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• IZDELAVA SPOMENIKOV
• OBNOVA OBSTOJEČIH
SPOMENIKOV

• KLESANJE IN OBNOVA ČRK
• KOVINSKE ČRKE

AKRIS D.O.O.

NOVO NA JESENICAH!

www.volkswagen.si

Začnite avanturo svojega življenja!

JUNIK - M d.o.o.
Blejska Dobrava 1, 4273 Blejska Dobrava
tel. 04/581 00 00, info@junik-m.si

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

Novi Polo.

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

Novi Polo vas bo s svojim športnim in markantnim dizajnom samozavestno
spremljal na vseh pustolovščinah. Z različnimi stilskimi paketi je zlahka kos vsaki
želji avanturistov, ki želijo pokazati svojo individualnost. Serijsko je opremljen s
sistemom Front Assist, funkcijo, ki zaznava pešce in v sili pravočasno ustavi
vozilo. Novi Polo pa je kos še večjim izzivom, saj je opcijsko lahko opremljen še z
aktivnim informacijskim zaslonom in s senzorjem za mrtvi kot.

Uresničujemo prihodnost.
Emisije CO2: 110−98 g/km. Kombinirana poraba goriva: 4,8−4,5 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije
NOX: 0,0396−0,0212 g/km. Število delcev: 0,00656−0,0000 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
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Cesta maršala Tita 18
4270 Jesenice
tel. 04 581 26 00
info@dominvest.si
www.dominvest.si

TOP ponudba nepremičnin

d
po
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.

O

AM

ODD
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ugo

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.
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RA
A
N
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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 I
ŽE DNJ
A
GR

JESENICE, GORENJSKI SONČEK – 1 sobno stanovanje 53 m2, novogradnja, zgrajeno l.
2015, 1/3 nad., v bloku, z dvigalom in garažo, delno opremljeno, s prostornim balkonom.
Obsega predprostor, kopalnico s tuš kabino in wc-jem, novo opremljeno kuhinjo z
bivalnim prostorom, velik balkon in klet v 1 etaži. Ogrevanje centralno. Primerno za eno do
dve osebi. Najemnina 360 EUR/mesec + stroški uporabe in vzdrževanja stanovanja.
Varščina v višini treh mesečnih najemnin. Najemno razmerje se prične s 1. 2. 2018.

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.

KOČNA nad JESENICAMI – 2x zazidljivo zemljišče 1.146 m2 x 2
(skupaj 2.292 m2), na robu naselja (jugovzhodni del), dostop urejen.
Parceli nista neposredno ob cesti, ampak na robu ob gozdu, proti jugu
brez sosedov in mejita na kmetijsko zemljišče. Večji del prve parcele
ob gozdu je v naklonu, druga parcela pa je ravna. Možen nakup obeh
skupaj (ugodno). ZK stanje urejeno. Cena: 59.900 EUR vsaka.

BLEJSKA DOBRAVA – zazidljivo zemljišče 406 m2.
Zemljišče leži v središču vasi, je v celoti zazidljivo,
popolnoma ravno in pravilnih oblik. Vsi komunalni priključki
so ob zemljišču, možna gradnja stanovanjske hiše etažnosti
K+P+M, dostop neposredno na lokalno cesto. ZK stanje
urejeno. Cena: 47.500 EUR.

ŽIROVNICA – 2/3 hiše z zemljiščem 2/3 hiše, 300 m2, zgrajena l. 1886, prenovljena l. 1979
(fasada), l. 2005 (streha), l. 2010 (stavbno pohištvo, tlaki, oprema, ipd.), 1+2+M, dodatno
718 m2 zemljišča. Obsega 6-sobno stanovanje (cca 172 m2 površine) in nekaj neizdelanih
prostorov ter mansardo. Ima svoj vhod, parkirišče in urejen dovoz. Lepo in stilsko opremljeno
stanovanje, bližina vseh javnih funkcij. Možno izdelati dodatne sobe ali več stanovanj.
Primerno za družine ali investitorje. ZK urejeno, EI razred G. Cena: 165.000 EUR.

za
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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.
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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

15.500 €

Hyundai i40 Wagon 1.7 CRDi
Premium, SAMO 25.082 km KOT NOV,
L. 2014, 160.412 km, DIESEL, 136 KM

5.690 €

Peugeot 207 SW 1.4i 16V, NAKUP
BREZ POLOGA, l. 2008, 121.182 km,
BENCIN, 95 KM

9.990 €

Renault Laguna 1.5 dCi 110 Eco
Champion Expression BREZ POLOGA,
l. 2014, 145.909 km, DIESEL, 110 KM

9.990 €

9.500 €

Kia CeeD 1.6 CRDi STYLE AKCIJA
BREZ POLOGA, L. 2013, 128.774 km,
DIESEL, 110 KM

8.500 €

Nissan Micra 1.2 Acenta Slo,
1. Lastnica, Samo 4.078 km,
L. 2017, BENCIN, 80 KM

11.999 €

Peugeot 3008 1.6 HDi 112 FAP
NAKUP BREZ POLOGA, l. 2010,
183.336 km, DIESEL, 112 KM

4.500 €

Peugeot 5008 1.6 e-HDi Slo
1.Lastnik BREZ POLOGA, l. 2014,
119.867 km, DIESEL, 115 KM

11.990 €

Renault Scenic 1.5 dCi Expression
BREZ POLOGA, l. 2009, 204.000 km,
DIESEL, 86 KM

Škoda Octavia 1.6 TDI Ambition BREZ
POLOGA, l. 2013, 85.292 km, diesel,
105 KM

•
•
•
•
•

6.999 €

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

6.300 €

8.450 €

Opel Astra 1.6 16V Cosmo Xenon
Slo BREZ POLOGA, L. 2010,
155.999 km, BENCIN, 116 KM

15.400 €

Opel Meriva 1.7 CDTi INNOVATION
BREZ POLOGA JAMSTVO 12 MESECEV,
L. 2012, 125.224 km, diesel, 110 km

10.400 €

Peugeot 508 SW 2.0 HDi Navy BREZ
POLOGA, l. 2015, 122.273 km,
diesel, 140 KM

13.250 €

5.750 €

Renault Clio 1.2 16V Limited Slo,
SAMO 1.454 KM, KOT NOV, l. 2017,
1.454 km, BENCIN, 74 KM

15.500 €

Volkswagen Golf 2.0 TDI BMT
Highline BREZ POLOGA, l. 2013,
150.026 km, DIESEL, 150 KM

Renault Clio Grandtour 1.2
16V Authentique SLO BREZ
POLOGA, l. 2011, 115.896 km

NOVO! NOVO!

Volkswagen Touran 1.6 TDI Blue
Motion Tech. Comfortline DSG
ODLIČEN, l. 2015, 135.178 km

AVTO CENTER LESCE

Peugeot 207 Active 1.4 SLO,
1. LAST., NAKUP BREZ POLOGA,
l. 2011, 79.142 km, BENCIN, 74 KM

NAKUP NOVIH IN
RABLJENIH VOZIL
DO 15.000 EUR BREZ
POLOGA IN KASKO
ZAVAROVANJA!

Hraška cesta 19,
Lesce (stavba AMZS)
G: 041 677 677

VSE ZA SERVIS VAŠEGA
VOZILA NA ENEM MESTU:
• Popravilo in obnova turbin
• Popravilo menjalnikov
• Servisiranje avtomatskih
menjalnikov
• Servis za osebna vozila
vseh znamk
• Popravilo in servisiranje
klimatskih naprav
• Avto elektronika in diagnostika
• DPF filtri
• Rezervni deli in svetovanje

turbine.si
www.turbine.si

menjalniki.si
www.menjalniki.si
november 2017 •
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Makler Bled d.o.o.
Prodaja nepremičnin
Ljubljanska cesta 7
SI-4260 Bled

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

POOBLAŠČENI LOKALNI PRODAJALEC. KUPEC PRI NAKUPU STANOVANJA NE PLAČA PROVIZIJE.

Luksuzna oskrbovana stanovanja in stanovanja za
vse generacije.

MIJAKS BLED

Na Bledu, v bližini novega Mercator centra,
gradimo 60 oskrbovanih in 26 stanovanj za vse
generacije.

Rezervirajte si svoj termin
za 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

LOKACIJA
GRADNJE

SPREJEMAMO
REZERVACIJE

Mijaks Bled d.o.o.
Mokrška ulica 16, vhod C
1000 Ljubljana
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Iz naših krajev
Rekordna turistična
sezona v Radovljici

Radovljica, 2. november 2017 Občina Radovljica vsako leto ob
koncu turistične sezone organizira
srečanje s ponudniki namestitvenih
zmogljivosti in drugih turističnih
storitev, predstavniki turističnih
društev, zavodom za turizem ter
drugimi deležniki v tem sektorju.
Tokrat so se srečali sredi novembra
v hotelu Krek v Lescah. Udeleženci

so pregledali rezultate letošnje
turistične sezone, izvedene projekte
in načrte za leto 2018. Kot kažejo
podatki o nočitvah, je letošnja
turistična sezona v občini Radovljica
spet rekordna. Od januarja do
konca septembra je zabeleženih
približno 97 tisoč prihodov gostov,
od tega 91 tisoč tujih, in skoraj 240
tisoč nočitev. Za primerjavo, lani
je bilo v vsem letu skupaj 163.420
nočitev. Povprečna doba bivanja je
dva dni in pol. Opazno je izboljšanje
zasedenosti kapacitet v času pred in
po glavni sezoni. Več kot polovico,
57 odstotkov, vseh nočitev je
tudi letos prispeval kamp Šobec.
Predstavitev novosti na področju
registracije nastanitvenih obratov
in poročanja v turizmu pripravlja
tudi Ragor. Novosti bodo predstavili
na brezplačni delavnici v prostorih
Ragorja na Jesenicah v četrtek, 23.
novembra 2017, ob 10. uri.

Državno prvenstvo
v športnem plezanju
2017

Radovljica/Škofja Loka, 6. november
2017 – V Škofji Loki se je nedavno
odvilo 5. tekmovanje za državno
prvenstvo v težavnostnem športnem
plezanju. Prvi dan so bile na sporedu
srednje in starejše kategorije. Pri
srednjih kategorijah so Radovljičani
imeli štiri predstavnike. Najbolje
sta se zopet odrezala Vita Lukan
in Luka Potočar, ki sta vodstvo po
kvalifikacijah zadržala tudi po finalu
in vknjižila novi zmagi v sezoni 2017.

Pri starejših deklicah sta Radovljico
zastopali Lara Nikolič in Nina Grošelj
ter zasedli 23. in 24. mesto. V članskih
kategorijah so prav tako imeli štiri
predstavnike. Poleg Vite in Luka sta
nastopila še Igor Primc in Domen
Škofic. Vsi so se uvrstili v večerni
finale. Igor Primc je obdržal mesto
po kvalifikacijah in zasedel končno10.
Mesto. Vita je po ne najboljšem
plezanju pristala na 9. mestu, Luka pa
prav tako ni plezal najbolje, zadovoljiti
se je moral z končnim 8. mestom.
Domen Škofic je zopet poskrbel za
zmago Radovljičanov med člani.
Nedelja je bila v znamenju mlajših
kategorij. Tokrat so vse kategorije s
plezanjem pričele istočasno. Najbolje
se je odrezal Goraz Jurekovič, ki je v
kategoriji cicibanov zasedel odlično
2. mesto. V kategoriji cicibank sta
nastopili Ela Glavač in Lina Laharnar.
Zasedli sta 7. oz. 11. mesto. Stopničke
je osvojila tudi Hana Humerca, osvojila
je odlično 3. mesto v kategoriji mlajše
deklice. V tej kategoriji sta tekmovali
še Eva Puhar in Maja Arnež osvojili
sta 7. in 19. mesto. Mlajša dečka Jan
Ulčar in Nejc Skumavec sta si razdelila
8. mesto.

Okusi Radol'ce do
začetka decembra

Radovljica, 27. oktober – 2.
december 2017 – Do začetka
decembra bodo po več lokacijah
po občini Radovljica šptekali Okusi
Radol’ce, ki so se začeli 27. oktobra.
Gre za kulinarično prireditev radolških
gostišč, kjer se združijo pristna
domača hrana, lokalne sestavine in
vrhunska priprava. Sodeluje 9 gostiln
v občini Radovljica (Gostilna Kunstelj,
Gostilna Lectar, Restavracija Tulipan,
Gostilna Avguštin, Gostilna Pr Tavčar,
Joštov hram, Vila Podvin, Restavracija
Lambergh, Gostišče Draga). Vsi
ponujajo različne menije iz lokalnih
sestavin, cena menija je enotna in
znaša 17 evrov. Zbirajte žige restavracij
in si pridobite dva bona za street food
na zaključnem dogodku ter sodelujete
v žrebanju za nagrade. V kolikor
boste v mesecu novembru 2017
meni naročili pri vsaj petih različnih
lokacijah, boste na zaključnem
dogodku prejeli dva bona za hrano
gratis.Vsi ki boste do 2. decembra
prinesli izpolnjene kupončke z vsaj 5
žigi na TIC Radovljica, boste sodelovali
v žrebanju za nagrade.
Vir in foto: Občina Radovljica

PVC in ALU okna in vrata
Adaptacija stanovanj, pisarn, hiš
Svetovanje in brezplačne izmere
Fasaderstvo
V

V

november 2017 •

5

NAJ BO VAŠ ROJSTNI DATUM

NAGRAJEN!

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

Poslati morate še svoje osebne podatke s telefonsko številko na naš naslov:
Agencija Grafiti d.o.o. Kropa 27, 4245 Kropa do 4. 12. 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 Marija Gregorič, Zoisova 5, Kranj

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.

Jesensko škropljenje

Začetek jeseni pomeni obiranje zadnjega sadja z dreves in kmalu zatem začne odpadati tudi listje. V tem času lahko naredimo ogromno za zdravje našega sadovnjaka. Potrebno bo listje pograbiti in drevesa škropiti z ustreznim sredstvom.

Grabljenje listja

listek pritrjen na vejico. Skozi rano hitro
vstopijo glivične in bakterijske bolezni, ki
povzročijo sušenje vejic, vej in lahko tudi
celotne rastline. Sušenje in smoljenje
iz vej ali debla je znamenje bakterijske
okužbe ali celo raka. Prvič škropimo, ko
začne listje odpadati in drugič škropimo,
ko odpade večina listja, kar je po navadi v
razmaku 14 dni. škropljenje je toliko bolj
pomembno, če je napoved dežja, saj se
bolezni razmnožujejo v vlažnem okolju.

Med rastno sezono lahko jasno vidimo ali
je naše sadno rastlino napadla bolezen
ali ne. Na listih so rjave lise, pege, oranžni
krogi ali listi enostavno kar počrnijo. To
kaže na glivično ali bakterijsko okužbo.
Okužene liste je dobro sproti odstranjevati. A večinoma počakamo na naravno
odpadanje v jeseni, sploh če gre za večje
drevo. Takrat pa je zelo pomembno, da
ne odlašamo. Na listih so spore glivičnih
bolezni, ki sicer ostanejo v zemlji in
drugo leto ponovno okužijo drevo. Zato Škropivo in koncentracija
vse listje sežgemo ali odpeljemo v loka- Pomembno je škropiti tudi neokužene
lni komunalni zbirni center. Nikoli pa rastline, ker s tem močno zmanjšamo
okuženega listja ne damo na kompost, možnost pojava okužbe. Za škropljenje
ker na ta način le gojimo bolezni.

uporabljamo bakrovo sredstvo Bio Plantella Cuprovin 50 v koncentraciji 20 g / 10
l vode. Ne škropimo z višjo koncentracijo,
ker lahko požgemo še slabo olesenele
enoletne poganjke. Sredstvo deluje tudi
kot foliarno bakrovo gnojilo, saj baker
pospešuje odpadanje listja ter olesenitev lesa, kar pomeni manjšo možnost
poškodb zaradi zimske pozebe.
Strokovnjaki agronomi Kluba Gaia

Kdaj škropiti

Bolezni niso le na listju, temveč jih najdemo skrite na vejah in deblu, saj hitro
najdejo zavetje v lubju. Škropljenje je
pomembno tudi zato, ker pri odpadanju
listja nastanejo drobne ranice, kjer je bil

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

NAGRADNO VPRAŠANJE:

Katero učinkovito škropivo uporabimo
za zimsko škropljenje dreves?
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 za nagrado prejeli
Plantella izdelek.
Nagrajenci prejšnje številke so: Marija Gregorič, Kranj; Olga Debelak, Bled; Zdenka
Rebolj, Kranj.
Si želite še več zanimivih nasvetov za dom in vrt? Postanite član Kluba Gaia in naročnik
revije Gaia! Za samo 22 EUR letno boste lahko izkoristili mnoge ugodnosti kluba: brezplačna
svetovanja, zanimiva predavanja in delavnice, specializirana vrtnarska popotovanja, klubske
popuste, poleg tega pa boste prejeli še 10 izvodov revije Gaia. Vabljeni tudi na spletno stran
ljubiteljev vrtnarjenja www.klubgaia.com!
Izpolnite prijavnico in jo pošljite na naslov: KLUB GAIA, SINJA GORICA 2, 1360 VRHNIKA.
Prijavite se lahko tudi po telefonu št: 7558 160 ali po e-mailu: gaia@klubgaia.com

041*649 - 006; mail:info@berat.si; http:www.berat.si

BERAT,
d.o.o.,s Tavčarjeva
ulica 3,poslovnega
4240 Radovljica,
Zmanjšajte stroške
poslovanja
pomočjo brezplačnega
programa in cenovno
ugodnega
računovodstva
!!!
041*649
- 006; internetnega
mail:info@berat.si;
http:www.berat.si

Ste se odločili
za samostojno
podjetniško
pot brezplačnega
ali razmišljate oposlovnega
Zmanjšajte
stroške
poslovanja
s pomočjo
menjavi
računovodskega
servisa?
Ob
25-letnici
našega
podjetja
programa in cenovno ugodnega internetnega
računovodstva!
vam
lažji začetek
poslovanja
z veliko nižjimi
stroški.
Ste
seomogočamo
odločili za samostojno
podjetniško
pot ali razmišljate
o menjavi
računovodskega
servisa? Ob 25-letnici našega podjetja vam omogočamo lažji začetek poslovanja z veliko
nižjimi
stroški.
vamali
klasično
ali internetno
računovodstvo
in dodamo:
Nudimo
vamNudimo
klasično
internetno
računovodstvo
in dodamo:

Brezplačno: prve 3 mesece, poslovno-računovodski program, usposabljanje,
Brezplačno
: prve svetovanje,
3 mesece, servisiranje
poslovno-računovodski
davčno
in strokovno
računalniškihprogram,
programov, pripravo
usposabljanje,
in strokovno svetovanje, servisiranje
opominov
in izvršbdavčno
...

računalniških
programov,
pripravo
opominov
in izvršb……….
Za podrobnejše informacije
o vseh
ugodnostih
pokličite
številko
041*649-006.
Za podrobnejše informacije o vseh ugodnostih pokličite številko 041*649-006.

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

Prodam

parcelo za gradnjo hiše v
Zalošah pri Podnartu. Ima
lep razgled na Karavanke in
Ljubno. Velika je 1272 m2.
Meja je urejena.
Cena je po dogovoru.
Kontakt Simona Šlegel

040 578 274

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
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Iz naših krajev
Vrtnica Prešeren
odslej tudi v Kranju

Kranj, 27. oktober 2017 - Na
slovesnosti v Prešernovem gaju, so
zasaditev »prve med slovenskimi
vrtnicami« - vrtnice Prešeren,
pospremili
mladi
glasbeniki
Glasbene šole Kranj ter številni
povabljeni gostje, med njimi
predstavniki Društva ljubiteljev
vrtnic Slovenije, častni občani
Kranja ter drugi ljubitelji kulture.
Obeležitev so v Kranju pospremili
tudi s predajo petih srebrnikov miru

in ljubezni, izdelanih v omejeni seriji
1800 srebrnikov, ki jih na eni strani
krasi motiv Slovenije, na drugi
pa del naše himne dr. Prešerna.
Prešernova vrtnica je prva slovenska
vrtnica z uradno registriranim in
zavarovanim imenom – Rosa
Prešeren, ki jo je vzgojil akademik
dr. Matjaž Kmecl, z večletnim,
vztrajnim delom in s križanjem
različnih vrst vrtnic. Za zasaditev v
Kranju, ki jo je predhodno dovolil
in potrdil Zavod za varstvo kulturne
dediščine je poskrbela Flora
d.o.o. v sodelovanju z Društvom
ljubiteljev vrtnic Slovenije. Četudi
so hortikulturni pokloni po svetu že
razširjeni, in imamo tudi Slovenci
svojo prvo žlahtneno vrtnico, poklon
Francetu Prešernu, gre za njeno prvo
zasaditev v Kranju. Vse od leta 2013
je namreč zasajena v Prešernovem
rojstnem kraju Vrba. Odslej pa bo
ta grmasta velikocvetnica rožnate
barve, dopolnjena z belimi in ob
robeh rjavimi odtenki svoj dom
našla tudi v Kranju. Zasaditev vrtnice
Prešeren v Prešernovem gaju v
Kranju so sklenili v Avli mestne
občine Kranj, kjer je prisotne
s svojim pogledom na kulturo in
doživljanje umetnosti nagovoril
tudi prof. Pogačnik, častni občan
Kranja. Podjetje Elementum pa je
ob tej priložnosti petim izbranim
podelila prve v seriji srebrnikov
miru in ljubezni, srebrnikom, ki na
eni strani krasi motiv Slovenije,
ki v svojem imenu skriva nam že
zelo poznano besedo ljubezen
(ang. love) in na drugi strani del
naše slovenske himne, avtorja dr.
Franceta Prešerna, ki širi sporočilo
miru med narodi. Srebrnik, izdelan
2009, ob 18-letnici osamosvojitve
Slovenije, je bil razprodan še pred
uradno izdajo, večina kupljena z
namenom obdaritve in prenašanja
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sporočila miru in ljubezni. Tokrat so,
še pred uradno prodajo srebrnika,
izdelanega v letu 2017, v omejeni
nakladi 1.800 srebrnikov prejeli
prof. dr. Matjaž Kmecl, prof. Miha
Pogačnik, župan MO Kranj, Boštjan
Trilar, ga. Breda B. Čopi, ga. Karlina
Treiner in Ida ter Dušan Rebolj.
Vir: Mestna občina Kranj

25 let
Strahinj 120 - NAKLO, tel.: 04/25 76 440, gsm: 051/357 356

Julijske Alpe na WTM v
Londonu

Bled, 6. november 2017 – V začetku
novembra je v Londonu potekala
Svetovna turistična borza WTM,
na kateri se je predstavila tudi
destinacija Julijske Alpe. Destinacija
združuje Zgornjo Gorenjsko in
Posočje, v Londonu pa se je
predstavila predvsem v luči nagrade
revije Lonley Planet, ki je prav Julijske
Alpe uvrstil med deset najboljših
destinacij na svetu. Predstavniki
vseh lokalnih turističnih organizacij
v destinaciji so govorili tudi o
razvojnem načrtu UNESCO MAB
območja Julijske Alpe kot trajnostne
turistične destinacije. Razvojni
načrt se osredotoča na trajnostni
turizem, pri čemer prepoznava
njegove izzive in priložnosti ter na
osnovi skupne vizije opredeljuje
razvojne in trženjske aktivnosti. S
tem se partnerji v tej fazi primarno
povezujejo na področju turizma,
čeprav ugotavljajo, da področje
zaradi temeljnega principa delovanja
– to je trajnostnega razvoja,

temelječega na lokalni skupnosti –
presega ozko pojmovanja turistične
dejavnosti in posega v temeljni
princip razvoja območja, ki ga v
največji meri opredeljuje dejstvo, da
gre za zavarovano območje oziroma
narodni park, iz česar izhaja potreba
po vzpostavljanju ravnotežja med
varovanjem okolja in ohranjanjem
narave ter razvojem. Največji
turistični centri na območju Julijskih
Alp imajo dolgoletno tradicijo
skupnega delovanja in nastopanja
na trgih. Novi trženjski in socialnookoljski trendi, povečani pritiski na
naravo oziroma posamezne najbolj
privlačne točke TNP, razpršenost
ponudbe in virov, spremenjena
pričakovanja
in
potrebe
obiskovalcev ter vključevanje
lokalnega prebivalstva terjajo
poglobitev sodelovanja, tako na
vsebinski kot tudi na organizacijski
in geografski ravni.
Vir in foto: Občina Bled

Odkupujemo hlodovino smreke, jelke
in macesna ter celulozni les. Brez časovnih
omejitev odkupujemo bukove goli, goli
drugih trdih in mehkih listavcev.
Izvajamo sečnjo in spravilo lesa
z gozdarsko žičnico.
Ugodne cene in dobri plačilni pogoji.
Megales – vaš partner pri odkupu, poseku in prevozu lesa.

PVC OGRAJE ZA VAŠ DOM

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.

PREHITITE ZIMO

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

ITE
PREVERTE V
POPUS BRU
NOVEM
IN
RU!
DECEMB

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

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.
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.
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 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
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.

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.

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
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

BREZ
P
KOZMETIČNE
SVET LAČNO
O
IN LASERSKE STORITVE:
IN TE VANJE
STIRA
NJE
• TRAJNO ODSTANJEVANJE DLAK
• LASERSKA OBRAVNAVA AKEN,
KAPILAR IN PEG
• FOTOPOMLAJEVANJE OBRAZA
• NEGA OBRAZA Z ULTRAZVOKOM
• POMLAJEVANJE OBRAZA,
VRATU Z RADIOFREKVENCO
• KAVITACIJE-ODSTRANJEVANJE CELULITA

AKCIJA!

DIAMANTNI PILING 33 EUR
POSEBNA UGODNOST!
TRETMAJI 5 + 1 GRATIS

MOŽNOST NAKUP
DARILNIH BONOV
NAROČILA:
040 22 77 13
pon-pet: 9-19h

IPL NEGA
DOMINO, d.o.o., Jesenice
Cesta maršala Tita 7
4270 Jesenice

www.iplnega.com
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SVET SENČIL

SVET SENČIL

VRBNJE 31A,
RADOVLJICA
GSM: 031 547 709

-10%

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

PARKETARSTVO
AM, Aljaž Mauko s.p.

SVET
SENČIL
ROLETE
IN KOMARNIKE

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

-10%

www.asteriks.net
rolo garažna vrata plise zavese
SVETOVANJE, IZDELOVANJE,
Obi{~ite
nas v na{em
SVETOVANJE,
IZDELOVANJE,
tende - markize
MONTAŽA
IN
SERVIS
razstavnem
salonu.
MONTAŽA INPOPUST
SERVISZA www.asteriks.net
• polaganje vseh vrst parketov
žaluzije - zunanje in notranje
rolete panelne zavese
ROLETE
IN
KOMARNIKE

komarniki

screen
roloji

roloji
• brušenje parketa

• obnova parketa
• polaganje in dobava pvc vinil
talne obloge in laminata

www.asteriks.net

O

O

O

-10%

O

O

O

Peter Rozman s.p.

DO KONCA SEPTEMBRA

SVET SENČIL

O

O

rolo garažna vrata Oplise zavese

SVET SENČIL

Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija
T: 04 59 55 170
tende - markize
G: 041 733 709
žaluzije (zunanje
in notranje)
E: info@asteriks.net

rolete  panelne zavese
komarniki
 screen roloji roloji
Obiščite
nas v našem
rolo garažna
vrata plisesalonu.
zavese
razstavnem

SVETOVANJE, IZDELOVANJE,
MONTAŽA IN SERVIS
SVETOVANJE, IZDELOVANJE, MONTAŽA IN SERVIS

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.
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

POPUST ZA
Peter Rozman s.p.
ROLETE IN KOMARNIKE
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija
tende - markize
T: +386 (0)4 59
55 170 (zunanje in notranje)
žaluzije
T/F: + 386 (0) 4 59 55 Peter
177
s.p.
panelne
zavese
rolete  Rozman
DO KONCA SEPTEMBRA
G: +386 (0)41
733na709
Cesta
Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija
Peter Rozman s.p.
komarniki
 (0)4
screen
roloji
T: +386
59 55roloji
170
E: info@asteriks.net
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija
T: +386 (0)4 59 55 170
T/F: + 386 (0) 4 59 55 177
Peter Rozman s.p.
T/F: + 386 (0) 4 59 55 177
garažna
vrata plise zavese
Obiščite nas v našemrolo
razstavnem
G: +386 (0)41 733 709
G: +386salonu.
(0)41 733 709
E: info@asteriks.net
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, E:
Slovenija
info@asteriks.net
Obiščite-nas
v našem razstavnem salonu.
tende
markize
SVETOVANJE,
T: +386 Obiščite
(0)4
59 55nas
170v našem IZDELOVANJE,
razstavnem salonu.
žaluzije
(zunanje
in notranje)
IN SERVIS
T/F: + 386 (0) 4 59MONTAŽA
55 177
rolete  panelne zavese
G: +386 (0)41 733 709
komarniki  screen roloji roloji
E: info@asteriks.net

-10%

SVET SENČIL

Obiščite nas v našem razstavnem salonu.

rolo garažna vrata plise zavese

SVETOVANJE, IZDELOVANJE,
MONTAŽA IN SERVIS

Vašega obiska se veselimo!

Peter Rozman s.p.
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija
T: +386 (0)4 59 55 170
T/F: + 386 (0) 4 59 55 177
Peter Rozman s.p.
G: +386 (0)41 733 709
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija
E: info@asteriks.net
T: +386 (0)4 59 55 170

Obiščite nas v našem razstavnem salonu.
T/F: + 386 (0) 4 59 55 177
G: +386 (0)41 733 709
E: info@asteriks.net
Obiščite nas v našem razstavnem salonu.

VODOVODNE
INSTALACIJE
ADAPTACIJE
KOPALNIC
Marko Bernard s.p.
Kupljenik 7,
4263 Bohinjska Bela
gsm: 041 629 610
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Servis in popravila gospodarskih vozil,
kombijev in avtodomov vseh znamk

0#8.*Ł,-48"0ƙ#4,(#4-8'*.-.-%-" ' My Revision
AVTO ŠIVIC, d.o.o.
-){sAwu|s0ƙ'Ł

ƨ Servis in popravila osebnih in
gospodarskih vozil vseh znamk
ƨ0-1#0'(1)',*'Ł01).-.04'*
ƨ Hitri servis zavor
ƨ Vulkanizerstvo in menjava pnevmatik
ƨ Polnjenje in popravila klim in ogrevanja
ƨ Najem osebnih in gospodarskih
nadomestnih vozil

Telefon: 04 598 12 00, GSM: 051 671 000
e-mail: info@avto-sivic.si, www.avto-sivic.si
".'0*,'Ł1B
Ponedeljek - Petek 7:00 - 17:00
Sobota: 7:00 - 13:00, Nedelja: zaprto

NO V O V R A D O V L J I CI !

Trgovina z ženskimi oblačili
ŠPORTNI PARK Radovljica
Ulica Staneta Žagarja 2b,
Radovljica
Dobrodo{li v trgovini
Garden – cveto~em vrtu
modnih obla~il za
mlade in mlade
po srcu.
NOVA
ZIMSKA
JESENSKO
ŽE NA
A
IJ
KOLEKC
ZALOGI

november 2017 •
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EKSPRES
IZDELAVA
KLJUÈEV

AVTO KLJUÈI
- kodirni
- z daljincem
- menjava ohišij

DALJINCI

- za garažo
- vrtna vrata
- parkirno zapornico...

Fashion LINE

Business LINE

BRUŠENJE

- nožev, škarij in ostalih rezil...

oBRTNIKI IN PODJETJA POZOR!

- 15% Modre
številke 2018

Tudi letos smo za vse naše bralce pripravili seznam modrih številk,
ki jih izdajamo že od leta 1996.

25.000

Tudi letos bomo
gospodinjstvom podarili seznam modrih
številk, zato ne zamudite priložnosti saj je prostor omejen.
Naziv podjetja ali s.p.
GSM ali telefonska številka
Elektronski naslov
12
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Modra odločitev!

Vsak naročnik, ki nam bo posredoval naročilnico
na spodnji kontakt do 30. 9. 2017, bo deležen
15% popusta pri objavi v Modrih številkah 2017.
G: 041 703 188
F: 04 533 64 18
e: tine@g-grafiti.si

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

Kranj - Britof

ŠIVALNICA
Radovljica na tržnici Kranjska 15a
tel.:

pon. - pet.
8. - 18. ure,
Strojno pranje vozil, ščetine SOFTECH,
ki ne poškodujejo laka!

sob.
8. - 13. ure

PIČMAN, D.O.O., KRANJ

Del. čas:

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

041/380-725, Nada

Carbon d.n.o.

• šivanje po naročilu
• vsa šiviljska popravila
delovni čas:
ponedeljek 12h - 18h, torek 8h - 15h, sreda 8h - 15h,
četrtek, 8h - 15h, petek 8h - 12h

www.novicrafter.si

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.

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
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Kulinarični kotiček.... »Ko zadiši po Gorenjsko«

Ocvirkova potica
Tokrat vam ponujamo recept za staro slovensko specialiteto iz kvašenega testa, namazanega s kislo smetano in nadevanega z ocvirki.
Sestavine:
za kvašeno testo
•1 kg moke
•0,7 dl mleka
•1 jajce
•1 žlička sladkorja
•1 kocka kvasa
•1 žlička soli

za nadev
•300 g ocvirkov
•1 polsuha klobasa
•4 dl kisle smetane
za model
•25 g masla

Predpriprava
• Kvasec. V skodelici zmešamo zdrobljen kvas, žličko sladkorja in 2 žlici
moke; vse vzamemo od zapisanih količin. Prilijemo toliko mlačnega
mleka, da dobimo gosto testo, ki ga pokrijemo, potem pa na toplem
pustimo vzhajati 10 minut.
• Kvašeno testo. V veliko skledo presejemo moko. Ob strani stresemo
sol, na sredi pa naredimo jamico, v katero nalijemo kvasec in preostalo
mlačno mleko. Ugnetemo gosto kvašeno testo, ki ga pokrijemo in na
toplem pustimo vzhajati približno 60 minut.
Priprava
• Polsuho klobaso zrežemo na kockice.
• Model za potico namažemo z maslom.
• Ocvirke pristavimo in segrejemo, potem pa jih odstavimo in ohladimo
do mlačnega.

14
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• Pečico segrejemo na 200 °C.
• Vzhajano testo razvaljamo na pomokani delovni površini. Premažemo
ga s kislo smetano ter potresemo z mlačnimi ocvirki in z nakockano
klobaso. Nadevano testo zvijemo in položimo v pomaslen model, ki
ga pokrijemo s prtom in pustimo vzhajati približno 20 minut. Vzhajano
testo po vrhu namažemo z blago razžvrkljanim jajcem. Model potisnemo v segreto pečico.
• Ko se testo po vrhu rumeno obarva, temperaturo v pečici znižamo na
175 °C, potico pa spečemo do konca.
Serviranje
• Pečeno potico zvrnemo na kuhinjsko desko. Narežemo in ponudimo
lahko še toplo, sicer pa jo pokrijemo s čisto kuhinjsko krpo ali s prtom
in ohladimo. Ocvirkovka ali ocvirkova potica je stara slovenska specialiteta, h kateri lahko ponudimo zelen ali zeljnato solato, primerna pa je
tudi kot prigrizek k degustaciji vin.
• Potico najpogosteje ponudimo kot praznično sladico, zlasti za veliko
noč, božič in Silvestrovo, pa tudi za Martinovo.
Vir: Gurman.eu/Gorenjski Grafiti

www.veriga-lesce.com | prodaja@veriga-lesce.com | www.facebook.com/VerigaKF

KUPON

-20%
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letno vinjeto 2018.

VINJETA

AVTO ŠIVIC, d.o.o.
Loka 80
wu|s0ƙ'Ł
Telefon: +386 (0)4 598 12 00
GSM: +386 (0)51 671 000
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Kmalu bo »ta pridne« obiskal Miklavž
Miklavž, kakor pri nas navadno imenujemo svetega Nikolaja, je gotovo eden
najbolj priljubljenih svetnikov. S posebnim veseljem ga pričakujejo otroci, ko na
večer pred svojim godom hodi okrog in jim
prinaša darove - pridne nagrajuje, poredne
pa prepusti kaznim svojih spremljevalcev,
parkeljnov. Podoba tega prikupnega svetnika je v nas tako močno živa že od otroških
let, bolj kakor podoba malokaterega drugega svetnika. Pravijo, da je bil Nikolaj sin
premožnih staršev, vendar je vse podedovano bogastvo razdal ubogim, zato se ga
od nekdaj drži sloves radodarnega svetnika. Sveti Nikolaj velja tudi za zaščitnika
mornarjev in ribičev, verjetno zato, ker se
je njegova družina ukvarjala s pomorstvom oziroma z ribištvom. Cerkve svetega
Nikolaja pogosto najdemo ob pomembnih
pomorskih pa tudi rečnih plovnih poteh.
Stolnica v Ljubljani je posvečena svetemu
Nikolaju, saj je bila Ljubljanica včasih
pomembna plovna reka.
Obisk Miklavža tudi letos pričakujejo na
različnih krajih in prireditvah po Gorenjskem, odpravite pa se lahko tudi na
Miklavžev tek.
Vir: kapitelj.com/wikipedia

Miklavževa osebna izkaznica:

Domovanje: Miklavž je svetnik in je zato v nebesih, od koder prihaja k nam.
Datum: Goduje 6. decembra in na ta dan zjutraj ali pa že 5. decembra zvečer po
ustaljenem običaju obdaruje otroke.
Oblačila: Miklavž je bil škof, torej je oblečen v škofovska liturgična oblačila, na glavi
ima škofovsko mitro, v roki pa škofovsko palico.
Spremstvo: Spremljajo ga angeli in parklji (hudiči, demoni).
Prevoz: Kako sveti Miklavž prihaja k nam je ovito v skrivnost, saj svetniki ne potrebujejo zemeljskih potrebščin za njihovo delovanje. Nekateri sicer menijo, da prihaja
peš ali tudi na saneh (ki pa jih ne vlečejo severni jeleni, ampak konjska vprega).

PIK-POK Bled,

v pritličju hotela Park
na blejski promenadi,

tel.: 04/576 80 30
G: 041 898 891

Vabljeni v TRGOVINO
MIKLAVŽ, BOŽI^EK IN DEDEK MRAZ
ŽE NAKUPUJEJO DARILA!
NUDIMO VAM VELIKO IZBIRO DARIL
ZA OTROKE IN ODRASLE
Pri nas najdete tudi:
• darilni papir in darilne
vre~ke vseh velikosti,
• okrasni trakovi in pentlje
• darilne {katle
• skodelice z
boži~nimi motivi
• nalepke,
• in {e in {e, ...
www.pikpok.si
https://sl-si.facebook.com/
trgovina.pikpok

30%
VŽEV
K
I
M LA ST
U
P
PO
MSKE
NA DA CE
B
TOR I

Delovni čas: ponedeljek – sobota od 9.00 – 19.00, NEDELJA od 10.30 – 18.00
16

• november 2017

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

Tema: » tudi kmetje bodo po novem zavezani k
predlaganju poročil o obračunanih prispevkih oziroma jim bo Finančna uprava pošiljala predizpolnjene
obračune prispevkov za socialno varnost.
Novost, ki bo veljala od 1.1.2018. Ne
samo fizične osebe, ki opravljajo dejavnost ( npr. samostojni podjetniki posamezniki), temveč tudi kmetje bodo prejemali predizpolnjene obračune prispevkov za socialno varnost elektronsko prek
eDavkov.
Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost, ki je bil objavljen
v Uradnem listu 56/2017 je bil sprejet
tudi na podlagi sprememb Zakona o
davčnem postopku in prinaša nov način
izpolnjevnja davčnih obveznosti tudi za
kmete.
Finančna Uprava RS od 1. januarja 2018
za plačilo prispevkov za socialno varnost
kmetom ne bo več pošiljala izpolnjenih
plačilnih nalogov oziroma položnic, temveč predizpolnjene obračune prispevkov
za socialno varnost in jih vročala davčnim
zavezancem - kmetom vročala elektronsko prek port0ala eDavki, kot to velja že

v letošnjem letu 2017 za samozaposlene
osebe in družbenike.
Na podlagi spremembe Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2J bo za leto 2018
Finančna uprava RS sestavljala predizpolnjene obračune prispevkov za socialno
varnost ( imenovani obrazec POPSV) tudi
za kmete in jim jih vročala elektronsko
prek portala eDavki najpozneje do 10. v
mesecu za pretekli mesec. Zavezancem
pa ne bo več pošiljala položnic oz. plačilnih nalogov (UPN) po pošti.

Kaj to pomeni?

Najprej je zelo pomembno, da morajo
tako tudi davčni zavezanci, ki opravljajo
kmetijsko in gozdarsko dejavnosti in so
zavezani za prispevek, v kolikor še niso
urediti vse potrebno, urediti dostop do
eDavkov, torej urediti digitalno potrdilo,
pooblastilo, ali pooblastiti računovodski
servis, da uredi dostop in seveda spro-

Mekina
1990

STRIPYDENT, D.O.O., ŽIROVNICA, MOSTE 77A
WWW.STRIPYDENT.SI
Delovni čas zobne ordinacije: po naročilu
Delovni čas zobotehničnega laboratorija:
od ponedeljka do petka od 7. - 15. ure
Informacije in naročanje po tel.:
Samo Mekina, 04 580 12 59, 041 676 827

UGODNO • ZANESLJIVO • BREZ ČAKANJA

Prispevki za socialno varnost morajo biti
plačani najpozneje do 20. v mesecu za
pretekli mesec.
Glede na določila , kdaj se pravilnik prične
uporabljati, bo Finančna uprava RS za
kmete pripravila POPSV za mesec januar
2018 in ga vročila elektronsko prek portala eDavki najpozneje do 10. februarja
2018. Prispevki za socialno varnost za
mesec januar 2018 morajo biti plačani
najpozneje do 20. februarja 2018.

DAV^NO IN
RA^UNOVODSKO
SVETOVANJE
04 585 11 80

CESTA MARŠLA TITA 1, JESENICE

zOBNA PROTETIKA

čiti Finančni
upravi.
Kmetje bodo tako po novem tudi morali sami izpolnjevati UPN (položnice ) in
izračunane prispevke za socialno varnost
plačati pri ponudnikih plačilnih storitev
(npr. na banki, pošti, spletni banki itd.) na
transakcijske račune, navedene v obrazcu
POPSV.

ViL
Tech

VILTECH
HIDRAVLIKA d.o.o.

PRODAJA

Alpska cesta 47
4248 Lesce

HIDRAVLIKA D.O.O.

POPRAVILA
PROIZVODNJA
DELO NA TERENU

04 620 02 03
info@viltech.net

- hidravlične cevi
- hidravlične
komponente
- cevi za vozila
november 2017 •
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Trendi notranje opreme v letu 2018
Z novo sezono prihajajo sveži trendi pri opremljanju doma. Tokrat
bodo v ospredju temn zelena barva in materiali kot sta pluta in
žamet. Vrača se tudi eleganca v kombinaciji z različnimi stili.
Temno zelena barva
Drevesa bodo začela spreminjati barvo svojih listov, vendar naj
notranjost ostane zelena. Temnozeleni odtenki so še posebej
modni za kuhinjske omarice, najbolje pa se bodo ujemali z
naravnim lesom.
Geometrične ploščice
Čudovite geometrične ploščice bodo v prihodnji sezoni
predstavljale glavni trend. Zanimiva je njihova vsestranskost,
saj se prilegajo tako k moderni kot tudi tradicionalni notranji
opremi. Dodatna prednost je, da so geometrijski vzorci
brezčasni zato nikoli zares ne pridejo iz mode.
Plutovina
Nov, malce nepričakovan trend notranje opreme je plutovina.
Naravni material prostorom doda toploto in razgibanost, hkrati
pa absorbira zvok v naših vse bolj odprtih stanovanjih. Pluta
je uporabna na sto in en način, modna je tudi v kombinaciji s
kovinami.
Tapete s cvetlicami
Rožaste tapete so nazaj! Romantičnemu trendu bomo sledili,
če izberemo tapete s čudovitimi velikimi cvetlicami v pastelnih
tonih. Izogibajmo se tapetam z drobnim potiskom.
Nazaj k naravi
Naš dom bodo zelo polepšali organski materiali, saj trendi

zapovedujejo kombiniranje naravnih elementov. Keramika,
žaklovina in platneni prti... Narava nas pri opremljanju doma
nikoli ne preneha navdihovati.
Žamet
Žamet se po pravi mali revoluciji v svetu oblačil vrača tudi v
naše domove. Zadetek v črno bo nova žametna zofa ali pa
žametni visoki posteljni okvir. Slednji so prav tako ponovno
zelo modni.
Dnevne sobe
Kot smo že nakazali z žametno zofo, trendi letos nakazujejo
premik k luksuznim materialom, udobju in eleganci.
Notranji oblikovalci si bodo prihodnje leto dali duška z barvami,

/ 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
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materiali in udobjem. Barve in tekstili v notranji opremi velikokrat
izhajajo iz trendov, ki jih narekuje modna industrija, zato ni
presenetljivo, da bomo naslednje leto na tržišču videli veliko
močnih in nasičenih barv. Priča bomo sedežnim garnituram v
električno modri in sorodni vijolični, sončno rumeni in opečnato
oranžni, ne bo manjkalo pa niti priljubljene kombinacije
milenijsko roza in zelene. Po letih zatiskanja pasu bo nabor
materialov v letu 2018 bolj sproščen, celo luksuzen: za sedežne
garniture boste kot rečeno priljubljena žamet in usnje, pohištvo
bo iz temnega lesa, svetila pa v medinini in zlatu.
Oblikovanje
Veliko poudarka bo na udobju, saj dnevne sobe postajajo oaze
sprostitve in počitka. Sedežne garniture bodo vse večje in
udobnejše, prilagojene zleknjenemu položaju. Doživeli bomo tudi
povratek počivalnikov in ležalnikov. Ostalo pohištvo bo navdih
iskalo v preteklosti – oblikovalci bodo povzemali preizkušene
oblike iz sredine 20. stoletja, ki jih bodo nadgradili z novimi
materiali in moderno tehnologijo. Zato ne bodite presenečeni,
če bodo minimalistične dnevne regale nadomestile celostenske
knjižne omare in dvignjene kredence; če bomo namesto LED
osvetlitve videli vse več lestencev in če bo steklena kavna mizica
postala osrednji kos vaše dnevne sobe.
Tekstil in preproge
Tudi oblikovalci preprog bodo posegli po udarnejših barvah, a
pazite se barvnega prenasičenja: eden ali dva barvna poudarka
na sicer nevtralni barvni podlagi bosta dovolj. Dobra novica:
ostalih tekstilnih izdelkov za dom – prevlek za blazine, zaves,
prtov ipd. – vam ne bo potrebno menjati, saj oblikovalci še
vedno dajejo prednost skandinavski eleganci v nevtralnih
tonih, opremljeni z grafičnimi potiski.
Dodatki za dom in tapete
Tudi dodatki za dom bodo kar sijali – v medenini, zlatu,
marmorju, glazirani keramiki – zato bo njihovo kombiniranje
morda težavno. Praviloma stremimo k ravnotežju med sijajnimi
in teksturiranimi površinami, zato kovino, marmor, poliran
beton in keramiko dopolnite z žametnim kavčem ali tkano
preprogo. Obratno usnjenega kavča nikakor ne dopolnjujte s
stekleno kavno mizico, raje posezite po teksturiranem lesu.
Izberite geometrijske tapete s potiskom v toplih, zlatih tonih.

Trendi kuhinj 2018
Trende kuhinj za leto
2018 lahko označimo kot
zanimive, drugačne in tudi
posebne. Strokovnjaki
oziroma mojstri na tem
področju nam priporočajo
svetilke z več viri svetlobe.
Priporočajo predvsem
lestence, ki so znani po
tem, da imajo več žarnic
ter odlično osvetlijo
celotno kuhinjo. Prav
tako navijajo za uporabo
marmorja. Ta namreč
še vedno velja za enega
izmed najbolj zaželenih
materialov vseh časov. V jedilnici lahko denimo pride v poštev
v obliki mizne plošče.
Barvna lestvica modernih kuhinj je precej nežna
V ospredju so tokrat pasteli, zelena barva in tudi grafični
vzorci. Te barve še posebej priporočajo za del, ki je namenjen
prehranjevanju, torej jedilnici. Jedilnica je pogosto v istem
prostoru kot kuhinja, seveda pa to nikakor ni nujno. Če ni,
potem naj bo njena barvna kombinacija usklajena s kuhinjo.
V ospredju je tudi mešanje slogov, ker strokovnjaki menijo, da
je modno. Glamurozen slog kuhinje se lahko izjemno dobro
ujame s hipijevskim in podobno. Tudi neujemajoči stoli so
eden od mnogih trendov kuhinj 2018.
Vir in foto: tvambienti/kuhinjeinoprema/citylife/Gorenjski Grafiti

•
•
•
•

Montaža pohištva ter izdelava po meri
Izdelava lesenih balkonskih ograj
TVU
POHIŠ
Polaganje podov (laminata, parketa)
JAMO
DODA
Montaža lesenih opažev ter predelnih sten
O!
direktor
VSEBIN
iz gips plošč
Zapuže 36 |bivalnih
4275 Begunje
na Gorenjskem | +386 (0)31 334 498
• Adaptacije
prostorov
info@mizarstvo-preseren.si | www.mizarstvo-preseren.si
• Popravila klasičnega in ladijskega interierja
• Opremljanje avtodomov

Marko Prešeren

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

...z vrhunsko kakovostjo do zadovoljne stranke

OVO!

N
A IN
ZAŠČIT SA
LE
NEGA
NJEM!
Z OLJE
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Se vaše podjetje, lokacija
pravilno prikaže v iskalniku
Google?
Je vaša lokacija pravilna
v Google zemljevidih?
ZAKAJ PRIKAZATI
VAŠ POSLOVNI PROSTOR
NA GOOGLE STREET
VIEW?
Z vpisom imena vašega podjetja ali ustanove
v internet iskalnik, je prvo kar se v Google
iskalniku ali Google zemljevidih o vas prikaže,
vaša My Business vizitka.
• Boljše pozicioniranje podjetja na iskalniku
Google

Google Street View Trusted certificated
• Google Maps expert
• Google Local Guides level 7
• Google My Business expert

• november 2017

Na pr(A)vem
mestu v Google!

pomen ureditve my business vizitke
Kako izpostaviti vašo lokacijo v iskalniku Google in Google maps?
Ključni so urejeni in verificirani podatki vašega podjetja, lokacije, ... kako vas
drugi iščejo.
• Naziv lokacije
• Kontaktni podatki, telefon, spletna stran
• Točen naslov
• Dejavnost
Z urejenimi dodatnimi podatki – logotipom, slikami, odpiralnimi časi,
dodatnimi dejavnostmi opisi in odlično 360° fotografijo strankam
omogočite, da se še hitreje odločijo za vas.
Dejstva mobilnega iskanja
• 84 % uporabnikov namiznih in tabličnih računalnikov išče podjetja in
storitve v bližini ali določeni lokaciji.
• 88 % uporabnikov pametnih telefonov išče ponudbo storitev in izdelkov,
navigacijo, telefon ali kontakt.

Igor Dornik s.p.
Češnjica 1
4244 Podnart
T: 041 644 986
M: igor@360naokrog.si
Prvi gorenjski Google
trusted fotograf
in urednik

Urejenost pozicije v iskalniku Google in Google zemljevidih je vidna VSEM (ne samo vašim prijateljem
na FB ali ali na katerem drugem socialnem omrežju in to 24 ur dnevno ter 365 dni v letu!

www.360naokrog.si • 041 644 986
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https://www.facebook.com/360naokrog/

Street view – Panoramska fotografija 360°
Google Trusted EDITOR/PHOTOGRAPHER

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

GORENJSKI SONČEK
» 1SS Gorenjski sonček

40, 07 m2 + 34, 7m2 pripadajočega
zemljišča - atrij. L.2015.CK - vročevod.
Nova urejena soseska z veliko zelenja.
ER: C
67.117€

» 2SS Gorenjski sonček

55,27 m2 + 11,70 m2 balkona. 2 nad/3
L. 2015. CK - vročevod. Nova,zelo lepo
urejena soseska z veliko zelenja.
ER: C
77.201 €

»2SS Gorenjski sonček

56, 65 m2 + 34, 7 m2 pripadajočega
zemljišča - atrij. L. 2015. CK - vročevod.
Nova, urejena soseska z veliko zelenja.
ER: C
89.050 €

»2SS Gorenjski sonček

56, 65 m2 + 34, 7 m2 pripadajočega
zemljišča - atrij. L. 2015. CK - vročevod.
Nova, zelo lepo urejena soseska.
ER: C
88.375 €

» 4SS Gorenjski sonček

105 m2 + 123,5 m2 balkona. 3 nad/3.
L. 2015. CK - vročevod. Parkirna mesta
niso vključena v ceno. Prostorno,
svetlo stanovanje. ER: C
145.900 €

NOVA SOSESKA NA JESENICAH
Zadnja priložnost za nakup
novega stanovanja.

GRS IN ENOSOBNA STANOVANJA
» 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

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
» ULICA BRATOV RUPAR
70.000 €
72,3 m2; pritl/4. L. 1949, prenovljeno 2007. CK na števec.
Prenovljena fasada in streha.
EI: v izdelavi

» CESTA FRANCETA PREŠERNA
79.000 €
91,87 m2; pritl/3, L. 1937, prenovljeno 2006, lastna CK
na zemeljski plin.Vrt in parkirišče v uporabi.EI: v izdelavi
» 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 CESTA BRATOV STRAŽIŠARJEV
73.000 €
71,8 m2, del hiše (del pritličja).L.1880,prenovljeno 1987.
CK na kurilno olje. 524 m2 samostojnega stavbnega
zemljišča. Garaža, drvarnica, vrtna lopa. EI: v izdelavi
» 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 RATEČE
165.000 €
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
» hiša CESTA 1. MAJA
190.000 €
cca 350 m2, K+P+1+M, L. 2006, delno prenovljeno
2010. 486 m2 zemljišča. V stanovanjski hiši se nahajajo
štiri ločene stanovanjske enote. Ločeni vhodi. CK na
trda goriva, možnost na zemeljski plin.
EI: v izdelavi

SAMO ŠE 7 ENOT!!!

Kam jo mahaš danes?
November 2017
petek 17

petek 24

KRANJ: Stenica ob 19.30 uri –
KRANJ: Judovski pes ob 20. uri – Prešernovo gledališče Kranj
JESENICE: Mamma Mia! (muzikal)
Stolp Škrlovec
ob 19.30 uri – Kino Železar
KRANJSKA GORA: Dalmatinski
večer&Klapa Semikanta ob 20. uri KRANJSKA GORA: Slovenski
večer& Ansambel Saša Avsenika
– Korona, Casino &Hotel
ob 20.uri – Korona, Casino &Hotel
sobota 18
KRANJ: Metal koncert: Edge of
KRANJ: Neprilagojeni: Stand up
Sins, Brocken Lock ob 21. uri –
Spektakel ob 20. uri – Bazen Kranj
Trainstation SubArt
KRANJ: Kalipso (uprizoritev) ob
sobota 25
20. uri – Stolp Škrlovec
ŽELEZNIKI: Striptiz (komedija) ob
KRANJSKA GORA: Večer z
Modrijani ob 20.uri – Casino Larix 19.uri – Kulturni dom Železniki
ŠKOFJA LOKA: Pankrti – Gospodje ŠKOFJA LOKA: Še vedno mame ob
jest vam ne verjamem (pop rock) 19.30 uri – Kulturni dom Sv. Duh
ob 21. uri – Loški pub
KRANJ: Alja Petric: Zven trenutka
KRANJSKA GORA: Soul, Jazz in Jaz ob 20. uri – Layerjeva hiša
ob 21.uri – Korona, Casino &Hotel KRANJSKA GORA: Tulio
Furlanič&Itacustica ob 21.uri –
torek 21
Korona, Casino &Hotel
KRANJ: Pesmi živih mrtvecev ob
19.30 uri – Prešernovo gledališče nedelja 26
KRANJ: Skečoholiki predstavljajo:
sreda 22
Trojček v živo! ob 18.uri – Kulturni
ŠKOFJA LOKA: Tvoj bodoči bivši
dom Primskovo
mož (komedija) ob 19.30 uri –
KRANJ: Boksarsko srce (komedija)
Sokolski dom
ob 19.uri – Kulturni dom Visoko
četrtek 23
BLED: Samoa – prvobitna
Polinezija ob 19.30 uri – Knjižnica
Blaža Kumerdeja

ponedeljek 27

JESENICE: Dame izbirajo (komedija)
ob 20.uri – Gledališče Toneta Čufarja

Cesta maršala Tita 68
4270 Jesenice

SOSESKA GORENJSKI SONČEK
Prodaja, ogledi in rezervacije

www.volkswagen.si

Začnite avanturo svojega življenja!

Novi Polo.
Novi Polo vas bo s svojim športnim in markantnim dizajnom samozavestno
spremljal na vseh pustolovščinah. Z različnimi stilskimi paketi je zlahka kos vsaki
želji avanturistov, ki želijo pokazati svojo individualnost. Serijsko je opremljen s
sistemom Front Assist, funkcijo, ki zaznava pešce in v sili pravočasno ustavi
vozilo. Novi Polo pa je kos še večjim izzivom, saj je opcijsko lahko opremljen še z
aktivnim informacijskim zaslonom in s senzorjem za mrtvi kot.

Uresničujemo prihodnost.
Emisije CO2: 110−98 g/km. Kombinirana poraba goriva: 4,8−4,5 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije
NOX: 0,0396−0,0212 g/km. Število delcev: 0,00656−0,0000 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.

INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice
- skupina Alpetour Potovalna agencija
Cesta mar{ala Tita 67, 4270 Jesenice
Tel.: 04/58 33 372, 58 33 373, epo{ta: info@integral-avto.si

VW_Dilerski_Polo_2017_137x198_.indd 1
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12/10/2017 10:38

36.900€

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

Audi A4 Avant quattro 2.0
TDI Sport S tronic, l. 2016,
17.041 km, servisna knjiga

16.900€

54.900€

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

BMW serija 3: 316d Touring,
l. 2014, 114.125 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.
34.900€

10.500€

BMW serija 3: 320d xDrive
Gran Turismo, l. 2016,
30.220 km, servisna knjiga

9.900€

Citroen C4 1.6 e-HDi
AVTOMATIK, l. 2014,
117.042 km, servisna knjiga

15.900€

11.900€

Citroen C4 Picasso 1.6
e-HDi AVTOMATIK, l. 2014,
105.228 km, servisna knjiga

13.900€

13.900€

12.300€

Ford C-Max 1.6 TDCi
Titanium, l. 2014,
114.613 km, servisna knjiga

42.900€

Ford Focus Karavan 1.5
TDCi ECOnetic, l. 2016,
67.606 km, navigacija

18.900€

4x4
Ford Focus Karavan 1.6
TDCi, l. 2014, 132.456 km,
servisna knjiga, komfort. sedeži

Ford Kuga 4x2 2.0 TDCi
Trend, l. 2015, 112.511 km,
servisna knjiga, navigacija

www.avto-lesce.si
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Ford S-Max 2.0 TDCi Trend
Avt., l. 2014, 169.852 km,
servisna knjiga, navigacija

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

Škoda Octavia 2.0 TDI
Ambition, l. 2016, 52.858 km,
servisna knjiga, tempomat

I vozila z garancijo I nakup na položnice I odkup vozil I menjava vozil I
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AUTO M, Lesce, d.o.o.
Finžgarjeva 5a, 4248 Lesce
PE Bled, Za Potokom 7a,
tel.: 04 576 76 80

www.autom.si
•
•
•
•

Avtovleka: 041 620 143
BHS hitri servis
Vulkanizerstvo
Kleparstvo

PRODAJA IN MONTAŽA
ZIMSKIH AVTOPLAŠČEV

SUVERENO

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.
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