najboljši že 25 let

VENERA SHOP
- Z VAMI ŽE 25 LET

12

MARTINOVO JE PRED VRATI

19

Z MASAŽO
DO DOBREGA POČUTJA

16
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SPREJEMAMO
A
REZERVACIJE TZNE
PREDNOVOLE!
ZABAVE

La CANTINA, Ul. Staneta Žagarja 2b, 4240 Radovljica tel.:


  
     
 
 

 
VEČJE
  ZA
UPINE PO

• ODLIČNE PIZZE
• TESTENINE

SK
PREDHODNEM
NAROČILU
PRIPRAVIMO
JEDI PO VAŠI
ŽELJI!

• JEDI PO NAROČILU
• VELIKA IZBIRA DNEVNO SVEŽIH
MALIC OD 10.00 DO 14.00 URE
• ŠTUDENTSKI BONI

NOVA SEAT AT

051 433 900 ŠPORTNI PARK RADOVLJICA

NAVDUŠI VSA
SEAT.SI

NOVA SEAT ATECA

Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana.

NAVDUŠI VSAKDAN

F E R K

TECHNOLOGY

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

JESENICE

ZIMSKI AVTOPLAŠČI NA ZALOGI!
SUPER KONKURENČNE CENE!

Pokličite: 04/586-12-02

Povprečna poraba goriva 6,1 – 4,3 l/100 km, povprečne emisije CO2 1
TECHNOLOGY TO ENJOY
Emisijska stopnja: Euro 6. Emisije NOx: 0,0516 - 0,0278 g/km. Emis
Povprečna
goriva g/km.
6,1 – 4,3Število
l/100 km,
povprečne
emisije
CO2 141
- 113 g/km.
0,0107 poraba
- 0,00000
delcev:
6,75
x 10¹¹
- 0,0108
x 10¹¹. Emi
Emisijska stopnja: Euro 6. Emisije NOx: 0,0516 - 0,0278 g/km. Emisije trdih delcev:
zunanjega
zraka
prometa
pomembno
prispevajo
k poslabšanju
kako
0,0107
- 0,00000
g/km. iz
Število
delcev: 6,75
x 10¹¹ - 0,0108
x 10¹¹. Emisije
onesnaževal
zraka. Prispevajo
zlasti
k čezmerno
povišanim
koncentracijam
prizemneg
zunanjega
zraka iz prometa
pomembno
prispevajo
k poslabšanju
kakovosti zunanjega
zraka.
k čezmerno povišanim
PM10Prispevajo
in PM2,5 zlasti
ter dušikovih
oksidov.koncentracijam prizemnega ozona, delcev
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Avtohiša Vrtač, Delavska cesta 4, 4000 Kranj

Avtohiša Vrtač, Delavska cesta 4, 4000 Kranj

T.: 04/27 00 252, M.: 040 579 600, www.avtohisavrtac.si

T.: 04/27 00 252, M.: 040 579 600, www.avtohisavrtac.si

Seat Ateca_VRTAC_Oglas_92x120.indd 1

4. 11. 16 10:00

hzdravljenje. / Foto: Tina Dokl

• TERAPIJA KRONIČNE
IN AKUTNE BOLEČINE
• ŠPORTNA MEDICINA
• FIZIOTERAPIJA
IN REHABILITACIJA

Če imate
imatebolečine,
bolečine,nas
naspokličite
pokličite
Če


Če na
imate
bolečine,
nas
pokličite
041/906
 836
na telefon
telefon
041/906
836


na Del.
telefon
041/906sreda,
836
VSF
Del.
čas:ponedeljek,
ponedeljek,
sreda,
petekodod12.30
12.30dodo
17.30;
VSF
čas:
petek
17.30;
VSF
torek,
četrtek
od10.00
10.00
do
13.00
Del.torek,
čas: ponedeljek,
sreda,
petek
od 12.30 do 17.30;
četrtek
od
do
13.00



-PLBDJKB

PSEJOBDJKF
4FOJǏOP
,SJäF
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PSEJOBDJKF
4FOJǏOP
,SJäF
torek, četrtek
od 10.00 do 13.00
 

-PLBDJKB
PSEJOBDJKF
4FOJǏOPBritof
,SJäF
Lokacija
ordinacije:
292,
Lokacija
ordinacije:
Britof
292,4000
4000Kranj
Kranj
VSF
VSF

Lokacija ordinacije: Britof
292, 4000 Kranj
VSF

-PLBDJKB
-PLBDJKBPSEJOBDJKF
PSEJOBDJKF4FOJǏOP
4FOJǏOP,SJäF
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HRBTENICA CENTER D.O.O., SENIČNO 82, KRIŽE
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do deset terapij.

HRBTENICA CENTER D.O.O., SENIČNO 82, KRIŽE
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kih, sredah in petih od 12. do

NOVI SUV*

PEUGEOT

3008

www.peugeot.si

SUV, KOT GA ŠE NI BILO

*SUV - SPORT UTILITY VEHICLE, ŠPORTNI MESTNI TERENEC

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 4,2 do 6,0 l/100 km. Izpuh CO�: od 109 do 136 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost
speciﬁčne emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0282 do 0,0663 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00008 do 0,00203 g/km. Število delcev:
od 0,01 do 20,36. 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 PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

NOVI SUV PEUGEOT 3008

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!
november 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
NO

VO
NO

Šifra: PG01486B, Lokacija: Lancovo pri
Radovljici, Opis: Nekdanja gostilna »Pri Cajhnu«,
Površina stavbe: 315 m2, Površina zemljišča:
1.820 m2, Letnik/obnova: 1910/1980, Stavba
in lokacija primerni za turistični objekt – ribiški
turizem! Cena: 298.000 €.

VO
NO

Šifra: PH01483B, Lokacija: Nomenj, Opis:
Stanovanjska hiša – obnovljena nekdanja kmečka
hiša, gosp. poslopje, toplar – ponudba je primerna
tudi za turistično dejavnost Površina hiše 150 m2,
Površina zemljišča: 15.105 m2 (1,5 ha), Letnik/
obnova: 1900/ 2010, Cena: 220.000 €.

Šifra: Nova ponudba, Lokacija: Blejska
Dobrava, Opis: Stanovanjska hiša, Površina
hiše: 164 m2, Površina zemljišča: 1311 m2
(možna gradnja dodatne hiše), Letnik/obnova:
1. 1954, Cena: 148.000 €.

VO
NO
Makler Bled d.o.o.
Prodaja nepremičnin
Ljubljanska cesta 7
SI-4260 Bled

www.makler-bled.si

Šifra: Nova ponudba, Lokacija: Ljubno, Opis:
Dvostanovanjska hiša, Površina hiše: 250
m2, Površina zemljišča: 647 m2, Letnik/
obnova: 1991, Cena: 148.500 €.

Šifra: PH01425B, Lokacija: Moste pri Žirovnici,
Opis: Dvostanovanjska hiša (montažna), Površina
hiše: 232 m2, Površina zemljišča: 557 m2,
Letnik/obnova: 1984/2014, Cena: 185.000 €.

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

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: 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 €.

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

Podroben opis nepremičnin
poIščite na www.MAKLER-BLED.si
Na naši spletni strani tudi nova ponudba stanovanj!

4

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

Luksuzna oskrbovana stanovanja

MIJAKS

Zagotovite si varna, aktivna
in brezskrbna najlepša
leta svojega življenja.
2+3'1+%!"#-+2"#h ..21.&".%17'2+!."17)"£-!72+7/1+!g"3"e
2+3'27.37!4*1+)%3",7-7h/1+3+-" "#"£"7-"/7'"'7.+-"2+371.h
brezskrbno starost.
Potem razmislite o luksuznem prilagojenem stanovanju in si s tem zag.2.3"2+ 7'+!£+7 2"3./1+"3-!7!+'3.!+,721+2!+,7"3-!+' +,7.*%.*e
!7g.,.7£"#)7%.3.-!"# 4/&+3!+2.+71+%"-."4"37!.3.3"#
stanovanjih.

Rezervirajte si svoj termin za
ogled in sestanek.
Pokličite nas na:

T: +386 (0)1 236 1717
M: +386 (0)31 475 303
E: info@mijaks.si

več na www.mijaks.si

Luksuzna oskrbovana
stanovanja Mijaks

BLED

Na novi lokaciji na Bledu
je predvidena gradnja 86
luksuznih oskrbovanih
stanovanj
Arhitekturno
oblikovanje
Zasnova upošteva nemoteno
gibanje po objektu in stanovanju
brez ovir. Dodana vrednost
so širša vrata v stanovanjih in
objekt brez pragov.

LOKACIJA
GRADNJE

24 - urna asistenca

Nujna pomoč prek klicnega
centra, pomoč pri vsakodnevnih
domačih opravilih, zdravstvena
oskrba, dostava hrane.

Nakup ni pogojen
s paketom storitev
oskrbe
Na voljo so storitve oskrbnika,
ki jih lahko naročite šele takrat
ko jih potrebujete.

Uspešno izvedena
oskrbovana stanovanja Mijaks
Zgrajeni objekti oskrbovanih
stanovanj v Murglah faza I,
Dravljah in objekt Murgle faza II,
ki je v izgradnji.

SPREJEMAMO

REZERVACIJE

..Ď/1"/1.%7!"
37£++/1+"Ď"+
Če se odločite za prodajo vaše
stare nepremičnine, vam
izpeljemo prodajo od začetka
do konca. Poskrbimo tudi za
vašo selitev v novo stanovanje.

Ŵ*-7£Ď+"/1.%7!7-+&
staro za
NOVO

Makler Bled d.o.o.
Ljubljanska cesta 7
4260 Bled
info@makler-bled.si
www.makler-bled.si

Mijaks investicije d.o.o.
Mokrška ulica 16, vhod C
1000 Ljubljana

tel. 045 76 76 00
mob. 041 706 548 (Lidija)
mob. 041 647 974 (Borut)
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Iz naših krajev

Radovljica, 25. oktober 2016 - Športni
park Radovljica bo obiskovalce kmalu
pozdravil z novo pridobitvijo. Župan
Ciril Globočnik in direktor podjetja
Kovinar – gradnje ST Mirko Krašovec
sta namreč konec oktobra podpisala
pogodbo za izvedbo investicijskih del
za posodobitev nogometnega igrišča.
Obstoječe veliko nogometno igrišče
z naravno travo bo do spomladi
prihodnje leto nadomestilo sodobno
igrišče z umetno travo.
Obstoječe igrišče z naravno travo
kljub trudu in visokim stroškom
vzdrževanja zaradi stalnega obiska in
izpostavljenosti vremenskim vplivom
ni zagotavljalo pogojev, kot bi si jih
želeli, zato se je občina odločila, da ga
posodobi in na ta način na tej športni
površini omogoči vadbo prek vsega
leta. Vrednost projekta znaša dobrih
66 tisoč evrov, pri čemer je občina
za sofinanciranje uspešno kandidirala
tudi na javnem razpisu Fundacije
za šport za sofinanciranje gradnje

Radovljica, 25. oktober 2016 - Ljudska
univerza Radovljica je vključena v
dvoletni projekt z organizacijami iz
Poljske, Madžarske in Portugalske.
Projekt poteka v okviru akcije K2
strateška partnerstva Sodelovanje za
inovacije in izmenjavo dobrih praks.
Projekti K2 omogočajo projektno
sodelovanje z namenom dviga ravni
kakovosti poučevanja, usposabljanja,
učenja in mladinskega dela, moderni
zacije institucij in inovacije družbe.

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

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

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

V projektih sodelujejo organizacije s
področja izobraževanja, usposabljanja
in mladine ter podjetja, javni organi in
druge organizacije, ki so dejavne na
različnih področjih izobraževanja in
usposabljanja. Aktivnosti znotraj KA2
morajo prinašati dolgoročne pozitivne
učinke na sodelujoče organizacije,
politične sisteme in tudi posameznike,
ki so neposredno ali posredno
vključeni v projekte. Preko projekta
se bodo učili novih metod dela z
mladimi, ki pripomorejo k uspešnem
aktiviranju mladih pri razvoju njihovih
kompetenc, ki jih potrebujejo za
uspešen prehod na trg dela. Trg dela je
zelo zahteven, spremenljiv od mladih
zahteva znanja, spretnosti in veliko
prilagodljivost. Mladi potrebujejo
metode dela, preko katerih bodo
lažje spoznali svoje osebne lastnosti,
poklicne cilje, interese, vrednote in
tako lažje načrtovali svojo karierno
pot. Metode dela bodo preizkusili v
praksi pri mladih, ki so stari od 18
do 30 let in izhajajo iz ranljive ciljne
skupine in hkrati usposobili mladinske
delavce za delo z njimi. Na poljskem
so spoznali metodo British drama in
HAE - Horse assisted Education. Več o
projektu si lahko preberete na uradni
spletni strani projekta VIAME Poland.
Vir in foto: Občina Radovljica

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

GSM: 041 714 746

POSLUJEMO:
• vsako popoldne (razen nedelje,
ponedeljka in torka) dve uri pred
mrakom
• v soboto in nedeljo tudi
   dopoldne od 9.00 do 11.00 ure
• po predhodnem telefonskem
dogovoru 031/ 579 - 905

Vašega obiska se veselimo!

ODKUP HLODOVINE
POKLIČITE:

S&J d.o.o.

Posodobitev
nogometnega igrišča
v športnem parku

VIAME - Values in
action method
exchange, Vrednote
v akciji, izmenjava
metod

040 370 000
JERNEJ

Darko Marolt s.p.

Radovljica, 21.oktober 2016 - Družba
ZEOS, d.o.o. v okviru projekta LIFE
Gospodarjenje z e-odpadki v Sloveniji
namešča ulične zbiralnike za manjše
elektronske odpadke-odpadke in
odpadne baterije pod sloganom
E-cikliraj. Postavljenih je že 200
zbiralnikov, do konca leta 2017 pa
jih bo že 400. Na zbirnem centru v
Radovljici so nove ulične zbiralnike
že predali občinam Radovljica, Bled,
Gorje, Škofja Loka, Železniki in Gorenja
vas – Poljane. Predstavniki občin in
njihovih komunalnih podjetij so jih
prejeli s podpisom listin o pristopu k
projektu Gospodarjenje z e-odpadki.
Občina Radovljica je prejela pet
zabojnikov, ki bodo nameščeni v
Radovljici, Lescah, Begunjah, Podnartu
in Kamni Gorici. Projekt Gospodarjenje
z e-odpadki je namenjen ozaveščanju
in nagovarja potrošnike, naj skrbno
ravnajo z e-odpadki in odpadnimi
baterijami preko občanom dostopne
mreže zbiranja tovrstnih odpadkov.
Gre za petletni projekt, ki ga je družba
ZEOS začela izvajati v letu 2016,
sofinancirata ga Evropska komisija ter
Ministrstvo za okolje in prostor.

športnih objektov, ki bo sofinancirala
do 30 odstotkov upravičenih stroškov.

TAXI Marolt

Prevozi oseb
NON-STOP
5+1 8+1

041
953 505
darko.marolt@telemach.net

		
Emirjan Dežman s.p.

Gorenjska se je
pridružila E-cikliranju

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
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PVC OGRAJE ZA VAŠ DOM
• 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

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
OST
UGODN
RU IN
B
M
NOVE
RU!
DECEMB

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

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

BREZPLAČNE IZMERE IN SVETOVANJE NA VAŠEM DOMU!

...z vrhunsko kakovostjo do zadovoljne stranke

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

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

Novo v naši ponudbi
» HIŠA CESTA 1. MAJA

78,1 m2 ; P+M, delno podkletena,
zgrajena leta 1955, potrebna prenove.
2.430 m2 zazidljivega zemljišča.
EI: v izdelavi
54.000 €

» HIŠA CESTA MARŠALA TITA

93 m2; K+P+1+M, prenovljeno 1995,
gostinski lokal v pritl., duplex 2 sobno
stanovanje v nadstropju in mansardi.
Garaža, CK na olje. ER: G
59.000 €

» PP CESTA V. KEJŽARJA

98,7 m2. Prenovljeno 1990. Poslovni
prostor z velikimi izložbenimi okni,
osrednji prostor, sanitarije, garderoba,
skladišče. EI: v izdelavi
59.000 €

» 3SS CESTA MARŠALA TITA

67,9 m2; 12nad/12, lepo in popolnoma
prenovljeno 2002-2012. CK, balkon,
nova fasada in streha na stavbi.
EI: D
65.000 €

» HIŠA PODKOREN

350 m2, K+P+1+M.L.1847,nova streha,
dimnik in okna v mansardi 2015.
ODLIČNA PRILOŽNOST za izdelavo
apartmajev. EI v izdelavi
75.000 €

GORENJSKI SONČEK
Akcija za prvih 6 kupcev.

POPUST v protivrednosti zunanjega
parkirišča 3.286 €

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
» 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
54.000 €
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
» ULICA V. KEJŽARJA
69.000 €
83,90 m2; 3 nad/4, zgrajeno leta 1985, lepo vzdrževano,
CK - merilniki toplote, sončen balkon.
ER: v izdelavi
» CESTA REVOLUCIJE
75.000 €
77,63 m2; 1nad/5, popolnoma prenovljeno 2011-2014
CK,balkon, nova fasada in streha na stavbi.ER: v izdelavi
» CESTA MARŠALA TITA
79.000 €
74,8 m2; 3nad/5, zelo lepo in prenovljeno 2002-2012
CK,balkon, nova fasada in streha na stavbi.ER: v izdelavi

ŠTIRISOBNA STANOVANJA
» MOJSTRANA
115.000 €
110,90 m2, L. 2004, lastna CK na olje, pripadajoča klet,
zidana garaža in 150 m2 zemljišča. Opremljeno. ER: D
» 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 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 KOROŠKA BELA
150.000 €
178 m2, L. 1890, idilična, kmečka hiša, vzdrževana s
kmečko pečjo in el. radiatorji. Pripadajoče gospodarsko
poslopje z delavnico, garažo in vinsko kletjo. 1040 m2
pripadajočega, ravnega, zemljišča. EI: v izdelavi
» hiša RAZGLEDNA CESTA
180.000 €
300 m2, 2ss v pritličju; 4sobno stanovanje v mansardi
Prenovljeno 2004. 714 m2 sončnega zemljišča z vrtom
in garažo, balkon. Popolnoma ločeni priključki. ER: D.
» 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

november 2016 •
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KAKO DRAGA JE ENERGIJA
Cena energije je običajno kar pomembna postavka družinskega proračuna, zato je za uporabnike pomembna
cena posameznih energentov in cenovno razmerje
med njimi. Bistvena informacija za primerjavo med
posameznimi energenti pa je cena koristne energije.
Koristna energija je tista energija, ki nam je dejansko
na voljo za ogrevanje stanovanja in pripravo tople
vode, torej gre za toplotno energijo, ki jo proizvedemo
v kurilni oz. ogrevalni napravi. Tako je cena koristne
energije odvisna od cene energenta, ki ga uporabljamo
in od kakovosti kurilne oz. ogrevalne naprave.
Stare kombinirane kotle v zadnjih letih uspešno nadomeščajo specialni kotli za tekoča goriva, ki dosegajo
izkoristke okoli 90 % in specialni kotli za lesno biomaso, ki pri kurjenju dosegajo izkoristke med 85 in
ENERGENT
Nabavna cena
			

90 %. Na področju zgorevanja
plinastih goriv, se danes standardno vgrajujejo nizkotemperaturna plinska trošila, ki imajo
izkoristek okoli 90 %. Pri večjih
porabnikih plina se priporoča
vgradnja kondenzacijskega plinskega trošila, ki ima
izkoristek nad 100 %.
Navedba izkoristka nad 100 % se navaja pri kondenzacijskih kotlih in je možna, ker se upošteva energija, ki
jo kotel izkoristi na račun oddaje toplote dimnih plinov.
Le-ti se namreč ohladijo na 40 do 50 °C, pri tem vlaga
iz dimnih plinov kondenzira in odda toploto, to pa
poveča izkoristek zgorevanja pri plinu za ca. 11 % pri
kurilnem olju pa za ca. 6 %.

Kurilna vrednost
(kurilnost)

Vrsta kurilne oz.
ogrevalne naprave

Letni
Koristna energija
Izkoristek %
EUR/kWh

Utekočinjen naftni plin

0,886 EUR/l

7 kWh/l

Plinsko trošilo – klasično

90

0,141

Utekočinjen naftni plin

0,886 EUR/l

7 kWh/l

Plinsko trošilo – kondenzacijsko

95 -100

0,130

Električna energija

0,117 EUR/kWh

EL kurilno olje

0,775 EUR/l

Zemeljski plin

0,688 EUR/sm3

9,5 kWh/m3

Zemeljski plin

0,688 EUR/sm

9,5 kWh/m3

1		
10 kWh/l

3

0,95

0,123

85

0,091

Plinsko trošilo – klasično

90

0,080

Plinsko trošilo – kondenzacijsko

95 -100

0,074

Specialni kotel za tekoča goriva

Peleti

0,25 EUR/kg

5 kWh/kg

Specialni kotel na pelete

90

0,056

Električna energija

0,117 EUR/kWh

COP=3,5

Toplotna črpalka zrak-voda COP=3,5

100

0,033

Električna energija

0,117 EUR/kWh

COP=4,5

Toplotna črpalka zemlja-voda COP=4,5

100

0,026

Sekanci

17 EUR/pm3

800 kWh/nm3

Specialni kotel na sekance

85

0,025

Bukova drva

50 EUR/pm

2410 kWh/pm

Specialni kotel na drva

85

0,024

3

3

Cene so informativne, veljajo za september 2016, v cenah je vključen DDV.

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

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

Iz lastne proizvodnje vam nudimo:

• Peletne gorilnike
VORTEX

Vreček Agro d.o.o., Kranj

Precejšen preobrat na področju ogrevanja pomeni prehod na toplotne črpalke v zadnjih desetih letih. Toplotna
črpalka je naprava, ki omogoča, da odvzemamo toplotno energijo iz okolice in s pomočjo električne energije
to energijo dvignemo na višji nivo, torej ogrejemo vodo
ali zrak. Bistvo je v tem, da za 1 vloženo kWh električne
energije pridobimo v povprečju cca 3-4 kWh toplotne
energije. To razmerje se imenuje grelno število (COP),
kot glavna energetska karakteristika TČ in se razlikuje
od tipa toplotne črpalke; najvišja grelna števila dosegajo
toplotne črpalke voda-voda, sledijo TČ zemlja-voda, najnižja grelna števila dosegajo TČ zrak-voda.
V tabeli je prikazana cena razpoložljivih energentov in
končna cena koristne energije. Izkoristki prikazani v
tabeli so podani na letnem nivoju, kar pomeni, da so
nekoliko nižji od izkoristkov, ki jih navajajo proizvajalci
oz. so podani v tehničnih opisih.
Če vas zanima, kako zmanjšati ceno koristne energije se lahko oglasite v eni od Energetsko svetovalnih
pisarn. V Kranju deluje ESP v stavbi MO Kranj, uradne
ure so vsako sredo od 15.30 do 17 ure. Zaradi lažjega
dela vas prosimo, da se za obisk pri svetovalcu predhodno najavite na tel. št. 04 / 2373 121, najavite se lahko
vsak delovni dan v dopoldanskem času.
Peter Mali
energetski svetovalec ENSVET

od 7 kW do 35 kW

(možnost vgradnje
gorilnika na obstoječo peč)

• Peči TURBO na
trda goriva 14kW

• Kombinirane peči za
centralno ogrevanje na
trda goriva, olje in pelete
od 23 kw do 80 kw
Mirka Vadnova 22, 4000 Kranj
tel: 04 204 14 79,
mob: 040 831 441
e-mail: vrecek@vrecek-agro.si
www.vrecek-agro.si

Vulco Žemlja

ZIMSKE GUME
NA ZALOGI !!!

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

M 041 641 197 T 04 580 21 74
www.vulkanizerstvo-zemlja.si
november 2016 •
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Iz naših krajev

Kranj, 20. oktober 2016 - Mestna
občina Kranj je kot najbolj aktivna
občina v letu 2015 gostila lokalne in
nacionalnega koordinatorja Evropskega
tedna mobilnosti 2016. Zaključka
se je poleg članov Ministrstva za
infrastrukturo, ki vodi projekt, udeležilo
31 predstavnikov slovenskih občin.
Po uvodnem nagovoru nacionalne
koordinatorke Polone Demšar Mitrovič
je prisotne pozdravil kranjski župan
Boštjan Trilar, ki je poudaril aktivnosti
občine na področju trajnostne
mobilnosti: »»Ponosni smo, da
smo bili lani v evropskem tednu
mobilnosti najbolj aktivna občina.
Zahvala gre predvsem predsedniku
in podpredsedniku komisije za varno
kolesarjenje, Andreju Zalokarju in
Marjanu Bajtu, ki sta zagotovo najbolj
zaslužna za ta naziv. Trajnostna
mobilnost je zelo pomembna tudi za
kranjsko občino, sej je le-ta potrebna
za kakovostnejše življenje občanov.
V Trajnostni urbani strategiji mesta
Kranja smo zapisali zelo konkretne
cilje, med drugim, da bomo do
leta 2023 zmanjšali emisije CO2 za
21 % ter da bo več ljudi uporabljalo
trajnostno mobilnost. Občina ima
tako nalogo, da poskrbi za ustrezno
infrastrukturo za kolesarje in pešce
ter za infrastrukturo, ki vključuje tudi
nov avtobusni terminal.« V odmoru
med delom udeležencev v delavnicah
so dijaki Gimnazije Kranj predstavili
video film, ki so ga posneli ob zaključku
ETM in obravnava kolesarsko povezavo
med Kranjem in Škofjo Loko, ki kot
idejni projekt dijaka škofjeloške
gimnazije počasi postaja resničnost.
Srečanje se je zaključilo s podelitvijo
priznanj. Najprej občinam, ki v
projektu sodelujejo ves čas, t. j. 15 let,
na koncu pa je predstavnik MO Kranj
kot najbolj aktivne občine 2015 odprl
zapečateno ovojnico z imenom najbolj
aktiven občine ETM v letu 2016. To je
postala Mestna občina Slovenj Gradec.
Udeleženci zaključnega srečanja so si
vzeli tudi čas za sprehod po starem
Kranju s predstavitvijo glavnih kulturnih

in arhitekturnih znamenitosti, pogled
z razgledne ploščadi na Pungertu,
postanek v Layerjevi hiši in v kavarni
Gradu Khislstein.
Vir in foto: Mestna občina Kranj

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

Škofjeločani so
praznovali obletnico
odprtja poljanske
obvoznice

•
•
•
•

Škofja Loka, 24. oktober 2016 Škofjeločani so konec oktobra z zabavo
na Spodnjem trgu proslavili prvo
obletnico odprtja poljanske obvoznice,
ki je prometno razbremenila staro
mestno jedro, in 140. obletnico
delovanja Prostovoljnega gasilskega
društva Škofja Loka. Sicer bolj prazen
Lontrg je bil prizorišče zabave z glasbo,
plesom in kulinarično ponudbo. Zvrstili
so se nastopi Cvetk, plesalk iz Osnovne
šole Škofja Loka-Mesto, klape Gallus,
Tinkare Kovač in skupine The Fakerrs.
Obenem so v Sokolskem domu odprli
tudi razstavo fotografij Eno leto
obvoznice. Razstava je razdeljena na
dva dela. V prvem, ki ga je pripravila
Direkcija RS za infrastrukturo, se pred
stavlja kronološki pregled načrtovanja
in gradnje obvoznice, ki je bila ''največji
infrastrukturni projekt v državi''.
Drugi del razstave pa predstavlja
izbor fotografij šestih eminentnih
škofjeloških fotografov: Petra Pokorna,
Petera Pokorna ml., Petra Pippa,
Urške Potrebuješ, Toneta Štamcarja in
Avgusta Babnika, ki so kot neumorni
kronisti, vsak na svoj način, zvesto
spremljali potek gradnje obvoznice.
Vir: Občina Škofja Loka

T: 04 53 53 800

www.avtomony.si

Zbiramo stare in nove
razglednice Bleda!

Bled, 25. oktober 2016 - Decembra bo v
knjižnici Blaža Kumerdeja Bled razstava
RAZGLEDNIC BLEDA iz preteklosti in
sedanjosti, ki jih je Medgeneracijskemu
Centru Bled poklonila Danijela Ulčar.
Za razstavo pa jih bodo posodili še
Leopold Kolman in ostali domačini. Če
imate slučajno doma kakšno staro ali
novo razglednico Bleda in bi jo želeli
deliti, jo lahko prinesete v Knjižnico B.
Kumerdeja Bled, kjer jih bodo zbirali.
Po končani razstavi (januarja) vam
bodo vaše razglednice vrnili.
Vir: Občina Bled

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

Alpska cesta 43
4248 Lesce

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

Kranj gostil
zaključno srečanje
organizatorjev
Evropskega tedna
mobilnosti 2016

PARKETARSTVO

AMBULANTA
tel:OČESNA
08 205
77 97
optometristični
pregledi
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
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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

˿/(712),1$1&,5$1-(
EOM = 0 % + GRATIS KASKO*
GORIVO V
VREDNOSTI 1.000 €
ZIMSKE PNEVMATIKE
1$3/$7,ĢÎ,+

www.suzuki.si

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2ONPLQJNPHPLVLMVNDVWRSQMD(852VSHFL˸ÏQDHPLVLMDGXģLNRYLKRNVLGRY 12[ JNPWUGLGHOFLJNPģWHYLORGHOFHY(NP
2JOMLNRYGLRNVLG &22 MHQDMSRPHPEQHMģLWRSORJUHGQLSOLQNLSRY]URÏDJOREDOQRVHJUHYDQMH(PLVLMHRQHVQDŀHYDO]XQDQMHJD]UDNDL]SURPHWDSRPHPEQRSULVSHYDMRNSRVODEģDQMXNDNRYRVWL]XQDQMHJD]UDND3ULVSHYDMR]ODVWLNÏH]PHUQR
SRYLģDQLPNRQFHQWUDFLMDPSUL]HPQHJDR]RQDGHOFHY30LQ30WHUGXģLNRYLKRNVLGRY9VHQDGDOMQMHLQIRUPDFLMHRVSHFL˸ÏQLSRUDELJRULYDLQVSHFL˸ÏQLKHPLVLMDK&22L]QRYLKRVHEQLKYR]LOQDMGHWHY3ULURÏQLNXRYDUÏQLSRUDELJRULYD
LQHPLVLMDK&22NLJDODKNREUH]SODÏQRSULGRELWHSULSRREODģÏHQHP68=8.,SDUWQHUMXLQQDVSOHWQLVWUDQLZZZVX]XNLVL
5HSUH]HQWDWLYQLSULPHUL]UDÏXQD]D68=8.,6;6&5266ʮYUVWD˸QDQFLUDQMD˸QDQÏQLOHDVLQJʮSUHGUDÏXQVNDYUHGQRVWSUHGPHWD˸QDQFLUDQMDːʮODVWQDXGHOHŀED SRORJ ːʮ]QHVHN˸QDQFLUDQMDːʮģWHYLORREURNRY
ʮOHWQLREURNːʮVWURģNLRGREULWYHːʮVNXSQL]QHVHN]DSODÏLOREUH]ODVWQHXGHOHŀEHːʮOHWQDREUHVWQDPHUDʮHIHNWLYQDREUHVWQDPHUDQDGDQ.DVNRSRWHMDNFLMLREVHJDRVQRYQD]DYDURYDOQD
NULWMDEUH]GRGDWQLKR]LURPDGHOQLKNRPELQDFLMSULÏHPHUMHSRJRM]DNRULģÏHQMHXJRGQRVWLJUDWLVNDVNDYHOMDYQRVNOHQMHQDOHDVLQJSRJRGEDV6XPPLW/HDVLQJ6ORYHQLMDGRRLQ]DYHVÏDVWUDMDQMDSRJRGEHVNOHQMHQRREYH]QRLQNDVNR
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Erotična trgovina

Z vami že 25 let
NAJVEČJA IZBIRA DARIL ZA VSE PRILOŽNOSTI,
EROTIČNEGA PERILA, PRIPOMOČKOV,
LUBRIKANTOV, MASAŽNIH OLJ, STIMULANSOV
TER ŠE IN ŠE...
POPUSTI NA DOLOČENE IZDELKE DO 50%
OBIŠČITE NAŠE TRGOVINE:
KRANJ, Šuceva ulica 25 ( poslovna hiša Rona)
tel.: 04 281 32 20
MEDVODE, Seškova ulica 9
tel.: 01361 17 73

!
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www.venera-shop.com

ovina NAGRADE:

25 let

1. NAGRADA VREDNOSTNI BON 30 EUR
2. NAGRADA VREDNOSTNI BON 20 EUR
3. NAGRADA VREDNOSTNI BON 10 EUR

Erotična trgovina

ŽNOSTI,

Z vami že 25 let

NAJVEČJA IZBIRA DARIL ZA VSE PRILOŽNOSTI,
EROTIČNEGA PERILA, PRIPOMOČKOV,
LUBRIKANTOV, MASAŽNIH OLJ, STIMULANSOV
TER ŠE IN ŠE...
POPUSTI NA DOLOČENE IZDELKE DO 50%
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Nagrajenci križanke iz oktobrske {tevilke Grafitov:
1. Ervin Ambroži~, Zgo{a 5, Begunje
2. Martina Oman, Rožna 6, Kranj
3. Franci Jalen, Teneti{e 56, Golnik
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ANSOV

OBIŠČITE NAŠE TRGOVINE:
KRANJ, Šuceva ulica 25 ( poslovna hiša Rona)
tel.: 04 281 32 20

DO 50%
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MEDVODE, Seškova ulica 9
tel.: 01361 17 73

www.venera-shop.com
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GESLO
DOPISNICE Z REŠITVIJO
POŠLJITE DO 2. 12. 2016
NA NASLOV:
GRAFITI, KROPA 27,
4245 KROPA.
IZŽREBANCI BODO
OBJAVLJENI V NASLEDNJI
ŠTEVILKI GRAFITOV.
12
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SI ŽELITE, DA VAM BO POZIMI PRIJETNO TOPLO?
Garažna vrata s sistemom ThermoFrame

Matjaž Hartman s.p.
Hafnerjevo naselje 91

Vabljeni
v Kmetijsko
gozdarski
center
na Rečici

4220 Škofja Loka

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

• SADIKE SADNEGA DREVJA in JAGODIČEVJA
• VSE ZA KOLINE
• VITREX ZA STEKLA IN ANTIFRIZ
• AKUMULATORJI TOPLA
• HIŠICE IN SEMENA ZA ZUNANJE PTICE

DOMAČE DOBROTE:

jabolka, jabolčni kis, krompir,
česen, čebula, sokovi, med,
bučno olje, čaji, moke, likerji,
kreme in tinkture, mila,
domači piškoti in rezanci

GSM: 031 775 401

Energetsko učinkovita rešitev za vaš dom!

TZ-Anz-4c-T-Sicke-Haus-90x65mm-SLO-Matjaz-Hartman-B.indd 1

3/10/16 11:57

VOLNA, VOLNENE
NOGAVICE, ROKAVICE, ...

PRODAJA
PROGRAMA

Odprti smo vsak dan od 7h do 19h, ob sobotah do 13h.
HRAŠE 14a, 4248 LESCE
Tel.: (04) 53 07 800
Fax: (04) 53 07 801
GSM: 031 684 114
e-mail: sekop@telemach.net

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

www.autom.si

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

PRODAJA
IN MONTAŽA
ZIMSKIH
AVTOPLAŠČEV
•
•
•
•

Avtovleka: 041 620 143
BHS hitri servis
Vulkanizerstvo
Kleparstvo

Karoserijska dela opravljamo za vse zavarovalnice pogodbeno

prodajamo
snežne freze

Gozdarska
čelada
Classic

46,30 €

Oregon
gozdarske
hlače

88,00 €

Usnjene
delovne
rokavice
Classic

Gozdarski
meter
Spencer

11,90 €

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

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!
�1�0�0
�9�5
�7�5

�2�5
�5
�0

�o�g�l�a�s��e�n�i�c�a��p�o�r�a�v�e�k
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energenti.si

Naročite vaš energent še danes na 041 636 090 ali preko spleta na: WWW.ENERGENTI.SI
15
november 2016 •

Masaža: Ena najstarejših naravnih metod za
obnovo in izboljšanje človeških sposobnosti
Veliko ljudi danes trpi zaradi različnih težav povezanih povezana s stresom. Masaža blagodejno vpliva tudi na zmanjševanje stresa saj, pomaga ublažiti telesne posledice napetosti, umiriti um in čustva ter telesu povrniti življenjsko
energijo. Vsekakor masaža ni zdravilo, pomaga pa telesu preko sproščanja vzpostaviti naravno ravnovesje in pripomore k boljšemu počutju. Je odlična preventiva, a žal jo mnogi odkrijejo prepozno, ko že imajo težave.
Posamezne vrste masaž se med seboj razlikujejo predvsem po intenzivnosti na
določenem delu telesa in namenu, ki ga želimo z masažo doseči. Svetujemo,
da si ogledate posamezne vrste masaž in se odločite za tisto, ki je najbližje
vašim potrebam.

Klasična masaža

Masaža izboljšuje delovanje krvnega in limfnega obtoka ter pozitivno vpliva na
splošno psihofizično stanje. Telo se hitreje regenerira in odpadne snovi se lažje
izločajo iz telesa. Masaža je tudi odličen pripomoček pri hujšanju in odpravi celulita. Koža je po masaži voljna, elastična in odporna proti zunanjim vplivom. Mišicam
se povrne moč. Sklepi postanejo bolj gibljivi, otekline se zmanjšajo, prag bolečine
se zviša. Masaža odpravlja stres in napetost ter posledično tudi nespečnost.
Masaža je ena najstarejših naravnih metod za izboljšanje človeških sposobnosti.

Masaža je ena najstarejših naravnih metod za obnovo in izboljšanje človeških
sposobnosti. Je naravni del našega vsakdanjika in ker gre predvsem za način
uporabe dotika, blagodejno vpliva na prejemnika, saj vzpodbuja obnovo ravnovesja na telesni in duševni ravni.
Učinki klasične masaže
• na mišice: sprošča in razteza mišična vlakna, razbija vozliče, ki nastajajo zaradi mišičnih krčev (posledica stresa in napetosti), preprečuje zlepljanje tkiva
• na sklepe: so bolj elastični, močnejši
• na krvni obtok: stimulira krvni obtok - izboljša prekrvavitev celega telesa
• na živčevje: pomirja, poživlja, odpravlja napetost, zmanjšuje bolečino
Kako izvajamo klasično masažo?
Masažo začnemo na hrbtu. Za natančno obdelavo hrbta potrebujemo 30
minut. Zmasiramo mišice vratu, ramen, nadlahti, hrbta do trtice in kolka.
Mišice sprva pogladimo in otremo, segrejemo in pregnetemo. S posebnimi
prijemi v predelu lopatic in ledvenem delu hrbtenice izvedemo manipulacijo.
Sklepe s hitrimi gibi ogrejemo, mišice pa še izžamemo, stresemo in rahlo
potolčemo. Masažo hrbta zaključimo z gladenjem. Potem pogladimo noge
zadaj in pričnemo z masažo stopala, dobro obdelamo tudi prste. Potem z
gladenjem ogrejemo skočni sklep in Ahilovo tetivo. S prijemi po običajnem

TRADICIONALNA
KITAJSKA
MASAŽA NA
VAŠEM DOMU
Wu masaža
na novem
naslovu
LINE ALPE, D.O.O., UL. ANGELCE HLEBCE 7/A, KRANJ

Wu masaža uspešno
odpravlja napetost mišice,
stres, heksenšus, bolečine
v vratu in ramenih,
mravljince po rokah, glavobol, napetost
in bolečine hrbta, išijas...

Kitajska medicina in kitajska masaža

Ulica040
Angelce
Hlebce388
7a, Kranj
G:
352
(za Qlandijo)
G: 040 352 388
DČ: po predhodnem naročilu

Izjavi zadovoljnih strank, ki jima je maser WU s pomočjo kitajske masaže pomagal
pri odpravi bolečin.
Romana iz Šenčurja je bila pred dvanajstimi leti zaradi kalcinata in strgane mišice desne
roke na operaciji. Sledilo je dolgo in boleče okrevanje. Po šestih letih so se pojavili
podobni problemi tudi z levo roko. Odločila se je in pomoč poiskala pri kitajskem maserju Wuju. »Roka me je tako bolela, da niti predpasnika nisem mogla zavezati, pomagale
pa niso niti blokade in tablete, ki so mi jih predpisovali zdravniki. Po dvanajstih terapijah pri Wuju je bolečina popolnoma izginila, roka je gibljiva in še danes po šestih letih
nimam nobenih težav z roko.« V lanskem letu ji je Wu znova učinkovito pomagal, tokrat
zaradi vnetega vratnega živca. »Njegova masaža zelo pomaga, poleg tega je zelo prijazna oseba, ki deluje zelo pomirjevalno na ostale«, je zadovoljna Romana.
Podobne izkušnje ima 47 letna Petra iz Kranja, ki ima težave z bolečinami v hrbtenici.
»Nazadnje sem imela tako hude bolečine, da sem morala iti na bolniško. Pri Wuju sem
bila na desetih terapijah in zares mi je pomagalo. Prav čutila sem, kako zaradi njegove
masaže popušča napetost v telesu. Z njim sem zadovoljna tudi zato, ker je na prvem
mestu pomoč človeku in ne le zaslužek.«

Zelo zanimiva je tudi Tradicionalna kitajska medicina (TKM) vsebuje
vrsto tradicionalnih medicinskih praks s poreklom iz Kitajske, kjer
se je začela razvijati že pred nekaj tisočletji. Čeprav je v vzhodni
Aziji dobro sprejeta, jo v zahodnem svetu uvrščamo v alternativni
medicinski sistem. Bistveno pri TKM je, da skuša celostno reševati
zdravstvene težave in odpraviti vzroke zaradi katerih je bolezen
nastala in ne samo zdraviti simptomov. Njen glavni princip je celosten (holističen) pristop k razumevanju človeškega telesa, ki prenovi celotno psiho-fizično počutje in zdravstveno ravnovesje. TKM
temelji in izhaja iz obstoja medsebojno povezanih energetskih poti
(meridianov), po katerih se pretakata energiji yin in yang. Do bolezni pride zaradi porušenega ravnotežja v telesu, zato si TKM prizadeva uravnotežiti delovanje celotnega človeškega sistema. Metode
zdravljenja pri TKM so: akupunktura, tuina masaža in akupresura,
aurikuloterapija, refleksoterapija, terapija z zdravilnimi snovmi,
uporaba vakumskih kozarcev – ventuz, dietetika, moksikacija. Cilj Odločite se za kitajsko masažo na vasem domu in pokličite Wuja na telefon
zdravljenja je vzpostavitev ponovne harmonije v človeškem telesu. 040 352 388 in dogovorili se boste za termin.
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vrstnem redu obdelamo mečne in stegenske mišice. Ko sta hrbet in nogi zmasirani, se masiranec obrne. Masiramo nogo spredaj: Obdelamo mišice narti,
prstov , gleženj, refleksne cone , mišice goleni, koleno in stegenske mišice.
Potem se lotimo masaže rok: Roko pogladimo v smeri proti srcu, obdelamo
mišice in refleksne cone na prstih, dlaneh in zapestju. Sledi masaža mišic v
podlahti in nadlahti.

Novo!
Lebdenje v breztežnostnem stanju v sterilni razstopini
grenke soli (Magnezijev sulfat, Epsom sol) - Mrtvo morje!

Masaža stopal

Masaža stopal je terapevtska metoda, ki temelji na dejstvu, da na stopalu
obstajajo refleksne cone, ki odgovarjajo posameznim organom v drugih delih
telesa. Na te cone lahko delujemo z različnimi stimulacijami s katerimi se po
naravni poti rešijo mnogi zdravstveni problemi, kot so bolečine v hrbtu in trebušnem delu, odpravlja pa tudi razdražljivost, nervozo in vsakodnevne strese.
Le redke stvari sproščajo tako temeljito kot dobra masaža nog. Utrujene noge
so naenkrat spet lahke in vso telo je osveženo. Stopalo, še posebej podplat,
vsebuje na tisoče živčnih končičev; s tem, ko jih prizadevno masirate, poživite
vse telo. Redna masaža ohranja noge prožne in zdrave.

Vzemite si urico časa samo zase in
telo in um vam bosta hvaležna!
USTAVITE ČAS, DOŽIVITE

V WELLNESS & FLOAT SPA BREZOV GAJ V KRANJSKI GORI

Koroška ul. 7
4280 Kranjska Gora

TUINA – tradicionalna kitajska terapevtska masaža

Tuina je na Kitajskem nastala pred več kot štirimi tisočletji in je še vedno cenjena oblika terapije. Masaža ni namenjena le sproščanju in razvajanju, saj gre za
resno terapevtsko obliko zdravljenja. Je manualna metoda (ročna tehnika), ki
preprečuje in zdravi bolezni tako, da odpravi zastoje in neravnovesja v telesu.
Tuina je zaradi svojih diagnostičnih metod zelo ustrezno preventivno sredstvo,
saj omogoča zgodnje odkritje neravnovesja v telesu in krepi imunski sistem ter
pripomore tudi k boljšemu splošnemu počutju, saj izboljšuje prekrvavitev. Je
neagresivna metoda, ki nima veliko stranskih učinkov, zato se jo lahko izvaja tudi
pri otrocih in starejših osebah. Pogosto se uporablja pri poškodbah gibalnega
aparata (sklepi, mišice, vezi, kite), za zdravljenje poškodb hrbta, pri športnih
poškodbah, išiasu, kroničnih bolečinah, kroničnem stresu in utrujenosti, nespečnosti in podobno. Uporablja se jo lahko tudi za lajšanje nekaterih simptomov.

Akupresura

Del tuina masaže je tudi akupresura, to je tehnika zdravljenja z uporabo
prstov, pri kateri pritiskamo na določene akupresurne točke na meridianu, kar
stimulira telesne samozdravilne sposobnosti.

Olja za masažo

Pearmint - limeta je olje, ki dvigne razpoloženje. Limeta deluje pomirjevalno za
psihično počutje in proti stresu istočasno pa poživlja fizično. Olje spearminta

TEL: 040 545 345
e-mail: info@brezov-gaj.si
www.brezov-gaj.si
Penzion Brezov Gaj

oz. zelene mete prav tako deluje osvežujoče ter je izvrstno pri glavobolu in
migreni še posebno če je ta vzrok stresu.  Kafra - poprova meta je olje, ki
ga uporabljamo proti mišični napetosti in bolečinam ter za osvežitev celega
telesa. Prav tako je izvrstno olje za odpiranje dihalnih poti; pri lažjih prehladih.  Geranija - Ylang Ylang je po vonju zelo močna masažna mešanica, ki
ponavadi bolj odgovarja ženskam. Tako geranija kot Ylang- ylang pomirjata
psihično in fizično, pri stresu, zaskrbljenosti in emocionalnih pretresih.  Sivka
- bor je olje za sprostitev celega telesa. Olje pomirja, pomaga pri nespečnosti,
pri mišičnih bolečinah, glavobolih, menstrualnih težavah, prav tako dobro
deluje na dihalni sistem.  Limeta - Olje je osvežilno za telo in pomirjujoče za
misli. Zelo prijeten svež vonj.
Pomaranča - grenivka deluje pospeševalno pri odvajanju toksinov iz telesa.
Primerno proti celulitu in splošno tudi proti mišičnim napetostim. Olje je sprostilno za psihično počutje istočasno pa osveži fizično telo.
Mandarina je najbolj nežno olje, kateri nežen vonj je prijeten tudi otrokom.
Deluje rahlo stimulativno in osvežilno. Pomaga pri migrenah in zaskrbljenosti.  
Vir: Dijaski.net

NOVO NA LETALIŠČU LESCE!

BEGUNJSKA CESTA 10, LESCE, T: 059 931 154
DELOVNI ČAS OD PONEDELJKA DO NEDELJE OD 9.00 – 23.00
www.kleznk.bagi.si

•
•
•
•
•

PRIJETEN AMBIENT
ODLIČNE MESNE IN RIBJE JEDI
KOSILA
BOŽANSKE SLAŠČICE
TORTE PO NAROČILU ZA RAZNE PRILOŽNOSTI

V prazni~nem mesecu decembru pogostite svoje sodelavce, poslovne partnerje, prijatelje,...
z okusno hrano ter prijetnim ambientom restavracij Na Kležnk.
Poseben prostor za zaklju~ene družbe. Rezervacije na {tevilki 04 531 70 00 (Le{~an) ali 059 931 154 (Na Kležnk).
november 2016 •
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Odpirate podjetje ali dejavnost,
ali preprosto želite menjati
računovodski servis?

Pokličite nas,
mi bomo poskrbeli,
da bodo številke
na pravem mestu!

R.K. RACUNOVODSTVO KRANJEC d.o.o.
Brezje 17E, 4243 Brezje
G: 041 528 548, T: 04 530 98 20
E: racunovodstvokranjec@gmail.com

PREDNOVOLETNA
SREČANJA ZA
ZAKLJUČENE DRUŽNE
OTROŠKE
ROJSTNODNEVNE ZABAVE
(UGODNA PAKETNA
PONUDBA)

VSE VRSTE
SVEŽEGA MESA
• PEČENICE, KRVAVICE
• VSE VRSTE SVEŽEGA
MESA
• SUHI DOMAČI MESNI
IZDELKI
• PREKAJENO MESO
• MREŽNE PEČENKE
• TATARSKI BIFTEK

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

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

SEZONSKO ŠPORTNO
IGRANJE 2 ZA 1 (OB REDNI 1X
TEDENSKI REZERVACIJI TERMINA
ZA VSAJ 3 MESECE MED
PONEDELJKOM IN ČETRKOM
AKCIJA 1 URA
+ 1 URA GRATIS!)

Šobčeva cesta 12 b, 4248 Lesce
PROCHROM

NOVO V LESCAH - BRUŠENJE REZIL

KUPON

Bruš
en
l
i
stov je krožni
Naj rezanje lesa postane vaš užitek!
h
do p
Dobro nabrušen krožni list zagotovo skrajša čas rezanja, zmanjša stroške električne energije in poveča
810 m remera
m.
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.

18

10%
popust

na brušenje
do konca leta
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VABLJENI NA
MARTINOVE
DOBROTE,
KI JIH
POSTREŽEMO
SKUPAJ Z
IZBRANIM
VINOM

BLIŽA SE VESELI DECEMBER!
SPREJEMAMO REZERVACIJE ZA PREDNOVOLETNE ZABAVE
ZA ZAKLJUČENE DRUŽBE! PRIČAKUJE VAS OKUSNA
HRANA, PRIJETEN AMBIENT TER OB VIKENDIH PLESNA
GLASBA ZA KATERO POSKRBITA DJ LUKA & MATEJ.
Alpska cesta 8, 4248 Lesce
G 041 44 44 08
T 04 537 88 00
www.tulipan-azman.si

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

Kulinarični kotiček.... »Ko zadiši po Gorenjsko«
mešanico ali kocko juhe in ko prevre, dodamo v mrzli vodi raztopljen
RACA IN GOS
jedilni škrob. Dobljeno omako premešamo in dodamo mesu. Omake
ne prelijemo po pečenki, temveč jo ponudimo zraven mesa. Tako
pripravljena pečenka je veliko bolj zdrava kot tista, ki je pečena na
masti in po možnosti še prelita z njo. Kot prilogo lahko ponudimo
pečen krompir, testenine ali mlince, ter dušeno rdeče zelje.

Dušeno rdeče zelje
Sestavine:
• 2 kg težka raca ali gos ali purica
• sol in beli poper po okusu
• 1 žlica majarona ali origana
• 3 večja kisla jabolka,olupljena in
narezana na drobno

• skodela olupljenih in pečenih
kostanjev
• 3 dl vroče vode
• 1 dl piva
• 1 žlička začimbne mešanice
• 1 žlička jedilnega škroba

Postopek
Gos, raco ali purico osušimo s papirnato brisačo zunaj in znotraj. Tudi
nasolimo in popramo jo po obeh straneh in pustimo počivati čez
noč. Narezana jabolka, kostanj, majaron ali origano in nekaj kruhovih
drobtin dobro zmešamo in s tem nadevamo odprtino v perutnini in
jo zašijemo. Pečico ogrejemo na 200 stopinj. V pekač zlijemo vročo
vodo, na mrežo nad vodo damo raco, gos ali purico s prsmi navzdol.
Pečemo približno uro in pol do dve uri. Vmes polivamo s tekočino
iz pekača in pečenko obračamo. Nazadnje, ko je raca ali gos lepo
porjavela, jo prelijemo s pivom, kateremu dodamo nekoliko soli. To
naredi skorjo bolj hrustljavo. Raco vzamemo iz pečice in jo položimo
na topel servirni pladenj, tekočino iz pekača pa precedimo in pustimo
v posodi, da zavre. Vanjo vložimo nekaj kostanja, solimo z začimbno

Sestavine za 4 osebe:
• 800 g rdečega zelja,
• 1 čebula,
• 2 jabolki,
• 2 žlici olja,
• 1 žlička limoninega soka,

• 0,5 žličke soli,
• 300 ml zelenjavne jušne osnove,
• 5 žlic rdečega vina,
• 1 žlička jedilnega škroba,
• 4 žlice brusnic iz kompota

Priprava
Zelje temeljito operemo, očistimo in na drobno naribamo (ali zelo na
tanko narežemo). Čebulo in jabolki olupimo. Čebulo na drobno nasekljamo, jabolki pa naribamo. Na kuhalnik pristavimo kozico, v kateri
segrejemo olje in na njem čebulo pražimo toliko časa, da postekleni.
Primešamo zelje, ga po okusu začinimo s soljo in med stalnim mešanjem
kuhamo približno 3 minute. Pokapljamo ga z limoninim sokom, nato pa
kozico pokrijemo in zelje dušimo nadaljnjih 5 minut. Zelje prelijemo
z zelenjavno juho ter kozico znova pokrijemo in dušimo še 10 minut.
Rdeče vino v skodelici razžvrkljamo s škrobom in ga vmešamo v zelje.
Dodamo tudi brusnice in naribana jabolka. Odkrito kuhamo še toliko
časa, da se omaka zgosti, nato pa kozico odstavimo z ognja. Rdeče zelje
serviramo v krožnike in skupaj s prilogo ponudimo gostom.
Vir: kulinarika.net/Okusno.je
november 2016 •
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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 2. 12. 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 Aleš Breda, Mače 2, Preddvor

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.

Pripravite se na jesensko škropljenje
Zadnja leta sam vzdržujem družinski sadovnjak, ki
mi ga je zapustil oče. Sadje želim pridelati na čim
bolj ekološki način, a se mi pojavlja vrsta bolezni
čez vse leto na različnih sadnih vrstah: breskvah,
češnjah, jablanah in hruškah. Ali je mogoče s čim
škropiti v jesenskem času?
V jesenskem času lahko naredimo zelo veliko za
preprečevanje in uničenje bolezni na sadnem
drevju. Za to uporabimo bakrov pripravek Bio Plantella Cuprovin, ki je na voljo brez izkaznice za

ffs sredstva. Po obiranju sadja bo prišel čas za
prvo škropljenje, ki ga opravimo, ko odpade okoli
20 % listja in drugo, ko odpade skoraj vse listje.
Škropimo v koncentraciji 20 g / 10 l vode. Ko
listje odpada, se pojavijo rane, na katerih se hitro
naselijo bakterije, ki predstavljajo nova žarišča
bolezni v prihodnji sezoni. Zato je zelo pomembno,
da omočimo celotno drevo in tako zagotovimo, da
sredstvo učinkuje po vseh razpokah na deblu in
vejah. S škropljenjem tudi pospešimo dozorevanje
lesa, kar pomeni boljšo odpornost na zimske temperature. Z jesenskim škropljenjem zmanjšamo
vpliv bolezni, kot so: škrlup, hruševa rja, breskova
kodravost in mnoge druge. Škropljenje je najbolj
učinkovito z rednim odstranjevanjem odpadlega
listja, na katerem so okužbe. Tako listje vedno
zažgemo ali vržemo v smeti, nikoli na kompost, ker
tako le gojimo okužbe naprej. Z dreves odstranimo
tudi vse mumije, ki so polne bolezni.

Posadimo sadni grm
Okoli hiše imam zelo velik vrt in želim začeti z
vzgojo ameriških borovnic. Predvsem zato, ker so
vnuki navdušeni nad njimi in jih dejansko pojedo.
Ali je jesen primeren čas za sajenje borovnic in
kako se tega lotim? Na kaj moram biti pozoren?

Ko začnemo z vzgojo ameriških borovnic, si je
pomembno vzeti čas in jih pravilno posaditi z uporabo kakovostne zemlje in gnojila. Jesenski čas je
boljši za sajenje borovnic, ker se tako bolje ukoreninijo in so do zime že dobro utrjene. Izberemo
sadiko, ki ima dobro olesenel les in ne pretirano
slabotnih in dolgih zelenih poganjkov. Pomembna
je tudi sorta, od katere je odvisen čas pobiranja.
Kupimo po vsaj dve rastlini iste sorte in jih posadimo v sosledju glede na čas obiranja. Najprej
pripravimo sadilno jamo, ki naj bo raje širša kot
globlja, saj ima borovnica precej plitve korenine.
Jama naj bo vsaj 1 x 1 m in globoka do 0,5 m, več
ni potrebno. Prav tako ni potrebno jame obleči
v kakšno folijo ali kaj podobnega. Napolnimo jo
s kakovostno Plantella Specialno zemljo za rododendrone, ki ima dovolj kisel pH za pravilen
razvoj borovnic. Na dno sadilne jame in v zemljo
dodamo organsko gnojilo Bio Plantella Nutrivit
za borovnice, ki vsebuje vsa potrebna hranila za
razvoj rastline in slastnih plodov. Na vrh dodamo
žaganje od iglavcev ali Plantella Borovo lubje, da
zmanjšamo izhlapevanje vode. Pri zalivanju smo
previdni, saj ne zalivamo z vodo iz vodovoda, ki
vsebuje veliko kalcija, ki bi izničil kisel pH zemlje.
Strokovnjaki agronomi Kluba Gaia

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

NAGRADNO VPRAŠANJE:

Katero ekološko organsko gnojilo
uporabimo za gnojenje borovnic?
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: Marija Žakelj, Škofja Loka; Franci Jalen, Golnik; Vida
Bobnar, Cerklje
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

Vadbeni programi za vse generacije

Zavod za šport Jesenice
praznoval deset let obs

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 potrjeAndraž Sodja
Evrovizija Flora Em
ne ustrezne licence.
Strahinj
- 4202
Naklo, GSM: 041/ 632 544in Miha Rebernik,
Janko Rabič
nati velik dolg iz preteklih jev in donatorjev.
Že nekaj 120
let so tudi
ponosni
tednu oktobra je oddaje Slovenija im
E-mail:
info@megales.si,
www.megales.si
let za ogrevanje Jeko-In Je- V društvenih prostorih so na
naziv zdravo
društvo in V zadnjem
V novo jesensko zimsko se- senice, ki je znašal kar 14 ti- pripravili pester program vse prednosti, ki izhajajo iz deseto obletnico delovanja Kot je ob obletnici š
zono so pri TVD Partizan soč evrov. Upajo, da bodo v vadbe za vse generacije, od tega naziva, skušajo prenesti praznoval Zavod za šport Je- ril Kramar, jih kljub
Jesenice stopili s ciljem, da prihodnje uspešneje kos najmlajših do upokojencev. med občane. Za izvedbo po- senice, ki je ob obletnici pri- prihodnost športa n
spet uresničijo čim več pro- vsem stroškom in da za to Poleg splošne vadbe imajo sameznih programov imajo v pravil obilo spremljevalnih cah ne skrbi. Za ci
gramov, ki so namenjeni te- ne okrnjen program dejav- gimnastično delavnico, ma- skupinah še dovolj prostora, prireditev. Vrhunec je bila hodnjih desetih le
lesni vadbi ter drugi tekmo- nosti. Za uresničevanje svo- žoretke, aerobiko, judo, bad- zato vse vabijo v prostore osrednja prireditev, ki so jo med drugim zadali,
valni in rekreativni dejavno- jega poslanstva pri širjenju minton in različne rekreacij- TVD Partizan. So pa tudi naj- pripravili 26. oktobra v Kol- osemdeset odstotk
sti občanov. Predvsem so ve- zdravega športnega življenja ske igre z žogo. Velik po- cenejši med sorodnimi dejav- pernu, z razstavo fotografij ničanov ukvarjalo v
športnih društev, ki delujejo kreativnim športom
seli, da jim je uspelo porav- pričakujejo pomoč sponzor- udarek je na pridobivanju nostmi v Občini Jesenice.
pod okriljem zavoda, ter ar- ske dosežke profes
hivskih fotografij športnih športnikov, uredit
objektov. Kot je ob prireditvi zimskega kopališča
povedal direktor Zavoda za dobitev Španovega
šport Jesenice Zoran Kra- dvosedežnico in u
mar, je zavod pričel delovati zasneževanjem.
leta 2001 z 12 zaposlenimi, Ob desetletnici so
teh je danes 24: "V osnovi je tudi priznanja zav
bil ustanovljen le za vzdrže- služnim za ustano
vanje športnih objektov in delovanje. Priznanj
organizacijo športnih prire- prejeli Jani Gregor
ditev, danes pa organizira- nez Štojs, člana svet
mo športno in mladinsko vse od ustanovitve,
dejavnost, prireditve in dru- nar, ki je sodelovala
go." Kot je še dodal Kramar, novitvi zavoda, nek
so z osrednjo prireditvijo že- pan Boris Bregant
leli zaznamovati dosežke za- Jesenice s sedanji
voda za šport na kulturen nom Tomažem
način, predstaviti nekaj re- Mencingerjem, mi
zultatov, nastopili pa so na- za šolstvo in šport
debudni pevci, humoristi in dacija za financiran
plesne skupine, med njimi tnih organizacij v R
tekmovalka v oddaji Misija Sloveniji.

ODKUP,
POSEK,
SPRAVILO
IN PREVOZ
LESA



Telesat Jesenice
– okno
v svet iz vašega stanovanja:




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

Z

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

Ribogojnica
Zupan

• PINK paket

� 

• Balkan+paket
– brezplačen

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


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

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


operater kabelskih komunikacijskih sistemov
Prednost našega kabelskega priključka je brezplačna


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

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

E-pošta:
info@telesat.si
zunanji digitalni sprejemnik po ugodni ceni, za osnovno
ceno priklop do treh televizijskih sprejemnikov, hiter servis
in odprava napak ter podpora pri nastavitvah televizijskih
 
sprejemnikov in mrežnih naprav.

www.telesat.si





Predavanje ob mesecu zaščite pred požaro
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,
november 2016 •
tel.: 04/5832-663
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Upravljanje stavb
Poslovanje z nepremičninami
Energetski inženiring

IZBRANA ponudba nepremičnin

prenovljeno
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 – 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.

novo

v naravi
prenovljeno
JAVORNIŠKI ROVT – manjša hiša 90 m2, zgrajena l. 1986, 995 m2
zemljišča, P+M, zidana, z dodatno toplotno izolacijo, v celoti opremljena.
Hiša se nahaja v mirnem in povsem naravnem okolju, v maju obkrožena z
narcisami, lokacija ponuja dobre možnosti za okoliške ture. Vsa potrebna
dovoljenja, urejen priključek na vodovodno in električno omrežje, EI razred
F. Možnost stalnega bivanja. Cena: 89.000 EUR.

JESENICE, TITOVA – 2 sobno stanovanje Plavž, 52 m2, zgrajeno l. 1959, adaptirano
l. 2005, 2/11 nad., v stolpnici. Prostorno, prijetno, prenovljeno in lepo opremljeno
večje stanovanje. Nahaja se v nižjem nadstropju, z dvigalom. Okna nova PVC l. 2005,
zamenjane električne in vodne inštalacije, prenovljena kopalnica, WC, novi podi.
Energetsko sanirana fasada l. 2014, streha l. 1999. Stanovanje se prodaja v celoti
opremljeno. ZK urejeno, prevzem možen takoj, EI razred D. Cena: 59.500 EUR.

JESENICE, CESTA REVOLUCIJE – 3 sobno stanovanje 78 m2, zgrajeno l.
1963, adaptirano od l. 2011 do l. 2014 (stanovanje, fasada, streha), 1/6 nad.,
z balkonom. Obsega hodnik, kuhinjo s prehodom v dnevno sobo in izhodom na
balkon, 2 spalnici, wc, kopalnico in klet. Je svetlo, bivalni prostori so orientirani
na južno stran. Parkirišče pred blokom. ZK urejeno, EI v izdelavi. Šola in vrtec v
neposredni bližini bloka. Primerno za družino. Cena: 75.000 EUR.

ŽIROVNICA – 4,5 sobno stanovanje 70 m2, zgrajeno l. 1890, adaptirano
l. 2005, 1/2 nad., v dveh etažah, v 3-stanovanjski stavbi. 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: 40.000 EUR.

PODNART – 2 sobno stanovanje 55 m2, zgrajeno l. 1987, 4/4 nad., v novejšem
bloku, z balkonom. Prostorno, udobno in svetlo stanovanje, opremljeno, lepa
razporeditev prostorov. Obsega širok hodnik, kuhinjo z jedilnim kotom, dnevno
sobo z izhodom na balkon, spalnico, kopalnico z wc-jem in klet. Stavba je bila
2014-2015 energetsko sanirana, streha 2005. Parkirišče ob stavbi, kot tudi
trgovina, v bližini javne funkcije. ZK urejeno, EI razred D. Cena: 59.500 EUR.

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: 87.000 EUR.

ugodno

RADOVLJICA, GRADNIKOVA – 2 sobno stanovanje 49 m2, zgrajeno
l. 1976, PK/4 nad., v bloku. V stanovanju je bila prenovljena kopalnica
z WC-jem, ostalo je še v prvotnem stanju. Odkar ima blok energetsko
sanirano fasado (2013/2014), je stanovanje suho in toplo. Obsega
predprostor, dnevni prostor s kuhinjo (delno pregrajeno), spalnico,
kopalnico z wc-jem in klet. ZK urejeno, EI razred F. Cena: 55.000 EUR.

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

13.700€

15.500€

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

Audi A3 quattro 2.0 TDI
DPF Ambition 4x4, l. 2012,
139.605 km

BMW serija 1: 114d, l. 2013,
103.510 km, servisna knjiga,
navigacija, ALU dodatki

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.
20.700€

7.950€

BMW serija 3: 320d
EfficientDynamics Edition,
l. 2014, 114.971 km

Chevrolet Orlando 1.8 LT,
l. 2011, 76.500 km, servisna
knjiga, multifunkcijski volan

12.900€

9.500€

Škoda Fabia 1.6 TDI
AMBITION, l. 2013,
53.332 km, servisna knjiga

VW Golf 1.6 TDI BMT
Trendline, l. 2013, 111.288
km, servisna knjiga

www.avto-lesce.si

12.500€

12.900€

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

52.900€

Ford Mondeo 1.6 TDCi
Titanium, l. 2013, 93.964 km,
servisna knjiga, navigacija

13.900€

14.900€

VW Passat Variant 2.0 TDI
BMT Comfortline, l. 2012,
117.529 km, servisna knjiga

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

15.900€

VW Touran 1.6 TDI Blue
Motion, l. 2014, 121.753 km,
servisna knjiga, navigacija

Volvo V40 D2 88g. Kinetic,
l. 2015, 90.910 km, servisna
knjiga, ALU platišča

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

!
o
c
i
n
t
e
l
b
jemo 10. o

Praznrnuunseren 10. Geburtstag!
Wir feie

16. 12.
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www.peugeot.si

Ste pripravljeni
na dogodivščine?

STREŠNI KOVČEK
THULE

40 %
TA*
POPUS

Cena za člane programa
ugodnosti Moj Peugeot 223,99 €
Redna cena: 373,32 €
Kataloška št. 1609665780

MOŽNOST PLAČILA
DO 24 OBROKOV S KARTICO
MOJ PEUGEOT DINERS CLUB
*Samo za člane Moj Peugeot. Ponudba velja do 28. 2. 2017 oziroma do razprodaje zalog. Slika je simbolična.

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

Št. 277 leto 25, november 2016 • Gorenjski GRAFITI: Reklamno - informativni časopis za področje Gorenjske. Izdajatelj Agencija Grafiti d.o.o., Kropa 27 • Distribucija Pošta Slovenije PE Kranj
• Naslednja št. Grafitov izide 9. 12. 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.

