCA!

MOŠKA IN
ŽENSKA KOLEKCIJA
JESENSKE OBUTVE
DELOVNA OBUTEV
oktober 2016 •
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Kam jo mahaš danes?
Oktober 2016
petek 14

nedelja 23

JESENICE: Panda (koncert) ob 20.uri –
Gledališče Toneta Čufarja
KRANJSKA GORA: Pedrito Calvo Jr. in Latin
dance show ob 21.uri – Korona, Casino in
Hotel

sobota 15

KRANJSKA GORA: Pedrito Calvo Jr. in Latin
dance show ob 21.30 uri – Korona, Casino
in Hotel
MEDVODE: 4. Preventivni dan ob 9.uri Pred trgovino Špar

nedelja 16

MEDVODE: Ob letu osorej (romantična
komedija) ob 19.30 uri - Kulturni dom
Medvode, KUD Fofité

torek 25
BLED: Koncert John Powell Singers (VB)
(klasična glasba) ob 19.30 – Cerkev
Sv.Martina

sreda 26

MEDVODE: Aleksij Jercog in Založba Avsenik:
Zlati zvoki; Življenjsko delo bratov Slavka
in Vilka Avsenika ob 19.30 uri – Knjižnica
Medvode

petek 28

• 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
• Opremljanje
avtodomov
info@mizarstvo-preseren.si | www.mizarstvo-preseren.si

Marko Prešeren

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

ZGORNJA BESNICA: Kostanjev piknik v
RADOVLJICA: Okusi Radol’ce ob 9.uri – Vila
Zgornji Besnici ob 11.uri – začetek Nove vasi Podvin,Mošnje
pri Zgornji Besnici
KRANJSKA GORA: Pizza Connection ob 21.
četrtek 20
uri – Korona, Casino in Hotel
KRANJ: Improvizacijska predstava:Poglavja sobota 29
ob 19.uri – Mestna knjižnica Kranj
KRANJ: Mamma Mia! (muzikal) ob 19.uri –
ŽELEZNIKI: Intimno z Vladom Kreslinom ob Športna dvorana Zlato polje
20.uri – Dvorana Češnjica
KRANJSKA GORA: Pizza Connection ob 21.
MEDVODE: Ob letu osorej (romantična
uri – Korona, Casino in Hotel
komedija) ob 19.30 uri - Kulturni dom
MEDVODE: Največji Halloween na
Medvode, KUD Fofité
Gorenjskem ob 20.uri – Športna dvorana

...z vrhunsko kakovostjo do zadovoljne stranke

NOVO!
Zaščita lesa z oljenjem

petek 21

Medvode
KRANJSKA GORA: Slovenski večer in
nedelja 30
Donačka ob 20. uri – Korona, Casino in Hotel
KRANJSKA GORA: Cabaret Band ob 21. uri
PIRNIČE: Lumpacij vagabund (komedija) ob
– Korona, Casino in Hotel
19.30 uri - Kulturni dom Pirniče

ponedeljek 31

sobota 22

KRANJSKA GORA: Kvartet Febra ob 21. uri – KRANJSKA GORA: Bate Papo Band ob 21.
uri – Korona, Casino in Hotel
Korona, Casino in Hotel

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
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• 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

37.500 €

29.075 €

23.000 €

22.905 €

4x4
Renault Espace dCi 160 Energy
Initiale Paris EDC, l. 2016, 5.082 km,
usnje, servo volan, ALU platišča

17.450 €

Nissan Navara 2.3 dCi 190
N-CONNECTA, l. 2016, 9.479 km,
multif.servo volan, tonirana stekla

16.100 €

Renault Megane 205 GT EDC,
l. 2016, 3.500 km, ABS, multif. servo
volan, ALU platišča, ALU dodatki

Renault Kadjar dCi 130 Energy Bose
Edition, l. 2016, 16.296 km, ALU
platišča, usnje, PDC/Parktronic

14.995 €

12.150 €

4x4
Renault Captur dCi 90 Energy
Expression Start Stop EDC,
l. 2016, 0 km, ABS, servo volan

11.590 €

Renault Captur dCi 90 Energy
Expression Start Stop, l. 2016, 10
km, ABS, avt. klima, garažiran

10.691 €

Renault Clio TCe 90 Energy
Dynamique Start Stop, l. 2016,
15.144 km, ABS, ALU platišča

Volkswagen Passat Variant 1.6 TDI
BMT Comfortline, l. 2012, 195.127
km, ABS, tempomat, ALU platišča

5.500 €

5.900 €

Nissan Navara Dvojna kabina 2.5
dCi 4WD, l. 2011, 98.545 km, servo
volan, vlečna kljuka, ALU platišča

9.985 €

Renault Clio TCe 90 Energy Limited
Start Stop, 0 km, l. 2016, ABS, ESP,
servo volan, ALU platišča, tempomat

7.170 €

Renault Megane Coupé-Cabriolet
1.9 dCi Dynamique, l. 2010, 174.842
km, usnje, klima, ABS, garažiran

Nissan Note 1.4 16V Visia E5,
l. 2012, 92.943 km, ABS, klima,
tonirana stekla, garažiran

4.150 €

4.690 €

4x4
Renault Koleos 4WD Dynamique 2.0
dCi Avt., l. 2009, 236.080 km, ABS, navigacija, PDC/Parktronic, tempomat

8.990 €

Renault Scenic Avantura 1.5 dCi, l.
2008, 163.250 km, ABS, avt. klima,
vlečna kljuka, PDC/Parktronic

12.072 €

Nissan Micra 1.2 Visia, l. 2016, 0 km,
ABS, multif. servo volan, ALU platišča,
ALU dodatki, avtoradio

Nissan Note 1.2 Acenta, l. 2016, 0
km, ABS, multif. servo volan, ALU
platišča, tempomat, avtoradio

Peugeot 308 Confort Pack 1.6 16V
VTi, l. 2008, 167.726 km, ABS, servo
volan, tempomat, pot. računalnik

13.880 €

Nissan Juke 1.6 16V Visia, l. 2016,
0 km, ABS, servo volan, garažiran,
električni paket, ALU platišča

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

Volkswagen Golf Comfortline 1.9
TDI, l. 2005, 240.444 km, ABS,
ALU platišča, tempomat

10.470 €

Ford Fiesta 1.6 TDCi Titanium, l. 2015,
40.669 km, ABS, multif. servo volan,
tonirana stekla, tempomat
Nudimo vam varen nakup rabljenega vozila in:
• Jamstvo 30 dni, možnost jamstva
do 12 mesecev.
• Menjavo vozila staro za novo ali staro za staro.
• Financiranje na položnice do 72 mesecev,
kredit brez pologa do 96 mesecev ali leasing.
• Vsako vozilo kupljeno pri nas gre skozi
tehnično kontrolo, ki obsega najmanj
105 kontrolnih točk.
Za vsa vozila jamčimo tehnično brezhibnost.

oktober 2016 •
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Ogrevanje s kaminom
- Kako učinkovito kamin ogreje celo hišo?
Kamin ogreje izstopni ogrevalni zrak tudi do 120°C

Sistem toplozračnega ogrevanja kamina in kaminske peči deluje
tako, da izkoriščamo toploto, ki jo oddaja obod kurilne naprave
s katero ogrejemo zrak. Za učinkovito odvajanje toplote in s
tem ogrevanje prostora potrebujemo stalno izmenjavo zraka.
Sodobne peči so zasnovane tako, da zrak kroži v prostoru med
stenami kurišča in
dodatnim zunanjim
obodom.
Omejen volumen
zraka omogoča,
da se zrak segreje
dovolj močno, da
je kroženje zraka
učinkovito
in
da pride do čim
hitrejšega ogrevalnega učinka.
Izstopna temperatura ogrevalnega
zraka pri pečeh
na drva in pelete
se običajno giblje
med 100 in 120°C.

Kamin potrebuje kroženje zraka z ventilatorjem

Za pospešitev kroženja zraka se lahko uporabi dodatni ventilatorski sistem, ki pospeši gibanje zraka in omogoča hitrejši in
enakomernejši prenos toplote od ogrevalnega telesa po celotnem prostoru. V primeru izpiha toplega zraka na nivoju tal pa
se toplota še hitreje in enakomerneje razporedi po prostoru. Ta
način izpiha toplega zraka je zlasti primeren za prostore z visokimi
stropovi, saj omili sicer značilno toplotno plastovitost (topel zrak
se zadržuje pod stropom, pri tleh je hladno).
Značilnost za toplozračno ogrevanje s kaminom je kratek čas od
netenja do pričetka ogrevanja prostorov. Sistemi, ki so opremljeni
z dodatnim ventilatorskim sistemom, le-tega kontrolirajo s temperaturnim senzorjem, da onemogočijo izpih premalo segreta
zraka, ki bi povzročal neprijeten občutek prepiha. Tovrstni sistemi
so primerni za uporabo tam, kjer želimo hiter učinek toplote,
hkrati pa ne potrebujemo daljših akumulacijskih dob. Namenjeni
so za ogrevanje od 50 do 110 m2 oz. prostornine do 300 m2.
Prednosti toplozračnega ogrevanja s kamini:
• možna raba lastnega energenta (polen),
• hitro, učinkovito ogrevanje,
• razvod toplote,
• enakomerna razporeditev toplote,
• odlično za objekte z visokimi stropovi in novogradnje,
• cenovno ugodno ogrevanje.

V jesenskem času smo vam pripravili
posebno ponudbo in dodatne popuste
na vse priznane programe AUSTROFLAMM
in HOXTER iz naše ponudbe.
Prepričajte se o naši kvalitetni ponudbi in
nas obiščite še pred zimo.

GOLOB IGNAC S.P. 041-640-928
SALON: LITIJSKA CESTA 12 LJUBLJANA 01-2321-745 041-441-168

WWW.PECI-KAMINI-GOLOB.SI
Pecarstvo.golob@t-2.si
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Toplozračno ogrevanje s kaminom omogoča razvod toplote
po več prostorih. S tem poskrbimo za razpršitev toplote, kar
zmanjša oddano energijo pri izvoru in preprečuje pregrevanja
prostora, kjer se nahaja kamin. Pregrevanje lahko predstavlja problem, ki se pojavlja zlasti pri sodobni gradnji, saj so hiše
praviloma dobro izolirane, prostori, kamor se vgrajujejo kamini
in peči, pa manjši od ogrevalnih sposobnosti naprav. Postavitev

toplozračnega sistema je odlično dopolnilo k nizkotemperaturnemu gretju, saj z njegovo uporabo lahko premestimo
prehodna obdobja ob začetku in koncu ogrevalne sezone. Na
ta način zmanjšamo stroške ogrevanja celotnega sistema in v
dneh, ko so zunanje temperature relativno visoke, ni potrebno
greti celotnega sistema za dvig bivalne temperature.

Vir: Jožica Ekart/kamini.si/Gorenjski Grafiti

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

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

NA POTI SI DELIMO VEČ,
KOT SAMO CESTO
CITROËN BERLINGO
Feel BlueHDi 100 BVM

za

14.990 €

v primeru Citroën financiranja

• KLIMATSKA NAPRAVA
• REGULATOR IN OMEJEVALNIK HITROSTI
• CONNECTING BOX
• BlueHDi DIZELSKI MOTORJI

www.citroen.si
Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Citroën Financiranje za vozilo Citroën Berlingo (Feel BlueHDi 100 BVM); maloprodajna cena z DDV z 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 30.08.2016 znaša 7,5% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,1%; financirana vrednost 10.493 EUR; skupni znesek za plačilo 17.510 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. Ponudba velja do 31.12.2016 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: 4,3 – 6,5 l/100 km, emisije CO2: 112−151 g/km, emisijska stopnja EURO 6, specifične emisije dušikovih oksidov 0,0136 - 0,0464 (NOx). Pri dizelskih motorjih je vrednost specifične emisije
trdih delcev 0,00005 - 0,00106 g/km, število trdnih delcev pa 0,01-11,70 x1011 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

oktober 2016 •
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Blagodejni učinki savne
Uporaba savne že dolgo velja za eno najbolj zdravilnih in prijetnih
oblik sproščanja. Ob redni uporabi savne (vsaj dvakrat tedensko)
se kažejo pozitivni učinki tako na fizičnem in duševnem počutju
uporabnika.
Največja vrednost stare finske iznajdbe je dobro počutje in sprostitev.
Človek je bil nekoč bolj izpostavljen vremenskim nihanjem. Na te
spremembe je bil navajen in jih je potreboval za dobro počutje.
Savna pomeni danes podoživljanje vremenskih stresov na bolj
prijeten način. Morda je prav to vzrok, da se v savni tako dobro
počutimo in duševno sprostimo. Da dosežemo željen učinek, si
moramo vzeti čas. Odmisliti moramo vse skrbi in se prepustiti
občutkom.
Savnanje sestoji iz dveh enako pomembnih dejavnosti, ogrevanja in
temeljitega ohlajevanja telesa, ki samo skupaj prinašata blagodejni
občutek. Ogretje kože povzroči razširjanje perifernega ožilja.
Ohlajevanje telesa je šok za žile in kožne temperaturne sprejemnike,
vendar temperaturnih razlik ne doživljamo kot nelagodje. Nasprotno,
ob rednem savnanju je prijetna že sama misel na ugodje, ki ga
občutimo ob temperaturnih razlikah. Mišičje ožilja se v nenadnem
kratkotrajnem hladu aktivno skrči, zato v obdobju umirjanja ne
čutimo mraza. Poleg fizične dejavnosti, tudi uporaba savne pozitivno
vpliva na proces staranja žil in krepitev kardiovaskularnega sistema.
Prehajanje iz vročega okolja v hladno je trening za žile. Za optimalno
delovanje krvnega obtoka telo potrebuje tako redno izpostavljanje

telesnim naporom (športne dejavnosti), kot tudi izpostavljanje
temperaturnim spremembam.
Pregrevanje telesa povzroča znojenje in odstranjevanje škodljivih in
nekoristnih produktov iz telesa. Znojenje, ki je posledica pospešenega
kroženja krvi, je izredno koristna in učinkovita telesna reakcija. Je
najboljši način za izločanje pota, za čiščenje znojnic in pospešitev
obnavljanja in čiščenja kože, ki po savnanju postane nežna in gladka.
Toplota pospeši obtok v telesu, kar blagodejno vpliva na sprostitev
napetosti v mišicah.
Savna s svojimi učinki krepi imunski sistem in ob redni uporabi

CENTER TAJSKIH MASAŽ THAI SPA
Cankarjeva c. 20c, Bled
G: 040 99 66 66
www.essense.si

Turška savna

NOVO!
Rasul savne

NOVO!
Senena savna

AKCIJA

• KOZMETIČNI SALON
• MOŽNOST NAKUPA DARILNIH BONOV

KMALU NOVO!
PANORAMA SAVNA
S POGLEDOM NA STOL

DO 30.11.2016!
S TEM KUPONOM
Od ponedeljka do četrtka
VSTOP V SAVNE + THAI MASAŽA
50 min 50 € za eno osebo!*
* Kupon velja za eno ali dve osebi.
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Finska savna

Kruhova savna

preprečuje virusna in bakterijska obolenja ter pospešuje
delovanje limfnega obtoka. Ob pravilni uporabi savne se
bomo dobro počutili in tudi dobro spali.
Uporaba turške parne kopeli zaradi visoke vlažnosti in
prisotnosti arom eteričnih olj ugodno vpliva na dihala
(inhaliranje).
Energija v infrardeči savni deluje do 4 cm globoko v telesno
tkiv, torej deluje tudi na notranje organe in ima veliko
zdravilnih in blagodejnih učinkov. V zadnjih 80 letih so celo
znanstveniki NASE ugotovili, da je obsevanje z infrardečimi
žarki idealna metoda ohranjanja kardiovaskularne kondicije
vesoljcev pri dolgih vesoljskih letih.
Znanstveniki v svetu poročajo o zdravilnih in blagodejnih
vplivih infrardečega sevanja pri naslednjih zdravstvenih
težavah:
- artritisu in blagih revmatičnih obolenjih;
- pri odpravljanju in zmanjšanju mišičnih krčev, bolečin v mišicah in
sklepih ter bolečin v hrbtu;
- lajšanju bolečin po zlomih, izvinih in izpahih;
- odpravljanju vnetij in oteklin;
- glavobolih;
- blaženju simptomov menopavze;
- zdravljenju notranjih brazgotin;
- hujšanju.
Pri uporabi finske savne ne hujšamo. Izguba telesne teže zaradi
izgubljene tekočine se s pitjem nadomesti. Dobro počutje po obisku
finske savne lahko izkoristimo za post ali sadno dieto, kar je primeren
način za uravnavanje telesne teže. Redna uporaba infrardeče savne
pa omogoča izgubo telesne teže. Po 30 minutah v infrardeči kabini
porabimo od 900 do 2.400 kalorij. V procesu ohlajanja telo izgublja
vlago, česar posledica je hitra povečana poraba lastnih maščob.
Savne ne smemo uporabljati po obilnem obroku hrane. Na ta način
se izognemo morebitnim zdravstvenim težavam. Krvni obtok ne
sme biti dodatno obremenjen s prebavo hrane. Finci se nekaj ur
pred uporabo savne postijo. Vsaj pol ure pred odhodom v savno si
vzemimo čas in se umirimo. Nenaden prehod iz vsakdanje naglice v
savno lahko deluje na telo stresno. V savno gremo brez oblačil, saj
bi le ta lahko povzročila zastoj pri oddajanju toplote in posledično
slabosti zaradi pregrevanja.
Previdnost pri uporabi savne svetujemo ljudem z visokim krvnim
tlakom. Uporabo odsvetujemo tudi ljudem z zdravstvenimi težavami,
kot so izrazite srčne okvare srca in venskih žil, v primeru akutnih
in kroničnih bolezni, epileptikom ter tuberkuloznim in rakavim
bolnikom. Zaradi nižje temperature naj bi bila uporaba infrardeče
savne primerna tudi za srčne bolnike in ljudi, ki imajo težave z
ožiljem. Vendar pa zdravniki menijo, da temperatura ne sme biti
višja kot 40 stopinj Celzija. Najbolje pa je, da se tako srčni bolniki,
kot tudi nosečnice glede uporabe savne posvetujejo s svojim
zdravnikom. Otroci se s svojim mladim ožiljem brez težav prilagodijo
vročini, vendar moramo paziti, da jih ne izpostavljamo ekstremnim
temperaturam, tako v savni kot pri ohlajanju.
Postavlja se vprašanje, kako dolgo ostati v savni, da bomo dosegli
optimalen učinek. Čas ni natančno določen in je odvisen od vsakega
posameznega. Velja pa pravilo, da se bomo izognili zdravstvenim
težavam in dosegli pozitivne učinke, če bomo tempo in intenzivnost
temperaturnih sprememb prilagodili svojemu notranjemu občutku.

Opozoriti moramo še na nego suhe in normalne kože po uporabi
savne. Koža je dobro prekrvavljena in zato sprejemljiva za hranilne,
vlažilne in regeneracijske substance. Koža obraza je po savnanju
bolj občutljiva, zato jo moramo pred odhodom na prosto dobro
zaščititi. Uporaba savne ima zelo veliko koristnih učinkov, vendar pa
se moramo zavedati, da s savnanjem ne moremo popraviti škode, ki
nastane v telesu dan za dnem zaradi pretiranega uživanja alkohola,
preobilne in nezdrave prehrane, kajenja in pomanjkanja gibanja.
Savna zanesljivo pridobiva vedno več navdušenih privržencev tudi
med Slovenci. Vsekakor je bistveno, da se pri vedno več ljudeh
utrjuje spoznanje, da uporaba savne pozitivnega vpliva na človeški
organizem in da je nujno potrebni del zdravega načina življenja.
Vir: slonep.net/Gorenjski Grafiti
Goran Medja s.p., Potoška pot 9a,
4270 Jesenice
tel.: 031 580 633, gsm: 040 422 087
e-pošta: konstrukcije.medja@gmail.com

PREHITITE ZIMO!

KOVINSKI NADSTREŠKI ZA VOZILA,
TERASE, VHODE, …

www.pozanimaj.se/podjetja/kovinskekonstrukcije-medja.html
oktober 2016 •
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N A G R A D N A

ZADRUGA GOZD BLED z.o.o.

Za žago 1 A, 4260 BLED
TEL. 04 575 05 19
trgovina@gozd-bled.si

K R I @ A N K A
• ORODJE FISKARS
( vrtne škarje, noži, lopate, vile,…)
• SADIKE JAGODIČEVJA
• KMALU SADIKE SADNEGA DREVJA
• VSE ZA VRT ( zemlja, semena, gnojila, okrasne čebulice,…)
• DOMAČE DOBROTE
• OZIMNICA, jabolka, jabolčni kis, krompir, česen, čebula,
sokovi, med, bučno olje,
čaji, moke, likerji, kreme
in tinkture, mila, domači
piškoti in rezanci
• BUČE ZA NOČ ČAROVNIC
• JESENSKE LEPOTICE
(mačehe, rese, trajnice, ...)

NA ZALOGI

PESEK ZA GROBOVE,
SVEČE,
SUHI
ARANŽMAJI

POOBLAŠČENI PRODAJALEC
Vabljeni v Kmetijsko
gozdarski center na Rečici

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

NAGRADE:

1. nagrada
2. nagrada
3. nagrada

ZADRUGA GOZD
BLED z.o.o.

BON ZA NAKUP V VREDNOSTI 20 EUR
BON ZA NAKUP V VREDNOSTI 10 EUR
BON ZA NAKUP V VREDNOSTI 10 EUR

www.gozd-bled.si

GESLO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

GESLO
DOPISNICE Z REŠITVIJO
POŠLJITE DO 4. 11. 2016
NA NASLOV:
GRAFITI, KROPA 27,
4245 KROPA.
IZŽREBANCI BODO
OBJAVLJENI V NASLEDNJI
ŠTEVILKI GRAFITOV.
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Radovljica, Kranjska cesta 2
04 531 55 54
perilo
Galeb

spalni program

Triumph

Lisca

Calida

kopalke
Snelly

nogavice
Pounje

Polzela

NA ZALOGI ŽE NOVA
JESENSKA KOLEKCIJA
SPODNJEGA PERILA
Galeb Trade d.o.o., Babičeva 1, Ljubljana
www.galeb-trade.si, info@galeb-trade.si

ITD nepremi~nine d.o.o.

Koroška cesta 2, 4000 Kranj, GSM: 041/755-296, 041/900-009
www.itd-plus.si, e-pošta: itd.nepremicnine@gmail.com

• PRODAJAMO, KUPUJEMO, NAJEMAMO, ODDAJAMO
• SVETOVANJE, BREZPLAČNI OGLEDI
• OGLAŠUJEMO

AKCIJA POHITITE!

SAMO 1% POSREDNIŠKA PROVIZIJA
ZA PRODAJO VAŠE NEPREMIČNINE!*

*Velja za oddajo nepremičnine v prodajo do 30.11.2016.

Odločite se in zaupajte nepremičninski agenciji z
IZKUŠNJAMI!
oktober 2016 •
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Kakšnih novosti bomo deležni
v preventivnem zdravstvenem varstvu?
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so v okviru projekta »Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju« oblikovali nove modele in pristope na področju preventivnega zdravstvenega varstva otrok, mladostnikov in odraslih. Prenovljeni pristopi so v največji možni meri prilagojeni potrebam uporabnikov,
saj je zagotavljanje primerne obravnave in dostopnosti izjemnega pomena za krepitev zdravja ter zmanjševanje neenakosti v
zdravju.
Temelji dolgoročnega zdravja posameznika se pričnejo oblikovati
že pred rojstvom in se nadgrajujejo tekom življenja, zato prenovljeni programi vključujejo vzgojo za zdravje od nosečnosti dalje. S
posodobljenimi programi in novimi stopnjevanimi intervencijami
se želijo prilagajati spremembam in vsem prebivalcem Slovenije
zagotoviti dostop do kakovostnih preventivnih zdravstvenih storitev.

PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PROGRAMI
OTROKE IN MLADOSTNIKE – »ZDAJ.«

ZA

»Posodobili smo vsebine in način izvajanja preventivnih aktivnosti v porodnišnici ob rojstvu otroka in preventivne obiske, ki
jih patronažne medicinske sestre izvajajo na domu otročnice in
novorojenčka in s tem nudijo mladi družini zelo pomembno oporo,«
je povedala Polonca Truden Dobrin z NIJZ in dodala: »Želimo se
prilagajati spremembam, ki so nastale zaradi krajšanja ležalne
dobe v porodnišnicah, kar je povzročilo, da se danes patronažne
medicinske sestre srečujejo z drugačnimi težavami otročnic in
novorojenčkov.« Osredotočila se je tudi na otroke in mladostnike: »Prevetrili smo vse dosedanje vsebine programa (preglede,
zdravstveno-vzgojna svetovanja, individualne in skupinske oblike
dela), preventivne preglede smiselno umestili glede na rast in razvoj otroka ter jih racionalno začrtali z opustitvijo nekaterih obiskov.
Posodobili smo vsebine vzgoje za zdravje, ki pomembno prispevajo
k osveščenosti in pridobivanju veščin za zdrav življenjski slog,« ter
poudarila pomen povezovanja v lokalni skupnosti:
»Poleg tega smo začrtali ukrepe, ki jih želimo v prihodnje povezati
s podpornim okoljem in aktivnostmi v šoli in lokalni skupnosti.
Seveda je ključno tudi to, da osebnega zdravnika pediatra, diplomirano medicinsko sestro, medicinskega tehnika, patronažno
sestro, kliničnega psihologa in logopeda, ki izvajajo preventivni
program, povežemo v močan tim in vsem otrokom omogočimo
dobro dostopnost programa.« Izpostavila je tudi, da je bil v projektu pripravljen poseben program za osipnike, to je mlade, ki
niso vključeni v šolanje in tako izpadejo iz programa. »To je ena
od novosti, ki smo jo pilotno preizkusili v okviru projekta in dobili
zelo pozitivne rezultate.«
Preventivni program so poimenovali program ZDAJ. – Zdravje
danes za jutri. Vzpostavili so spletno stran Programa preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov ZDAJ. na
naslovu www.zdaj.net. Na spletni strani so ključne informacije
o Programu preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov. V prvi vrsti je namenjena staršem, bodočim staršem,
skrbnikom, otrokom, mladostnicam in mladostnikom.

PROGRAM INTEGRIRANE PREVENTIVE KRONIČNIH BOLEZNI
IN ZMANJŠEVANJA NEENAKOSTI V ZDRAVJU – »SKUPAJ ZA
ZDRAVJE«
Program podpira tako integrirano (celostno, povezano) preventivo kroničnih bolezni z okrepljenim medpoklicnim sodelovanjem
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znotraj zdravstvenega sistema kot skupnostni pristop v lokalnem
okolju za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju z
vključevanjem ranljivih oseb. Uvedena je tudi nova preventivna
storitev za vključevanje neodzivnikov v preventivni program, izvajanje preventivnega pregleda in svetovanje na bolnikovem domu
s pomočjo patronažne diplomirane medicinske sestre. Preventivni
pregled s svetovanjem na bolnikovem domu omogoča vključevanje
neozivnikov iz ranljivih skupin, ki se zaradi različnih ovir v preventivni program ne odzivajo. Prav tako so bila razvita nova orodja
za zgodnje odkrivanje nekaterih kroničnih bolezni in stanj, npr.
anksioznosti (tesnobe), funkcijske manjzmožnosti pri starejših,
prilagojene in novo razvite pa so bile tudi številne preventivne
obravnave v novo vzpostavljenih Centrih za krepitev zdravja, ki so
namenjene osebam z dejavniki tveganja za kronične bolezni (KB),
ogroženim za razvoj nekaterih najpogostejših KB in bolnikom s KB.
»Nadgrajeni preventivni program za odrasle uporabnikom prinaša
večjo informiranost in motiviranost ter posledično večjo vključenost
v preventivni program, pri čemer smo poseben poudarek namenili
vključevanju ranljivih oseb,« je povedala Jožica Maučec Zakotnik
z NIJZ, ter nadaljevala, »nadgrajeni preventivni program zagotavlja tudi sprejemljivejše, uporabnikom približane preventivne
obravnave, ki upoštevajo njihove potrebe. Ljudi smo vprašali, kaj
pogrešajo, kje si želijo sprememb. Njihove predloge smo upoštevali
pri nadgradnjah z vidika vsebin in metodoloških pristopov ter jih
približali glede časovne razpoložljivosti in geografske dostopnosti«.
Maučec Zakotnikova je nadalje poudarila: »Prilagodili, nadgradili
in na novo razvili smo skupinske delavnice in individualna svetovanja v centrih za krepitev zdravja, kjer udeleženci pridobijo strokovne informacije, veščine in podporo za dolgotrajno spremembo z
zdravjem povezanega življenjskega sloga, opuščanje tveganih navad,
opolnomočenje za življenje s kronično boleznijo in krepitev duševnega
zdravja. Poleg tega smo zasnovali intenzivnejše izvajanje aktivnosti
krepitve zdravja, zdravstvene vzgoje ter skupnostnega pristopa za
zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti, kjer igrajo
centri za krepitev zdravja ključno povezovalno in izvajalsko vlogo«.
»Skupnostni pristop z vključevanjem vseh ključnih inštitucij in
deležnikov ter nevladnih organizacij v načrtovanje in izvajanje
dogovorjenih ciljanih aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjševanje
neenakosti v zdravju je najučinkovitejši in za uporabnike najprijaznejši
ukrep za doseganje zdravja in blagostanja v lokalni skupnosti,«
je prepričana Maučec Zakotnikova, ki meni, da :»Tak pristop pa
zahteva družbeno angažiranje in sistemsko podporo.«
Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje/Gorenjski Grafiti

Vadbeni programi za vse generacije

Zavod za šport Jesenice
praznoval deset let obs
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Digitalni televizijski programi v programskih paketih:
• 106 programov v začetnem paketu
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• 126 programov v osnovnem paketu
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• 157�programov v razširjenem paketu
 
• HBO
paket – filmi
�  
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Ribogojnica
Zupan

• PINK paket
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• 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.
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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
Zupan & Zupan d.o.o.

V sklopu prireditev oktobra - meseca zaščite pred p
Nomenj 5, 4264 Bohinjska Bistrica
sta občina
Jesenice in občinski štab civilne zaščite
26. oktobra
v gasilskem
domu
Gars Jesenice pripra
GSM:
041 721
452
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,
oktober 2016 •
tel.: 04/5832-663

15
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SGTŠ Radovljica
ponovno uspešna na
Grilfestu

Radovljica/Ivančice, 26.september
2016 - Tekmovanja v pripravi jedi
na žaru v pobratenih Ivančicah na
Češkem se je tudi letos udeležila
ekipa Srednje gostinske in turistične
šole Radovljica. Med sedmimi

ekipami je v soboto, 24. septembra
2016, na Grilfestu zasedla drugo
mesto, za srednjo šolo iz Moravskega
Krumlova in pred ekipo iz slovaškega
mesta Sládkovičovo.
Radovljičani so na Grilfestu sodelovali
že četrtič. Letos so šolo zastopali
dijaki Žan Cuznar, Matej Jamšek,
Karmen Lončar in Lenart Martinčič
ter mentorji Andreja Lavrič, Anton
Tušek in Jože Sovič. Pripravili so
mavžlje v sirovi košarici na ajdovi
kaši z jurčki, rostbifove rezance s
pekočo omako iz rumene paprike
in popečeno papriko. Z izvrstnimi
jedmi so navdušili tako žirijo kot
številne obiskovalce prireditve in na
svoji dobro obiskani stojnici uspešno
predstavili Slovenijo ter radovljiško
občino. Na povabilo Občine Ivančice
je Grilfest obiskal tudi župan Ciril
Globočnik.
Vir in foto: Občina Radovljica

V Kropi končana
gradnja komunalne
infrastrukture

Kropa, 15.september 2016 Občina Radovljica je v letošnjem
letu končala obnovo vodovoda ter
ureditev nekaterih cestnih odsekov
v Kropi. Izvajalec del je bilo podjetje
HIS iz Ljubljane. V letu 2014 je bila
v Kropi zaključena gradnja čistilne
naprave in primarne kanalizacije, lani
pa gradnja sekundarne kanalizacije.
Naložbo je občina predstavila na
slovesnosti, ki jo je v Kropi pripravila
dramska skupina KD Kropa Čofta.
Skupna vrednost projekta gradnje
komunalne infrastrukture v Kropi
je 6,6 milijona evrov. Gre za
največjo naložbo občine v obdobju
2013–2016. Evropski sklad za
regionalni razvoj in Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo
sta za čistilno napravo, primarno in
sekundarno kanalizacijo prispevala
3,5 milijona evrov, preostala
sredstva pa občina. Gradbena dela
so bila zahtevna tako z geološkega
in geomehanskega vidika kot z
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vidika varovanja kulturne dediščine
Krope. Dolžina novozgrajenega
primarnega kanalizacijskega voda
je 4.500 metrov, sekundarnega pa
2.700 metrov. Zmogljivost čistilne
naprave je 2400 populacijskih enot.
Na zgrajeno kanalizacijsko omrežje
je že priključenih 150 objektov v
Kropi, Lipnici in na Brezovici. Letos
in v naslednjem letu bo zgrajenih
še 50 hišnih priključkov v Kropi in
na Brezovici. Sledila bo gradnja
kanalizacije v Kamni Gorici, ki bo
prav tako navezana na čistilno
napravo Kropa. Novozgrajena
kanalizacija je nadomestila pretežno
neustrezno čiščenje odpadnih voda
in s tem prispevala k manjšemu
onesnaževanju. Sočasno je bil v
Kropi obnovljen dotrajani vodovod
v dolžini 6.500 metrov. S tem je
zagotovljena varna oskrba z vodo
– boljša kakovost pitne in požarne
vode. Vzporedno z gradnjo
komunalne infrastrukture so bili
obnovljeni ali v celoti rekonstruirani
tudi nekateri cestni odseki.
Najzahtevnejši gradbeni posegi so
bili izvedeni na cesti do vrtca, v Kotlu
in Gosposki ulici v skupni vrednosti
približno 300 tisoč evrov. V letu
2017 bo sledila še ureditev trga
pred gostilno Pr’Kovač z obnovo rak
in po pridobitvi projekta ureditev
trga pred cerkvijo. V ta namen bo v
občinskem proračunu za prihodnje
leto treba zagotoviti približno 120
tisoč evrov.
Vir:Občina Radovljica

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

ODKUP,
POSEK,
SPRAVILO
IN PREVOZ
LESA

Nova pridobitev v
radovljiški osnovni
šoli in končana
obnova leške osnovne
šole

Radovljica/Lesce, 1.september
2016 - V OŠ A. T. Linharta Radovljica
so ob začetku novega šolskega
leta predstavili novo nameščeno
invalidsko ploščad. Za dostop do
prvega nadstropja stavbe jo bodo
lahko uporabljali tako gibalno
ovirani učenci kot drugi obiskovalci
osnovne šole. Občina Radovljica je
za namestitev ploščadi zagotovila
približno 24 tisoč evrov. Konec
avgusta pa je bil zaključen tudi
projekt celovite obnove OŠ F. S.
Finžgarja Lesce, ki jo bo to šolsko leto
obiskovalo 387 učencev. V letih 2014
in 2015 je bila izvedena energetska
obnova stavbe s toplotno izolacijo
fasade in strehe ter z zamenjavo
stavbnega pohištva, to poletje pa
zamenjana še dotrajana strešna
kritina. Skupna vrednost izvedenih
del znaša približno 920 tisoč evrov.
Pri tem je občina pretežni del
sredstev za energetsko sanacijo
pridobila iz Kohezijskega sklada.
Vir: Občina Radovljica

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

PRAVI NASLOV ZA NAKUP IN MENJAVO ZIMSKIH AVTOPLAŠČEV!
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AVTOPLAŠ BRU!
KTO
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NA ZALOGI ZIMSKI AVTOPLAŠČI
PRIZNANIH PROIZVAJALCEV

OB MENJAVI PNEVMATIK BREZPLAČNA
HRAMBA LETNIH AVTOPLAŠČEV

AVTOHIŠA KRANJ, D.O.O., LJUBLJANSKA CESTA 22, 4000 KRANJ, TEL. 04 201 59 54

PVC OGRAJE ZA VAŠ DOM

PREHITITE ZIMO IN SE ODLOČITE 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.

ITE
PREVER I V
T
S
O
UGODN
IN
U
R
B
OKTO
!
U
R
B
M
NOVE
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
oktober 2016 •
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V Kranju prvič praznik
motoristov in kulture

Kranj, 1.oktober 2016 - »Kranj se
pospešeno turistično razvija. Lani
smo dosegli 15-odstotno rast
turističnega obiska in 25-odstotno
rast turističnih nočitev. Praznik
motoristov in kulture je kot smetana
na torti,« je motoriste, ki so se
lahko prvič zapeljali na Glavni trg
v starem Kranju pozdravil župan
Boštjan Trilar.
Kdo si je upal organizirati tako
atraktivno prireditev? In župan je
za idejo in pogum pohvalil vodjo
kranjske izpostave Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti Vladimirja
Brleka s sodelavci, ki je tudi izrekel
pozdravne besede. Udeležence
so pozdravili še predsednik Sveta
KS Center dr. Aleksander Pavšlar
in Miko Mihelič z Javne agencije
RS za varnost prometa. Da, možno
je povezati motoriste in kulturo in

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

KROVSTVO • TESARSTVO
STAVBNO KLEPARSTVO

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

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

ki je odprta v novi Galeriji Bala na
Cankarjevi 10 v starem Kranju. Na
ogled so fotografije, ki so nastale
v dolgoletnem sodelovanju med
avtorjem in podjetjem Akrapovič.
Vir in foto:Mestna občina Kranj

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

Nova pridobitev
občine Žiri na
področju športa

Račeva/Žiri, 5.september 2016 - V
Športnem parku Jernejles Žiri so
se odločili za ureditev poligona za
otroke in ostale začetnike, ki je
namenjen začetnemu učenju veščin
motokrosa.
Poligon je bil prvič odprt ravno
na dan, ko je Tim Gajser postal
prvak med najelitnejšo svetovno
konkurenco motokrosa. Že prvi dan
je bil poligon na veliko veselje staršev
iz Kopra, Nove Gorice in drugih krajev
Slovenije, izredno dobro obiskan,
saj v Sloveniji tovrstnih poligonov
skorajda ni. Za ureditev poligona
je bilo potrebno veliko truda in
poznavanja otroškega razumevanja
motokrosa. V športnem parku bodo
imeli veliko dela z vzdrževanjem
in urejanjem poligona, kar pa ob
velikem navdušenju najmlajših
ne bo zaman, saj se je z njihove
strani izkazalo, da je konfiguracija
poligona zelo primerna, zagotavljajo
v športnem parku.
Vir in foto: Občina Žiri

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

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

GSM: 041 714 746

Vašega obiska se veselimo!

TAXI Marolt

Prevozi oseb
NON-STOP
5+1 8+1

041
953 505
darko.marolt@telemach.net

ODKUP HLODOVINE
POKLIČITE:

S&J d.o.o.

Škofja Loka, 21.september 2016
- Športni park za Osnovno šolo
Ivana Groharja je bil septembraj v
znamenju tradicionalne prireditve
Veter v laseh, ki jo je v sodelovanju
z Občino Škofja Loka pripravil
škofjeloški LAS- lokalna akcijska
skupina za preprečevanje odvisnosti.
S celodnevnim športno-zabavnim
dogajanjem so bili po besedah Sabine
Gabriel iz Občine Škofja Loka zelo
zadovoljni. Mladi so se lahko tekom
celega dne preizkušali v različnih
športnih in spretnostnih disciplinah,
delavnicah starih iger, gasilskem
in taborniškem delu, pa tudi v
delavnici prve pomoči in nekaterih
ročnih spretnosti. Vetra v laseh pa
so se udeležili tudi škofjeloški župan
Miha Ješe, plezalka Maja Vidmar in
nekdanja športna plezalka, danes pa
ekstremna tekačica Lučka Podlipnik.
Tekom celega dne pa sta se z mladimi
družili tudi maskoti prireditve Vihra
in Športko.
Vir:Občina Škofja Loka

možno je to narediti v starem Kranju.
Skoraj filmska kulisa častitljive
arhitekture in v njenih nedrih jekleni
lepotci, od klasičnih modelov do
skoraj futurističnih oblik. Možno je
videti tudi kakšnega oldtajmerja,
še zlasti na razstavi motorjev
legendarne tovarne Tomos, ki
je v Avli Mestne občine Kranj na
Slovenskem trgu 1. Delež kulture pa
je v razstavi fotografa Alexa Štoklja,

Darko Marolt s.p.

Prireditev Veter v
laseh v Škofji Loki,
kljub dežju, odlično
uspela

In[talacije
Presterel

040 370 000
JERNEJ

PARKETARSTVO
AM, Aljaž Mauko s.p.
VRBNJE 31A,
RADOVLJICA
GSM: 031 547 709
•
•
•
•
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polaganje vseh vrst parketov
brušenje parketa
obnova parketa
polaganje in dobava pvc vinil
talne obloge in laminata

BARVE
V KATERE
SE
ZALJUBITE!

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

DALMATINER

0,033

9HUMHWQRQDMEROMãDWRSORWQRL]RODFLMVNDIDVDGQDSORãþD
vitka. ekosklad 13,5cm.
9HĀNRWOHW
QHPåNHWUDGLFLMH

EROMXĀLQNRYLWD
]DQHVOMLYD
Dalmatiner izolacijska plošča je patentiran izdelek podjetja Caparol.

&DSDUROGRR3RWRNSUL.RPHQGL.RPHQGD7)(LQIR#FDSDUROVLZZZFDSDUROVL

Trgovina Garden
Prešernova ulica 15
4000 Kranj
Tel št. 04 620 0262
Osredotočeni smo na kvaliteto in dobro
počutje, zato oblačila skrbno izbiramo
in vam nudimo le najboljše. Kot tako se
predstavlja italijanska znamka Please –
street fashion moda za ženske, ki imajo
rade udobje in ulični stil.
Pred kratkim smo se zaljubili v delo
slovenske modne oblikovalke Sonje
Ravbar in v našo kolekcijo vključili njene
unikatne kose srajc in majic.
Celotno kolekcijo dopolnjujemo z mod-

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

Dobrodošli v trgovini Garden –
cvetočem vrtu
modnih oblačil za mlade
in mlade po srcu.
oktober 2016 •

19

NAJ BO VAŠ ROJSTNI DATUM

NAGRAJEN!

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

Poslati morate še svoje osebne podatke s telefonsko številko na naš naslov:
Agencija Grafiti d.o.o. Kropa 27, 4245 Kropa do 4. 11. 2016.

Srečni izžrebanec bo dobil bon za 40 EUR, ki ga lahko koristi pri pokrovitelju
Restavracija Kavarna Pub Catering EJGA.

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

Nagrajenec prejšnjega meseca je Daniel Kočar, Pokopališka pot 10a, Naklo

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.

Uredimo grobno gredico

Sodobni ritem življenja narekuje hitre rešitve. Ker pa smo v času, ko še nekaj več pozornosti Pika na i
posvečamo urejanju grobov, bomo tokrat predstavili način, ki nam omogoči čim krajšo pot do V suhem vremenu seveda vse skupaj zalijemo, po
potrebi obnovimo peščene površine in očistimo
lepe zasaditve na grobu.
kamnite elemente. Kasneje preverimo, če smo

Izbor rastlin

V časovni stiski zagotovo ne bomo zgrešili, če
bomo izbrali nekaj zimzelenih trajnic in cvetočih
sezonskih lepotic, ter posegli po sorodnih barvah.
Za lažjo predstavo je predhodno najbolje izmeriti
grob, da točno vemo, kako velika je površina za
sajenje. Na vrtnariji si pomagamo tudi tako, da
izbrane rastline postavimo skupaj in preverimo,
kako delujejo kot celota.

Postavitev rastlin

Na površno, ki jo bomo zasadili, najprej razporedimo sadike še v lončkih, da vidimo končno podobo
in šele nato začnemo s sajenjem. Navadno imamo na grobu zelo ozek prostor za zasaditev, zato
namesto ravnih linij istih vrst rastlin raje sadimo
po principu trikotnika ali cik-cak postavitve ter
tako izmenjujemo dve do tri različne rastline. Če
pa imamo na voljo nekoliko večjo površino, seve-

da lahko ustvarimo tudi skupine rastlin, a se pri
neformalnih oblikah držimo pravila, da izberemo
liho število sadik na posamezno vrsto oz. sorto.

Menjava ali zgolj dodajanje sveže zemlje

Če smo pred sajenjem odstranili stare rastline,
smo s tem odvzeli tudi precej obstoječe zemlje.
Praznino delno zapolnimo s Plantella Specialno
zemljo za grobove. Črna
barva substrata lepo poudari rastline v zasaditvi.

med sadike dosuli dovolj zemlje, sicer jo dodamo
nekaj še kasneje. Ker je zemlja na grobu po navadi
bogata s hranili, takojšnje gnojenje ni potrebno.
Z dognojevanjem počakamo na pomlad, ko prezimne trajnice in mačehe spodbudimo k bujnemu
cvetenju s tekočim gnojilom Plantella Cvet.
Strokovnjaki Kluba Gaia

Sajenje

Večina sadik ima navadno precej močno
preraščen lonček, zato
jih je priporočljivo nekoliko razrahljati in natrgati
koreninsko grudo, da se
rastline čim hitreje zakoreninijo

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

NAGRADNO VPRAŠANJE:

Katero gnojilo spodbudi
trajnice k bujnemu cvetenju?
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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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: Slavica Soršak, Radovljica; Lojzka Taler, Zg. Gorje;
Minka Valjavec, Begunje
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

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

Novo v naši ponudbi
» GARAŽA SL. JAVORNIK

15,01 m2 ; zidana garaža na Dobravski
cesti na Slovenskem Javorniku. Garaža
ima kanal.
EI: ni potrebna
3.900 €

» 2SS CESTA 1. MAJA

49,10 m2; pritl/1, L. 1959, popolnoma
prenovljeno 2003. Ločen vhod, vrt in
parkirišče v uporabi. Kamin+električni
radiatorji. EI v izdelavi
45.000 €

» 3SS CESTA REVOLUCIJE

77,63 m2 ; 1 nad/5, Zgrajeno leta 1968,
popolnoma prenovljeno 2011 - 2014,
CK - merilniki toplote, balkon.
ER: v izdelavi
75.000 €

» 3SS CESTA MARŠALA TITA

74,8 m2 ; 3 nad./5, L. 1963, zelo lepo in
popolnoma prenovljeno leta 2012.
CK - merilniki toplote, balkon.
EI: v izdelavi
79.000 €

» Hiša CESTA T. TOMŠIČA

1/2 dvojčka;159,7 m2, K+P+M, L. 1964,
prenovljeno 1986. CK na zem. plin in
trda goriva. Sončna in mirna lokacja.
EI: v izdelavi
99.000 €

» 3SS GORENJSKI SONČEK

91,75 m2, 1 nad/3, NOVOGRADNJA;
notranje in zunanje parkirno mesto.
Lepo urejena soseska. Pogoji akcije na
naši spletni strani. ER: C 108.080 €

Cesta maršala Tita 68
4270 Jesenice

DVOSOBNA STANOVANJA

ZEMLJIŠČA

» CESTA TONETA TOMŠIČA
53.000 €
53,80 m2; 2 nad / 5, L. 1975, novi radiatorji, prenovljena
fasada in streha na stavbi, balkon, CK.
ER: v izdelavi
» 2SS SLOVENSKI JAVORNIK
53.000 €
82,23 m2 ; 1 nad / 1, L. 1905, nova PVC okna in CK - peč
na plin 2010. 80 m2 zemljišča v uporabi. 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

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

TRISOBNA STANOVANJA

» 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
» ULICA V. KEJŽARJA
69.000 €
83,90 m2; 3 nad/4, zgrajeno leta 1985, lepo vzdrževano,
CK - merilniki toplote, sončen balkon.
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
» HRUŠICA
115.000 €
130 m2, L. 1980, prenovljeno leta 2010 in leta 2015; dve
povezani stanovanjski enoti 2ss in 3ss. cca 150 m2
pripadajočega zemljišča, garaža in parkirno mesto. EI: D

HIŠE

» hiša CESTA MARŠALA TITA
69.000 €
93 m2, K+P+1+M, L. 1905, prenovljeno 1995, gostinski
lokal v pritl., duplex dvosobno stanovanje v nadstropju
in mansardi. Garaža, parkirno mesto, lastna CK . ER: G
» 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
» hiša RAZGLEDNA CESTA
180.000 €
300 m2, 2ss v pritličju; 4sobno stanovanje v mansardi
Prenovljeno 2004. 714 m2 sončnega zemljišča z vrtom
in garažo, balkon. Popolnoma ločeni priključki. ER: D.
» Hiša; MOJSTRANA
271.000 €
301m2; K+P+M, L. 1978, delno prenovljena leta 2010 ,
CK na olje in trda goriva. Pripadajoče zemljišča z veliko
teraso. Neposredna bližina šole, vrtca, trgovine, pošte,
sprehajalnih poti in neokrnjene narave.
ER: D

SOSESKA GORENJSKI SONČEK
Prodaja, ogledi in rezervacije

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

E NA WW
PREVERIT

I
WAGEN.S
W.VOLKS

Čas je za akcijo!
V času turneje veljajo prav posebne fantastične cene. Preverite ponudbo in ob nakupu
novega vozila izkoristite prihranek do 2.500 EUR*, bon za financiranje do 1.500 EUR**
ter komplet zimskih pnevmatik s platišči***. Ja, res fantastično!
Fantastična ponudba velja za modele: up!, Polo, Golf, Golf Variant, Golf Sportsvan,
Caddy, Jetta, Passat, Passat Variant, Touran in Sharan. Velja za vozila na zalogi do
15. 11. 2016. Za več informacij o ponudbi se obrnite na našega prodajnega svetovalca.

Gozdarska
čelada
Classic

46,30 €

Oregon
gozdarske
hlače

88,00 €

Usnjene
delovne
rokavice
Classic

11,90 €

Za nakup kompleta: čelada, hlače,
rokavice nudimo 7% popusta.

Gozdarski
meter
Spencer

akcija
58,18 €

45,14 €

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

Za več informacij o prodajni akciji in ogled programa Makita nas obiščite v naši dobro založeni trgovini!

Volkswagen

Emisije CO2: 174−0 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,4−3,4 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,1211−0 g/km. Število
delcev: 9,9−0. 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. *Višina prihranka je odvisna od modela. **Bonus v obliki
znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti do 1.500 EUR z DDV velja v primeru hkratnega financiranja/najema vozila preko družbe
Porsche Leasing SLO d.o.o. in permanentnega Porsche kasko zavarovanja vozila preko Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji,
ki je del skupine Porsche Finance Group Slovenia pod pogoji akcije VWBON16. Več na www.porscheleasing.si. ***Dobroimetje na kartici
zvestobe Volkswagen Card, ki velja za zimski komplet koles na originalnih jeklenih platiščih z zimskimi pnevmatikami Semperit iz zimske
ponudbe originalne dopolnilne opreme Volkswagen. Kartico zvestobe lahko brezplačno naročite pri pooblaščenem trgovcu ali serviserju
Volkswagen ali na spletni strani www.porsche-group-card.si. 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
VWoglasOV_Turneja2016_148x210_dealer.indd 1
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Upravljanje stavb
Poslovanje z nepremičninami
Energetski inženiring

IZBRANA ponudba nepremičnin

novo

HRUŠICA, BELO POLJE – hiša (dvojček) 210 m2, zgrajena l. 1988,
adaptirana l. 2006 (streha, okna, vrata, garažna vrata, nadstrešek,
peč na olje), 518 m2 zemljišča za hišo. Eno ali dvo-družinska hiša
v 3. etažah (1. zidana betonska pol-vkopana, 2. in 3. montažni).
Je zadnja hiša v naselju, na mirni in sončni lokaciji. Dva balkona z
veliko letno teraso. EI razred E. Cena: 139.000 EUR.

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

KOROŠKA BELA, CENTER – vrstna hiša s sončno teraso 110 m2, zgrajena
l. 1976, adaptirana l. 2007 (okna, vrata, streha), 215 m2 zemljišča,
K+P+1N. Prijetna enodružinska hiša v neposredni bližini šole, vrtca, igrišč,
trgovine, idr. Možna menjava (z doplačilom) za 1-1,5 sobno stanovanje v
nižjem nadstropju od Koroške Bele do Radovljice. Nakup priporočamo
družini s šoloobveznimi otroki. EI razred F. Cena: 115.000 EUR.

ugodno

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. Veliki in
svetli prostori. Ogrevanje z elektriko in na trda goriva, možnost priklopa na plinovod.
Dovolj parkirnih mest. ZK urejeno, EI razred D. Cena: 54.800 EUR.

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.

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.

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.

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.

vila
blok

sončno

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.

RADOVLJICA, GRADNIKOVA – 3 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: 87.700 EUR.

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 razred G. Cena 145.000 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, l. 2012,
109.327 km

29.900€

12.900€

Audi A3 1.6 TDI DPF.
BUSINESS., l. 2012,
104.176 km

Audi A5 2.0 TDI SPORTBACK
QUATTRO, l. 2014,
105.328 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.
18.900€

BMW serija 3: 318d.
BUSINESS AVTOMATIK,
l. 2013, 120.789 km

18.900€

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

19.900€

30.900€

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

52.900€

BMW serija X1: sDrive16d,
l. 2014, 87.353 km, servisna
knjiga, ALU platišča

13.900€

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

www.avto-lesce.si

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

12.500€

11.500€

Ford Focus Karavan 1.6
TDCi, l. 2014, 101.717 km,
servisna knjiga

Ford C-Max 1.6 TDCi
Trend, l. 2014, 104.501 km,
navigacija

13.600€

17.900€

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

VW Sharan 2.0 TDI Blue
Motion, l. 2012, 101.658 km,
servisna knjiga, navigacija

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

ZIMSKE GUME
ŽE NA ZALOGI !!!

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

M 041 641 197

T 04 580 21 74
oktober 2016 •
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www.peugeot.si

DA BO VAŠ AVTO
V ODLIČNI FORMI:
JEKLENA PLATIŠČA

10
20 % POPUSTA*
MOŽNOST PLAČILA
DO 24 OBROKOV S KARTICO
MOJ PEUGEOT DINERS CLUB
*Ponudba velja le za člane programa ugodnosti Moj Peugeot do vključno 30. 11. 2016 . Slika je simbolična.

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

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€

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
Od ponedeljeka do četrtka od 8.00 do12.00
in od 13.00 do 17.00 ure
Petek: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00 ure
Ob sobotah, nedeljah in praznikih zaprto
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