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• IZDELAVA SPOMENIKOV
• OBNOVA OBSTOJEČIH
SPOMENIKOV

• KLESANJE IN OBNOVA ČRK
• KOVINSKE ČRKE

AKRIS D.O.O.

  

    

  
 
     Naša
glavna storitev je prevoz lesa. Zaradi raznolikega
voznega parka lahko opravimo prevoz različnih dolžin
in dimenzij.
Nudimo vam odkup lesa na kamionski cesti.
DO NOVIH OČAL Z NAROČILNICO VSEH
V samem naboru storitev izvajamo tudi sečnjo in spravilo
OKULISTOV V SLOVENIJI LAHKO TUDI
lesa. Lahko se dogovorimo za odkup lesa na panju.
BREZ DOPLAČILA!

GEODET
Igor Gimpelj, s. p.
Britof 176 A, 4000 Kranj

Podjetje za geodetske storitve
www.geodet-kranj.si
Tel.: 031 297 062
e.: igor.gimpelj@gmail.com

Strokovna in hitra
izvedba geodetskih
storitev:

ureditev meje, parcelacija,
izravnava meje, geodetski načrt,
zakoličenje objektov, vpis stavbe
v kataster stavb, inženirska
geodezija, svetovanje…

UGODNE CENE

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

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

OBNOVA
ZAVORNIH
klešč
ŽE OD 90 €
dalje

OBNOVA HIDRAVLIČNih VOLANskih letev,
vključuje notranja končnika in manšete

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

osebna vozila
330,00€
terenska vozila 390,00€
kombi
440,00€
56.900€

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

V našem servisu pa vam nudimo tudi:
• servis vozil: olja, filtri, jermeni, vodne črpalke ...
• diagnostika vozil
• kontrolo in polnenje klima naprav
• optična nastavitev podvozja
• prodaja in montažA gum

Audi Allroad 3.0 TDI quattro
Business S-tronic, l. 2016,
20.175 km, servisna knjiga

24.500€

BMW serija 3: 316d Touring,
l. 2016, 35.694 km, servisna
knjiga, navigacija, tempomat

13.300€

Ford Focus 1.5 TDCi Business,
l. 2015, 62.460 km, servisna
knjiga, tempomat, PDC

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.
20.900€

43.900€

11.900€

9.900€

21.900€

4x4
Ford Kuga 4x4 2.0 TDCi
Titanium, l. 2015, 97.083
km, servisna knjiga

Jeep Grand Cherokee 3.0
CRD Overland, l. 2014,
93.443 km, servisna knjiga

11.500€

8.500€

Toyota RAV4 2.0 Active,
l. 2011, 72.300 km, servisna
knjiga, komfortni sedeži

VW Passat Variant 1.6 TDI
BlueMotion, l. 2010,
174.000 km, servisna knjiga

www.avto-lesce.si
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Opel Astra Sports Tourer 1.6
CDTI Cosmo, l. 2015,
88.864 km, servisna knjiga

20.900€

VW Tiguan 2.0 TDI 4motion
BMT HI LINE, l. 2014,
96.395 km, servisna knjiga

Peugeot 308 SW 1.6
HDI, l. 2014, 134.221 km,
servisna knjiga, navigacija

13.900€

Volvo S60 D3 R-Design
Kinetic, l. 2013, 135.265 km,
servisna knjiga, tempomat

Subaru Outback 4WD 2.0D
Trend CVT, l. 2014, 88.770
km, servisna knjiga

13.900€

Volvo V40 D2 88G. KINETIC,
l. 2014, 64.620 km, servisna
knjiga, el. paket, tempomat

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

PVC OGRAJE ZA VAŠ DOM

Dom je, kjer se počutimo varne
Avtomatska
garažna vrata

od 897 € *

Vhodna vrata
brez obsvetlobe

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.

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

E
JESEN JAS
PRAVI ČVO
ZA NO O!
OGRAJ

od 1.310 € *
* Priporočena cena za akcijske proizvode oz. velikosti, vključno z montažo in 9,5 % DDV.
V veljavi pri vseh pooblaščenih zastopnikih v Sloveniji do 31.12.2017.

Matjaž Hartman s.p.
Hafnerjevo naselje 91, 4220 Škofja Loka
GSM: 031 775 401
TZ-AZ-EP2017-90x60mm-SL-Hartman-B.indd 1

VULCO Žemlja
9/03/17 16:39

POKLIČITE IN PREVERITE UGODNOSTI!
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

ZIMSKE GUME
ŽE NA ZALOGI !!!

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

www.vulkanizerstvo-zemlja.si
M 041
641 197
04 580
M 041 641
197
T 04T580
21 21
74 74
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Rezervirajte si svoj termin za
sestanek.
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Uspešno izvedena
Luksuzna oskrbovana
Luksuzna oskrbovana
Nakup
ni pogojen
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med
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urna
asistenca
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oskrbovana
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stanovanja Mijaks
stanovanjaBiser
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s paketom
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med biseri
stanovanja
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Nujna pomoč
prek klicnega
stanovanja Mijaks
oskrbe
centra, pomoč pri vsakodnevnih
Zgrajeni objekti oskrbovanih
domačih opravilih, zdravstvena
Na voljo so storitve oskrbnika,
stanovanj v Murglah faza I,
oskrba, dostava hrane.
ki jih lahko naročite šele takrat
Na novi lokaciji na Bledu
Dravljah in objekt
Murgle faza II,
Na novi lokaciji na
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LOKACIJA
ko jih potrebujete.
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ki je v izgradnji.
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Arhitekturno
oblikovanje
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Zasnova upošteva nemoteno
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Zasnova upošteva nemoteno

gibanje po objektu in stanovanju
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brez ovir. Dodana vrednost
objekt brez pragov.
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Uspešno izved
oskrbovana
stanovanja M

Zgrajeni objekti oskrbo
stanovanj v Murglah fa
Dravljah in objekt Mur
ki je v izgradnji.
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Mijaks investicije d.o.o.
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ulica 16, d.o.o.
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Mijaks investicije d.o.o.
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Makler Bled d.o.
Ljubljanska ces
4260 Bled

info@makler-ble
E: www.makler-bled.si
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E: www.maklerE: www.makler-bled.si
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pri
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stanovanja
ne
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Mokrška ulica 16, vhod C
Kupec pri nakupu stanovanja ne plača
1000posredovanja.
Ljubljana
posredovanja.
Kupec
pri nakupu stanovanja ne plača
provizije

NOVO

Kupec pri
nakupu stanovanja ne plača provizije
posredovanja.
posredovanja.

ZIMSKE GUME
NA ZALOGI
PO UGODNIH CENAH
MENJAVA IN
CENTRIRANJE GUM
AVTOOPTIKA

Alpska 43, 4248 Lesce
T: 04 53 53 805

www.avtomony.si

SERVISIRANJE VOZIL VSEH ZNAMK
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

NOVA

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

Kontaktne informacije
trgovca d.o.o.
AVTO
LUŠINA

www.avto-lusina.si

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

• SERVIS ZA VSE ZNAMKE VOZIL • VULKANIZERSTVO
• KLEPARSTVO IN AVTOLlČARSTVO • AVTODELI
• KVALITETA IN ODLIČNE CENE NA PRVEM MESTU!

e-pošta: prodaja@avto-lusina.si

Alpska cesta 43, 4248 Lesce

T: 04 53 53 804 in 04 53 53 805, www.avtomony.si

Trgos, d.o.o., Bled

Našo ponudbo si oglejte tudi na

www.trgos.si

VELIKA IZBIRA
SVE^ IN ŽALNIH
KOMPLETOV ZA
1. NOVEMBER
-10%
GOTOVINSKI POPUST
OD 16.10.
DO 31.10.2017!

TRGOVINA

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

Kupujte
ceneje!

VSA
OPREMA ZA
GOZDARJE

za dom,
delo in prosti ~as

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

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

VELIKA
IZBIRA FLIS
BREZROKAVNIKOV
IN JOP PO
IZREDNO UGODNIH
CENAH

DELOVNA OBUTEV
VELIKA IZBIRA KONFEKCIJE:
-

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

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

MOŠKA IN ŽENSKA KOLEKCIJA
JESENSKE OBUTVE

oktober 2017 •
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Iz naših krajev
Vita Lukan evropska mladinska prvakinja,
Luka Potočar 4.

Radovljica/Perm, 3. oktober 2017 - V Permu v Rusiji je konec septembra potekalo
evropsko mladinsko prvenstvo v težavnosti in hitrosti. Med slovenskimi tekmovalci sta
nastopila tudi Vita Lukan in Luka Potočar. Tekmovala sta v obeh kategorijah. V hitrosti sta
dosegla Vita 24. in Luka 22. mesto. Njuna glavna disciplina je težavnost, kjer sta se oba
sta se uvrstila v finale. Vita je odlično plezala tudi v finalu in premagala vso konkurenco.
Fenomenalno uvrstitev je z odličnim 4. mestom dopolnil še Luka. Vita je tako postala
mladinska evropska prvakinja v težavnosti. Postala je tudi skupna zmagovalka evropskega
mladinskega pokala 2017 v težavnosti in si priplezala vstopnico za mladinske olimpijske
igre prihodnje leto.

HRAŠE 14a, 4248 LESCE
Tel.: (04) 53 07 800
Fax: (04) 53 07 801
GSM: 031 684 114
e-mail: sekop@telemach.net

Del. čas pon. - pet. 7.00 - 10.00 in 10.30 - 17.00, sobota 8.00 - 12.00

PRODAJA IN SERVIS: • MOTORNIH ŽAG • KOSILNIC • KOS
• VSEH VRST STROJEV ZA VZDRŽEVANJE ZELENIC IN GOZDA
CS 2250 S
50.2 cm3
2.4 kW (3.3 KM)
15”/38 cm, 5.1 kg

akcija
577,00 €

399,00 €

prodajamo
snežne freze

Gozdarska
čelada
Classic

48,00 €

Oregon
gozdarske
hlače

88,00 €

Usnjene
delovne
rokavice
Classic

12,10 €

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

Gozdarski
meter
Spencer

akcija
58,18 €

45,80 €

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!
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Radovljica/Šentjur pri Celju, 30. september 2017 - Člani Taekwon-do kluba Radovljica
so se konec septembra udeležili mednarodnega tekmovanja AHAC Cup 2017 v Šentjurju
pri Celju. Ob udeležbi tekmovalcev iz 9 držav, so predstavniki Taekwon-do kluba
Radovljica uspešno otvorili novo tekmovalno sezono. Posebej izpostavljajo najvišje
dosežene uspehe: Neza Gustin, deklice 10-14 let, 3. mesto in bronasta medalja v borbah
- 35 kg. Lina Buhaj, deklice 10-14 let, 3. mesto in bronasta medalja v borbah - 45 kg. Teja
Debeljak, deklice 10 - 14 let, 3. mesto in bronasta medalja v formah 3.kup. Naja Zupan,
mladinke 14-17 let, 1. mesto in zlata medalja v formah črni pas II.DAN in 3. mesto in
bronasta medalja v borbah - 55 kg. Breda Pavlenč, seniorke 18+ let, 2. mesto in srebrna
medalja v formah 8.kup. Maja Habjan, seniorke 18+ let, 2. mesto in srebrna medalja v
formah 4.kup. Klemen Teran, seniorji 18+let, 3. mesto in bronasta medalja v formah
8.kup in 3. mesto in bronasta medalja v borbah -70 kg.

199

Taekwon-do klub Radovljica - otvoritev
tekmovalne sezone, AHAC Cup 2017

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

VULKANIZERSTVO ZIMSKI AVTOPLAŠČI
NA ZALOGI
(prodaja, menjava,
centriranje)
AVTO
VLEKA
Podpisana pogodba za prvo fazo izgradnje
komunalne infrastrukture Kamna Gorica

Radovljica, 22. september 2017 - V obdobju 2017 - 2018 bo zgrajena komunalna
infrastruktura – vodovod in kanalizacija Kamna Gorica. Preko povezovalnega vodovoda
in kanalizacije Lipnica - Kamna Gorica bo navezana na primarno kanalizacijo in čistilno
napravo Kropa. Župan Ciril Globočnik je septembra podpisal pogodbo za izvedbo
prve faze projekta - primarni vodovod in kanalizacijo od Lipnice do Kamne Gorice – z
direktorjem družbe IPI, d.o.o. iz Rogaške Slatine Venčeslavom Cajzkom. Izvajalec je
bil izbran na javnem razpisu. Pogodbena vrednost del znaša 481 tisoč evrov, končana
pa bodo še v letošnjem letu. V prihodnjem letu bo sledila še izgradnja vodovoda in
kanalizacije v naselju Kamne Gorice.
Vir in foto: Občina Radovljica
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AVTOSERVIS
ZA VSE ZNAMKE

AVTOKLEPARSTVO
IN AVTOLIČARSTVO

GOZD BLED

kmetijsko gozdarska

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

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

NA ZALOGI

PESEK ZA GROBOVE,
SVEČE,
SUHI
ARANŽMAJI

POOBLAŠČENI PRODAJALEC

Vabljeni v Kmetijsko
gozdarski center na Rečici

AKCIJA
-10% popusta
na motorne žage.

Od nakupu določenih artiklov
prejmete praktično darilo.

POHITITE!
AKCIJA LE ŠE DO KONCA OKTOBRA!

www.gozd-bled.si

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

/ COPATI IN PASOVI / OBLAZINJENO POHIŠTVO /
/ PONJAVE ZA AVTOMOBILE IN PRIKOLICE /
NAVTIKA / TELOVADNE BLAZINE /

OBNOVA SEDEŽNIH
GARNITUR, STOLOV
IN JEDILNIH KOTOV
/ COPATI IN PASOVI / OBLAZINJENO POHIŠTVO /
/ PONJAVE ZA AVTOMOBILE IN PRIKOLICE /
/ NAVTIKA /

OBIŠČITE NAŠO SPLETNO TRGOVINO
www.atletsport.si

PO VAŠI ŽELJI VAM NA COPATE LAHKO IZVEZEMO ALI
ROČNO POSLIKAMO LOGOTIP VAŠEGA PODJETJA!

OBIŠČITE NAŠO SPLETNO TRGOVINO www.atletsport.si
oktober 2017 •

7

Iz naših krajev

Svetovnem festivalu avtizma 2017 v
Vancouvru so razveselili marsikoga.
Na letošnjem osmem festivalu je
sodelovalo 33 držav. Razpisali so 11
tekmovalnih kategorij in slovenski
glasbeni center z Bleda se je prijavil
v štirih: uprizoritvena umetnost mladi
(dve nominaciji), vodilne organizacije
v skupnosti in kategorija učitelji.
Sprejete so bile štiri nominacije. Na
slovesni podelitvi, v nedeljo, 1. 10.
2017, v Vancouvru, so se nagrade v
konkurenci sveta kar vrstile. Skupina
Čudoviti um s predstavo Fantom iz
opere je dobila 3. nagrado. Glasbeni
center DO RE MI za vključevanje
otrok z avtizmom je dobil 2. nagrado.
Glasbena pedagoginja Nuša Piper pa
je za svoje večletno delo na področju
glasbenega izobraževanja otrok z
avtizmom prejela 1. nagrado. Sodniki,
organizatorji festivala, predstavniki
sodelujočih držav in častna konzulka
Republike Slovenije, dr. Margaret
Rudolf, so Sloveniji, posebej
Glasbenemu centru DO RE MI in
ustanoviteljici Nuši Piber, čestitali in
se zahvalili za pomemben prispevek
v svetovnem merilu. Nuša Piber se
je v govoru na prvem mestu zahvalila
staršem njenih učencev, sodelavcem,
podpornikom, najbolj in iz srca pa
vsem otrokom z avtizmom, ker, kot
pravi, spreminjajo svet in pomagajo,
da ljudje postajamo boljši.
Tudi s prizorišča letošnjega svetovnega
prvenstva v veslanju na Floridi prihajajo
dobre novice za slovensko veslaško
središče na Bledu. V glasovanju za
prireditelja svetovnega prvenstva za
članske neolimpijske discipline, mlajše
člane do 23 let in mladince leta 2020 je
namreč blejska kandidatura premagala
poljsko s Poznanom. V Sarasoti so dan
po koncu SP izvedli še letni kongres
Mednarodne veslaške zveze Fisa. Kot
so sporočili iz Veslaške zveze Slovenije
(VZS), je kandidatura za SP 2020, ki
bo v takšnem obsegu organizirano
šele drugič po lanski krstni izvedbi v
Rotterdamu, doživela široko podporo,
saj je za slovensko izvedbo glasovalo
kar 95 delegatov nacionalnih zvez od

8

• oktober 2017

Novi Crafter.
Ima vse.
In zmore največ.

2017

Ponuja številne kombinacije pogonskih sistemov, inovativne
asistenčne sisteme in najsodobnejše voznikovo delovno mesto.
Novi Crafter. Nova dimenzija.
Mednarodni dostavnik leta 2017. Novi Crafter je idealno prilagojen potrebam različnih poklicnih
profilov. Je prvi z 8-stopenjskim avtomatskim menjalnikom* za vse vrste pogonov. Nudi več kot
15 asistenčnih sistemov, med drugim tudi opcijsko senzorsko zaščito bočne strani. S premišljenimi
odlagalnimi površinami ter opcijskim vzmetenim sedežem ergo Comfort je udoben kot še nikoli
poprej. Spoznajte novi Crafter pri vašem partnerju Volkswagen Gospodarska vozila.

Emisije CO2: 204−184 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,8−7,0 l/100 km. Emisijska stopnja: Euro 6. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni
plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka.
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. *Na voljo pozneje. Slika je simbolna.

Avtohi{a Vrta~, d.o.o. Kranj
Delavska cesta 4, 4000 KRANJ,
tel.: 04 27 00 210, www.avtohisavrtac.si
VWoglasDealer_Crafter_2017_210x297.indd 1

21. 03. 17 12:06

Tel.: 04/ 23 42 777,
GSM: 040/ 202 542
E-pošta: info@picman.si
www.picman.si

Kranj - Britof

Slovenski planinski
muzej prejel najvišjo
nagrado ŽIVA

Jesenice, 27. september 2017 - Iz
Gornjesavskega muzeja Jesenice so
ponosno sporočili, da je Slovenski
planinski muzej prejel najvišjo nagrado
ŽIVA za najboljši slovanski muzej.
Izmed 23 kandidatov iz 11 držav

Gospodarska
vozila

Del. čas:
pon. - pet.
8. - 18. ure,
sob.
8. - 13. ure

Strojno pranje vozil, ščetine SOFTECH,
ki ne poškodujejo laka!

PIČMAN, D.O.O., KRANJ

Bled, 3. oktober 2017 - Začetek
oktobra je bil za Bled zelo dober - iz
Kanade je prišla novica o izjemnem
uspehu glasbenega centra DO RE MI,
iz ZDA pa vest o tem, da je Bled
pridobil svetovno veslaško prvenstvo
do 23 let. Dosežki DO RE MI na

142 prisotnih. Poljski Poznan je tako
zbral le polovico glasov, medtem ko je
bolgarski Plovdiv že pred glasovanjem
odstopil od kandidature. Na SP leta
2020, ki je olimpijsko leto, bodo na
Bledu nastopili članski veslači le v
neolimpijskih disciplinah, medtem ko
bodo najbolj številčni mlajši člani do 23
let in mladinci do 18 let, predvidena je
udeležba okrog 3000 tekmovalcev in
spremljevalcev. Prvenstvo bo trajalo
od 16. do 23. avgusta. »Fisa je že
v izbirnih kriterijih postavila visoka
merila, ki jih Bled z naravno progo in
zadostnimi kapacitetami na kopnem
ter izkušeno organizacijsko ekipo v
popolnosti izpolnjuje, kar so dokazali
na nedavnem veteranskem svetovnem
prvenstvu.
Izjemna
podpora
nacionalnih zvez pa le še potrjuje
dejstvo, da je Bled najbolj priljubljeno
veslaško prizorišče, ki ob naravnih
lepotah in lahki logistiki nudi tudi
enakovredne pogoje na vodi. »Vesel
sem, da bomo ponovno gostili veliko
tekmovanje, ki je lahko tudi odličen
cilj za naše nove mlade generacije,«
je dejal predsednik VZS Jošt Dolničar.
Kvalifikacije za olimpijske igre v Tokiu
leta 2020 bodo potekale podobno kot
doslej - glavna kvalifikacijska tekma
bo prejšnje svetovno prvenstvo, ki bo
leta 2019 v avstrijskem Linzu. Novost
je le v tem, da na zadnji svetovni
kvalifikacijski tekmi maja 2020, ki
jo ponavadi gosti Luzern, ne bodo
nastopale močne reprezentance ZDA,
Kanade, Nove Zelandije in Avstralije,
kar bo nekoliko olajšalo preboj na OI
evropskim ekipam, so še sporočili iz
VZS. Vir in foto: Mojaobčina.si

Nudimo: ročno pranje - notranje čiščenje - globinsko
čiščenje - poliranje - obnova žarometov - pranje podvozja

		
(Belorusija, Rusija, Češka, Slovaška,
Srbija, Makedonija, Poljska, Hrvaška,
Bosna in Hercegovina, Bolgarija) je
žirijo prepričal z domačim vzdušjem,
izdelano vizijo in edinstvenostjo.
Sodniki so ob obisku muzeja v
aprilu opazili tudi dober strokoven,
ustvarjalen, predan team sodelavcev,
razširjen na nepogrešljivo “upravo” na
Jesenicah, v Kranjsko Goro in v Rateče.
Vir in foto: Kranjska-gora.si

Emirjan Dežman s.p.

Uspeh glasbenega
centra DO RE MI in
svetovno prvenstvo v
veslanju na Bledu!

www.novicrafter.si

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

NAJ BO VAŠ ROJSTNI DATUM

NAGRAJEN!

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

Poslati morate še svoje osebne podatke s telefonsko številko na naš naslov:
Agencija Grafiti d.o.o. Kropa 27, 4245 Kropa do 10. 11. 2017.

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 ...

Nagrajenka prejšnjega meseca je

Z Ribogojnica
Zupan

TELESAT, d.o.o., JESENICE
Cesta talcev 20, 4270 JESENICE
tel. 04 5865 250
e-mai: info@telesat, si, www.telesat.si

TROJČEK ZAČETNI AKCIJA
20 ZVESTOBE
TROJČEK ZAČETNI 40
ZAČETNI - OSNOVNI - RAZŠIRJENI PAKET TELEVIZIJSKIH PROGRAMOV

CenaZAČETNI
paketa:
33,99
PAKET
162€TV programov - 123 začetni Cena
paket, 39paketa:
paket Balkan+
36,99 €
OSNOVNI
PAKET 181 TV programov - 142 osnovniVezava
paket, 39 paket
Balkan+
Vezava
24 mesecev,
24 mesecev,
RAZŠIRJENI
229 TV programov - 185 razširjeni
paket, 39 paket
12 mesecev
25PAKET
% popust
12 mesecev
25Balkan+
% popust
TELEVIZIJSKI
PROGRAMI v analognem zapisu - 23 TV programov
AKCIJSKA CENA
PAKETA
AKCIJSKA CENA PAKETA
RADIJSKI PROGRAMI v analognem zapisu - 20 postaj

25,49 EUR
RADIJSKI PROGRAMI v digitalnem zapisu - 2627,74
postaj EUR

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

GSM: 041 721 452

SVETOVNI SPLET preko internetne povezave s hitrostjo od 20 do 60 Mbit/sek

TELEFONSKI PRIKLJUČEK
- ALI FIKSNI
ALI MOBILNI TELEFONSKI PRIKLJUČEK
TROJČEK
ZAČETNI
60IP PRIKLJUČEKTROJČEK
OSNOVNI 20
AMIGO - 150 enot pogovora, 150 SMS ali MMS in 1,5 GB prenesenih podatkov

Cena paketa: 39,99 €
Cena paketa: 37,99 €
POGLED NAZAJ
Vezava 24 mesecev,BREZZIČNI INTERNETNI ROUTER
Vezava 24 mesecev,
podatkov 25 % popust
12 mesecev 25 TELEOBLAK
% popust- 10 Gbitna osebna shramba
12 mesecev
SPREJEMNIKE CENA PAKETA
AKCIJSKA CENAPRIKLJUČEK
PAKETAZA TRI TELEVIZIJSKEAKCIJSKA
BREZPLAČNA HIŠNA INSTALACIJA
29,99 EUR
28,49 EUR
HITRA PODPORA IN SERVIS ZA VSE STORITVE
HBO in CINEMAX paket - 2 ali 4 mesece BREZPLAČNO!

Vezava 24
mesecev, 12 mesecev
- v pogodbi ni drobnega
tiska.
TROJČEK
OSNOVNI
40 25 % POPUST
TROJČEK
OSNOVNI
60

Cena paketa: 40,99 €

Cena paketa: 43,99 €

TROJČEK
ZAČETNI
ZAČETNI 60
Vezava
24 20
mesecev, TROJČEK ZAČETNI 40 VezavaTROJČEK
24 mesecev,
Cena
33,99 €25 % popust Cena paketa: 36,99 € 12 mesecevCena
39,99 €
12 paketa:
mesecev
25 paketa:
% popust
Vezava 24 mesecev,
Vezava 24
mesecev,
AKCIJSKA
CENA PAKETAVezava 24 mesecev,AKCIJSKA CENA
PAKETA
12 mesecev 25 % popust
12 mesecev 25 % popust
12 mesecev 25 % popust
30,74
EUR
32,99
EUR
AKCIJSKA CENA PAKETA
AKCIJSKA CENA PAKETA
AKCIJSKA CENA PAKETA

25,49 EUR

27,74 EUR

29,99 EUR

TROJČEK OSNOVNI 20

TROJČEK OSNOVNI 40

TROJČEK OSNOVNI 60

TROJČEK RAZŠIRJENI 20

TROJČEK RAZŠIRJENI 40

45,9943,99
€ €
CenaCena
paketa:paketa:
37,99 € 42,99 € Cena paketa: 40,99 € Cena paketa:
Cena paketa:
Vezava
24 mesecev, Vezava 24 mesecev, Vezava 24
mesecev,
Vezava
24 mesecev,
Vezava
24 mesecev,
12 mesecev
25 % popust
12 mesecev
25 % popust
12 mesecev
25 % popust
12 mesecev 25 % popust
12 mesecev
25 % popust
AKCIJSKA
CENA PAKETA
AKCIJSKAAKCIJSKA
CENA CENA
PAKETA
AKCIJSKA
CENA PAKETA
AKCIJSKA CENA PAKETA
PAKETA

28,4932,24
EUR EUR

TROJČEK RAZŠIJENI 20

30,74 EUR

TROJČEK RAZŠIJENI 40

34,49 32,99
EUR EUR

TROJČEK RAZŠIJENI 60

TROJČEK
RAZŠIRJENI
60paketa: 45,99 €AKCIJSKA
Cena paketa: 42,99
€
Cena
Cena paketa:
48,99 €
CENA

Vezava 24 mesecev,
PAKETA
12 mesecev 25 % popust
- vezava AKCIJSKA
24 mesecev
CENA PAKETA
12 mesecev 25 % popust
32,24
EUR
34,49
EUR
36,74
EUR
12
mesecev
AKCIJSKA CENA PAKETA
25mesecev
% POPUST
36,74
EUR
AKCIJSKA
CENA
PAKETA - vezava 24 mesecev - 12
25 % POPUST

Vezava 24 mesecev,
Cena paketa: 48,99 € Vezava 24 mesecev,
12 mesecev 25 % popust
12 mesecev 25 % popust
Vezava 24 mesecev,
AKCIJSKA CENA PAKETA
AKCIJSKA CENA PAKETA

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

oktober 2017 •
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SVET
SENČIL
ROLETE
IN KOMARNIKE

-10%

tende - markize
žaluzije (zunanje in notranje)
®
KONCA SEPTEMBRAPOPUST ZA
rolete DO
 panelne zavese
ROLETE IN KOMARNIKE
komarniki  screen roloji roloji
olo garažna vrata plise zavese
DO KONCA SEPTEMBRA
www.asteriks.net
tende - IZDELOVANJE,
markize
VETOVANJE,
SVET
žaluzije
(zunanje
notranje)SENČIL
MONTAŽA
INinSERVIS
tende - markize
rolete  panelne zavese
žaluzije (zunanje in notranje)
roloji
komarniki  screen roloji
rolete  panelne zavese
olo garažna vratakomarniki
plise zavese
 screen roloji
roloji

SVET SENČIL

-10%

SEN^ILA
ASTERIKS d.o.o.
Cesta na Loko 2, 4290
Trži~, Slovenija
T: 04 59 55 170
T/F: 04 59 55 177
G: 041 733 709
®
E: info@asteriks.net

Obi{~ite nas v na{em
IZDELOVANJE,
MONTAŽASVETOVANJE,
IN SERVIS
razstavnem salonu.
MONTAŽA INPOPUST
SERVISZA www.asteriks.net
ROLETE IN KOMARNIKE

rolo garažna vrata
VETOVANJE, IZDELOVANJE,

plise zavese

-10%

DO KONCA SEPTEMBRA

Strahinj 120 - 4202 Naklo, GSM: 051/ 358 368
E-mail: info@megales.si, www.megales.si

ODKUP,
POSEK,
SPRAVILO
IN PREVOZ
LESA

SVET SENČIL

POPUST ZA
Peter Rozman s.p.
ROLETE IN KOMARNIKE
esta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija
tende - markize
T: +386 (0)4 59
55 170 (zunanje in notranje)
S strokovnjaki Kluba Gaia pripravljamo nasvete in odgovore na vprašanja naših
žaluzije
T/F: + 386 (0) 4 59 55 Peter
177 Rozman s.p.
naletite na nerazrešljivo oviro, pokličite brezplačno telefonsko
rolete  panelne zavese
DObralcev.
KONCA Kadar
SEPTEMBRA
G: +386 (0)41
733na709
Cesta
Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija
številko
Kluba
Gaia
080 81 22 in skušali bomo najti najboljšo rešitev.
komarniki
 (0)4
screen
roloji
T: +386
59 55roloji
170
E: info@asteriks.net
T/F: + 386 (0) 4 59 55 177
Peter Rozman
s.p.
garažna
vrata plise zavese
čite nas v našemrolo
razstavnem
+386salonu.
(0)41 733 709
sta na Loko 2, 4290 Tržič,G:E:
Slovenija
info@asteriks.net
tende - markize
SVETOVANJE,
T: +386 Obiščite
(0)4 59 55nas
170v našem IZDELOVANJE,
razstavnem
salonu.
Grmovnice
potrebujejo
za vraščanje
približno
drevesa še več. V
žaluzije
(zunanjetriinleta,
notranje)
IN SERVIS
T/F: + 386 (0) 4 59MONTAŽA
55 177
 panelne
zavese Nato še pred
času pa se nam zdi, da rolete
je vrt posajen
preredko.
G: +386vmesnem
(0)41 733 709
komarniki
screen
roloji tudi
rolojidoločene koE: info@asteriks.net
našimi očmi preraste v goščavo.
Seveda v vrt
vnašamo

svetuje

-10%

SVET SENČIL
Presadimo rododendron

ite nas v našem
razstavnem
salonu.
rekcije
s presajanjem.

rolo garažna vrata plise zavese

SVETOVANJE, IZDELOVANJE,
KislaSERVIS
tla so v vrtovih prava
Pred presajanjem grmovnico dobro MONTAŽA
zalijemo in IN

redkost, zato je potrebno pri
presajanju umetno pripraviti
želeno rastišče. Koreninski
sistem odraslih presajanih rasRazlike med grmovnicami nastanejo pri obliko- tlin ima navadno vsaj 80 cm
vanju sadilne jame in pripravi tal, kar je ključnega premera in je 50 cm globok,
zato bi celoten globinski izpomena.
kop predstavljal pravi podvig. V takih primerih
Peter Rozman s.p.
Kisloljubne
posadimo drugače
se odločimo za saditev nad nivojem, s tem pa se
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija
na kakšnih ilovnatih rastiščih izognemo moreMed temi T:so+386
vodilni:
sleči,
azaleje,
kot
tudi
(0)4 59 55 170
ameriške T/F:
borovnice.
Te 4ustvarjajo
plitve, številne bitnemu zastajanju vode. Vsekakor pa moramo
+ 386 (0)
59 55 177
Peter Rozman
s.p. teren izkopati luknjo, globoko za eno
G: +386
(0)41 733
709 z razliko
in drobne lasaste
korenine,
ki rastejo
od v obstoječ
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija
E: info@asteriks.netdrugih grmovnic tretjino novega kislega rastišča, s čimer povežemo
T: +386 (0)4 59 55 170
utrdimo
navzgor
ne(0) in
Obiščite nas v našem razstavnem
salonu.
T/F: +in386
4 59
55 177nasuti del z obstoječim, širina pa naj bi
bila
3x709
večja od širine koreninske bale. Pred zasatako kot
os-(0)41
G: pri
+386
733
ditvijo nasujemo na dno jame in vmešamo v kisel
E: info@asteriks.net
talih grmovnisubstrat Plantella
Specialno gnojilo za rododencah nas
v globino.
Obiščite
v našem razstavnem
salonu.
To je tudi razlog,
da jim moramo
vsako leto dodati kisel substrat, najbolje
Plantella SpeVrtnarite skupaj z nami.
cialno zemljo za
Brezplačni nasveti: 080 81 22
www.klubgaia.com | gaia@klubgaia.com
rododendrone.
nekoliko prikrajšamo nadzemni del rastline, nato
odrežemo vse poškodovane korenine, po saditvi
jo zalijemo in prvo poletje pazimo, da se substrat
okoli nje ne izsuši.

NAGRADNO VPRAŠANJE:

Katero gnojilo vmešamo v substrat ob sajenju?
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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drone. Nato temeljito zalijemo in prelopatamo,
da se dobro napoji, nakar posadimo rastlino,
pri čemer mora biti pretežen del koreninskega
sistema nad nivojem naravnega terena, šotni
substrat pa naj bi segal do rastlinskega vratu. Pri
zasipanju oblikujemo okoli rastline rahel kanal,
ki bo služil zadrževanju vode in tako preprečeval
njen prehiter odtok.
Strokovnjaki agronomi Kluba Gaia

Pravilen odgovor pošljite na naslov:
KLUB GAIA, SINJA GORICA 2, 1360 VRHNIKA
Trije srečni izžrebanci, ki bodo na dopisnici s pripisom Grafiti, na naslov Klub Gaia, Sinja
Gorica 2, 1360 Vrhnika, poslali pravilne odgovore, bodo po pošti za nagrado prejeli
Plantella izdelek.
Nagrajenci prejšnje številke so: Minka Valjavec, Begunje na Gorenjskem; Karin Gogala,
Bled; Stanislav Jarc, Škofja Loka.
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

PUSTITE SE ZAPELJATI
NOVI CITROËN C3
Feel PureTech 82 BVM

PREDNJI MEGLENKI
CITROËN CONNECT RADIO S 7“ ZASLONOM NA DOTIK
SAMODEJNA KLIMATSKA NAPRAVA
OPOZORILNIK NENAMERNE MENJAVE VOZNEGA PASU
PREPOZNAVANJE PROMETNIH ZNAKOV

OD

10.990 €

V primeru Citroën
Financiranja

SPOZNAJ GA V ŽIVO

Ponudba velja do 31. 12. 2017 oziroma do razprodaje zalog. Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Citroën Financiranje za vozilo Citroën C3 (Feel Pure Tech 82 BVM); maloprodajna cena z DDV
z vključenim Citroën Financiranje bonusom (v ceni je obračunanih 750 EUR popusta v primeru financiranja Citroën – PREMIUM BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 10.990 EUR; mesečno odplačevanje; mesečni
obrok je 119 EUR pri pologu v višini 3.297 EUR 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
31. 08. 2017 znaša 8,1 % in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti – 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,6 %; financirana vrednost 7.693 EUR; skupni znesek za plačilo
12.999 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.
Povprečna poraba goriva: 3,7 − 4,9 l/100 km, emisije CO2: 95 – 113 g/km, emisijska stopnja EURO 6, specifične emisije dušikovih oksidov 0,0078 − 0,0536 (NOx). Pri dizelskih motorjih je vrednost specifične emisije trdih delcev
0,00008 – 0,00203 g/km, število trdnih delcev pa 0,01 – 20,7 × 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

citroen.si

AVTOHIŠA KRANJ D.O.O., LJUBLJANSKA CESTA 22 4000 KRANJ, TEL: 04 201 59 50
Ob nakupu vozila Citroën C3 podarjamo POLN REZERVOAR GORIVA. Ponudba velja do 30.11.2017, le v AVTOHIŠI KRANJ!
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Ogrevanje s kaminom
- Kako učinkovito kamin ogreje celo hišo?
Kamin ogreje izstopni ogrevalni zrak tudi do 120°C

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

Kamin potrebuje kroženje zraka z ventilatorjem

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

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

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

WWW.PECI-KAMINI-GOLOB.SI
Pecarstvo.golob@t-2.si
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Toplozračno ogrevanje s kaminom omogoča razvod toplote
po več prostorih. S tem poskrbimo za razpršitev toplote, kar
zmanjša oddano energijo pri izvoru in preprečuje pregrevanja
prostora, kjer se nahaja kamin. Pregrevanje lahko predstavlja problem, ki se pojavlja zlasti pri sodobni gradnji, saj so hiše
praviloma dobro izolirane, prostori, kamor se vgrajujejo kamini
in peči, pa manjši od ogrevalnih sposobnosti naprav. Postavitev
toplozračnega sistema je odlično dopolnilo k nizkotemperaturnemu gretju, saj z njegovo uporabo lahko premestimo
prehodna obdobja ob začetku in koncu ogrevalne sezone. Na
ta način zmanjšamo stroške ogrevanja celotnega sistema in v
dneh, ko so zunanje temperature relativno visoke, ni potrebno
greti celotnega sistema za dvig bivalne temperature.

Vir: Jožica Ekart/kamini.si/Gorenjski Grafiti

Kam jo mahaš danes?
Oktober 2017
Torek 17
KRANJ: Judovski pes (kulturna
prireditev) ob 20. uri – Stolp
Škrlovec

Četrtek 19

Torek 24
KRANJ: Gogoland ob 19.30 uri –
Prešernovo gledališče Kranj

Četrtek 26
RADOVLJICA: 500:Praznovanje
naše dediščine (muzikal) ob 19.30
uri – Linhartova dvorana

MEDVODE: Judovski pes (kulturna
Petek 27
prireditev) ob 19. uri – Kulturni
dom Medvode
KRANJ: Noč čarovnic za otroke
ob 16. uri – Rovi pod starim
Petek 20
Kranjem
KRANJ: Noč čarovnic za otroke
KRANJ: Tri ženske ob 19.30 uri –
ob 16. uri – Rovi pod starim
Prešernovo Gledališče Kranj
Kranjem
KRANJSKA GORA: Dixie
KRANJ: 50 odtenkov ženske ob
night&Dixie Shock band ob 21. uri
19.30 uri – Prešernovo gledališče
– Corona, Casino&Hotel
Kranj
KRANJ: Metal koncert:Kaoz, Big
KRANJSKA GORA: Slovenski
Bad Wolf ob 21. uri – Transtation
večer& Veseli Begunjčani
(narodno-zabavna glasba) ob 20. SubArt
uri – Corona, Casino&Hotel

Sobota 28

KRANJ: Anica in grozovitež ob
10.uri – Prešernovo gledališče Kranj
KRANJ: Glasbena hiša – opera
KRANJ: Noč čarovnic za otroke ob
za otroke ob 10.uri – Prešernovo
16. uri – Rovi pod starim Kranjem
gledališče Kranj
ŠKOFJA LOKA: (Totalno)
KRANJ: Noč čarovnic za otroke
katastrofalna večerja (komedija) ob
ob 16. uri – Rovi pod starim
19.30 uri – Kulturni dom Sv. Duh
Kranjem
KRANJSKA GORA: Lucienne&3
KRANJ: Tri ženske ob 19.30 uri –
Latin Orchestra ob 21. uri –
Prešernovo Gledališče Kranj
Corona, Casino&Hotel
GORENJA VAS: Domen Valič:
KRANJ: Hard Unity: In the
Zapornik številka 3.2.3. ob 20. uri
Crossfire, Reach, Grable ob 21.
– Sokolski dom
uri – Transtation SubArt
KRANJSKA GORA: Akordika ob
Nedelja 29
21. uri – Corona, Casino&Hotel
KRANJ: Noč čarovnic za otroke
Nedelja 22
ob 16. uri – Rovi pod starim
BLED: Dan TEPK v hotelu Triglav
Kranjem
Bled (festival) ob 12. uri – Hotel
Ponedeljek 30
Triglav Bled
KRANJ: Noč čarovnic za odrasle
KRANJ: Noč čarovnic za otroke
– Slepa ulca ob 16. uri – Rovi pod
ob 16. uri – Rovi pod starim
starim Kranjem
Kranjem

Sobota 21

Ponedeljek 23

Torek 31

KRANJ: Judovski pes (kulturna
prireditev) ob 20. uri – Stolp
Škrlovec

KRANJ: Noč čarovnic za odrasle
– Slepa ulca ob 16. uri – Rovi pod
starim Kranjem

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

SPLOŠNE
ELEKTROINŠTALACIJE
VZDRŽEVALNA DELA
IN POPRAVILA NA
INŠTALACIJAH

SREČNO 2017

Jejte dobro! Jejte
zdravo! Jejte varno!
Okanova ribogojnica v
Mošnjah Vas vabi, da
svoj jedilnik popestrite s
kvalitetnimi postrvmi.
POSLUJEMO:
• vsako popoldne (razen nedelje,
ponedeljka in torka) dve uri pred
mrakom
• v soboto in nedeljo tudi
   dopoldne od 9.00 do 11.00 ure
• po predhodnem telefonskem
dogovoru 031/ 579 - 905

Vašega obiska se veselimo!

oktober 2017 •
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Primerjava različnih načinov ogrevanja
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).

OGREVALNI SISTEM
PREDNOSTI
POMANJKLJIVOSTI
				
ELEKTRIČNA ENERGIJA:
IR OGREVANJE je
radiacijsko ogrevanje,
kjer so ogreti vsi predmeti
v prostoru, občutek pa je
kot toplota sonca.

- ni izpustov CO2
- nizka poraba
- večji učinek izolacije
- postopna investicija
- odpade prostor za kurilnico
- dolga življenjska doba

- ni ogrevane vode
(možnost dokupa bojlerja)

STROŠEK OGREVANJA
IN VZDRŽEV. NA LETO

VIŠINA
INVESTICIJE

STROŠEK 10
LET UPORABE

cca. 850 €

cca. 12.000 €

cca. 20.500 €

cca. 4.000 €

cca. 16.000 €

ELEKTRIČNA ENERGIJA:
- akumulirajo toploto
- pri starejših modelih je
TERMO AKUMULACIJSKE
in jo oddajajo še dolgo
uporabljena azbestna izolacija
cca. 1.200 €
PEČI so primerne predvsem
časa po tem, ko
- lahko so potrebne močnejše
za ogrevanje sob, kjer ni
niso več prižgane
varovalke
druge izbire				
TČ: ZRAK-VODA pomeni,
da se za ogrevanje
izkorišča toplota
okoliškega zraka

- najcenejši način
ogrevanja s toplotno črpalko
- lahko se jo uporablja
tudi za ohlajanje

- slabši izkoristek pri
cca. 850 €
cca. 17.000 €
nižjih temperaturah
- pri nižjih temperaturah			
je lahko relativno glasna 		

cca. 25.500 €

TČ: ZEMLJA-VODA
dober izkoristek
izkorišča za ogrevanje
- dolga življenjska doba,
toploto zemlje, ki ima
saj je pod zemljo
stalno temperaturo
- tih način delovanja
			
			

potrebnega je veliko prostora
cca. 650 €
cca. 17.000 €
ob objektu, zemlja mora biti
čim bolj vlažna
- zemljišče, kjer je položen
kolektor, ne sme biti asfaltirano			
ali zabetonirano

cca. 23.500 €

TČ: VODA-VODA
- ni izpustov CO2
izkorišča toploto
- velika toplotna moč
podtalnice za ogrevanje
- stalna temperatura
		
podtalnice
			

ni vsaka lokacija primerna za
cca. 700 €
cca. 15.000 €
takšen sistem
- strošek vrtine je lahko visok
- potrebna so dovoljenja in
analiza vode			

cca. 22.000 €

KURILNO OLJE:
enostavna uporaba
S kotlom na centralno
- primerno za gretje vode
ogrevanje se greje
in ogrevanje sanitarne vode
radiatorje ali pa talno 		
ogrevanje.		
			

- največja količina CO2
cca. 2.300 €
cca. 10.000 €
- potreben je prostor za
kurilnico in cisterno
- en od najdražjih energentov
(cena se konstantno spreminja)
- slab ogrevalni izkoristek			

cca. 33.000 €

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

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

- energijsko smo odvisni
od uvoza plina
- UNP je najdražji energent,
zanj pa je treba
postaviti cisterno

od 8.500
do 9.500 €

od 23.500
do 34.500 €

SEKANCI so koščki v
nepravilni pravokotni
obliki.
		

- primerni za večje porabnike
- najnižji strošek ogrevanja
- možnost popolnega
avtomatiziranega ogrevanja

- visok strošek investicije
cca. 500 €
- potrebnega je veliko
prostora za skladiščenje
in obratovalne naprave		

cca. 16.000 €

cca. 21.000 €

PELETI narejeni iz
čistega lesa, valjaste
oblike (bukev ali smreka)
		

- avtomatizirano ogrevanje
- možnost nadzora ogrevanja
na daljavo
- najvišja kurilna vrednost biomase

- skladiščenje v izključno
suhih prostorih
- različne kakovosti pelet

cca. 750 €

cca. 12.000 €

cca. 19.500 €

BRIKETI so stiskani do

- v primerjavi z drvmi,

- primerni za kamine,

cca. 500 €

cca. 13.000 €

cca. 18.000 €

od 1.500
do 2.500 €

Tabela je povzeta po portalu domzamlade.si.
V hiši imejte čez dan 21–23 °C, ponoči 18–20 °C. Do 6 % energije lahko privarčujete, če je temperatura v stanovanju 1 °C nižja.
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Iz lastne proizvodnje vam nudimo:

d.o.o.

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

PE in salon: SavskaPE
loka
in salon:
8, 4000Savska
Kranj loka 8, 4000 Kranj

• Peletne gorilnike
VORTEX

STEKLARSTVO IN
STEKLARSTVO IN
IZDELAVA ALU STAVBNEGA
IZDELAVA
POHIŠTVA
ALU STAVBNEGA POHIŠTVA

Vreček Agro d.o.o., Kranj

d.o.o.

www.oblak-alu.si www.oblak-alu.si
info@oblak-alu.si info@oblak-alu.si
od 7 kW do 35 kW
041/34-30-20,
041/72-16-17,
041/34-30-20,
041/72-16-17,
041/73-47-20
041/73-47-20
(možnost
vgradnje
tel: 04/204-12-93 tel: 04/204-12-93
fax: 04/204-11-46 fax: gorilnika
04/204-11-46
na obstoječo peč)

komerciala: komerciala@oblak-alu.si
komerciala: komerciala@oblak-alu.si
ID DDV: SI40892069
ID DDV: SI40892069
Proizvodnja
montaža
alu
vesna@oblak-alu.si
administracija: vesna@oblak-alu.si
administracija: TRR:
SI56 3300in
0000
2447 689
TRR: SI56 3300 0000 2447 689
brane@oblak-alu.si
brane@oblak-alu.si
direktor:
direktor:
SI56
2025
5147 548
SI56 0231 2025 5147 548
oken
in 0231
vrat, alu
polkna,

• Peči TURBO na
trda goriva 14kW

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

*

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

• 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

VABLJENI NA
ZAJTRK S SVEŽIMI
ROGLJIČKI, KAVO
IN POMARANČNIM
SOKOM!
KDAJ: V SOBOTO,
21.10.2017 OD 8. URE
NAPREJ

AKCIJSKA CENA
MENJAVE IN
CENTRIRANJA
PNEVMATIK
29 EUR
*Akcija velja za menjavo in centriranje
pnevmatik do vključno
15 in 16 col (ALU in jeklena platišča).

NA ZALOGI ZIMSKI AVTOPLAŠČI PRIZNANIH PROIZVAJALCEV
SAVA, CONTINENTAL, BF GOODRICH, KLEBER, DUNLOP,
MICHELIN, FULDA, GOODYEAR, SEMPERIT

AVTOHIŠA KRANJ, D.O.O., LJUBLJANSKA CESTA 22, 4000 KRANJ, TEL. 04 201 59 54
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DO VSEH CILJEV!
SUV 5008
SUV 3008
SUV 2008

5 LET JAMSTVA IN VZDRŽEVANJA
OBVEZNO IN KASKO ZAVAROVANJE ZA 1 €
KOMPLET ZIMSKIH PNEVMATIK
peugeot.si

Primer informativnega izračuna ﬁnančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008 Active (1,2 PureTech 82); maloprodajna cena z DDV je 13.990 EUR; mesečno odplačevanje; mesečni obrok je 162 EUR pri 30% pologu
in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 30%, doba ﬁnanciranja je vezana na ročnost od 60 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 12.10.2017 znaša 10,4% in se spremeni, če
se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 8,8%; ﬁnancirana vrednost 9.793 EUR; skupni znesek za plačilo 17.469 EUR; stranka v primeru Peugeot
Financiranja prejme tudi Optiway OSNOVNI SERVIS za dobo 5 let oziroma 100.000 km (vključuje jamstvo, vzdrževanje in dvoletno pogodbeno garancijo) in avtomobilsko obvezno in kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto ter paket zimskih
pnevmatik; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot. Natančna speciﬁkacija pogojev ponudbe je objavljena na spletni strani peugeot.si.
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,6 do 5,2 l/100 km. Izpuh CO2: od 95 do 121 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost speciﬁčne emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0123 do 0,0550 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do
0,00171 g/km. Število delcev: od 0,01 do 20,14. 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 KAVČIČ d.o.o., Milje 45, 4212 Visoko, tel. 04 275 9300

Novi suv peugeot 5008
Peugeot je družinskega enoprostorca 5008 spremenil v družinski
crossover. Podaljšali so ga za 11 centimetrov, mu nadeli bolj postaven
in terensko navdahnjen videz in omogoča opcijsko dva dodatna
sedeža. V notranjosti sta tudi dva velika digitalna zaslona in značilni
Peugeotov volanski obroč.
Zrasel za 11 centimetrov in dobil videz crossoverja
Peugeot je s svojim družinskim enoprostorcem 5008 storil podoben evolucijski
korak kot z manjšim 3008. Avtomobil so bolj približali crossoverjem kot
klasičnim enoprostorcem. V primerjavi s prejšnjo generacijo je novi 5008
daljši za kar 11 centimetrov (19 centimetrov daljši od peugeota 3008),
dobil je 16,5 centimetra daljšo medosno razdaljo, po drugi strani pa ohranil
nespremenjeno višino pri 1,64 metra.

Sedem sedežev opcijsko

Notranjost je kombinacija francoske elegance in športnosti. Avtomobil je dobil
Peugeotov zdaj že prepoznaven majhen volanski obroč in digitalno osnovo
armaturne plošče. Ta ima 12,3-palčni digitalni zaslon, na sredinski konzoli je
nameščen še dodatni osempalčni digitalni zaslon na dotik - Peugeot i-cockpit.
Del opcijske opreme novega peugeota 5008 je sedem sedežev. Zadnja dva
imata maso manj kot 11 kilogramov, kar po zagotovilih Peugeota omogoča
preprosto odstranjevanje iz prtljažnega prostora. Vse tri vrste sedežev je
mogoče premikati vzdolžno, ima pet kotov naklona in tri različna mesta s
sidrišči za isofix priključke otroških sedežev.

Prilagodljiv prtljažni prostor, ki lahko sprejme predmete, dolge do
3,2 metra
Ob položenem šestem in sedmem sedežu ima 5008 1.060 litrov prostornine
prtljažnika. S polaganjem druge vrste sedežev se ta poveča na 1.124 litrov. Če
bi položili še sovoznikov sedež, je mogoče z avtomobilom peljati 3,2 metra
dolge predmete. Modeli z višjimi paketi opreme imajo opcijsko lahko električno

dvižna zadnja vrata, ki jih bo mogoče aktivirati z brco pod zadnji odbijač.

Med pogonskimi motorji tudi močnejša različica dvolitrskega
dizelskega turbomotorja
V ponudbi motorjev so še naprej različni prisilno polnjeni bencinski in dizelski
motorji. Na strani bencinskih sta 1,2- in 1,6-litrski turbomotor, pri dizelskih pa
1,6- in dvolitrski motor. Najmočnejši dizelski motor ima moč 130 kilovatov. Za
prenos moči skrbita šeststopenjski ročni oziroma samodejni menjalnik. Vsi
peugeoti 5008 imajo pogon le na sprednji kolesi.

Francoski družinski crossover tudi dobro varnostno podprt

Peugeot poleg številnih varnostno-asistenčnih sistemov (samodejno zaviranje
v sili, pomoč pri spuščanju, opozorilo pred naletom, prepoznavanje prometnih
znakov, aktivni tempomat, opozorilo pred vozili v mrtvem kotu …) ima tudi
360-stopinjsko kamero in sistem advanced grip control, ki pomaga v primeru
slabšega oprijema koles s cesto. Peugeot avtomobil izdeluje v Renu v Franciji.

Vabi vas pooblaščeni serviser in prodajalec vozil Peugeot Avtohiša Kavčič, Milje 45, Visoko pri Kranju, kjer si novega
Peugeota 5008 lahko tudi ogledate. Za testno vožnjo se lahko predhodno dogovorite in pokličete na številko 04 275 93 00.
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“Vprašajte odvetnika - Skupaj iščemo rešitve!”
V sodelovanju z Odvetniško družbo Novak iz Radovljice vam bomo brezplačno odgovorili na vaše pravno
vprašanje ali pravni problem. Če bi tudi vi želeli njihov pravni nasvet nam pišite na: tine@g-grafiti.si.

Preko sosedovega zemljišča uporabljam dostop do svo
jega zemljišča. Pred mano je ta dostop koristil tudi moj
oče, od katerega sem zemljišče podedoval. Ko sem se
s sosedom želel dogovoriti o vpisu služnostne pravice v
zemljiško knjigo, le-ta o tem ni želel ničesar slišati. Poleg
tega mi je pot tudi fizično zaprl, zaradi česar po tej poti
ne morem dostopati do svojega zemljišča. Zanima me,
kakšne so moje možnosti.
Poleg pridobitve s pravnim poslom je možno služnostno
pravico pridobiti tudi s priposestvovanjem, to je z dejanskim izvrševanjem služnosti v daljšem časovnem obdobju.
Zakon določa, da se stvarna služnost pridobi s priposestvovanjem, če se dejansko izvršuje v dobri veri 10 let. Druga
možnost pa je, da se služnost priposestvuje z dejanskim
izvrševanjem v dobi 20 let, lastnik zemljišča, preko katerega
poteka pot, pa temu ni nasprotoval. Odgovor na to, kolikšen
čas je potreben za priposestvovanje služnosti, je odvisen od
tega, ali se je služnost izvrševala v dobri veri. V grobem bi
na to vprašanje lahko odgovoril tako, da gre za dobroverno izvrševanje služnosti, če je imelo »podlago« v dogovoru
z lastnikom služečega zemljišča, na podlagi katerega se je
služnost izvrševala in je bilo vedno podano vaše prepričanje

(in pred vami vašega očeta), da se služnost izvršuje v skladu z
dogovorjeno pravico, sam dogovor pa iz kakršnegakoli razloga ni bil realiziran z vpisom v zemljiško knjigo. V nasprotnem
primeru pa bi prišla v poštev le še 20 letna priposestvovalna
doba. To pomeni, da se je morala služnost izvrševati 20 let
kontinuirano, lastnik zemljišča pa temu ni nikdar nasprotoval. Do dneva zaprtja poti je torej za pridobitev služnosti
morala biti izpolnjena 20-letna, ob strožjih pogojih pa lahko
zgolj 10-letna doba. Pri tem ni odveč poudariti, da se služnost
priposestvuje le v vsebini, v kateri se je tekom te dobe dejansko izvrševala. To pomeni, da če ste pot uporabljali le za hojo,
niste s tem pridobili pravice tudi za vožnjo ipd.
Za zavarovanje vaših pravic je potrebno ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev vložiti tožbo na ugotovitev služnosti,
pri čemer priporočam, da to storite v roku 3 let od dneva
zaprtja poti. Obstaja tudi možnost vložitve tožbe zaradi motenja posesti, za kar pa so roki bistveno krajši in sicer 30 dni
od dneva, ko ste izvedeli za motilno dejanje in storilca, naj
kasneje pa v roku 1 leta od dneva motenja.
Vsekakor vam priporočam, da se o vašem primeru in ukrepih
posvetujete s pravnim strokovnjakom, ker ima vsak primer
svoje posebnosti, ki jih je potrebno upoštevati.

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

NOVO

GRS IN ENOSOBNA STANOVANJA
» hiša KOROŠKA BELA

121,4 m2, L. 1917, prenovljena 1967,
Ck na kurilno olje. 252,01 m2 zemljišča
Sončna lokacija. Potrebno prenove.
ER: v izdelavi
65.000 €

» 3SS na ULICI BRATOV RUPAR

72,3 m2, pritl/4. L. 1949, prenovljeno
2007, CK na števec. Lepo urejeno,
vzdrževano in prenovljeno stanovanje
ER: v izdelavi
70.000 €

»3SS na CESTI F. PREŠERNA

91,87 m2, pritl/3, L. 1937, prenovljeno
2006. CK na zemeljski plin, kamin. Vrt
in parkirno mesto v uporabi.
EI: v izdelavi
79.000 €

»hiša CESTA B. STRAŽIŠARJEV

71,8 m2- del hiše. L. 1880, prenovljeno
1987.524m2 samostojnega stavbnega
zemljišča. Garaža, drvarnica, lopa.
EI: v izdelavi
73.000 €

» hiša CESTA 1. MAJA

cca 350 m2, K+P+1+M, L. 2006, delno
prenovljeno 2010. 486 m2 zemljišča.
CK na trda goriva.
EI: v izdelavi
190.000 €

NOVA SOSESKA NA JESENICAH
Lepa, sončna, atrijska
stanovanja po ugodnih cenah

» CESTA ŽELEZARJEV
39.000€
30,22 m2; pritl/2, dodatna soba v galeriji ( cca 25 m2)
prenovljeno 07, parkirno mesto v uporabi. EI: v izdelavi
» SKLADIŠČNA ULICA
61.000€
55,2 m2; 3nad/3,L. 2015, CK na števec - vročevod , lastno
parkirno mesto, nova urejena soseska.Opremljeno.ER: C

DVOSOBNA STANOVANJA
» CESTA BORISA KIDRIČA
48.000 €
49,8 m2; 1 nad / 2, L. 1941, prenovljena kopalnica, wc,
okna leta 2002, lastna CK.
ER: v izdelavi
» CESTA TONETA TOMŠIČA
52.900 €
53,8 m2; 2 nad /4, prenovljeno 2007-2010 . CK , balkon.
Svetlo, stanovanje, dobra razporeditev. ER: v izdelavi
» ULICA BRATOV RUPAR
57.000 €
62,60 m2; 3 nad / 3, L. 1949, prenovljeno 2009 (okna,
inštalacije, tlaki, kopalnica. Balkon, nova fasada. ER: D
» SLOVENSKI JAVORNIK
70.000 €
69 m2;1nad /2, L. 1949,nova pvc okna 2000, lastna Ck na
zem. na plin. Garaža in zemljišče v uporabi. EI: v izdelavi

TRISOBNA STANOVANJA

» HRUŠICA
60.000 €
62,1 m2; 1 nad/4, zgrajeno leta 1902, prenovljeno 2013,
lastna CK na elektriko. Sončna južna stran. EI: v izdelavi
» HRUŠICA
62.000 €
90,8m2; duplex trisobno stanovanje v vrstni hiši. Lasten
vhod. Prenovljeno 2005-2008. CK, balkon. EI: v izdelavi
» CESTA CIRILA TAVČARJA
70.000 €
85,5m2; 8 nad/12, zgrajeno leta 1976, prenovljeno 2002.
Prenovljena fasada in streha. CK , balkon. EI: v izdelavi

Cesta maršala Tita 68
4270 Jesenice

» BLEJSKA DOBRAVA
79.000 €
83,40 m2; 3 nad/3, L. 1917, prenovljeno 1981 - 2017, CK,
sončen, balkon, vrt in parkirišče v uporabi. EI: v izdelavi

HIŠE

» hiša PODKOREN
75.000 €
350 m2, L. 1847, K+P+1+M, nova streha, dimnik in okna
v mansardi 2015. Odlična priložnost za izdelavo apart.
432 m2 pripadajočega zemljišča.
EI: v izdelavi
»hiša KOROŠKA BELA
120.000 €
178 m2, P+M, L. 1890. Prenovljene el. in vodovodne
inšt. 1040 m2 pripadajočega zazidljivega zemljišča, dva
gospodarska poslopja. Možnost gradnje 2stan. stavbe
ali poslovno stanovanjske stavbe. Cena ni zadnja.
» hiša HRUŠICA
139.000 €
233 m2, zgrajena 1986, K+P+M, zidana klet, montažno
nadstropje in mansarda. CK na kurilno olje. Možnost
izdelave dveh štirisobnih stanovanj. Lepo vzdrževana
hiša s 480 m2 pripadajočega zemljišča. EI: v izdelavi
» hiša BLED
139.000 €
197m2, delno K+P+M, L. 1861, delno prenovljeno 2005.
CK na kurilno olje. V neposredni bližini Blejskega jezera
pogled na Blejski grad. EI: v izdelavi
» hiša RATEČE
139.000 €
cca 250,04 m2, delno K +P+1, L. 1904. Začetek popolne
prenove 2012 - potrebno dokončati. Možnost izdelave
apartmajev. Odlična priložnost za turizem. EI: v izdelavi

SOSESKA GORENJSKI SONČEK
Prodaja, ogledi in rezervacije
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z vključenim ŠKODA BONom

tel + 386 (0)8 205 77 97

OPTIKA MESEC BLED

tel + 386 (0)8 205 77 97

OČESNA AMBULANTA

optometristični pregledi
okulistični pregledi
predpisiOČESNA
kontaktnih AMBULANTA
leč in
pregledi
kontrolnioptometristični
pregledi
okulistični pregledi
predpisi kontaktnih leč in
OPTIKA
kontrolni
korekcijska
očalapregledi

INTEGRAL AVTO d.o.o.
C. maršala Tita 67, Jesenice, tel.: 04 583 33 50
Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 3,6−4,9 l/100 km in 94−115 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, speciﬁčna
emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0212-0,0469 g/km, trdi delci: 0−0,00086 g/km, število delcev: 0,02−6,97 x 10 11.
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 PM 10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Cena vozila že vključuje bonus v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 1000 EUR z DDV in velja za
ﬁnanciranje v primeru sklenitve pogodbe o ﬁnančnem leasingu pri Porsche Leasing SLO d.o.o. ﬁrma za leasing,
Ljubljana in zavarovanju vozila preko Porsche Zavarovalnega Zastopništva d.o.o. pod pogoji akcije SK1%+BON, ki so
razvidni iz ponudbe na strani www.hudobro.si in www.porscheleasing.si. Slika je simbolična.

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

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

NOVI
RAPID SPACEBACK od 10.499 �

Barve
jeseni
v
novi
kolekciji
OPTIKA
MESEC
BLED
lesenih
okvirjev!

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

SKODA.SI

Oglas_OptikaMesec_105x148.indd 1

OPTIKA MESEC BLED
Poslovni center Union,
Ljubljanska
cesta
11, BLED
OPTIKA
MESEC
Bled Poslovni center Union,
Ljubljanska cesta 11,
OPTIKA MESEC JESENICE
Bled
Cesta maršala Tita 31,
Jesenice
OPTIKA MESEC JESENICE
Cesta
maršala
tel + 386
(0)4
583 26Tita
6331,
Jesenice
www.optika-mesec.com
tel + 386 (0)4 583 26 63
www.optika-mesec.com

Kulinarični kotiček.... »Ko zadiši po Gorenjsko«
Oglas_OptikaMesec_105x148.indd 1
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kostanjeva juha s sirom
Sestavine:
• 20 g masla
• 1 šalotka
• 1 večja korenina pastinaka
• 1 srednje velika korenina zelene
• 2 stebli zelene
• 2 srednje veliki jabolki
• 300 g kuhanega kostanja
• 1 l zelenjavne juhe
• 100 g kozjega sira
• sol
• poper
• malo sladke smetane
• ščepec muškatnega oreščka
Priprava:
Za kostanjevo juho s sirom najprej na drobne kocke narežite opran in olupljen pastinak, korenino zelene in šalotko.
Na drobno narežite tudi stebli zelene in olupljeni jabolki.
Medtem v loncu razpustite maslo in dodajte najprej nasekljano šalotko ter nato pastinak in korenino zelene ter pražite
približno deset minut. Nato dodajte preostalo nasekljano
18

• oktober 2017

zelenjavo, solite in poprajte ter dodajte ščepec naribanega
muškatnega oreščka. Po približno desetih minutah dodajte
kostanj in vse skupaj zalijte z vročo zelenjavno juho. To kuhajte približno pol ure, da se vsa zelenjava zmehča, nato pa jo
zmešajte s paličnim mešalnikom. Tik pred koncem kuhanja
dodajte nariban trši kozji sir in kostanjevo juho postrezite s
nekaj kapljicami sladke smetane.
Vir in foto: jazkuham.si

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

NOVO! POSLOVALNICA NAKLO
Glavna cesta 33, Naklo
(poleg gasilnega doma)

Del. čas: pon.: 8.00 – 12.00, tor. – pet.:
8.00 – 16.00, sobota 7.00 – 12.00

• mrežna pečenka
• tatarski biftek
• suhe domače salame
• vse vrste svežega mesa
• domače koline
(pečenice in krvavice)

Davčna svetovalka in predsednica ZDSS Simona Štravs odgovarja
v Davčnem nasvetu »Cesarju kar je cesarjevega in niti centa več«

Tema meseca - »ne bo bistvenih sprememb pri
obdavčitvi dohodkov iz dejavnosti – normiranci«
Vlada je 28.9.2017 potrdila predlog »
Paketa zakonodajnih davčnih sprememb«
in jih posredovala v sprejem v Državni zbor
Republike Slovenije po » nujnem postopku«. To pomeni, da jih bodo poslanci
obravnavali že na oktobrski seji in po vsej
verjetnosti tudi sprejeli.
Bistveni predlogi, ki so vam bili predstavljeni v mesecu avgustu, so se nekoliko
spremenili, in tista, o » normirancih« se
bo najmanj spremenila. Rekli bi, » tresla
se je gora ...) .
Prvotni predlog, da naj bi se na področju
davka od odhodkov iz dejavnosti obdavčitev
»normirancev«, spremenila, je umaknjen,
kar pomeni, da bodo davčni zavezanci,
ki so se za te dohodke odločili uporabiti
normirane odhodke, tudi še naprej obdavčeni tako kot do sedaj, torej »cedularno ali
dokončna obdavčitev«, kar pomeni, da njihovi dohodki od odpravljanja dejavnosti ne
bodo vključeni v celoletno dohodnino.
Seveda se tem davčni zavezancem, ne
bodo za te dohodke priznale olajšav vezane
na osebne okoliščine davčnega zavezanca
(splošna olajšava, olajšava za vzdrževane
družinske člane).
Stopnja davčne osnove ostane 20%.
Vendar nekaj novosti vseeno bo:

CESTA MARŠLA TITA 1, JESENICE

Na področju sistema normiranih odhodkov
iz dejavnosti se vzpostavljajo mehanizmi
za omejitev možnosti zlorab. Zato se nadgrajuje pravilo glede obveznega izstopa iz
sistema uveljavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov in sicer bo
davčni zavezanec moral izstopiti iz sistema,
če bo v dveh zaporednih letih presegel
povprečno prihodke v višini 150.000 EUR.
Novost je tudi ta, da se bodo za ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih
odhodkov, pri ugotavljanju višine prihodkov ( torej 150.000 EUR) seštevali prihodki
zavezanca in njegovih povezanih oseb, kot
jih določa Zakon o dohodnini (zakonec,
starši, bratje in sestre – 16. člen ZDoh-2)
In še nekaj: določa se zgornja absolutna
višina priznanih normiranih odhodkov, ki
sicer ostajajo v višini 80% prihodkov vendar ne več kot 40.000 EUR, za ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih
odhodkov pa se bodo pri ugotavljanju višine prihodkov seštevali prihodki zavezanca
in njegovih povezanih oseb.
Normirani stroški ostenje v višini 80% doseženih prihodkov, vendar so po predlogu
določa zgornja absolutna višina priznanih
normiranih odhodkov, vendar ne več kot
40.000 eurov ali 80.000 eurov, če je bila

v koledarskem
letu pred davčnim obdobjem,
za katero se
uveljavlja ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem
normiranih odhodkov v skladu predpisi, ki
urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pri zavezancu obvezno zavarovana vsaj
ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev.
Za lažje razumevanje naj ponazorim s primerom davčnega zavezanca, ki je tudi
zavarovan in si plačuje prispevke, kot samozaposleni:
V kolikor bo v letu 2018 dosegel 100.000
eur prihodkov (bo priznanih 80.000 EUR
normiranih stroškov, kar predstavlja 80
%), v kolikor pa 150.000 EUR prihodkov,
bo priznanih tudi 80.000 EUR normiranih
stroškov, vendar največ toliko in ne več,
čeprav je odstotek nižji ( 53.34 % ). Torej
zaostrujejo se pogoji priznanja normiranih
stroškov.
Tako je Ministrstvo za finance upoštevalo
predloge javnosti, čeprav s strokovnega
vidika, niso najbolj primerni. Menim, da
se čutijo vplivi politike in novih bližnjih
volitev.

DAV^NO IN
RA^UNOVODSKO
SVETOVANJE
04 585 11 80
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Radovljica, Kranjska cesta 2
04 531 55 54
perilo
Galeb

spalni program

Triumph

Lisca

Calida

kopalke
Snelly

nogavice
Pounje

Polzela

NOVE JESENSKE
KOLEKCIJE
Galeb Trade d.o.o., Babičeva 1, Ljubljana
www.galeb-trade.si, info@galeb-trade.si

POGREBNE STORITVE

Ob izgubi Vaših najdražjih Vam priskočimo na pomoč
in Vam v celoti opravimo kompletno pogrebno storitev.

POGREBNE STORITVE, HIPNOS d.o.o.,
Iztokova 8, 1215 Medvode, P.E. Barletova cesta Preska – Medvode
telefon: 01/361 35 89, faks: 01/361 65 06

Dežurni telefon 24h: 051 620 699

hipnos@hipnos.si

OŠ BRIHTNA GLAVA Šola kot nekoč
Osnovna šola BRIHTNA GLAVA, Radovica 23 pri Metliki je že sedmo
leto turistična zanimivost, katere je ravnatelj Andrej Bajuk. Nastala je z
željo obiskovalcem prikazati Belo krajino na drugačen in zabaven način.
OŠ Brihtna glava v svoje klopi vabi vse tiste, ki bi si radi ogledali, kako
je potekal pouk, pred več desetletji. Učna ura, ki traja 45 minut, nas
‘tovarišica učiteljica’ popelje v sredino 20. stoletja ter predstavi kulturno
in naravno dediščino Bele krajine.
Razred je opremljen s staro opremo in starimi šolskimi rekviziti, v kotu
učilnice pa je za neposlušne učence posuta koruza. Tovarišica učiteljica
je stroga, z obvezno palico v roki, s katero brezpogojno obvladuje red in
disciplino. Ob koncu šolske ure vsi učenci prejmejo izpričevalo in šolsko

malico. V razredu je prostora za 70 »učencev«. Obisk v OŠ Brihtna glavaje
možen vse dni v letu, predhodno pa se je potrebno najaviti ravnatelju
Andreju Bajuku.
OŠ Brihtna glava je namenjena: odraslim, ki na duhovit način obujajo
spomine na svoja otroška leta in otrokom – osnovnošolcem, srednješolcem
vseh starosti, ki z obiskom učne ure spoznajo, kako so se nekoč šolali
njihovi predniki. Učna ura je namenjena tudi za zaključene družbe,
sindikate, rojstno dnevno presenečenje, izlet za družine, učno uro vam
uprizorimo v slovenskem, hrvaškem, angleškem in nemškem jeziku ...
Glasba
za vse
priložnosti

ANSAMBEL ANDREJA BAJUKA

Andrej Bajuk s.p., Radovica 1g, 8330 Metlika • 031 366 378 • bajuk.andrej@gmail.com • www.andrejbajuk.com
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ALPSKA CESTA 33,
LESCE
T: 04 531 70 00
M: 041 977 666
www.lescan.bagi.si

Obi{~ite nas vsak dan od 11:00 - 23:00
POSTREŽEMO VAM:
in poskusite na{e specialitete.
• hladne in tople predjedi
• juhe
• solatne krožnike
SPREMLJAJTE NAS
• rižote
NA FACEBOOKU
DOSTAVA HRANE NA
• polente
DOM OD 11:00 - 22:00
• razli~ne vrste testenin
Za vas smo na jedilnik dodali:
• pizze
• okusne hamburgerje
• specialitete iz kru{ne pe~i (hobot- • steake
nica, florentinec, lignji,...)
• sendvi~e ve~ okusov
• pregre{no okusne sladice
• novi okusi pizze iz kru{ne pe~i

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

• Lep ambient
• Odli~ne jedi tako mesne kot ribje • Božanske sla{~ice
• Kosila
Dnevno sveže malice, kosila od 11:00 - 15:00
• Torte po naro~ilu
za razne prilo`nosti
Vabimo vas na Martinove dobrote
od petka 10. do nedelje 12. novembra,
ko za vas pripravljamo posebne Martinove menije!

Pri~akuje vas prijazno osebje ter prijeten ambient
v starem mestnem jedru Lesc

December se približuje! Sprejemamo rezervacije za prednovoletna sre~anja, zabave …

Pohitite in rezervirajte prostor!

Martinovanje nekoč in danes
Martinovo je pred nami in grozdje se bo spremenilo v vino. Na Slovenskem je martinovo še vedno pomemben praznik, njegovi izvori pa segajo
že v predkrščansko obdobje. O izvorih, značilnostih in navadah, ki obdajajo martinovo je spregovoril prof. dr. Janez Bogata, redni profesor na
Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo na Filozofski fakulteti v
Ljubljani.
Staro obdobje praznovanja zaključka letine je bilo v mesecu novembru,
in človek je to ustrezno proslavil. V tem času so bile pojedine, praznovanja. Seveda bi bilo zelo zmotno, če bi mislili, da je šlo samo za zabavo.
Zaključek letine je pomenil tudi poravnanje računov. Takrat so ljudje v
skupnostih, ki so jim pripadali, poravnali določene račune, dolgove, s
sodobno besedo bi temu rekli inventura. S krščanstvom je vsakdanjik in
praznik slovenskega človeka, kot tudi drugih prebivalcev sveta, dobival
ustrezne poudarke. Posamezni zavetniki so opravljali določene funkcije v
novem sistemu te verske zavesti in tako je Martin, ki je bil resnična oseba
– bil je škof v Szombathelyju, prevzel funkcijo zavetnika za dobro vinsko
letino. Koncept praznovanja je bil starejši in logično je, da je marsikaj iz
tega predkrščanskega obdobja prišlo v krščanske oblike praznovanja in
dobilo slovesen, predvsem pa praznični značaj.
Praznik ima danes tudi drugo razsežnost, ki je do konca prve svetovne vojne
in še leta po njej sploh nismo poznali. To je, da se posamezniki oblečejo v
maškare, in sicer v škofe Martine, v redovnike, zlasti frančiškanske patre,
in druge stereotipne like, ki naj bi simbolizirali slovensko kmečko prebivalstvo, in potem bolj ali manj opiti hodijo od vinograda do vinograda
in tam opravljajo neke duhamorne ritualne obrede. To smo prevzeli v
zgodnjih šestdesetih letih iz sosednje Avstrije, zlasti z Gradiščanskega.
Takšno početje nima nobene zveze s tem žlahtnim praznikom. Res je, da
so stvari v rokah popolnega materializma, ki pa ne zna prisluhniti strokovnim usmerjanjem in stvari zapeljati na tisto žlahtno pot, na kateri so že
bile. Slovenski vinogradniški prostor je praznik martinovanja praznoval
na številne načine. Zelo lepa oblika je v Goriških brdih, kjer je bilo v na-

vadi, še danes ponekod, da
so na sod postavili jabolko,
v katerega so zataknili razna
mediteranska zelišča, in so
rekli: »Zdaj bomo pa videli,
kakšna bo naslednja letina.«
To je bil ostanek praznoverja
pravzaprav, ampak zelo lepa
poteza. Če se je to jabolko
lepo posušilo, so rekli, da bo drugo leto dobro vino, če je zgnilo, pa da
bo slabo.

Gos ali raca? Kakšna je značilna hrana na martinovo,
kaj na mizi ne sme manjkati?

Postregli so tisto, kar so hranili za izjemne priložnosti, in to je bila
izjemna priložnost. Res pa je, da je za ta praznik značilna vsaj ena jed,
ki je zelo tipična, in to je perutnina, s posebnim poudarkom na goseh in
na racah. Pečena gos ali raca, nadevana s kostanji ali jabolki, s prilogo
mlincev in z rdečim zeljem, to je gotovo najznačilnejša kombinacija. To
ni po naključju. Okrog Martina, tako kot okrog vseh praznikov, kar mrgoli
raznih pripovedi in legend in ena izmed njih pravi, da je Martin, ko so mu
predlagali, da bi ga izvolili za škofa, ugotovil, da mu ta funkcija ne ustreza, in hotel ubežati temu imenovanju tako, da se je skril med jato gosi. To
je samo pripoved, dejstvo pa je, da so bili gosi, race, kokoši, petelini, vse
te pernate živali, že v prapradavnih časih pomembne daritvene živali.
Tudi človek v predkrščanskem obdobju, ko je imel zahvalno obdobje, je
nadnaravnim silam, v katere je veroval, da so mu omogočile vso letino,
skušal izkazati neko zahvalo. Žrtev, ki se je položila na žrtvenik, je bila
raca ali gos ali druga pernata žival. Vidimo, da so te stvari zelo povezane.
Danes nima globljega ozadja, ampak svojo kulinarično podobo.
Vir in foto: http://www.mojaslovenija.net/
oktober 2017 •
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Cesta maršala Tita 18
4270 Jesenice
tel. 04 581 26 00
info@dominvest.si
www.dominvest.si

TOP ponudba nepremičnin

pod
gorami

MOJSTRANA, TRIGLAVSKA – 2 sobno stanovanje 74 m2, zgrajeno
l. 1987, adaptirano l. 2006 (okna, kopalnica, kuhinja, podi), VP/2
nad., v bloku, nižje nadstropje, z večjim balkonom, povsem v naravi.
Obsega predprostor, kuhinjo z jedilnim prostorom, dnevno sobo z
izhodom na velik balkon in ogromno klet. Ogrevanje centralno na plin
+ kamin na drva. ZK urejeno, EI razred D. Cena: 89.000,00 EUR.

ugodno

HRUŠICA, REPUBLIKA – 2,5 sobno stanovanje 68 m2, zgrajeno l. 1902,
adaptirano l. 1994 (stavba + stanovanje) in l. 2007 (okna), 4/6 nad., v bloku,
z zaprto ložo. Obsega širok hodnik, prostorno kuhinjo, zastekljena in delno
zazidano ložo, dnevno sobo in spalnico, kopalnico z wc-jem in dve kleti. Veliki
in svetli prostori. Ogrevanje z elektriko in na trda goriva, možnost priklopa na
plinovod. Parkirišče, ZK urejeno, EI razred D. Cena: 46.000 EUR.

znižana
cena

JESENICE, PLAVŽ – 3 sobno stanovanje 67 m2, zgrajeno l.
1959, adaptirano l. 2011 (okna, kopalnica, kuhinja, podi), 9/10
nad., v stolpnici, z balkonom, južna lega. Obsega predprostor,
kuhinjo z jedilnim prostorom, dnevno sobo z izhodom na balkon,
dve sobi, kopalnico, WC in dve kleti. Energetsko sanirana stavba
(l. 2016). ZK urejeno, EI razred D. Cena: 69.900,00 EUR.

v
že
gradnji

v
naravi

JAVORNIŠKI ROVT – manjša hiša 90 m2, zgrajena l. 1986, 995 m2 zemljišča,
P+M, zidana, z dodatno toplotno izolacijo, v celoti opremljena. Hiša (vikend)
je odmaknjena od ceste in hrupa, obkrožena s travnikom in gozdom, v maju z
narcisami. Lokacija ponuja dobre možnosti za okoliške ture, gobarstvo itd. Vsa
potrebna dovoljenja obstajajo za stanovanjsko hišo vključno s hišno št., tudi urejen
priključek na vodovodno in električno omrežje, EI razred F. Cena: 89.000 EUR.

KOČNA nad JESENICAMI – dvojček v gradnji Vsaka enota (K+P+M),
vsaka etaža 80 m2, zemljišče skupno 567 m2. Stoji na severozahodnem
robu naselja ob gozdu. Gradnja je bila začeta l. 2015, trenutno zgrajeno
do 1. plošče. Plačan komunalni prispevek, gradbeno dovoljenje veljavno.
Dostop neposredno na lokalno pot. ZK stanje urejeno. Cena: skupna cena
za obe enoti 70.000 EUR, za posamezno enoto po dogovoru.

BEGUNJE – starejša kmečka hiša z novejšim prizidkom in zemljiščem 200 m2,
zemljišče 1.331 m2, zgrajena l. 1900, l. 1960 v celoti prenovljena, l. 1970 zgrajen
večji prizidek + drvarnica. Ogrevano pritličje starejšega dela hiše obsega štiri sobe,
kuhinjo, kopalnico in nekaj manjših prostorov, v 1. nadstropju je večja mansarda (ena
soba). V prizidku je 1. etaža izdelana (manjši hlevski prostor, dve garaži, skedenj, itd.),
v zgornji etaži je večji neizdelan prostor. EI v izdelavi. Cena: 115.000 EUR.

za
ugodno

družino

HRAŠE – polovica hiše 131 m2 (74 m2 bivalne površine), zgrajena l.
1976, adaptirana l. 2003 (fasada, okna), spodnja polovice hiše (K + P
+ nadstrešek cca 40 m2). Prostori obsegajo kuhinjo, dnevno sobo, dve
spalnici, kopalnico z WC-jem, dve shrambi, zunanjo teraso ter kletne prostore
(kurilnica, pralnica in dva skromna, a opremljena apartmaja). Priključki ločeni.
ZK v postopku vzpostavitve etažne lastnine, EI razred E. Cena: 83.000 EUR.

RADOVLJICA, ŠERCERJEVA – 2 sobno stanovanje 56 m2, zgrajeno
l. 1973, prenovljeno l. 1985 (stavba: streha, stanovanje: okno), 3/3
nad., v manjšem bloku. Obsega širok predprostor, kuhinjo, dnevno
sobo, spalnico, kopalnico z wc-jem, manjšo shrambo ter prostorno
klet v 1. etaži. Pred stavbo je parkirišče. Mirna lokacija, poleg doma
za ostarele. ZK urejeno, EI v izdelavi. Cena: 79.000 EUR.

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

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

Po ugodnih cenah nudimo pripravo vseh vrst pogodb in izpeljemo celoten postopek.

NOVA
POSLOVALNICA
V RADOVLJICI:
Ker je stara poslovalnica postala
premajhna, smo se s septembrom
preselili v večjo.
Še vedno nas dobite v poslovni
stavbi ob Športnem parku, le da
po novem v prvem nadstropju.
Vabljeni!
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F E R K

www.volkswagen.si

Vtisne se v spomin
in prevzame srce.

JESENICE

VULKANIZERSTVO FERK

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

SKRBIMO ZA VAŠO VARNOST!
ZIMSKI
AVTOPLAŠČI
NA ZALOGI!

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

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

SUPER KONKURENČNE CENE!

Pokličite: 04/586-12-02

Novi Arteon.
Novi Arteon, najnovejša umetnina iz Wolfsburga, navduši že na prvi pogled. Za prostorsko udobje
na vseh sedežih poskrbi dolga medosna razdalja. Za vrhunsko dinamiko je poleg ostalih različic na
voljo tudi biturbo motor z močjo 240 KM in prvak med bencinskimi motorji s kar 280 KM.
Skupaj z najnovejšimi asistenčnimi sistemi ni nič prepuščeno naključju.

Uresničujemo prihodnost.

Emisije CO2: 164−116 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,3−5,9 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NO x :
0,01620−0,06300 g/km. Število delcev: 0,00900−0,00173 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih
oksidov. Slika je simbolna.

Avtohi{a Vrta~, d.o.o. Kranj
Delavska cesta 4, 4000 KRANJ,
tel.: 04 27 00 200, www.avtohisavrtac.si
VWoglasDealer_Arteon_210x297.indd 1
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