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najboljši že 25 let

NAJUGODNEJŠI NAČIN
OGREVANJA
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DOMAČE SPECIALITETE
V GOSTILNI BOR
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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!

OPTIKA MESEC VIDA MIHELČIČ S.P., CESTA MARŠALA TITA 31, JESENICE
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www.volkswagen.si

tel + 386 (0)8 205 77 97

OPTIKA MESEC BLED
tel + 386 (0)8 205 77 97
OČESNA AMBULANTA
optometristični pregledi
okulistični pregledi
predpisi kontaktnih leč in
kontrolni pregledi

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

OČESNA AMBULANTA

tel:optometristični
08 205pregledi
77 97
okulistični pregledi
predpisi kontaktnih leč in
kontrolni pregledi

OPTIKA MESEC BLED
OPTIKA
Poslovni
center
korekcijska
očala Union,
mehke in poltrde
kontaktne
Ljubljanska
cesta
11, leče
modna sončna očala
Bled
športna sončna očala
sončna očala z dioptrijo

OPTIKA MESEC JESENICE
Cesta maršala Tita 31,
Jesenice
tel + 386 (0)4 583 26 63
www.optika-mesec.com

Oglas_OptikaMesec_105x148.indd 1

Novi Tiguan. Vznemirljivo inovativen.
Novi Tiguan z odličnimi voznimi lastnostmi in naprednimi sistemi je idealen sopotnik

OPTIKA
MESEC
BLEDzasnova poudarja športnost in eleganco, obenem pa
za nova doživetja.
Nova oblikovna
se njegova zunanjost
ponaša
z vrsto markantnih detajlov. Številni asistenčni sistemi,
Poslovni
center
Union,
sodobne tehnologije in raznolike povezljivostne rešitve med vsako vožnjo zagotavljajo
Ljubljanska
cesta
11,nove možnosti in odpirajo vrata v svet novih doživetij.
še višjo raven udobja,
prinašajo
Bled
Za več informacij o Novem Tiguanu se obrnite na našega prodajnega svetovalca.
OPTIKA MESEC JESENICE
Cesta maršala Tita 31,
Emisije CO : 170−123 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,4−4,7 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NO : 0,0519−0,0183 g/km.
Jesenice
Število delcev: 0,000117−0,000005 x 10 . Ogljikov dioksid (CO ) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.
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Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k
in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Na sliki je model Tiguan z opcijsko
10

tel
+ 386
(0)4
583 26prizemnega
63 ozona, delcev PM
čezmerno
povišanim
koncentracijam
opremo R-Line. Slika je simbolna.
www.optika-mesec.com

Avtohi{a Vrta~, d.o.o. Kranj
20/01/15 15:10

Delavska cesta 4, 4000 KRANJ,
tel.: 04 27 00 200, www.avtohisavrtac.si
VWoglasTiguan_2016_210x297_dealer.indd 1
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kih, sredah in petih od 12. do

Če imate bolečine, nas pokličite
041/906
 836
na telefon
VSF
Del. čas: ponedeljek, sreda,
petek od 12.30 do 17.30;
torek, četrtek
od 10.00 do 13.00
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Lokacija ordinacije: Britof
292, 4000 Kranj
VSF

4FOJǏOP
,SJäF
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2016
2-PLBDJKBPSEJOBDJKF

do deset terapij.

HRBTENICA CENTER D.O.O., SENIČNO 82, KRIŽE

zdravljenje. / Foto: Tina Dokl

www.peugeot.si

POIŠČITE
NAJLEPŠO
CESTO!
ZAVAROVANJE ZA

1€ / DO 2.800 € PRIHRANKA

Ponudba velja za 208 5V Allure, 1,6 BlueHDi 100, s kovinsko barvo in sredinskim naslonjalom za roko. Primer informativnega izračuna ﬁnančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208
Allure (1,6 BlueHDi 100); maloprodajna cena z DDV je 15.251 EUR; mesečno odplačevanje; mesečni obrok je 159 EUR pri 36 % 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 12. 09. 2016 znaša 9,8 % in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno
obrestno mero 8,2 %; ﬁnancirana vrednost 9.761 EUR; skupni znesek za plačilo 18.469 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 5,6 l/100 km. Izpuh CO2: od 79 do 129 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost
speciﬁčne emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0140 do 0,0686 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do 0,000113g/km.
Število delcev: 0,01 do 9,31. Ogljikov dioksid (CO�) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal

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

PEUGEOT 208

AVTO 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

9.999 €

Ford C-Max 1.6 TDCi Ambiente,
l. 2012, 148.985 km, diesel, 95 km,
enoprostorec

14.999 €

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

25.500 €

Toyota RAV4 4WD 2.2 D-CAT
Executive Avt., l. 2014, 65.815 km,
DIESEL, 150 KM

12.500 €

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

9.999 €

Opel Meriva 1.7 CDTI Enjoy SLO
1. LAST., l. 2012, 103.950 km,
diesel, 131 km

13.000 €

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

10.499 €

Kia CeeD 1.6 CRDi STYLE NAKUP
BREZ POLOGA 72 MES. X 182 EUR,
L. 2013, 128.774 km, diesel, 90 km

12.450 €

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

11.999 €

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

11.850 €

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

17.500 €

Vw Sharan 2.0 TDI DSG 7
SEDEŽEV PANORAMA POLOG
1750 EUR, l. 2011, 154.872 km

8.950 €

Renault Scenic 1.5 DCi NAKUP BREZ
POLOGA 72 MES. X 154 EUR, l. 2013,
136.565 km, diesel, 110 KM

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

7.500 €

9.450 €

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

12.800 €

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

9.999 €

VW Passat 2.0 TDI BMT COMF.
NAKUP BREZ POLOGA, l. 2011,
145.275 km, diesel, 140 KM

VW Golf 1.6 TDI NAVY BREZ
POLOGA 72 MES. X 173 EUR, l.
2013, 149.597 km, diesel, 90 km

NAKUP NA POLOŽNICE
z min. 10% pologom
NOVO! NAKUP VOZIL DO
15.000 EUR BREZ POLOGA
IN KASKO ZAVAROVANJA!
september 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
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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: 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 €

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

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

9.050 €

3.685 €

Renault Twingo SCe 70
Dynamique, l. 2015, 17.180 km,
ABS, servo volan, ALU platišča

6.444 €

Opel Astra Karavan 1.7 CDTI
Cosmo, l. 2007, 237.354 km, multif.
servo volan, tonirana stekla

7.260 €

Dacia Sandero 1.2 16V Ambiance,
l. 2012, 34.006 km, ABS, servo
volan, avtoradio, garažiran

10.750 €

Fiat Ducato 2.3D Furgon potujoča
delavnica, l. 2008, 182.012 km,
ABS, avt. klima, vlečna kljuka

13.767 €

Ford Fiesta 1.6 TDCi Titanium,
l. 2015, 60.612 km, ABS, ALU platišča, tonirana stekla, avt. klima

Audi A4 Avant 2.0 TDIe, l. 2012,
183.950 km, ABS, tempomat, garažiran, ALU platišča. mult. servo volan

18.099 €

16.980 €

Renault Megane Berline TCe130 Energy
Bose Edition, l. 2016, 3.687 km, meglenke, ABS, navigacija, multif. servo volan

29.075 €

Renault Kadjar TCe 130 Energy
Zen, l. 2016, 5 km, ABS, avt. klima,
multif. servo volan, tempomat

10.749 €

Nissan Navara 2.3 dCi 190
N-CONNECTA, l. 2016, 9.479 km,
ABS, multif. servo volan, ALU platišča

Nissan Note 1.2 Visia , l. 2016, 0
km, ABS, servo volan, avtoradio,
avtotelefon

12.619 €

4.900 €

Nissan Juke 1.5 dCi Acenta, l. 2014,
54.328 km, ABS, multif. servo volan,
ALU platišča, garažiran

Fiat Bravo 1.4 T-Jet Emotion, l.
2009, 174.950 km, servo volan, ALU
platišča, meglenke, serv. knjiga

8.450 €

10.699 €

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

Renault Clio 1.2 16V Limited, 13 km,
l. 2016, ABS, ESP, servo volan, ALU
platišča, garažiran, serv. knjiga

13.950 €

16.750 €

Nissan Juke 1.6 Visia STYLE
EDITION, l. 2016, 200 km, ALU platišča, klima, ABS, garažiran

BMW serija 3: 316dA, l. 2013,
179.789 km, ABS, klima, tonirana
stekla, garažiran, multif. servo volan

23.250 €

21.333 €

Nissan Qashqai 1.2 DIG-T 360°, l.
2016, 7.542 km, ABS, multif. servo
volan, ALU platišča, PDC/Parktronic

Renault Trafic Grand Passenger
Confort Energy dCi145 8+1, l. 2016,
18.770 km, ABS, avtomatska klima

30.900 €

8.990 €

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

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

Nissan Micra 1.2 Visia, l. 2016, 0 km,
ABS, multif. servo volan, tonirana stekla, pot. računalnik, električni paket

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.

september 2016 •
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Kako izbrati najugodnejši način ogrevanja?
Način ogrevanja se določi že v prvih zasnovah gradnje. Najbolj
razširjeno za ogrevanje sanitarne vode in za ogrevanje prostorov je
centralno ogrevanje, kjer se iz enega sistema ogreva več stanovanj
ali etaž. Sledi lokalno ogrevanje (npr. ogrevanje s pomočjo bojlerja)
in nato daljinsko (preko toplarne). Za zamenjavo energenta in načina
ogrevanja se je najbolje odločiti, ko trenutno ogrevanje ni več energetsko varčno in izračun pokaže, da se investicija v nov način hitro
povrne. Seveda ob predpostavki, da poskrbite tudi za druge ukrepe,
ki pripomorejo k varčevanju z energijo(dobra fasadna izolacija, okna,
ki tesnijo, saniranje toplotnih mostov, termostatski ventili idr.). V
blokih je zamenjava načina ogrevanja oziroma prenova kotlovnice
izvedljiva z večinskim soglasjem. Pred zamenjavo je treba preveriti
tudi občinske akte, saj je ponekod določen vrstni red zamenjave energenta. A poglejmo prednosti in slabosti različnih načinov ogrevanja?

ELEKTRIČNA ENERGIJA: IR OGREVANJE je radiacijsko
ogrevanje, kjer so ogreti vsi predmeti v prostoru, občutek pa je kot
toplota sonca
Prednosti:
- ni izpustov CO2
- nizka poraba
- večji učinek izolacije
- postopna investicija
- odpade prostor za kurilnico
- dolga življenjska doba
Pomanjkljivosti:
- ni ogrevane vode (možnost dokupa bojlerja)
Strošek ogrevanja in vzdrževanja na leto: cca. 850 evrov
Višina investicije: cca 12.000 evrov

ELEKTRIČNA ENERGIJA: TERMOAKUMULACIJSKE
PEČI so primerne predvsem za ogrevanje sob, kjer ni druge izbire
Prednosti:
- akumulirajo toploto in jo oddajajo še dolgo po tem, ko niso več prižgane
Pomanjkljivosti:
- pri starejših modelih je uporabljena azbestna izolacija
- lahko so potrebne močnejše varovalke
Strošek ogrevanja in vzdrževanja na leto: cca. 1200 evrov
Višina investicije: cca. 4000 evrov

TOPLOTNA ČRPALKA: ZRAK-VODA pomeni, da se za ogre-

vanje izkorišča toplota okoliškega zraka
Prednosti:
- najcenejši način ogrevanja s toplotno črpalko

BOŠTJAN KUNŠIČ s.p.
PERNIKI 4, ZGORNJE GORJE

EKOCLEAN, ekološke storitve, d.o.o.
Podljubelj 259, 4290 Tržič, G: 041 989 987
E: narocila@ekoclean.si, www.ekoclean.si

• EKOLOŠKO ČIŠČENJE CISTERN
ZA OGREVANJE
• RAZREZ CISTERN
• RAZREZ PEČI

G:

040 811 681

SEKANCI PRNIKAR

• odkup in pospravljanje vej
• posek in spravilo lesa

Pravočasno se odločite
za čiščenje vaše
cisterne in se izognite
neprijetnostim in
okvaram peči.
Visoko kvalitetne storitve našega podjetja dosegajo
najvišje okoljske standarde in zadovoljijo
še tako zahtevne stranke.
6
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www.sekanci.com
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PALETA 975 kg
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Strošek ogrevanja in vzdrževanja na leto: cca. 850 evrov
Višina investicije: cca. 12.000 evrov

TOPLOTNA ČRPALKA: ZEMLJA-VODA izkorišča za ogre-

vanje toploto zemlje, ki ima stalno temperaturo
Prednosti:
- dober izkoristek
- dolga življenjska doba, saj je pod zemljo
- tih način delovanja

Pomanjkljivosti:
- potrebnega je veliko prostora ob objektu, zemlja mora biti čim bolj
vlažna
- zemljišče, kjer je položen kolektor, ne sme biti asfaltirano ali zabetonirano

Pomanjkljivosti:
- ni vsaka lokacija primerna za takšen sistem
- strošek vrtine je lahko visok
- potrebna so dovoljenja in analiza vode

Ž

Ž
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KURILNO OLJE: S kotlom na centralno ogrevanje se greje radiatorje ali pa talno ogrevanje.
Prednosti:
- enostavna uporaba
- primerno za gretje vode za ogrevanje in sanitarne vode
Pomanjkljivosti:
- največja količina CO2
- potreben je prostor za kurilnico in cisterno
- en od najdražjih energentov (cena se konstantno spreminja)
- slab ogrevalni izkoristek
Strošek ogrevanja in vzdrževanja na leto: cca. 2300 evrov
Višina investicije: cca. 10.000 evrov
Trgovina Lesce
tel.: 535 36 16, 535 36 23,
535 36 19 (nabava),
e-mail: trgovina@kgz-sava.si

Strošek ogrevanja in vzdrževanja na leto: cca. 650 evrov
Višina investicije: cca. 17.000 evrov

Prednosti:
- ni izpustov CO2
- velika toplotna moč
- stalna temperatura podtalnice

PALETA 1350 kg

17. 08. 16 09:32

Pomanjkljivosti:
- slabši izkoristek pri nižjih temperaturah
- pri nižjih temperaturah je lahko relativno glasna

podtalnice za ogrevanje

Ž

Ž Ž
&(1$='267$92

Strošek ogrevanja in vzdrževanja na leto: cca. 700 evrov
Višina investicije: cca. 15.000 evrov

- lahko se jo uporablja tudi za ohlajanje

TOPLOTNA ČRPALKA: VODA-VODA

1000 kg

3

95(Î$

Ž

Ž

Ž

'267$9$32&(/271,6/29(1,-,

PALETA 975 kg

Ž

&(1$96./$',ĢÎ8

95(Î$

Ž

Ž

0HģDQL

95(Î$

1000 kg

3

PALETA 975 kg

Ž Ž
&(1$='267$92

95(Î$

Ž

Ž

SESTAVA:
Bukev: 80%
Smreka: 20%
Kur. vr.: od 16,3 do 19 MJ/kg
Pepel:0,92%

95(Î$

1000 kg

PALETA 1050 kg

Ž

1000 kg

95(Î$

Ž

Ž

&(1$96./$',ĢÎ8

95(Î$

1000 kg

352),/(6$

6PUHND

95(Î$

PALETA 1050 kg

Ž Ž
&(1$='267$92

3

1000 kg

Ž

95(Î$

&(1$96./$',ĢÎ8

SESTAVA:
Jelka/Smreka: 100%
Kur. vr.: od 16,5 do 19 MJ/kg
Pepel: do 0,7%

!3 3 3

$5%25(.2$

6PUHND

!3 3 3

SESTAVA:
Smreka: 100%
Kur. vr.: od 16,5 do 19 MJ/kg
Pepel:do 1,2%

95(Î$

3(/(7,)$Ģ$

JESENSKA
3218'%$.85,9
-(78

95(Î$

0808240

!3 3 3

%UH]SODÏQLWHOHIRQ

izkorišča toploto

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

E:

T: 04 53 53 619

tadeja.kuncic@kgz-sava.si
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PLIN:

- najvišja kurilna vrednost biomase

Prednosti:
- stabilna cena
- čist vir energije (stranska produkta sta para in manjša količina CO2)
- enostavno vzdrževanje in dober izkoristek

Strošek ogrevanja in vzdrževanja na leto: cca. 750 evrov
Višina investicije: cca. 12.000 evrov

Ogreva se s pomočjo zemeljskega plina ali utekočinjenega
naftnega plina (UNP). Za koriščenje se potrebuje kondenzacijski plinski kotel.

Pomanjkljivosti:
- energijsko smo odvisni od uvoza plin
- UNP je najdražji energent, zanj pa je treba postaviti cisterno
Strošek ogrevanja in vzdrževanja na leto: cca. od 1500 do 2500 evrov
Višina investicije: cca. od 8500 do 9500 evrov

DRVA so razžagana na dolžine 25, 33 ali 50 cm.
Prednosti:
- cenovno konkurenčno gorivo
- z dobrim kotlom odličen izkoristek energije gorenja
Pomanjkljivosti:
- neavtomatizirano ogrevanje
- potrebno je skladiščenje, če se lotite priprave drv sami, pa je to
fizično in zamudno delo
Strošek ogrevanja in vzdrževanja na leto: cca. 350 evrov
Višina investicije: cca. 13.000 evrov

SEKANCI so koščki v nepravilni pravkotoni obliki.
Prednosti:
- primerni za večje porabnike
- najnižji strošek ogrevanja
- možnost popolnega avtomatiziranega ogrevanja
Pomanjkljivosti:
- visok strošek investicije
- potrebnega je veliko prostora za skladiščenje in obratovalne naprave
Strošek ogrevanja in vzdrževanja na leto: cca. 500 evrov
Višina investicije: cca. 16.000 evrov

PELETI so narejeni iz čistega lesa, valjaste oblike (bukev ali smreka)
Prednosti:
- avtomatizirano ogrevanje
- možnost nadzora ogrevanja na daljavo

Pomanjkljivosti:
- skladiščenje v izključno suhih prostorih
- različne kakovosti pelet

BRIKETI so stiskani do premera 10 cm, namenjeni za odprt ogenj
(kamin), peči za centralno kurjavo.
Prednosti:
- v primerjavi z drvmi, imajo višjo kurilno vrednost
- ostane manj pepela
- manj dela kot z drvmi
Pomanjkljivosti:
- primerni za kamine, kmečke peči
- potrebno je veliko suhega prostora za skladiščenje
- visoka cena
Strošek ogrevanja in vzdrževanja na leto: cca. 500 evrov
Višina investicije: cca. 13.000 evrov
Strokovnjaki svetujejo, da se je najprej odločite za energent, ki naj bo
varčen in prijazen okolju. Razmislite tudi, ali imate dovolj prostora za
hrambo energenta, in o vašem načinu življenja – naj bo ogrevanje prilagojeno vam. Tako bodo tisti, ki imajo doma drva oziroma možnost ugodnega nakupa, izbrali kotel na biomaso, tisti, ki veliko časa preživijo v službi,
bodo izbrali energent ”na gumb”, kot sta toplotna črpalka ali pa plinski
kotel. Določeni sistemi zahtevajo od vas tudi več sprotnega vzdrževanja
(npr. čiščenje pepela). Za večino načinov ogrevanja je na voljo tudi državna
subvencija, v razpisu Ekosklada pa so določeni točni pogoji.

Okvirna poraba za ogrevanje

Na splošno velja, da naj bi klasična slovenska hiša samo za ogrevanje 150
kvadratnih metrov prostorov porabila približno 2.300 l kurilnega olja, kar
znese več kot 2.300 € letno. Poraba ogrevanja z drvmi bi znašala 550 € za
10 kubičnih metrov trdega lesa. Za ogrevanje s sekanci bi porabili 460 €
(za 28 kubičnih metrov), pri ogrevanju s peleti pa 1.100 € za 5 ton peletov
(cene so okvirne in nihajo). V hiši je najbolj optimalna temperatura med
20 in 22 °C, v spalnih prostorih med 18 in 20 °C. Do 6 % energije lahko
privarčujete, če je temperatura v stanovanju 1 °C nižja.
Vsebino so pripravili strokovnjaki:
Marko Rojs, univ. dipl. gosp. inž. str., Leopold Kopše, Gorazd Zobavnik
Vir: domzamlade.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
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• KOTLI NA BIOMASO, PELETE,
PLIN, OLJE, DRVA
• SONČNI KOLEKTORJI
• TOPLOTNE ČRPALKE
• KLIMATSKE NAPRAVE
TRGOVINA • VODOVODNE INŠTALACIJE • OGREVANJE •
SVETOVANJE • PROJEKTIRANJE • IZVEDBA

SAMO OD 20.9. DO 30.9.2016 oz. do odprodaje zalog
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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

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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Iz naših krajev
Župan sprejel loške
olimpijce

Škofja Loka, 24. avgust 2016 - Letošnje
poletne olimpijske igre so sicer končane in
kot vemo, so bile uspešne tudi za Slovence.
Naši športniki so iz Ria prinesli kar štiri
medalje, od tega eno zlato, ki jo je osvojila
judoistka Tina Trstenjak. Najboljša uvrstitev
doslej pa je uspela tudi rokometašem, ki
so izgubili vsega dve srečanji, obakrat s
končnima nosilcema medalj - zlatimi Danci in
bronastimi Nemci. Bili so drugi v svoji skupini,
se prebili v četrtfinale, kjer pa so jih izločili
Danci. Slovenska izbrana vrsta pod vodstvom
selektorja Vujoviča je tako osvojila 6. mesto,
kar je njen doslej najboljši olimpijski rezultat.
V ekipi so bili tudi trije Škofjeločani - Jure
Dolenec, Matej Gaber in Darko Cingesar. Vse
tri je sprejel škofjeloški župan Miha Ješe, ki
je upravičeno ponosen nanje. Pomembno
pa je tudi to, da so vsi trije rokometaši, ki
izhajajo iz škofjeloške rokometne šole, velik
vzor mladim. Matej Gaber in Darko Cingesar
sta že začela s svojimi klubskimi obveznostmi;
Gaber prehaja v madžarski Szeged, Cingesar
pa k sosedom, v Zagreb, ki ga vodi selektor
Vujovič. Jure Dolenec se vrača v francoski
Montpellier.
Vir: Občina Škofja Loka

Župan sprejel heroje

Kranj, 25.avgust 2016 - Župan Mestne
občine Kranj Boštjan Trilar je konec avgusta
Delavska cesta 4, 4000 KRANJ,
sprejel kranjske heroje, ki so nedavno rešili
tel.: 04 27 00 210, www.avtohisavrtac.si
utapljajočo se osebo iz reke Save. Klemen,
Peter in Tomaž so podrobno razložili, kako
je potekalo reševanje. Na vprašanje župana,
ali bi ponovno storili enako, so vsi trije
odgovorili, da zagotovo, kljub temu, da
se zdaj še bolj kot prej zavedajo, da bi
bilo reševanje lahko usodno tudi za njih.
alu d.o.o.,
Podboršt
pri Komendi 007b,
Komenda
Oblak alu d.o.o., PodborštOblak
pri Komendi
007b,
1218 Komenda
Reka1218
Sava ima
namreč na mestu reševanja
mnogo vrtincev.
in salon:
Kranj
PE in salon: SavskaPE
loka
8, 4000Savska
Kranj loka 8, 4000
Spomnimo: Potem ko je Klemen zagledal
STEKLARSTVO IN
STEKLARSTVO IN
utapljajočo se osebo v Savi ter poskrbel
IZDELAVA
ALU STAVBNEGA POHIŠTVA
IZDELAVA ALU STAVBNEGA
POHIŠTVA
za to, da se ni izgubila, je Peter priskočil
na pomoč ter odplaval po utapljajočega
www.oblak-alu.si www.oblak-alu.si
info@oblak-alu.si info@oblak-alu.si
se človeka. Na pomoč je priskočil tudi
041/34-30-20,
041/72-16-17,
041/73-47-20
041/34-30-20,
041/72-16-17,
041/73-47-20
direktor
Gasilsko reševalne službe Kranj
Krišelj, ki je poklical ekipo nujne
04/204-11-46
tel: 04/204-12-93 tel: 04/204-12-93
fax: 04/204-11-46 fax: Tomaž
medicinske
pomoči. Peter, Klemen in Tomaž
komerciala: komerciala@oblak-alu.si
ID
DDV: SI40892069
komerciala: komerciala@oblak-alu.si
ID DDV: SI40892069

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

d.o.o.

administracija:
direktor:

d.o.o.

Proizvodnja
in montaža
vesna@oblak-alu.si
vesna@oblak-alu.si
administracija: TRR:
TRR: SI56 3300 0000 2447 689
SI56 3300 0000
2447 689
aluSI56
oken
in vrat,
brane@oblak-alu.si
brane@oblak-alu.si
direktor:
SI56 0231 2025 5147 548
0231
2025 alu
5147 548

so utapljajočo se osebo potegnili iz vode
ter ji nudili pomoč do prihoda reševalcev.
Župan Trilar je herojem čestital za pogum
ter jim izročil spominska darila Mestne
občine Kranj.
Vir in foto: Mestna občina Kranj

Slovenski planinski
muzej - prejemnik
nagrade kralja
Alberta I.

St. Moritz/Kranjska Gora, 3. september
2016 - Slovenski planinski muzej je letošnji
dobitnik nagrade The King Albert I. Memorial
Foundation (spominski sklad kralja Alberta I.),
ki se podeljuje vsaki dve leti posameznikom
in institucijam za vidne rezultate v odnosu
do gora, imajo pomemben vpliv na gorski
svet oziroma so dosegli odlične rezultate
pri obravnavi tem, ki se nanašajo na gorski
svet. Poleg Slovenskega planinskega muzeja
so letošnji dobitniki nagrade (plakete in
zlate medalje) še raziskovalec ledenikov in
klimatolog Michael Krautblatter (Nemčija),
plezalca Claude in Yves Remy (francoski del
Švice) ter plezalca Nives Meroi in Romano
Benet (Italija). Podelitvena slovesnost je bila
3. septembra 2016 v St. Moritzu v Švici
oziroma na vrhu Diavolezze. Obrazložitev
nagrade za Slovenski planinski muzej je
podal Beat Hächler, direktor Švicarskega
planinskega muzeja Bern in član sveta
Fundacije. Poleg veleposlanika RS v Švici mag.
Franca Mikše so se podelitve iz Slovenije
udeležili vodja projekta Slovenski planinski
muzej Miro Eržen, direktorica muzeja Irena
Lačen Benedičič in kustodinja Elizabeta
Gradnik ter predsednik Planinske zveze
Slovenije Bojan Rotovnik. Slovenski planinski
muzej deluje kot enota Gornjesavskega
muzeja Jesenice katerega soustanoviteljica
je Občina Kranjska Gora, ki zagotavlja večino
(skoraj 80%) potrebnih finančnih sredstev,
poleg Ministrstva za kulturo RS. Posebno
pomembno vlogo (ne le v finančnem smislu)
imajo partnerji Slovenskega planinskega
muzeja Planinska zveza Slovenije, Ustanova
Avgusta Delavca in Triglavski narodni park, ki
prispevajo k prepoznavnosti projekta.
Vir: Občina Kranjska Gora
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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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ODKUP
HLODOVINE

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

plačilo takoj

Jejte dobro! Jejte
zdravo! Jejte varno!

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

POKLIČITE:

040 370 000
JERNEJ

Vašega obiska se veselimo!

S&J d.o.o.

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

PARKETARSTVO
AM, Aljaž Mauko s.p.
VRBNJE 31A,
RADOVLJICA
GSM: 031 547 709
•
•
•
•

polaganje vseh vrst parketov
brušenje parketa
obnova parketa
polaganje in dobava pvc vinil
talne obloge in laminata

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
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Iz naših krajev
Radovljica, 30. avgust 2016 –
Konec avgusta je potekala prva
javna razprava v sklopu izdelave
Celostne prometne strategije
Občine Radovljica. Javna razprava
z naslovom “Pametna mobilnost
za uspešno občino” je udeležence
razprave popeljala na teren. Dve
skupini sta se postavili v vlogo
pešcev, dve pa v vlogo kolesarjev.
V eni uri so prehodili in prekolesarili
označene poti in si med potjo
zabeležili probleme, nevarnosti in
potenciale, vezane na prometno in
prostorsko problematiko v občini.
Skozi celotno javno razpravo so
izpostavili več problematičnih
področij in posameznih točk.
Strinjali so se, da na nekaterih
odsekih manjkajo ali pa so napačni
prometni znaki in talne označbe.
Posebej so izpostavili problematiko
pešcev in kolesarjev. Vozišča so
večkrat razpokana in zakrpana, zato
se v luknjah v primeru dežja nabere
voda. Pozimi so te luknje nevarne
zaradi ledu, poleti pa se jih kolesarji,
z za voznika nepredvidenimi
potezami, izogibajo in tako ogrožajo
svoje življenje. Prehodi za pešce
se ponekod zaključijo s parkirno
površino za avtomobili, neurejena
pa so tudi nekatera križanja
pešcev in kolesarjev z avtomobili
pri dostopih do hiš. Izpostavili
so tudi neurejenost površin za
gibalno ovirane, saj so robniki v
več primerih visoki in preostri, kar
močno otežuje gibanje ranljivih
skupin. Kljub vsem pripombam pa
je prometna in prostorska ureditev v
Radovljici veliko boljša kot v ostalih
krajevnih skupnostih. Izpostavili
so pomanjkljivo infrastrukturo za
pešce, težave z železniško progo in
veliko količino tovornega prometa v
Krajevni skupnosti Podnart ter težave
z nivojskim križanjem železniške
proge v Lescah. V zadnjem delu so

prisluhnili predlogom rešitev, ki bi
pomembno prispevale k izboljšanju
trajnostne mobilnosti v občini.
Strinjali so se, da je pomembno
sprejeti ukrepe za umirjanje
prometa. Eden izmed predlogov
predstavlja omejitev hitrosti z 90 na
50 km/h na odsekih izven naselja
in s 50 na 30 km/h znotraj strjenih
naselij. Določena parkirišča bi se
moralo prestaviti, da bi pridobili več
površin za pešce in kolesarje, prav
tako bi bili lahko pešci in kolesarji
pod podvozom železniške proge med
Radovljico in Lescami izven nivojsko
vodeni. Pomembno je povezati
naselja levega in desnega brega
Save ter naselja na obeh straneh
avtoceste. Posamezne projekte je
treba vključiti v večje projekte in se
tudi navezati na sosednje občine,
predvsem na Žirovnico in Bled. »V
procesu izdelave Celostne prometne
strategije
Občine
Radovljica
se ne smemo omejiti samo na
urbana območja, temveč moramo
posebno pozornost posvetiti tudi
podeželskemu območju in njihovi
povezavi z mestnim okoljem,« pravi
Miha Jazbinšek iz MK projekt, d.o.o..
Naložbo sofinancirata Republika
Slovenija in Evropska unija iz
Kohezijskega sklada. Druga javna
razprava bo 22. septembra.
Vir: Občina Radovljica /Gorenjski Grafiti

Končana obnova leške
osnovne šole

Radovljica, 30.avgust 2016 - Konec
avgusta je bil zaključen 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 in foto: Občina Radovljica

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

ODKUP,
POSEK,
SPRAVILO
IN PREVOZ
LESA
Darko Marolt s.p.

Uspešno izvedena
1. javna razprava
»Pametna mobilnost
za uspešno občino«

TAXI Marolt

Prevozi oseb
NON-STOP
5+1 8+1

041
953 505
darko.marolt@telemach.net

Kam jo mahaš danes?
September 2016

petek 30.

torek 20.

KRANJSKA GORA: Country night in
Smartie Jo in The Cawboys ob 20.uri
– Korona, Casino in hotel

KRANJ: Žalujoča družina (gledališka
predstava) ob 19.30 uri – Prešernovo
gledališče Kranj

sreda 21.
KRANJ: Različnost nas bogati
(kulturna prireditev) ob 19. uri –
Mestna knjižnica Kranj
KRANJ: Samo Košnik: Še 46
odtenkov Tanzanije (kulturna
prireditev) ob 20. uri – Stolp Škrlovec

Oktober 2016
sobota 1.
RADOVLJICA: Podvinska tržnica ob
10.uri – Vila Podvin
MEDVODE: Cvetje v jeseni (izvirni
slovenski muzikal) ob 20.uri –
Športna dvorana Medvode

sreda 5.

MEDVODE: Ob letu osorej
(romantična komedija) ob 19.30 uri –
KRANJ: Spoonfool (jazz, blues) ob
Kulturni dom Medvode, KUD Fofite
20.uri – Layerjeva hiša
KRANJ: Žalujoča družina (gledališka petek 7.
predstava) ob 19.30 uri – Prešernovo MEDVODE: Ob letu osorej
gledališče Kranj
(romantična komedija) ob 19.30 uri –
Kulturni dom Medvode, KUD Fofite
petek 23.

četrtek 22.

KRANJSKA GORA: Duo Luis: Modern
Magic Show ob 21.30 uri – Korona,
Casino in Hotel
KRANJ: Žalujoča družina (gledališka
predstava) ob 19.30 uri – Prešernovo
gledališče Kranj
PIRNIČE: Tretji ključ (komedija) ob
20.uri – KUD Pirniče

četrtek 13.

MEDVODE: Bog Masakra (komična
drama) ob 19.30 uri – Kulturni dom
Medvode, KUD Fofite

petek 14.

JESENICE: Panda (koncert) ob 20.uri
– Gledališče Toneta Čufarja
KRANJSKA GORA: Pedrito Calvo
sobota 24.
Jr. in latin Dance show ob 21.uri –
KRANJSKA GORA: Duo Luis: Modern Korona, Casino in hotel
Magic Show ob 21.30 uri – Korona,
sobota 15.
Casino in Hotel
KRANJ: Adi Smolar in Leteči Potepuhi KRANJSKA GORA: Pedrito Calvo Jr.
in latin Dance show ob 21.30 uri –
ob 21 uri – Bazen Kranj
KRANJ: Žalujoča družina (gledališka Korona, Casino in hotel
predstava) ob 19.30 uri – Prešernovo četrtek 20.
gledališče Kranj
MEDVODE: Ob letu osorej
PIRNIČE: Tretji ključ (komedija) ob
(romantična komedija) ob 19.30 uri –
20.uri – KUD Pirniče
Kulturni dom Medvode, KUD Fofite

sreda 28.

KRANJ: Dobrodelni večer ob 20.uri –
Stolp Škrlovec
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Emirjan Dežman s.p.

GLASBA ZA VSE OKUSE

SON^NA TERASA

PROMO CENE PIJA^ PO 1 eur

KADILNICA
v zgornji etaži lokala

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

www.club-java.net/ojrobar

zabave za zaklju^ene družbe

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.

Jesenski vitamini v vrtu

Prihaja pravi čas za mnoge jesenske vrtnine, ki bodo preprečile mnoge bolezni še to jesen in
zimo. Topli dnevi in hladna jutra so primerna motivacija, da do jesenskih zmrzali vzgojimo
močne in dobro razvite rastline.

Preden začnemo s sejanjem semena ali sajenjem
sadik je treba zemljo zrahljati in pognojiti. Gnojimo
2 tedna prej, ker se tako gnojilo dobro raztopi in so
hranila pripravljena za rastline. Za večji vrt (50 m2
ali več) uporabimo organsko gnojilo Plantella Organik v količini 1 kg / 10 m2. Za manjše vrtove (do
10 m2) uporabimo organsko gnojilo Bio Plantella
Nutrivit za listnate rastline.

Zastirka tudi jeseni

Če uporabljamo zastirko na vrtu in želimo posejati
seme, enostavno zastirko razmaknemo za okoli 10
cm in posejemo v zemljo seme. V začetku jeseni
so na vrtu še vedno paradižniki, jajčevci in paprike.
Okoli njih zelo enostavno kar posadimo ali posejemo solatnice, ker so dobri sosedje in bodo tudi
v kratkem naredili prostor za dober razvoj drugih
rastlin. Ko se vrtnine že dobro razvijejo, je najbolje
uporabljati zastirko, ker tako zaščitimo rastline
pred nizkimi temperaturami in ohranjamo zemljo
toplo.

je preventiva z rednim škropljenjem z naravnim
sredstvom Bio Plantella Chitosan, ki odebeli
celično steno rastlin in tako prepreči okužbo z
boleznijo.

Vrtnine

Endivija, radič in motovilec hitro zapolnijo del
vrta. Motovilec vedno sejemo. Če v avgustu in
začetku septembra, bo na voljo že v jesenskem
času. Kasnejša setev je za zimsko in spomladansko pobiranje. Radič in endivijo je v septembru
najbolje gojiti kot sadike, če pa je vreme toplo, je
čas za sejanje do konca septembra. Rukola je zelo
primerna za jesensko sejanje, saj hitro kali in da
obilen pridelek.
Špinačo in blitvo lahko sejemo do začetka septembra, kasneje je mogoča vzgoja iz sadik za jesensko
in zimsko rabo. Sproti redčimo rastline, tako da je
na koncu razdalja v vrsti okoli 30 cm.
Nadzemna kolerabica je pogosto prezrta vrtnina, ki
popestri jesensko pridelano zelenjavo. Hitro razvije

gomolj, a je v septembru najbolje saditi sadike, da
se primerno razvijejo do hladnega dela jeseni.
Jesen je idealen čas za vzgojo kapusnic, predvsem
cvetače in brokolija, saj oba razvijeta lepo rožo pri
temperaturah okoli 15 – 20 °C. Potrebno je začeti
z vzgojo iz sadik v začetku septembra. Najbolj
enostavno in učinkovito je uporabljati hibride, ki
imajo krajši čas rasti in hitreje razvijejo rožo. Sadimo jih najmanj na razdaljo 40 x 40 cm. Pri vseh
kapusnicah ne pozabimo na kakovostno organsko
gnojenje, saj od vse jesenske zelenjave potrebuje
največ hranil.
Strokovnjaki Kluba Gaia

Zaščita pred boleznimi

Hladni in vlažni jesenski dnevi ustvarijo dobre
pogoje za razvoj bolezni, kot so plesni in pepelovke
ne le na solatnicah, temveč tudi na drugih rastlinah. Nikoli ne čakamo, da se bolezni pojavijo in
nato ukrepamo s fitofarmacevtskimi sredstvi, saj
ta pri nižjih temperaturah niso učinkovita in hitro
izgubimo dober del pridelka. Veliko bolj učinkovita

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

NAGRADNO VPRAŠANJE:

Katero organsko gnojilo
je dobro uporabiti za manjše vrtove?
Odgovor: _________________________________________________
Ime in priimek _____________________________________________
Naslov __________________________________________________
Pošta in poštna številka ______________________________________
Želim naročiti revijo Gaia (za vse leto le 22 eur): DA NE

Pravilen odgovor pošljite na naslov:
KLUB GAIA, SINJA GORICA 2, 1360 VRHNIKA
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: Stanislav Jarc, Škofja Loka; Ani Fajon, Cerklje; Špela
Planinšek, Kranj
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
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NAJ BO Vadbeni
VAŠ ROJSTNI
DATUM
programi za vse generacije

NAGRAJEN!

telesnih in gibalnih zmogljivosti, ustvarjalnosti in ohranjanje estetskega videza telesa. Posebej veliko zanimanje
Poleg splošne vadbe imajo gimnastično delavnico, mažoretke, aerobiko,
je za popularno zumbo. Vsi
judo, badminton in različne rekreacijske igre z žogo.
vaditelji skupin imajo potrjene ustrezne licence.
Janko Rabič
nati velik dolg iz preteklih jev in donatorjev.
Že nekaj let so tudi ponosni
let
za
ogrevanje
Jeko-In
JeV
društvenih
prostorih
so
na naziv zdravo društvo in
Poiščite naključno izbran dan in mesec, ki je skrit na
V novo jesensko zimsko se- senice, ki je znašal kar 14 ti- pripravili pester program vse prednosti, ki izhajajo iz
grafitovem cekinčku, nekje med objavljenimi
zono so pri TVDoglasi!
PartizanČesoč evrov. Upajo, da bodo v vadbe za vse generacije, od tega naziva, skušajo prenesti
s ciljem,
da prihodnje uspešneje kos najmlajših do upokojencev. med občane. Za izvedbo poje na cekinčku vaš datum rojstva Jesenice
ste žestopili
bližje
nagradi.
spet uresničijo čim več pro- vsem stroškom in da za to Poleg splošne vadbe imajo sameznih programov imajo v
Poslati morate še svoje osebne podatke sgramov,
telefonsko
številkotena naš
naslov:program dejav- gimnastično delavnico, ma- skupinah še dovolj prostora,
ki so namenjeni
ne okrnjen
lesni vadbi
drugi2016.
tekmo- nosti. Za uresničevanje svo- žoretke, aerobiko, judo, bad- zato vse vabijo v prostore
Agencija Grafiti d.o.o. Kropa 27, 4245 Kropa
do ter
7. 10.
valni in rekreativni dejavno- jega poslanstva pri širjenju minton in različne rekreacij- TVD Partizan. So pa tudi najSrečni izžrebanec bo dobil bon za 40 EUR, sti
ki občanov.
ga lahkoPredvsem
koristi pri
pokrovitelju
so vezdravega športnega življenja ske igre z žogo.
Velik pocenejši
dejavRestavracija
EJGA
vam med
nudi sorodnimi
malice, kosila,
seli, da jim je uspelo porav- pričakujejo pomoč sponzor- udarek je najedi
pridobivanju
nostmi v...
Občini Jesenice.
po naročilu, catering
Restavracija Kavarna Pub Catering EJGA.

Nagrajenec prejšnjega meseca je Janez Križaj, Godešič 142, Škofja Loka

VODOVODNE
INSTALACIJE
ADAPTACIJE
KOPALNIC



Marko Bernard s.p.
Kupljenik 7,
4263 Bohinjska Bela
gsm: 041 629 610

KROVSTVO • TESARSTVO
STAVBNO KLEPARSTVO
ostrešja, nadstreški, vrtne lope
pokrivanje streh z vsemi kritinami
žlebovi, odtoki in razne obrobe
leseni podi in terase

Telesat Jesenice
– okno
v svet iz vašega stanovanja:
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Digitalni televizijski programi v programskih paketih:
• 106 programov v začetnem paketu

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

• 126 programov v osnovnem paketu

• PINK paket

� 

• Balkan+paket
– brezplačen

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

GSM: 041 714 746

Z

Ribogojnica
Zupan

Zupan & Zupan d.o.o.
Nomenj 5, 4264 Bohinjska Bistrica

GSM: 041 721 452
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• 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

www.telesat.si

Preda

V sklo
sta ob
26. ok
davan
te Igo
štaba,
tudi o
požari
kaj se

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

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

ceno priklop do treh televizijskih sprejemnikov, hiter servis
in odprava napak ter podpora pri nastavitvah televizijskih

 
sprejemnikov in mrežnih naprav.




OČE
Ti
te

Kotiček zdravja – »Eno jabolko na dan ...«
Močno izražena nuja po dostopnosti psihološke
pomoči v vseh slovenskih regijah
»Depresija je posledica naučene nemoči«, meni
Dr. Aleksander Zadel, psiholog in direktor Inštituta
za osebni razvoj C.A.R., ki je nedavno v intervjuju
za Mladino še dejal, da »industrijska obravnava
pacientov« v družbi pušča strašljive posledice. »Po
šestih letih prikazovanja črne sedanjosti in še bolj
črne prihodnosti so ljudje utrujeni. Počasi se učijo,
da na svoje življenje nimajo posebnega vpliva. Da
jim ga veliko bolj kot oni sami določajo gospodarska
kriza, brezposelnost, brezobzirni trg kapitala, Nemci,
Japonci, Kitajci, tajkuni in še kdo. Tako postajajo vse
pasivnejši, saj ugotavljajo, da njihov trud povzroča
le izgorelost in nič drugega. Vsi kronično brezposelni
in velika večina nesrečno zaposlenih se bo tako
naučila naučene nemoči. Tragika tega položaja je
v tem, da bodo ljudje ostali nemočni in pasivni
tudi, če se okoliščine spremenijo. Ena od posledic
naučene nemoči je tudi depresija. Žal je tudi v
zdravstvo vdrla potrošniška logika kot v katerokoli
drugo dejavnost. Industrijska obravnava pacientov
pa je pustila strašljive posledice. Razen na intenzivni
negi so norme tiste, ki določajo količino pozornosti,
namenjene pacientu, in ne njegova dejanska
potreba«, je Zadel še povedal za časnik.
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa so
nedavno predstavili rezultate javnozdravstvenega
projekta MOČ za izboljševanje storitev na področju
varovanja in krepitve duševnega zdravja. V projektu,
ki so ga izvajali od februarja 2015 do junija 2016, so
združile moči štiri partnerske organizacije. V letu in
pol so v pilotnem, celostno zastavljenem pristopu
prispevali k bolj organiziranemu in učinkovitejšemu
varovanju duševnega zdravja v Sloveniji. Vse storitve
pa so bile za uporabnike brezplačne.
»Rezultati, ki smo jih dosegli v projektu MOČ, jasno
kažejo na nekatere potrebe in izzive na področju
varovanja in krepitve duševnega zdravja. Med
potrebami je močno izražena nuja po vzdrževanju
mreže psiholoških svetovalnic in s tem dostopnosti
do psihološke pomoči v vseh slovenskih regijah,
nuja po kontinuiranih in dostopnih edukacijah za
strokovnjake različnih profilov in programih, ki so
usmerjeni v krepitev njihovega duševnega zdravja.
Prav tako je jasno izražena potreba po aktivnostih,
usmerjenih v destigmatizacijo duševnih težav in
uporabe psihološke pomoči. Glavni izzivi, ki jih
narekujejo dobljeni rezultati in s katerimi se bomo
soočali v prihodnosti, so večplastni. Eden izmed
takšnih izzivov je najti način trajnostnega delovanja
mreže svetovalnic, ki se dotika tako organizacijskih
kot tudi finančnih vidikov. Mogoče se večji izziv pa je
tudi, kako različne pristope za krepitev in varovanje
duševnega zdravja izvajati hkratno, torej večplastno.
Po izkušnjah drugih, podobnih pristopov, namreč le
hkratno izvajanje ukrepov na več nivojih prepelje
do optimalnega rezultata,« je o odprtih vprašanjih

javnega duševnega zdravja povedala doc. dr. Saška
Roškar.
»Projekt MOČ (Pomoč ljudem, znanje strokovnjakom)
zaključujemo skladno z zastavljenimi cilji, predvsem
s povečano dostopnostjo strokovne pomoči ljudem
v stiski in nudenjem podpore strokovnjakom. Na
ključnih delovnih področjih smo cilje presegli – zlasti
na področju izvajanja brezplačnih svetovalnih storitev
v Mreži psiholoških svetovalnic MOČ, pri številu
vključenih strokovnjakov v izobraževanja o depresiji
in samomorilnosti, številu vključenih strokovnjakov
v program za razvoj osebnega duševnega zdravja in
tudi na področju ozaveščanja o vsebinah duševnega
zdravja. Projekt zaključujemo z željo, da bi primer
pilotnega projekta v prihodnosti lahko prerasel tudi
v trajnostne prakse varovanja duševnega zdravja,«
je povedala doc. dr. Saška Roškar, vodja projekta
MOČ.
Med rezultati projekta MOČ so najvidnejši
naslednji:
• Povečana dostopnost do strokovne pomoči
v stiski. V Mreži psiholoških svetovalnic MOČ (9
psiholoških svetovalnic: Ljubljana, Kranj, Celje, Laško,
Postojna, Sevnica, Murska sobota, Nova Gorica
in Slovenj Gradec) je bilo od februarja 2015 do
aprila 2016 opravljenih 5.700 svetovalnih ur. Pomoč
je poiskalo skoraj 1.600 posameznikov v duševni
stiski. Načrtovani obseg svetovanj je bil presežen
za 27 odstotkov. Delovni koncept vseh svetovalnic
je poenoten, (vključeni so visoko usposobljeni
svetovalci in supervizorji), strokovno preverjen in
utemeljen, vzpostavljen pod okriljem Slovenskega
združenja za preprečevanje samomora. V novi mreži
svetovalnic so postale svetovalne storitve dostopne
za širši krog ljudi. Svetovanje je bilo za kliente
brezplačno in zanj niso potrebovali napotnice ali
zdravstvene izkaznice.
• Povečanje števila strokovnih delavcev iz sektorjev
zdravstva, sociale in policije, vključenih v programe
za krepitev njihovega lastnega duševnega zdravja.
V izobraževalni z vadbo čuječnosti (Program NARA MOČ) je bilo vključenih več kot 100 strokovnjakov.
Skozi skrb za lastno duševno zdravje in osebno rast
pridobivajo strokovnjaki nove vire moči zase in tudi
za kakovostno delo ter nudenje pomoči drugim.
• Povečanje števila strokovnjakov različnih
profilov (policistov, socialnih delavcev, zdravnikov
in medicinskih sester), ki so po izobraževanjih
bolj kompetentni za prepoznavanje in obravnavo
duševnih stisk ter samomorilnega vedenja.
Izobraževalnih programov iz vsebin duševnega zdravja
in preprečevanja samomora se je udeležilo več kot
600 strokovnjakov, ki pri svojem delu prihajajo v stik z
ogroženimi posamezniki in ranljivimi skupinami.
• Večja dostopnost do strokovne podpore staršem,
družini in žalujočim. V Celju in Ljubljani je delovalo

šest izkustvenih skupin za starše (vsaka skupina je
opravila po 12 srečanj v obdobju treh mesecev, tri
skupine za ločene starše in tri skupine za vezane
starše). Ob zaključku izkustvenih skupin – tako kaže
evalvacija – se je izboljšal odnos med starši in
njihovimi otroki ter doživljanje vzdušja v družini.
Pričakovanja staršev so bila izpolnjena v visoki meri.
V Ljubljani je v obdobju treh mesecev delovala tudi
podporna skupina za žalujoče.
• Okrepljeno področje ozaveščanja o duševnem
zdravju. Kot del kampanje o ozaveščanju so za
splošno javnost v različnih regijah izvedli 14 javnih
predavanj o depresiji in samomorilnosti, ki jih je
obiskalo približno 400 udeležencev.
• Nova komunikacijska gradiva na področju
informiranja in ozaveščanja o duševnem zdravju.
Izšle so tri informativne zgibanke: zgibanka Depresija
– prepoznajmo, zdravimo, premagajmo jo (v
nakladi 60.000 izvodov), zgibanka o preprečevanju
samomora Kadar nas je strah, da bi si kdo vzel
življenje (v nakladi 20.000 izvodov) in zgibanka o
mreži psiholoških svetovalnic Ker pogovor daje MOČ
(v nakladi 100.000 izvodov).
• Dodana vrednost v strokovni literaturi. Izšla sta
nova priročnika: priročnik Program NARA – MOČ
strokovnjakom skozi čuječnost, avtoric doc. dr.
Vite Poštuvan in asist. mag. Alenke Tančič Grum;
priročnik Prepoznavanje in obravnava depresije in
samomorilnosti pri pacientih v ambulanti družinskega
zdravnika, ki so ga uredile Nuša Konec Juričič, doc. dr.
Saška Roškar in Petra Jelenko Roth.
Projekt je vnesel nove, inovativne rešitve, ki so
presegle obstoječo prakso na področju duševnega
zdravja in preprečevanja samomora v Sloveniji.
Z uresničevanjem zastavljenih nalog je projekt
vplival tudi na lokalno zmogljivost pri zagotavljanju
ugodnejših pogojev za varovanje duševnega zdravja.
Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje/Mladina/
Gorenjski Grafiti
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VABLJENI V ZADRUGO NA REČICI
ZADRUGA
GOZD BLED z.o.o.
Za žago 1 A,
4260 BLED

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

OZIMNICA
• VSE ZA VRT (zemlja, semena, gnojila, orodje,
okrasne čebulice, ...)
• GRADBENI MATERIAL
• ŽELEZNINA
(barve, laki, svedri, program orodja UNIOR, ...)
• VRTNI PROGRAM CLABER
(cevi za vodo, nastavki za zalivanje, ....)
• ORODJE FISKARS
(vrtne škarje, noži, lopate, vile, ...)
• PROGRAM ZA VLAGANJE, STEKLENICE,

KROMPIR,
ČESEN,
ČEBULA,
JABOLČNI KIS,
KRHLJI,
SOKOVI,
ČAJI,
MOKA,
BUČNO OLJE,
MED,
KREME IN TINKTURE,
MILA, …

KOZARCI, POKROVI

GAJBICE ZA SHRANJEVANJE
PRIDELKOV

JESENSKE LEPOTICE

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 v mesecu septembru.

Odločite se in zaupajte nepremičninski agenciji z
IZKUŠNJAMI!

*Bi bili na pr(a)vem mestu v iskalniku Google?
Z vpisom imena vašega podjetja ali ustanove ali
z iskanjem vaših storitev v mestu (v ožji ali širši
okolici vaše lokacije), je prvo kar se o vas prikaže
vaša My Business vizitka.
Na mobilnih napravah lahko od tu uporabnik
takoj pokliče na vaš telefon, dobi navodila za pot
z avtonavigacijo do vaše lokacije, ter si ogleda
vašo dejavnost, ponudbo ali ambient skozi
Virtualni ogled vašega prostora.
V kolikor se vaša My Business vizitka ne prikaže
vam seveda pomagamo pri registraciji in ureditvi
vašega profila v Googlu.

(mačehe, rese, trajnice, ...)

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

C4R!

Urejanje
GOOGLE
PROFILOV
360° FOTO –
panoramska
fotografija po
principu Street
view
Igor Dornik s.p.
www.360view.si
gsm: 041 644 986
e: igor@360view.si

PORABI
MALO,
PONUJA
VELIKO
CITROËN C4

Feel Editon BlueHDi 100 BVM

za

14.990 €

v primeru Citroën financiranja

• 7’’ EKRAN NA DOTIK
• BlueHDi DIZELSKI MOTORJI
• AVTOMATSKA KLIMATSKA NAPRAVA
• PARKIRNI SENZORJI ZADAJ

www.citroen.si
Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Citroën Financiranje za vozilo Citroën C4 (Feel Edition Blue HDi 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 17.506 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 30.9.2016 za omejeno količino vozil oziroma do razprodaje zalog za fizične osebe pri pooblaščenih prodajalcih Citroënovih vozil v Sloveniji,
ki sodelujejo v akciji. Navedbe opreme so informativne! Slika je simbolična. Več na www.citroen.si

Povprečna poraba goriva: 3,8−5,1 l/100 km, emisije CO2: 89−117 g/km, emisijska stopnja EURO 6, specifične emisije dušikovih oksidov 0,0146 - 0,0571 (NOx). Pri dizelskih motorjih je vrednost specifične emisije
trdih delcev 0,00008–0,00227 g/km, število trdnih delcev pa 0,01- 17,43 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
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crescendo@alexandra.si
gsm: 031 341 820
Poučevanje
GORJE
klavirja in klaviatur
Vpis: kadarkoli! Za odrasle in za otroke! Individualni pouk!

Nemščina za vse starosti!

»Alexandra«

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

PRODAJA OKUSNIH GORENJSKIH JABOLK V SADOVNJAKU RESJE

In[talacije
Presterel

Sadovnjak Resje

... ko narava z nami zaživi ...

ponedeljek – petek od 8.00 – 17.00, sobota od 8.00 – 12.00, nedelje in prazniki zaprto

• novogradnje

C. `elezarjev 14, 4270 Jesenice,
Tel.: 04/586 12 11,
Obi{~ite na{o spletno stran
www.siviljstvocastello.si

ŠIVILJSTVO

• vodovodne in{talacije
• adaptacije kopalnic

T: 04 530 92 50
04 53 53 619

· NOVO! Izdelovanje zaves
· [ivanje po meri (obleke, krila, hla~e, kostimi …)
· Popravila (kraj{anje, menjave zadrg, o`anja …)

Evelina Lah s.p.

Robert Presterel s.p.
mojster strojnih
in[talacij
c. M. Tita 66, Jesenice
GSM: 041 603 119

Delovni ~as: pon. - pet. 9.00 - 17.00, sobota po dogovoru

Alpska 43, 4248 Lesce
T: 04 53 53 805

www.avtomony.si

SERIJSKO
Z BOGATO

OPREMO

00 EUR.
ZE OD 14.5

ZAGRABI

SVOJO

POT.

6HSRÏXWLWHXWHVQMHQL",]JXEOMDWHVYRMRLQGLYLGXDOQRVW"
2VYRERGLWHVHLQVWRSLWHYRVSUHGMH

ZZZYLWDUDVL

5D]ģLULWHRE]RUMDLQ]DJUDELWHŀLYOMHQMVNLVORJNLVLJDŀHOLWH
9,7$5$ʣÏDNDYDVSRSROQRPDQRYVYHW

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2ONPLQJNPHPLVLMVNDVWRSQMD(XURVSHFL˸ÏQDHPLVLMDGXģLNRYLKRNVLGRY 12[ 
JNPWUGLGHOFLJNPģWHYLORGHOFHY(NP2JOMLNRYGLRNVLG &22 MHQDMSRPHPEQHMģLWRSORJUHGQLSOLQNLSRY]URÏD
JOREDOQRVHJUHYDQMH(PLVLMHRQHVQDŀHYDO]XQDQMHJD]UDNDL]SURPHWDSRPHPEQRSULVSHYDMRNSRVODEģDQMXNDNRYRVWL]XQDQMHJD]UDND3ULVSHYDMR]ODVWL
NÏH]PHUQRSRYLģDQLPNRQFHQWUDFLMDPSUL]HPQHJDR]RQDGHOFHY30LQ30WHUGXģLNRYLKRNVLGRY9VHQDGDOMQMHLQIRUPDFLMHRVSHFL˸ÏQLSRUDEL
JRULYDLQVSHFL˸ÏQLKHPLVLMDK&22L]QRYLKRVHEQLKYR]LOQDMGHWHY3ULURÏQLNXRYDUÏQLSRUDELJRULYDLQHPLVLMDK&22NLJDODKNREUH]SODÏQRSULGRELWHSUL
SRREODģÏHQHP68=8.,SDUWQHUMXLQQDVSOHWQLVWUDQLZZZVX]XNLVL6OLNHVRVLPEROLÏQH1DURÏQLN0DJ\DU6X]XNL=UW3RGUXŀQLFDY6ORYHQLML

NOVA

Kontaktne informacije
trgovca d.o.o.
AVTO
LUŠINA

Gosteče 8, 4220 Škofja Loka, T: 04 50 22 000

TI DO
POPUS UR

800 E

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

že od 1.290 EUR
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Center za svetovanje in vrednotenje
znanja zaposlenih Gorenjske
SVETOVALI VAM BOMO



Si želite pridobiti nova znanja in kompetence?



Za delo, ki bi ga radi opravljali, potrebujete dodatno potrdilo ali certifikat?



Bi izdelali zbirno mapo z vsemi veščinami, znanji in spretnostmi, ki jih imate?

Lea Zlodej (LU Jesenice)
leaz@lu-jesenice.net, tel.: 04 58 33 809

Mojca Rozman (LU Kranj)
mojca.rozman@luniverza.si, tel.: 04 280 48 15

Nina Hladnik (ŠC Kranj)
nina.hladnik@sckr.si, tel.: 04 280 40 01

Naši strokovnjaki vam bodo na podlagi ovrednotenja vašega znanja svetovali,
kako napredovati na vaši poklicni poti. Z njihovo pomočjo boste lažje razvili
ključne kompetence, sprejeli odločitve glede nadaljnjega izobraževanja in povečali
konkurenčnost na trgu dela.

Nada Zupanc (BC Naklo)
Email: nada.zupanc@bc-naklo.si, tel.: 04 277 21 04

Tanja Avman, Mare Žvan (LU Škofja Loka)
tanja.avman@guest.arnes.si, tel.: 04 506 13 80
mare.zvan@guest.arnes.si, tel.: 04 506 13 70

Javni razpis za izbor operacij financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega so cialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru OP 2014-2022, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10. 1: Krepitev enake
dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10. 1. 2:
Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

okna

pvc
lesena

vrata

vhodna
notranja

senčila

alu

garažna

rolete

žaluzije okenske police

krpan žaluzije
plise senčila

www.semago-stavbnopohistvo.si

Za brezplačno izmero in pripravo
ponudbe pokličite na

030 600 090!
Možnost nakupa na obroke!

Kulinarični kotiček.... »Ko zadiši po Gorenjsko«
Žrebičkov karpačo z belimi tartufi
V kulinaričnem kotičku vam tokrat ponujamo izvrsten recept Postopek
za pripravo Žrebičkovega karpača z belimi tartufi kot ga prip- 1. Žrebičkov hrbet očistimo žil in trdih kož, ki se ga držijo.
2. Namažemo jo z gorčico in nadrgnemo z grobo mletim poprom.
ravljajo v Klubu Gurmanov Skaručna.
Za pripravo jedi
potrebujete:
• Sol,
• Poper,
• Gorčico,
• Žrebičkov hrbet,
• Beli tartuf,
• Tartufovo
• in Olivno olje
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3. Vakumiramo ali pa jo zavijemo v pvc folijo in ji iztisnemo zrak, da se
ne pokvari med staranjem.
4. Tako zavito jo staramo najmanj 3 tedne v hladilniku na 4 stopinjah.
5. Pred peko jo nadrgnemo z soljo in pokapljamo z oljem.
6. Pečemo na živem ognju približno 4 minute na vsaki strani.
7. Narežemo na tanko in položimo na posteljico iz rukole, ter pokapljamo z olivnim oljem v katerem smo imeli namočen beli tartuf.
8. Za dekoracijo uporabimo črne olive.
Vir in foto: Klub Gurmanov Skaručna

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

Novo v naši ponudbi

DVOSOBNA STANOVANJA

» 2SS SLOVENSKI JAVORNIK

82,23 m2 ; 1 nad / 1, L. 1905, nova PVC
okna in CK-peč na zemeljski plin 2010.
80 m2 zemljišča in parkirno mesto v
uporabi. EI: v izdelavi
53.000 €

» 3SS HRUŠICA

60,9 m2; pritl/12, zgrajeno 1975, delno
prenovljeno 2005, prenovljena fasada
in streha na stavbi, CK - kalorimetri,
EI v izdelavi
63.000 €

» 2SS GORENJSKI SONČEK

89,55 m2 ; pritl/3, L. 2015, 35 m2 atrijazemljišča,notranje in zunanje parkirno
mesto. Pogoji akcije na naši spletni
strani. ER: C (974 €/m2)
87.242 €

» 2SS GORENJSKI SONČEK

91,35 m2 ; pritl/3, L. 2015, 35 m2 atrijazemljišča,notranje in zunanje parkirno
mesto. Pogoji akcije na naši spletni
strani. ER: C (974 €/m2)
89.050 €

» 3SS GORENJSKI SONČEK

91,7 m2, 1 nad/3 , L. 2015; notranje in
zunanje parkirno mesto. Izredno lepo
urejena, mirna soseska z zelenico in
otroškimi igrali. ER: C
108.080 €

» Hiša KOROŠKA BELA

178,50 m2 P+M, L. 1890, vzdrževana.
Pripadajoče gospodarsko poslopje in
garaža. 1.040 m2 zemljišča
EI: v izdelavi
150.000 €

» 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
» 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

TRISOBNA STANOVANJA

» CESTA MARŠALA TITA - PLAVŽ
51.000 €
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
» 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

ZEMLJIŠČA
» ZEMLJIŠČE KOČNA
49.000 €
885 m2 zazidljivega zemljišča delno ravno, delno rahlo
v bregu. Komunalni vodi v neposredni bližini.
» ZEMLJIŠČE DOVJE
59.400 €
495 m2 zazidljivega zemljišča delno ravno, delno rahlo
v bregu. Sončna in mirna lokacija. Pogled na Triglav.

C

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

SOSESKA GORENJSKI SONČEK
Prodaja, ogledi in rezervacije

PREVERJENO
ZANESLJIV
CITROËN C-ELYSÉE
Seduction Pure Tech 82 BVM

za

9.490 €

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

www.citroen.si
Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Citroën Financiranje za vozilo Citroën C-Elysée (Seduction Pure Tech 82 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 9.490 EUR; mesečno odplačevanje; mesečni obrok je 101 EUR pri 30% pologu in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih;
EOM na dan 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 6.643 EUR; skupni znesek za plačilo 11.056 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 30.9.2016 za omejeno količino vozil oziroma do razprodaje zalog za fizične osebe pri pooblaščenih prodajalcih Citroënovih vozil v Sloveniji, ki sodelujejo
v akciji. Navedbe opreme so informativne! Slika je simbolična. Več na www.citroen.si

Povprečna poraba goriva: 3,9 – 6,8 l/100 km, emisije CO2: 101−157 g/km, emisijska stopnja EURO 6, specifične emisije dušikovih oksidov 0,0251- 0,0354 (NOx). Pri dizelskih motorjih je vrednost specifične emisije
trdih delcev 0,00002 g/km, število trdnih delcev pa 0,01 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
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september 2016 •

21

Upravljanje stavb
Poslovanje z nepremičninami
Energetski inženiring

IZBRANA ponudba nepremičnin

novo

KOČNA nad JESENICAMI – dvojček v gradnji Vsaka enota (K+P+M), vsaka etaža
80 m2. Zemljišče skupno 567 m2. Dvojček stoji na severozahodnem robu naselja ob
gozdu. Gradnja je bila začeta l. 2015, trenutno zgrajeno do 1. plošče. Stavba stoji na
zadnji terasi od treh, nekoliko dvignjena nad ostalimi. Plačan komunalni prispevek,
gradbeno dovoljenje veljavno. Dostop neposredno na lokalno pot. ZK stanje urejeno.
Cena: skupna cena za obe enoti 100.000 EUR, za posamezno enoto 55.000 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. 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 – 3 sobno stanovanje 76 m2, zgrajeno l. 1960, adaptirano:
l. 1993 (okna, radiatorji) in l. 2000 (kopalnica, wc), l. 2016 fasada, 3/6 nad.,
z balkonom v bloku z dvigalom. Možen tudi odkup garaže tik ob bloku.
Stanovanje ima prijeten, svetel in prostoren bivalni prostor, ostalo obsega
hodnik, kuhinjo z jedilnim prostorom, spalnico, otroško sobo, kopalnico, wc,
balkon in klet. Lepo vzdrževano, ZK urejeno, EI razred C. Cena: 64.000 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.

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.

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 razred E. 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.

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.

ugodno

O

sončno

RADOVLJICA, GRADNIKOVA – 3 sobno stanovanje »Vila bloki«, 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.

N
OD

UG

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. Prava stvar za začetek samostojne poti. Cena: 55.000 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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10.990€

Prodaja in prepis vozil

Alfa Romeo Giulietta 1.6
JTDm 16V Distinctive,
l. 2012, 115.025 km

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

14.200€

13.500€

Audi A3 Sportback 1.6 TDI
DPF Attraction,
l. 2012, 93.021 km

BMW serija 1: 114d, l. 2013,
103.510 km, servisna knjiga,
navigacija, PDC/Parktronic

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: 316d
Touring, l. 2014, 99.773 km,
navigacija, ALU platišča

52.900€

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

4.990€

19.900€

30.900€

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

11.500€

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

www.avto-lesce.si

Ford C-Max 1.6 TDCi Trend,
l. 2008, 210.000 km, servisna
knjiga, tempomat

12.900€

13.900€

Peugeot 3008 Active 1.6
e-HDi, l. 2013, 122.210 km,
servisna knjiga, navigacija

13.900€

VW Golf Variant 1.6 TDI,
l. 2014, 110.937 km, servisna
knjiga, navigacija

Ford Grand C-Max 2.0
TDCi, l. 2013, 108.456 km,
servisna knjiga, ALU platišča

13.900€

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

Volvo V40 D2 96g.
Momentum, l. 2013, 108.139
km, servisna knjiga, usnje

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

PVC OGRAJE ZA VAŠ DOM

F E R K

JESENICE

VULKANIZERSTVO FERK

ste PRIPRAVLJENI NA ZIMO?
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
KVALITE
NE
D
O
IN UG
!
E
CEN
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

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

ODLOČITE SE ZA NOVO OGRAJO!

MI POSKRBIMO
ZA VAŠO VARNOST
ZIMSKI AVTOPLAŠČI
ŽE NA ZALOGI!
POLEG AVTOPLAŠČEV VAM NUDIMO:
• montažo avtoplaščev
del. čas:
pon. - pet. 9 - 18, • centriranje
sobota od 9 - 12 • hrambo pnevmatik
• platišča (jeklena in alu)

SUPER KONKURENČNE CENE!

Pokličite: 04/586-12-02

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
september 2016 •
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www.peugeot.si

DA BO VAŠ AVTO
V ODLIČNI FORMI:
ORIGINALNI NADOMESTNI DELI
DO

35 % POPUSTA*

MOŽNOST PLAČILA
DO 24 OBROKOV S KARTICO
MOJ PEUGEOT DINERS CLUB
*Ponudba velja le za člane programa ugodnosti Moj Peugeot do vključno 31. 8. 2016. Slika je simbolična.

AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 45, 4212 Visoko, tel. 04 275 93 00
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• Naslednja št. Grafitov izide 14. 10. 2016 • Naklada: 40.000 izvodov • Inf. in naročila na tel.: 04/ 530 84 00 • E-mail: info@g-grafiti.si • za vsebino reklamnih oglasov ne odgovarjamo.

