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grafitov jubilej
Spoštovani bralci in oglaševalci,
dragi grafitovci.
Natančno 25 let je minilo od
izdaje prve številke Gorenjskih
Grafitov. Zavidljiv jubilej na
katerega smo vsi skupaj lahko
izredno ponosni. Še posebej, ker
nam brez vašega sodelovanja,
dragi bralci in oglaševalci prav
gotovo ne bi uspelo. Seveda je
bila vizija, dobro delo celotne
ekipe in pošten ter profesionalen
odnos do oglaševalcev tisto
merilo, ki je v tej obsežni epizodi
narekovalo presežek, ki ga lahko
mirno označimo z odliko. Kar 860
različnih mesečnih izdanih številk
s 19.278 objavljenimi stranmi je
bogat opus, ki blagovni znamki
Grafitov daje kvaliteto in zaupanje.
To pa je tisto, kar naši zvesti
oglaševalci in bralci cenijo in ne
morejo zanemariti. Pogum, ki nam
je dal poslovno vizijo in se je začel
pred davnimi petindvajsetimi leti, je naš
sopotnik za vedno in nič ni nemogoče, da ne
bi postalo mogoče. Ali podobno kot pravi naš
pesnik: »… ozrem se na gorenjsko stran, in glej,
gore so visoke kakor prej!« … in mi bomo skupaj z
vami še višje.
Sedaj, ko smo v prazničnem decembrskem vzdušju polni pričakovanj
in odprtega srca, si privoščite nekaj trenutkov samo zase, za svoje najbližje, za vse ljudi dobre
volje. Sprostite svoja čustva in pozabite na vsakdanje tegobe. Zaželite si sreče in se podajte med
praznična dogajanja, med vesele ljudi. Izpolnite si kakšno skrito željo in se veselite. Tudi s pomočjo naših
oglaševalcev in njihovih kvalitetnih ponudb, ki jih tudi tokrat ponujamo v decembrski številki. Pa na
Grafitovo križanko in torto ne pozabite.
Dragi bralci, oglaševalci in poslovni partnerji. Izteka se leto 2017. Iskreno upamo, da je bilo za vas
uspešno, čeprav naporno in včasih težko. Grafiti vam bomo tudi v letu 2018 v pomoč kot nepogrešljiv
sodelavec in prijatelj pri snovanju, delu in opozarjanju na sadove vaših naporov.
Želimo vam lepe in mirne praznike in vse dobro v letu 2018.
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DRAGI PRIJATELJI GOSTIŠČA TULIPAN
Prijaznost v besedah - ustvarja zaupanje.
Prijaznost v mislih - ustvarja globino.
Prijaznost v dejanjih - ustvarja ljubezen.

SI ŽELITE, DA VAM BO POZIMI PRIJETNO TOPLO?
Garažna vrata s sistemom ThermoFrame

Vsakemu od vas se iskreno zahvaljujemo za izkazano zaupanje, s katerim
rastemo in se hkrati u~imo. Z va{imi mnenji, ob~utki in vtisi pa na{e delo
dobiva globino. Globino, ki nas bogati z novimi izku{njami, ter nas hkrati
usmerja v: »kaj je prav in kaj narobe.«

ŽELIMO VAM VESEL BOŽIČ
IN SREČNO 2018

Matjaž Hartman s.p.
Hafnerjevo naselje 91

Vsekakor pa je ljubezen tista, ki je nujna, da sploh obstajamo,
kajti brez vas ni nas.

4220 Škofja Loka

Hvala za izkazano zvestobo, z iskreno željo, da vam bo prihajajo~e leto
naklonjeno tako osebno kot poslovno. Obilo zdravja in vesele boži~ne in novoletne
praznike ter sre~no v letu 2017, vam iz dna srca kolektiv Gosti{~a Tulipan želi.

GSM: 031 775 401

Energetsko učinkovita rešitev za vaš dom!

Trgovina se nahaja na Alpski
cesti 49, tik ob Kliniki za male
æJWBMJ-FTDF

ODPRTO OD PONEDELJKA
%040#05&

KLINIKA IN TRGOVINA
ZA MALE ŽIVALI LESCE

Restavracija bo odprta tudi na silvestrovo.
Zaplesali boste ob prijetni glasbi za katero bo poskrbel
DJ Miha. Prosimo za predhodne rezervacije.

Alpska cesta 8, 4248 Lesce
G 041 44 44 08
T 04 537 88 00
www.tulipan-azman.si

3.750 €

Renault Scenic 1.6 16V Sky, l. 2008,
174.663 km, servisna knjiga, ABS,
ALU platišča, meglenke, tempomat,
potovalni računalnik
10.790 €

Tel.: 04 53 77 103 (trgovina)
Tel.: 04 53 77 100 (klinika)
Alpska cesta 49
Imamo pestro ponudbo
hrane in opreme za male
živali, toplih obla~il za pse,
odli~na izbira hrane
in opreme, tudi za ptice,
reptile, male glodalce
in akvarijske ribice.

7.899 €

BMW serija 5: 530d, l. 2006, 265.493
km, usnje, ALU dodatki, navigacija,
potovalni računalnik, multifunkcijski
servo volan, tempomat
10.999 €

Renault Grand Scenic 2.0 dCi
Privilege, l. 2010, 183.115 km,
ALU platišča, tempomat, potovalni
računalnik, ESP, ASR, ALU dodatki
14.500 €

Kia Sportage 2WD 2.0 Active, l. 2011,
62.275 km, servisna knjiga, garažiran,
ALU platišča, potovalni računalnik,
servo volan, nekaramboliran

Renault Megane Berline dCi 110
Energy Zen, l. 2016, 14.794 km,
servisna knjiga, garažiran, tempomat,
multifunkcijski volan, pot. računalnik

Nudimo vam varen nakup rabljenega vozila in:
• Jamstvo 30 dni, možnost jamstva do 12 mesecev.
• Menjavo vozila staro za novo ali staro za staro.
• Financiranje na položnice do 72 mesecev,
kredit brez pologa do 96 mesecev ali leasing.
• Vsako vozilo kupljeno pri nas gre skozi tehnično
kontrolo, ki obsega najmanj 105 kontrolnih točk.
Za vsa vozila jamčimo tehnično brezhibnost.

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

3/10/16 11:57

ODPRTO OD PONEDELJKA
%040#05&
Srečno
2018

www.vet-lesce.si
7.999 €

8.700 €

Opel Insignia SportsTourer 2.0 CDTI
Edition, l. 2010, 213.590 km, ABS, ESP,
ASR, ALU platišča, tempomat, alarmna
naprava, meglenke

Renault Grand Scenic 1.5 dCi
Dynamique, l. 2012, 178.406 km,
navigacija, usnje, tempomat, ALU
platišča, senzor za dež, meglenke
16.400 €

15.890 €

Ponudba hrane in drugih
artiklov tudi za ptice, reptile,
male glodalce in akvarijske
ribice.

Renault Grand Scenic 1.6 dCi Energy
Bose Edition, l. 2012, 172.698 km,
servisna knjiga, tempomat, električni
paket, usnje, ALU dodatki, garažiran

6.690 €

Trgovina se nahaja na Alpski
cesti 49, tik ob Kliniki za male
æJWBMJ-FTDF

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

Renault Grand Scenic dCi 110 Energy
Limited Edition, l. 2015, 59.690 km,
servisna knjiga, električni paket, tempomat, garažiran
18.350 €

BMW serija 5: 525d Aut., l. 2011,
183.751 km, servisna knjiga, tempomat,
multifunkcijski volan, navigacija,
potovalni računalnik, meglenke
21.450 €

Ford Mondeo Karavan 2.0 TDCi Trend,
l. 2015, 80.660 km, servisna knjiga,
tempomat, potovalni računalnik, ALU
platišča, meglenke

Mercedes-Benz CLA-Razred CLA 220
CDI Avt., l. 2013, 184.926 km, servisna
knjiga, tempomat, potovalni računalnik,
navigacija, avtotelefon, meglenke
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Makler Bled d.o.o.
Prodaja nepremičnin

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

Ljubljanska cesta 7
SI-4260 Bled

POOBLAŠČENI
LOKALNI
PRODAJALEC.
KUPEC
NAKUPU
STANOVANJA
NE PLAČA PROVIZIJE.
POOBLAŠČENI
LOKALNI
PRODAJALEC. KUPEC
PRI 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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Alpska 43, 4248 Lesce, T: 04 53 53 804, www.avtomony.si
Alpska 43, 4248 Lesce
T: 04 53 53 804

Emirjan Dežman s.p.

		

www.avtomony.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

PRAZNIČNA
SILVESTRSKA
PONUDBA

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
• svinjska ribica
• pljučna pečenka
• tatarski biftek
• prekajeno meso
• suhe domače salame
• pečenice, krvavice
Želimo vam vesel Božič
• vse vrste svežega mesa ter okusov polno leto 2018!

Želimo vam miren Božič in srečno Novo leto s povabilom, da nas obiščete tudi v letu 2018!

mojadežela
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Zaradi povečanega obsega dela

ZAPOSLIMO:

• Delavca za kamnoseško dejavnost
• Delavca za pogrebno dejavnost
AKRIS D.O.O.

Od kandidatov pričakujemo delovne
izkušnje, vestnost, urejenost ter željo
po izobraževanju.
Prošnje pošljite na e-naslov:
akris.kamnosestvo@gmail.com

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

Kranj - Britof
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

Kam jo mahaš danes?
December 2017
torek 12
CERKLJE NA GORENJSKEM:
Čakalnica - komedija ob 20 uri Kulturni hram Ignacija Borštnika

dan do 30. decembra)
BOHINJ: Božičkova dežela v
Bohinju ob 15. in 17. uri –
Bohinjsko jezero (vsak dan do 30.
decembra)

petek 15

petek 22

ŽELEZNIKI: Skečoholiki
predstavljajo: Trojček v živo! Ob
19.uri – dvorana na Češnjici

ŠKOFJA LOKA: Pravljična dežela
Gorajte ob 17. uri – Pravljična
dežela Gorajte
sobota 16
KRANJSKA GORA: La Noche de
BOHINJ: Božičkova dežela v
Cuba&Cubanissimo ob 20.uri –
Bohinju ob 11., 13., 15. in 17. uri
Corona, Casino &Hotel
– Bohinjsko jezero

sobota 23

nedelja 17

ŠKOFJA LOKA: Pravljična dežela
BOHINJ: Božičkova dežela v
Bohinju ob 11., 13., 15. in 17. uri Gorajte ob 17. uri – Pravljična
– Bohinjsko jezero
dežela Gorajte
ŠKOFJA LOKA: Koncert zimska
ponedeljek 18
pravljica ob 20. uri – Športna
BOHINJ: Božičkova dežela v
Bohinju ob 15. uri – Bohinjsko
dvorana Trata, Frankovo naselje
jezero
nedelja 31
ŠKOFJA LOKA: Pravljična dežela
BLED: Silvestrovanje za otroke
Gorajte ob 15. uri – Pravljična
na Bledu ob 14.30 uri – Ploščad
dežela Gorajte
trgovskega centra Bled
torek 19
RADOVLJICA: Silvestrovanje za
ŠKOFJA LOKA: Pravljična dežela
družine v Vili Podvin ob 20. uri –
Gorajte ob 15. in 17. uri –
Vila Podvin
Pravljična dežela Gorajte (vsak
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Trgos, d.o.o., Bled

Našo ponudbo si oglejte tudi na

www.trgos.si

TRGOVINA

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

KUPUJTE CENEJE!
Zbiramo
obla~ila za
kemi~no ~i{~enje

za dom, delo in prosti ^as
Za{~itna delovna sredstva, orodje, ~istila in
pribor, obutev, posteljnina, sve~e ter {e in {e ...

VELIKA IZBIRA KAP IN ROKAVIC

Va{o zvestobo bomo
{e posebej nagradili v dneh
od 18. do 31. decembra,
ko vam bomo ob nakupu
podarili SETVENI KOLEDAR.
Obenem se vam zahvaljujemo
za va{e zaupanje,
ki nam ga izkazujete, ter se
priporo~amo tudi v prihodnje.
Vam in va{im najbližjim želimo
LOPATE
vesele Boži~ne praznike in sre~no, ZA SNEG,
ter zdravo Novo leto 2018!
SOL ZA
POSIP
kolektiv Trgos

NOVOLETNI PRTI

POPRAVILO
^EVLJEV
Zbiramo ~evlje v
popravilo

VELIKA IZBIRA VELURJEV
VSEH VELIKOSTI

COPATI

BRISA^E

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

Želimo vam pravo gnečo najboljših
stvari, ki jih ni mogoče kupiti,
niti kjerkoli zaviti
in srečo vsepovsod, kamor Vas bo v
novem letu vodila pot.
Najlepša hvala za zaupanje in z nami
ujemite zvezdni prah tudi v letu 2018.

» CESTA ŽELEZARJEV
39.000€
30,22 m2; pritl/2, izdelana dodatna soba v galeriji
( cca 25 m2) prenovljeno 2007, parkirno mesto
in del zemljišča v uporabi.
EI: v izdelavi

DVOSOBNA STANOVANJA
» CESTA BORISA KIDRIČA
48.000 €
49,8 m2;1 nad / 2, L.1941, prenovljena kopalnica
in wc 2002. Vgrajena nova okna leta 2002, lastna
CK na zemeljski plin.
ER: v izdelavi
» SLOVENSKI JAVORNIK
70.000 €
69,01 m2; 1nad /2, L. 1949, nova pvc okna 2000,
lastna CK na zemeljski plin. Garaža in zemljišče v
uporabi. Mirna in sončna lokacija. EI: v izdelavi
» SKLADIŠČNA ULICA
77.201€
56,65 m2 + 34,7 m2 atrija. Pritl⁄3. Zgrajeno 2015.
CK - vročevod, nova urejena soseska. Parkirna
mesta niso vključena v ceno.
ER: C

TRISOBNA STANOVANJA

» ULICA HEROJA VERDNIKA
59.000 €
58m2; 1 nad/1, zgrajeno leta 1929, prenovljeno
leta 2013 - 2014. Lastna CK na zemeljski plin,
Drvarnica in garaža v uporabi.
EI: v izdelavi
» HRUŠICA
60.000 €
62,1 m2; 1 nad/4, zgrajeno leta 1902, popolnoma
prenovljeno leta 2013. Lastna CK na elektriko,
Sončna južna stran. Mirna lokacija. EI: v izdelavi

Cesta maršala Tita 68
4270 Jesenice

» HRUŠICA
62.000 €
90,8m2; duplex trisobno stanovanje v vrstni hiši.
Lasten vhod. Prenovljeno 2005-2008. CK, balkon.
Pripadajoča drvarnica.
EI: v izdelavi
» CESTA CIRILA TAVČARJA
70.000 €
85,50 m2; 8 nad/12, zgrajeno leta 1976, lepo
prenovljeno leta 2002. Prenovljena fasada in
streha - že odplačani. CK , balkon. EI: v izdelavi
» CESTA FRANCETA PREŠERNA
79.000 €
91,87 m2; pritl/3, L. 1937, prenovljeno 2006,
lastna CK na zemeljski plin in trda gorva. Vrt in
parkirišče - nadstrešnica v uporabi. EI: v izdelavi
» BLEJSKA DOBRAVA
79.000 €
83,40 m2; 3 nad/3, L. 1917, prenovljeno 1981 2017, CK, sončen, velik balkon, vrt in parkirišče
v uporabi. Mirna in sončna lokacija. EI: v izdelavi

HIŠE
» hiša CESTA BRATOV STRAŽIŠARJEV 73.000 €
71,8 m2, del hiše (del pritličja). Zgrajena l. 1880,
prenovljeno 1987. CK na kurilno olje. 524 m2
samostojnega stavbnega zemljišča. Pripadajoča
garaža, drvarnica, vrtna lopa.
EI: v izdelavi

SOSESKA GORENJSKI SONČEK
Prodaja, ogledi in rezervacije
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Miti o ogrevanju z IR paneli
IR ogrevanje je globalno uveljavljeno več kot 80 let. Zaradi
nizkih cen fosilnih goriv in globalne prevlade teh energentov v
preteklosti povpraševanja po IR ogrevanju praktično ni bilo. Ker
pa je IR ogrevanje za človeški organizem od vseh oblik ogrevanja
najbolj podobno naravnemu procesu segrevanja (sevanja), je odlično
služilo v zdravstvene namene – v inkubatorjih, tudi v nadstandardnih
domovih za ostarele, v privatnih klinikah, kjer so se odločili za tovrstno
ogrevanje zaradi blagodejnih učinkov na telo in ugodja.
Energetska stroka je IR ogrevanje do nedavnega zavračala kot
primarni vir ogrevanja. Zakaj direktno pretvarjanje električne
energije v toploto ni sporno?
Pretvorba električne energije v toploto je dejansko neekonomična.
Vendar za ogrevanje z IR paneli velja nasproten učinek. Ne smemo enačiti
električnih radiatorjev, termoakomulacijskih peči in žarečih “infer” s
sodobnimi IR grelnimi elementi. Pri sodobnem IR ogrevanju se namreč
električna energija neposredno ne pretvarja v toploto. IR svetloba v celoti
obseva predmete v prostoru, molekule se začnejo na površini predmetov
hitreje gibati, kar rezultira v toploto. Celoten prostor postane homogeno
ogrevalno telo. Bolje osveščena stroka je IR ogrevanje sprejela in ga
priporoča za vgradnjo kot primarni vir ogrevanja.
Ogrevanje z IR paneli in kako izbrati primerno moč?
Ogrevanje z IR paneli priporočajo vsem, ki želite zmanjšati stroške
ogrevanja, imeti maksimalno udobje, zagotoviti zdravo mikroklimo,
ter pozabiti na stroške vzdrževanja. IR ogrevanje nadvse priporočajo
novogradnjam. Pri obstoječih objektih pa je IR ogrevanje idealno za
lastnike velikih hiš, ki ne uporabljajo vseh prostorov, še posebno za
starejše ljudi in invalide. Zelo priporočljivo je za ogrevanje v rastlinjakih,
ki z naprednim krmiljenjem in segrevanjem zemlje omogoči vegetaciji
idealno mikroklimo in s tem opazno povečanje pridelka. Idealno je za
terase, predvsem z izbranimi IR paneli, ki omogočajo t.i. pulzno širinsko
modulacijo in časovno krmiljenje. To pomeni, da na podlagi razmer
lahko v prostoru prilagajamo moč in jakost IR svetlobe. Idealno je za
poslovne prostore in predvsem neizolirana skladišča z visokimi stropovi,
kjer se lokalno in časovno omeji čas ogrevanja.
Izbira ogrevalnih sistemov je izredna, kako naj investitor iz množice
ponudbe izloči sebi primeren sistem ogrevanja?
Pri IR ogrevanju se investicija z večanjem bivalne površine in številom
prostorov linearno povečuje. Torej, če imamo prostor, velik cca. 10
m2, bo investicija v primerjavi z ostalimi sistemi zelo ugodna, v praksi
to pomeni, da letno lahko pri manjših stanovanjih, ne glede na stanje
stavbe, strošek za ogrevanje znese od 250-300 EUR na leto, cca. 20 - 25
EUR na mesec. Zato je pomembno, da se pred odločitvijo o zamenjavi
ogrevalnega sistema obrnete na nevtralne usposobljene strokovnjake,
ki bodo preučili situacijo in predlagali optimalno rešitev. Priporočljiv je
energetski izračun porabe objekta, s katerim na enostaven način ob
vnosu vseh potrebnih parametrov predvidimo optimalno rešitev.
Kaj je doprinesel razvoj v zadnjih letih? Kdo so naprednejši proizvajalci
IR panelov, kaj lahko kupimo v Sloveniji?
Povpraševanje za ogrevanje z IR paneli se je močno povečalo, ko

IR ogrevanje je za človeški organizem od vseh oblik ogrevanja najbolj
podobno naravnemu procesu segrevanja.
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je cena nafte drastično rastla. Proizvodnja z IR paneli se nenehno
povečuje, cene so konkurenčne. Po podatkih neodvisne raziskave The
Economista ima IR ogrevanje daleč najvišjo rast med vsemi ogrevalnimi
sistemi. Vendar je hkrati blagovnih znamk IR ogrevanja izredno veliko.
Mnogo znamk je takih, ki zavajajo, da so proizvajalci, a le preoblečejo
generične proizvode v novo embalažo, predvsem kitajske. Ti produkti,
zaradi vprašljive kvalitete, mečejo slabo luč na vse resne proizvajalce.
Kakovostnih in inovativnih svetovnih proizvajalcev IR panelov je več.
Kako je IR ogrevanje ekološko? Je proizvodnja, življenjska doba in
recikliranje IR panelov v prednosti pred ostalimi ogrevalnimi sistemi?
V kolikor za IR ogrevanje trošimo električno energijo iz obnovljivih
virov je IR ogrevanje daleč najbolj ekološko in trajnostno ogrevanje.
Za proizvodnjo se za povprečno veliko hišo porabi samo cca. 50 kg
surovin, večino IR grelnikov se skoraj v celoti reciklira, življenska doba
je predvidena na 40 – 50 let, servis in vzdrževanje ne potrebujemo,
montaža je hitra in enostavna.
Kaj so najpogostejše dileme potencialnih uporabnikov?
Uporabniki dvomijo ali IR ogrevanje deluje, je zdravju škodljivo
ter ali so stroški IR ogrevanja zanesljivi. Zmedo na trgu povzroča
poplava kitajskih proizvodov s skupnim imenovalcem nizka cena.
Take blagovne znamke pogosto nimajo dokazil o kakovosti in poreklu,
privabljajo z nerealnimi prihranki in karakteristikami. Pogosto se
prodajajo le preko spleta, brez predhodnega energetskega izračuna
porabe objekta in strokovnega ogleda objekta.
Kako je z upravljanjem IR panelov?
Glede krmiljenja IR paneli nimajo konkurence. Uporaba je enostavna.
Krmili se individualno vsak prostor, oziroma panel posebej, odvisno
od namena. Idealno se vklopijo v pametne inštalacije.
Je IR ogrevanje v kakšnih primerih stavb neizvedljivo?
IR ogrevanje, kot tudi vsak drugi ogrevalni sistem, ima svoje fizikalne
omejitve in ni povsod idealno. Naj naštejem nekaj primerov. V stavbah,
ki imajo akutno težavo z vlago IR ogrevanje, kjub temu, da IR izsušuje
stene ne bo ogrevalo, razen če inštaliramo zelo velike moči, kar pa z
vidika porabe ni ekonomično. Ena od slabosti IR ogrevanja je, da ne
segreva vode, torej za sanitarno vodo potrebujete dodaten sistem.
Neekonomično se izkaže pri stavbah, ki imajo že obstoječ radiatorski
sistem, imajo veliko število prostorov in vse prostore uporabljajo
konstantno. Pri IR ogrevanju se investicija z večanjem bivalne površine in
številom prostorov linearno povečuje. Torej, če imamo en prostor, velik
cca. 10 m2, bo investicija v primerjavi z ostalimi sistemi zelo ugodna. V
kolikor je prostorov več, npr. 20, bo investicija pri IR panelih znašala faktor
20. Kar pri toplotnih črpalkah ali drugih ogrevalnih tehnikah ne velja.
Zato je zelo pomembno, da se pred odločitvijo o zamenjavi ogrevalnega
sistema obrnete na usposobljene strokovnjake, ki bodo preučili situacijo
in predlagali optimalno rešitev ter vam podali izračun potrebne moči.
Vir in foto: varcevanje-energije.si/Gorenjski Grafiti

Čudeži obstajajo!
Le verjeti je treba vanje.
Naj bo novo leto
polno čudežev za vse.
(neznani avtor)

Vam želi AVTO MONY team
SERVISIRANJE VOZIL VSEH ZNAMK

Alpska cesta 43, 4248 Lesce

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

ViL
Tech

VILTECH
HIDRAVLIKA d.o.o.

PRODAJA

Alpska cesta 47
4248 Lesce

HIDRAVLIKA D.O.O.

POPRAVILA

04 620 02 03

PROIZVODNJA

info@viltech.net

DELO NA TERENU

Želimo vam vesele Božične praznike
in srečno Novo leto 2018.

Savska cesta 4,
A
ETN
4248 Lesce
11 L ICIJA
T: 031 852 319 TRAD
• TLAKOVANJE IN UREJANJE DVORIŠČ (PALISADE, ROBNIKI, ...)
• DOBAVA IN POLAGANJE NARAVNEGA KAMNA (PORFIDO )
• PRIPRAVA TERENA ZA ASFALT IN ASFALTIRANJE
• POSTAVITEV ŽIČNATIH IN PANELNIH OGRAJ

Želimo vam vesel Božič
in srečno, zdravo ter lepo
tlakovano Novo leto 2018!

- hidravlične cevi
- hidravlične
komponente
- cevi za vozila

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

Želimo vam miren Božič
in vse dobro v letu 2018!

UGODNE
CENE
DELA IZVAJAMO HITRO, KVALITETNO IN PO KONKURENČNIH CENAH!

•
•
•
•

polaganje vseh vrst parketov
brušenje parketa
obnova parketa
polaganje in dobava pvc vinil
talne obloge in laminata
DECember 2017 •
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Oglasno sporočilo

Ogrevanje z IR�paneli

Kaj sploh je IR-ogrevanje
in zakaj izbrati Ekosen?
Ekosen, d. o. o., je hitrorastoče podjetje na področju IR-tehnologije, ki svojo dejavnost usmerja v do človeka in
narave prijazno podjetništvo in inovacije. Smo prodajalec in zastopnik ter pooblaščeni distributer za nekatere
produkte, hkrati pa smo tudi sami razvili že vrsto uveljavljenih izdelkov in razvijamo nove ter se s svojo paleto
produktov širimo po vsej Evropi. S svojimi proizvodi omogočamo alternativo pri varčevanju z energijo, naravnani
smo ekološko in k ljudem ter kot taki stremimo v prihodnost.

Zakaj je pomembno, da
izberete prav nas in naše
panele?
• Vsi naši produkti so razstavljeni v naših salonih, kjer
si jih lahko ogledate, se jih
dotaknete in med seboj
primerjate.

ZGORAJ IR-grelni panel se običajno montira na strop, možna pa je tudi montaža na steno.

Naši glavni dejavnosti sta
prodaja in razvoj tehnologije IR-ogrevanja. Ali
IR-ogrevanje že poznate?
IR- ali infrardeče ogrevanje je
naravno, zdravo in varčno, pri
njem paneli oddajajo toploto
in nas grejejo podobno, kot
Sonce greje Zemljo. Od
drugih načinov ogrevanja
se razlikuje predvsem po
tem, da ne ogreje zraka v
prostoru, temveč ljudi in
predmete v njen. Zaradi tega
zrak ostane svež, prah ne
kroži, hkrati pa se morebitno
vlažne stene lepo sušijo
in posledično preprečuje
plesen. Pomembna prednost
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IR-ogrevanja je tudi, da ne
nastajajo izgube energije, saj
se prav vsa oddana energija
vpije v predmete in je tako
prostor dolgotrajno prijetno
topel. V kombinaciji z našim
regulatorjem toplote IR Sun
so tako IR-grelni paneli
odlična izbira za varčno, do
narave in človeka prijazno
ogrevanje, ki pa je hkrati
tudi cenovno dostopno. Z
ogrevanjem z IR-grelnimi
paneli lahko prihranite do
65% pri stroških ogrevanja!

Poglavitne prednosti
IR-ogrevanja:
• Sunlife IR-grelni paneli ne
potrebujejo vzdrževanja,

• ne vsebujejo tekočine,
• montaža je hitra in enostavna ter ustvari veliko manj
prahu,
• ni kroženja zraka,
• življenjska doba je nad 30
let,
• ob manjši investiciji prihranimo do 65 %, še posebej
v kombinaciji z IR-Sun
regulatorjem toplote,
• zelo učinkovito odstranjujejo vlago in plesen v
kombinaciji s THERMOSUN
energijsko varčno barvo,
• možna je investicija v korakih (ta mesec lahko opremite kopalnico, naslednji
mesec dnevno sobo itd.).

• Naši grelni paneli v kombinaciji s prvim regulatorjem
na svetu
IR Sun so še posebno varčni,
paneli toploto oddajajo
enakomerno in delujejo dalj
časa, saj ni nihanj.
• Naši produkti se ponašajo
z različnimi certiﬁkati in so
preizkušeni, kar lahko potrdi
več tisoč zadovoljnih strank.
• Ob vas smo pred, med nakupom in po njem. Slovimo
po odličnem svetovanju,
čistoči, hitro opravljeni
montaži in svetovanju tudi
po nakupu. Naši izdelki
imajo do 12 let garancije –
kar je najdaljše jamstvo za
tovrstne izdelke v Evropi.
• Naše podjetje je podjetje
z vizijo, ki veliko investira
v razvoj novih produktov.
Regulator IR Sun je prav
eden od njih.
• Naši paneli niso le grelna
telesa – so tudi modni
dodatek.

Top 5 prodajanih izdelkov v oktobru

1
2
3
4
5

IR-PANELI SUNLIFE ONE
Paneli z 12-letno garancijo, ki ponuja največ za najboljšo ceno.
Odlikujejo jih kakovostni in trpežni materiali, ki zagotavljajo
dolgo uporabnost. Sodobna in splošno večna oblika se v prostor
lepo integrira – montiramo ga na strop, tako da je neopazen, in
s tem poskrbimo za najboljši izkoristek toplote. Primerni so za
osnovno ali dodatno ogrevanje bivalnih in delovnih prostorov.

IR-SUN REGULATOR
Regulator ogrevanja IR Sun vaš
IR-ogrevalni sistem spremeni v najbolj natančen, odziven in
udoben način ogrevanja. Pripomore k pravilni uporabi in varčuje
z energijo. Regulator IR Sun postavlja nova merila
IR-ogrevanja in ruši rekorde na naši lestvici najbolj prodajanih
izdelkov.

VARČNA BARVA THERMOSUN
Energijsko varčna barva THERMOSUN ima 20 % več votle
termokeramike in zato 20 % večjo moč IR-reﬂeksije, kar pomeni
še dodatno varčnost barve. V kombinaciji z IR-paneli doseže
izjemno moč. Hkrati zidovi tudi dlje časa po nanosu barve še
vedno delujejo sveži in kot novi.

IR-GRELNI PANELI SUNLIFE PRESTIGE
Paneli, ki niso odlični samo za ogrevanje prostora, temveč
stranki dajejo še več: več estetike, več gibanja, več dizajna in
večjo funkcionalnost – za odlično ceno. Paneli v obliki slike,
ogledala ali table za pisanje. Primerni so za stensko montažo,
tako da z njimi polepšate hodnike, dnevno sobo ali kuhinjo. Ali ga
že imate?

IR-PANELI INFRASUN ONE
Grelni paneli Infrasun One iz pocinkane pločevine, primerni
za glavno in dodatno ogrevanje. Lahko jih namestimo na
steno ali strop, njihova površina pa je groba. Stranke se zanje
najpogosteje odločijo zaradi ugodne cene in dolge garancije.

Želite izvedeti več o IR-ogrevanju?
Za pripravo rešitve za IR-ogrevanje s sistemom Sunlife s pomočjo
specialistov pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 30 10
ali pišite na elektronski naslov info@ekosen.si.
Lahko obiščete tudi salona v:
Mariboru (Ulica Eve Lovše 19) in Ljubljani (Robbova 2).
Več o ponudbi si lahko ogledate na www.ekosen.si in www.irsun.si

SPECIALIST ZA IR OGREVANJE

Regulator ogrevanja IR Sun
Prihranite energijo pri maksimalnem udobju.
DECember 2017 •
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OKANOVA RIBOGOJNICA

PROMAS, d.o.o.
Srednja vas 5,
4275 Begunje na Gorenjskem
Tel.: 04/530-77-90; Fax: 04/533-40-11
GSM 1: 041/639-435
GSM 2: 051/365-674
www.promas.si
e-mail: info@promas.si

• IZDELAVA BETONSKIH IN KAMNITIH ŠKARP
• TLAKOVANJE DVORIŠČ IN UREJANJE OKOLICE
• DOBAVA IN MONTAŽA BIOLOŠKIH ČISTILNIH NAPRAV
AQUAmax

Naj ob novem letu prijazni novi ~as prinese vse,
kar je staro zamudilo. Veliko osebne sre~e
in poslovnih uspehov, na{e prazni~no je vo{~ilo.
Kolektiv podjetja
PROMAS, d.o.o.

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

Srečno 2018!
SPLOŠNO
ZIDARSTVO IN
FASADERSTVO
•
•
•
•
•
•
•
•

Zidarstvo in fasaderstvo
Tesarska dela
Sanacije in adaptacije objektov
Klasični ometi
Industrijski tlaki, estrihi
Urejanje okolice ter izdelava betonskih škarp
Vrtni kamini
STROKOVNO SVETOVANJE

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

Srečno 2018!

- NIZKE IN VISOKE GRADNJE
- SANACIJE
- ADAPTACIJE
- GRADNJA NA KLJUČ
- RUŠITVENA DELA
- FASADE
- ZAKLJUČNA DELA

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

Vašega obiska se veselimo!

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

Želimo
vam
Božič in vesel
sre
v letu 2 čno
018!

BABIC MILOŠ s.p.
Hraše 24, 4248 Lesce

Mob.: 041/ 622 946

Novi

Renault CLIO

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Velja za ﬁnanciranje do 48 mesecev, za omejeno vrednost ﬁnanciranja, odvisno od modela. ** V kolikor želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob nakupu novega
modela znamke Renault priznamo 500€ bonusa. Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega pooblaščenega distributerja. ***Renault Financiranje ni pogoj za
pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si

Poraba pri mešanem ciklu 3,3 - 5,6 l/100 km. Emisije CO2 85 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 – 0,08 g/km. Emisija
trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 g/km. Število delcev (x1011): 0,01 – 23,22. 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.
Renault priporoča

renault.si

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici
12
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Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Neskončno zapeljiv

Ameriški in svetovni filmi, originalne serije,
dinamične drame in komedije, akcijske,
avanturistične, kriminalne, fantastične
in znanstveno fantastične vsebine
24 ur na dan, 7 dni v tednu brez reklamnih
prekinitev - tudi v visoki ločljivosti

HBO in CINEMAX FILMSKI PAKETI
HBO PAKET

HBO, HBO 2, HBO 3, HBO HD, HBO 2 HD, HBO 3 HD - 6,50 EUR/mes

CINEMAX PAKET

CINEMAX, CINEMAX 2 IN CINEMAX HD, CINEMAX 2 HD - 4,50 EUR/mes

HBO+CINEM X paket
10,00 EUR/mes

						

							

Naročite HBO/CINEMAX paket po promocijskih pogojih:
ob 24-mesečni vezavi - 6 mesecev
0,00 EUR/mes
ob 12-mesečni vezavi - 4 mesecev
0,00 EUR/mes
							

NAROČITE ZDAJ IN NE ZAMUDITE PROMOCIJSKIH
UGODNOSTI.
Želimo vam vesel Božič, v letu 2018 pa veliko zdravja in užitkov
ob pogledu skozi OKNO V SVET z dodatnimi storitvami našega podjetja.

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

SPLOŠNE
ELEKTROINŠTALACIJE
VZDRŽEVALNA DELA
IN POPRAVILA NA
INŠTALACIJAH

SREČNO 2018

VODOVODNE
INSTALACIJE
ADAPTACIJE
KOPALNIC
Marko Bernard s.p.
Kupljenik 7,
4263 Bohinjska Bela
gsm: 041 629 610
Srečno 2018!

Z

Ribogojnica
Zupan

Srečno
2018!
Zupan & Zupan d.o.o.

*Posebni pogoji za promocijski akcijo so objavljeni v posebnem dokumentu, ki je priložen sklenjeni pogodbi - posebni
pogoji veljajo le ob sklenjeni pogodbi za 12 oz 24-mesečno vezavo in veljajo le za čas trajanja sklenjene pogodbe.

Nomenj 5, 4264 Bohinjska Bistrica

GSM: 041 721 452
DECember 2017 •
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Pozabite na mraz, pokličite nas!
Inštalacije Golob, d.o.o.,
Zg. Gorje 57a,
4247 Zg. Gorje

ogled
delujočih
sistemov
ogrevanja pri
uporabnikih

Brezplačno svetovanje
pri izbiri načina ogrevanja
na vašem domu

Želimo vam
miren Božič
in veliko topline
v letu 2018!

• DOBAVA IN MONTAŽA KOTLOV IN TOPLOTNIH ČRPALK VSE ZNAMK
• IZVEDBE OGREVANJA IN VODOVODA
• CELOTNE ADAPTACIJE KURILNIC IN KOPALNIC

IBV d.o.o.
Alpska cesta 43
4248 Lesce
tel: 04 530 20 60, fax: 04 530 20 61, E-mail: ibv@siol.net, www.ibv.si

Smo proizvajalci bremenskih žičnih vrvi in verig
po naročilu, pri nas pa se lahko oskrbite tudi
z vso ostalo dvižno in povezovalno tehniko
oziroma elementi kot so škopci, bremenski
kavlji in obroči, natezne matice, različna
prijemala za pločevino in beton, dvižni in
povezovalni trakovi, verige za povezovanje
tovora, verižni dvižniki, nudimo pa vam tudi
možnost testiranja vaših izdelkov na našem
trgalnem stroju kapacitete 100t.

Iz lastne proizvodnje vam nudimo:

• Peletne gorilnike
VORTEX

Vreček Agro d.o.o., Kranj

Zahvaljujemo se vam za zaupanje in vam želimo miren Božič, v letu 2018 pa veliko zdravja in vsega dobrega!

(možnost vgradnje
gorilnika na obstoječo peč)

• Peči TURBO na
trda goriva 14kW

• Kombinirane peči za
centralno ogrevanje na
trda goriva, olje in pelete
od 23 kw do 80 kw
Želimo vam miren Božič,
v letu 2018 pa veliko zdravja in topline.
Mirka Vadnova 22, 4000 Kranj
tel: 04 204 14 79,
mob: 040 831 441
e-mail: vrecek@vrecek-agro.si
www.vrecek-agro.si
• DECember 2017

GOZD BLED

kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o.

od 7 kW do 35 kW
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Za žago 1a, 4260 BLED
TEL. 04 575 05 19
trgovina@gozd-bled.si

www.gozd-bled.si

• PRODAJA NOVOLETNIH SMREKIC
• VSE ZA KOLINE
• VITREX ZA STEKLA IN ANTIFRIZ
• LOPATE ZA KIDANJE
• SOL ZA POSIPANJE
• akumulatorji topla
• PRODAJA VOLNENIH KAP IN NOGAVIC
• PTIČJE HIŠICE IN SEMENA ZA ZUNANJE PTICE
• ORODJE FISKARS (vrtne škarje, noži, lopate, vile, …)
• DOMAČE DOBROTE (suhomesnati in mlečni izdelki, jabolka, jabolčni
kis, krompir, česen, čebula, sokovi, med, bučno olje, čaji, moke,
likerji, kreme in tinkture, domači piškoti in rezanci)
Za vas prenavljamo trgovino.
V prenovljeno trgovino s še večjo in pestrejšo ponudbo
vas vabimo v drugi polovici januarja 2018!
Ob letu osorej navada je stara nov' let' voščit,
to tudi mi sedaj hoč'mo iz srca storit.
Da b' dolgo živeli prav zdavi veseli,
da b' vsako nesrečo pregnali skoz' srečo.

POOBLAŠČENI PRODAJALEC

Srečno 2018!

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

December
v Radol’c
PONEDELJEK, 18. DECEMBER
19.30 ŽUPANOVA MICKA,
Linhartov abonma, Linhartova
dvorana Radovljica*
TOREK, 19. DECEMBER
19.30 ŽUPANOVA MICKA, za
izven, Linhartova dvorana
Radovljica*
PETEK, 22. DECEMBER
12.00 – 19.00 PRAZNIČNI SEJEM
NA TRGU, Linhartov trg,
Radovljica
17.00 – 19.00 OKRASI BOŽIČNO
SMREKICO Z SLASTNIM
„MAFINOM“, ustvarjalna
delavnica za otroke, atrij
Radovljiške graščine
SOBOTA, 23. DECEMBER
10.00 – 19.00 PRAZNIČNI SEJEM
NA TRGU, Linhartov trg,
Radovljica
10.00 VUŠ!, ulična predstava
z Davidom Dolamičem,
Linhartov trg, Radovljica
11.00 – 15.00 PRAVLJIČNI KONJI
Z RANČA SITAR, prireditev
za otroke, trg pred cerkvijo,
Radovljica

NEDELJA, 24. DECEMBER
10.00 – 17.00 PRAZNIČNI SEJEM
NA TRGU, Linhartov trg,
Radovljica
11.00 ACROMANTIX, pravljična
predstava v veliki krogli,
Linhartov trg, Radovljica
11.00 – 13.00 TA VESELI DAN S
KUŽKI, prireditev za otroke
s pasjo pekarnico Papy,
Linhartov trg, Radovljica
PONEDELJEK, 25. DECEMBER
12.00 – 19.00 PRAZNIČNI SEJEM
NA TRGU, Linhartov trg,
Radovljica
17.00 ANA SNEŽNA V RADOL‘C,
Anke Piromanke, ulična
predstava, Linhartov trg,
Radovljica
TOREK, 26. DECEMBER
10.00 – 17.00 PRAZNIČNI SEJEM
NA TRGU, Linhartov trg,
Radovljica
17.00 ČUPAKABRA, Unga Hudomušna ognjena
grozljivka, Linhartov trg,
Radovljica

SREDA, 27. DECEMBER
15.00 – 20.00 PRAZNIČNI SEJEM
NA TRGU, Linhartov trg,
Radovljica
17.00 PRAVLJIČNA URICA
S ČAROBNO VILO
PRIPOVEDOVALKO,
Linhartov trg, Radovljica
ČETRTEK, 28. DECEMBER
15.00 – 20.00 PRAZNIČNI SEJEM
NA TRGU, Linhartov trg,
Radovljica
16.30 PICKO IN PACKO, predstava
za otroke in obisk Dedka
Mraza, desni atrij Radovljiške
graščine
18.45 RADOVLJIŠKO
KOLEDOVANJE, prepevanje
božičnih pesmi, Spomenik
Josipine Hočevar na
Linhartovem trgu, Radovljica
PETEK, 29. DECEMBER
12.00 – 19.00 PRAZNIČNI SEJEM
NA TRGU, Linhartov trg,
Radovljica

17.00 – 19.00 VESELI SNEŽAK DIŠAVNA MINI BLAZINICA,
ustvarjalna delavnica za otroke,
atrij Radovljiške graščine
17.00 VODEN POHOD Z BAKLAMI
IZ BEGUNJ DO SVETEGA
PETRA, predhodne prijave
v TIC Radovljica
SOBOTA, 30. DECEMBER
10.00 – 20.00 PRAZNIČNI SEJEM
NA TRGU, Linhartov trg,
Radovljica
17.00 ANA SNEŽNA V RADOL‘C,
Krogla in Andrej Tomše,
ulična predstava, Linhartov
trg, Radovljica
17.30 – 19.30 ZAKORAKAJ V NOVO
LETO IN PODARI PIŠKOT
PRIJATELJSTVA, delavnica
za otroke, atrij Radovljiške
graščine
18.00 – 20.00 HELP! A BEATLES
TRIBUTE BAND, koncert in
street food ponudba hrane,
Linhartov trg, Radovljica
NEDELJA, 31.DECEMBER
od 22. naprej SILVESTROVANJE
NA LINHARTOVEM TRGU,
ansambel Veseli Begunjčani,
Linhartov trg, Radovljica

Vabljeni na Linhartov trg

Kakšna pa bo
\GÍGYSXKÉOIG%

Kaj ko bi letos imeli čisto pravo,
posajeno v lonec?
Take bomo 22., 23. in 24. decembra
prodajali na trgu. Kasneje jo lahko
enostavno posadite na vaš vrt ali pa jo
prinesete nazaj v TIC Radovljica in našli
ji bomo mesto v naravi.
POIŠČI NABIRALNIK

Dedka Mraza
Družinska orientacijska
dogodivščina po Radovljici,
začetek TIC
Radovljica.
Ves december.

www.radolca.si

TRADICIONALNO V NOVO LETO
vsako soboto,
8.00 - 13.00

Bohinjska tržnica z lokalnimi pridelki in izdelki
Tržnica Bohinjska Bistrica

9. 12.

Bralni maraton Brati gore z bralci Gledališča 2B, Bohinjska Bistrica
Center TNP Bohinj, Stara Fužina

15. 12. - 17. 12.
16. 12., ob 9.00
16. 12. - 30. 12.
16. 12., ob 18.00

Otvoritev zimske sezone na Voglu Smučišče Vogel
Potovanje skozi goro, predavanje Center TNP Bohinj, Stara Fužina
Božičkova dežela Planšarski stan na Ribčevem Lazu
Krpljanje in sledenje živalim v naravi Triglavskega narodnega parka
Center TNP Bohinj, Stara Fužina
22. 12., ob 20.08 Božično novoletni koncert Restavracija Viharnik na Voglu
23. 12.
Državno prvenstvo v biatlonu – super šprint
Športni center Triglav Pokljuka
26. 12., ob 19.00 Božično novoletni koncert Godbe Bohinj in počastitev dneva
samostojnosti in enotnosti
Kulturni dom Joža Ažman, Bohinjska Bistrica
26. 12.
Celodnevno otepanje (star običaj) Stara Fužina, Studor
27. 12., ob 10.00 Novoletna kuharska delavnica z Jožetom Godcem
Center TNP Bohinj, Stara Fužina
27. 12., ob 17.00 Predstava za otroke z obiskom Dedka Mraza
Kulturni dom Joža Ažmana, Bohinjska Bistrica
28. 12., ob 10.00 »Rofkanje turšce« in kuhanje bohinjskih žgancev z Marijo Žvan
Center TNP Bohinj, Stara Fužina
29 .12., ob 10.00 Kdo je hodil tu mimo? Delavnica o živalskih sledeh z Majo Fajdiga Komar
Center TNP Bohinj, Stara Fužina
30. 12., 1. 1. 2018 Pohod ob polni luni na Voglu
Spodnja postaja Žičnice Vogel
ob 20:15
30. 12.
Državno prvenstvo v biatlonu – šprint, skupni štart
Športni center Triglav Pokljuka
31. 12.
Celodnevno otepanje (star običaj) Srednja vas, Bohinjska Češnjica, Jereka

NOVOLETNI KONCERTI
V DVORANI DANICA
Bohinjska Bistrica
29. 12.,
ob 17.00

Otroško novo leto:
Ribič Pepe s Čuki

29. 12., ob 21.00

Modrijani

30. 12., ob 21.00

Mambo Kings

31. 12.,
ob 21.00

Silvestrovanje
z Avseniki

NOVOLETNI SEJEM Z ŽIVO GLASBO
IN DIVJAČINSKIM GOLAŽEM
Tržnica Bohinjska Bistrica
28. 12.,
16.00 - 20.00

Novoletna tržnica
z glasbeno skupino Cart

29. 12.,
16.00 - 20.00

Novoletna tržnica
z ansamblom Franca
Ocvirka

30. 12.,
16.00 - 20.00

Novoletna tržnica
z ansamblom Poet

SILVESTROVANJE NA PROSTEM
31. 12.,
ob 21.00

Silvestrovanje na prostem
z ansamblom S. O. S.
Pred kulturnim domom
v Stari Fužini

: Turizem Bohinj, www.bohinj.si
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Dopisnice z re{itvijo po{ljite na na{ naslov: Agencija Grafiti d.o.o.,
Kropa 27, 4245 Kropa ali po elektronski po{ti na naslov: info@g-grafiti.si

Nagrada: SVEŽA GRAFITOVA JUBILEJNA TORTA

Nevarnosti uporabe pirotehničnih
izdelkov v mesecu decembru!

Mesec december je mesec, ki se ga mnogi veselimo, se polni pričakovanj pripravljamo na
najdaljšo noč v letu, ter tako stopimo v novo leto. V tem predprazničnem in prazničnem
obdobju se poveča tudi uporaba pirotehničnih izdelkov.




Mesec december je tudi mesec, ki je v preteklosti zaznamoval
mnoge in jim spremenil življenje za vedno. Bolj kot hrup so nevarne poškodbe s pirotehničnimi izdelki. Udarni val najpogosteje poškoduje roke, obraz in oči. Znano je, da do najhujših posledic pride zaradi nepravilne uporabe pirotehničnih izdelkov in
zaradi objestnosti.
S poškodbo uporabnika pirotehničnih izdelkov se ne spremeni
samo življenje poškodovanega. Spremeni se tudi življenje cele
družine in celotne družbe. Saj je funkcionalnost poškodovanega
lahko zelo okrnjenega in stroški zdravljenja visoki. Pogosto
pride še do psihosocialnih problemov, saj življenje nikoli več ni
takšno kot je bilo pred poškodbo.
»Pirotehnični izdelek je vsak izdelek ki vsebuje eksplozivne
snovi, pirotehnične snovi ali eksplozivno mešanico snovi, ki
proizvajajo toploto, svetlobo, zvok, plin, dim ali kombinacijo, ki
so posledica ekstremnih kemičnih reakcij. Njihova uporaba je
lahko ob nepravilni uporabi zelo nevarna.«
Vsi pirotehnični izdelki morajo biti označeni in opremljeni z
navodili v slovenskem jeziku. Pomembno je, če se že odločimo
za nakup pirotehničnih izdelkov, da to storimo pri pooblaščenem
trgovcu pirotehničnih izdelkov. Pooblaščeni trgovec ima dovoljenje za prodajo s strani ministrstva za notranje zadeve in je
strokovno usposobljen, zato lahko kupcu tudi svetuje. Nakup



pirotehničnih izdelkov na tržnici ali pri nepooblaščenih trgovcih
se odsvetuje, saj je tudi prepovedana. Tovrstni izdelki so lahko
sumljivega izvora, zato niso varni! Niso ustrezno označeni in
opremljeni z navodili za varno uporabo v slovenskem jeziku.
Pred uporabo navodila skrbno preberite in jih tudi upoštevajte.
Ker so pa pogosto uporabniki pirotehničnih izdelkov mladoletniki, naj le ti pirotehnična sredstva uporabljajo le pod nadzorom staršev in skrbnikov.
Z uporabo pirotehničnih sredstev lahko pride do hudih telesnih
poškodb in do požara. Bolje preprečiti, kot zdraviti.
Novo leto se seveda lahko kvalitetno preživi tudi brez uporabe
pirotehničnih izdelkov, v družbi najdražjih. Sosedje in živali vam
bodo hvaležni!



IZDELAVA UNIKATNIH GASILSKIH DARIL
SERVIS GASILSKE OPREME IN GASILNIKOV
MERITVE IN SERVIS HIDRANTNIH OMARIC
PRODAJA GASILNIKOV


Nagradno vprašanje
Kje se nahaja ledena dežela?
GAS-KO s.p., Velesovo 53 , 4207CERKLJE NA GORENJSKEM
Tel: 05 9983380, E-pošta: info@gas-ko.si, GSM: 041 722 618, www.gas-ko.si

Odgovor pošljite na mail: info@g-grafiti.si
Nagrada: 2 x družinska karta
2 x posamična karta
DECember 2017 •
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/ 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
Želimo
vam
vesel
Božič
ROČNO POSLIKAMO LOGOTIP VAŠEGA PODJETJA!
ter zdrav in udoben
korak v letu 2018!

COPATI SO LAHKO
PRIMERNO
PROMOCIJSKO ALI
POSLOVNO DARILO!

OBIŠČITE NAŠO SPLETNO TRGOVINO www.atletsport.si
www.novicrafter.si

Novi Crafter.
Ima vse.
In zmore največ.

2017

Vsem svojim strankam in poslovnim
partnerjem se zahvaljujemo za izkazano
zaupanje in vam želimo srečno 2018!
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
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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.

Hvala našim kupcem za zaupanje in zvestobo.
Vsem želimo srečno in veliko prijaznih
trenutkov v novem letu 2018.
perilo
Galeb

spalni program
Triumph

Lisca

Prodajalna “GALEB -svet perila”

kopalke

Calida

Kranjska cesta 2

Galeb Trade d.o.o., Babičeva 1, Ljubljana
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Snelly

nogavice
Pounje

Polzela

Radovljica 04 531 5554

www.galeb-trade.si

info@galeb-trade.si

2,1€ *

33€ *

Baker
Z elo so bili uporabni.

Pipa
*Primeri odkupnih cen:
kuhinjska pipa 2,1 €
baker (10 kg) 33 €
radiator (100 kg ) 13 €
kopalniška banja (90 kg) 11,7 €
peč za centralno ( 250 kg ) 32,5 €

Zoltan d.o.o.
IC Trata 34
4220 Škofja Loka
t: 031 883 884

To je tista, ki smo jo poazabili
zapreti in nam je voda zalila
kopalnico. Grozno!

Pec
Kad

Bilo na m je toplo

V tej sva se prvic
kopala : )

13€ *
Radiatorji
Sosedovi pokvarjeni
radiatorji

11,7€*

32,5€*

Delovni čas ponedeljek-petek 7h-15h
sobota, nedelja, prazniki zaprto
Klemen Zima s.p.

Bled, Grajska 3, tel.:04/ 574 16 16, www.smon.si

Srečno in zdravo 2018
vam želi kolektiv
slaščičarne Zima!

V četrtek 14.12.
vabljeni na otvoritev
prenovljene slaščičarne
Zima na Bledu, kjer vas
ob ponudbi slaščic,
na dan otvoritve pogostimo
z BREZPLAČNO KAVO!
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21

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. 1. 2018.

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 Laura Sušnik, V Čepuljah 32, Zg. Besnica

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.

Vrtnine v zmrzali

Zima je prišla in z njo nizke nočne temperature z občasnimi sončnimi dnevi, ko se
temperatura dvigne. Na vrtu je ostalo veliko rastlin, katere je dobro zaščititi pred
mrazom ali jih pobrati.

Pri poznih setvah je lahko težava, da se rastline
niso dovolj razvile in jih zima preseneti, ko imajo
razvite le do 3 prave liste. Takšne rastline zaščitimo
z agrokopreno, ki bo zmanjšala vpliv mraza le za
kakšno stopinjo, a večinoma zadostuje.
Večjo težavo predstavlja toplo vreme v pozni jeseni,
saj se takrat rastline razbohotijo, kar je lepo videti,
a so takoj bolj dovzetne za pojav bolezni in propaSolatnice
danje zunanjih listov v povezavi z mrazom. Okoli njih
Med solatami se na naših vrtovih najpogosteje znaj
raztresemo slamo, ki je odličen izolator tal in rastlin.
dejo različne sorte mehkih solat, kot je Zimska rjavka
Posamezne rastline lahko zaščitimo s plastičnimi
ali pa krhkolistne, kot je Posavka. Večinoma so nam
zvonovi, ki dobro zadržujejo vlago in toploto.
bolj všeč tiste, ki ustvarijo manjšo glavico. Vedno je
na vrtu tudi kakšna sorta glavnatega radiča, sorte Kapusnice
Palla rossa. Pogosto pa pozabimo na Tržaški solat- V uporabni okrasni vrt vsekakor spada vijoličasti
nik, ki nam ponuja liste za rezanje. Odporna na nizke ohrovt, ki zasije v snegu. Družbo naj mu delata
zimske temperature sta tudi rukola in motovilec.
tudi zeleni listnati ali kodrolistni, brstični in glavnati
ohrovt, kar je obilje vitaminov za prikuhe pri kosilu.
Redno odstranjujemo rumene liste in trgamo zdrave
Temperature pod lediščem pomenijo ohlajanje in
zmrzovanje zemlje. Rast se upočasni in postopoma
ustavi. Zimski por je ostal na vrtu, a če ni v rastlinjaku, je prišel čas, da ga poberemo in uporabimo.
Če so v zemlji ostale še kakšne korenovke (repa, koleraba, črna redkev, …), jih bo treba pobrati preden
zemlja zmrzne.

za kuhinjo. Plodove brstičnega ohrovta pobiramo od
spodaj navzgor. Gre za visoke in mogočne rastline, ki
jim ponudimo oporo s palico, da jih sneg ne zlomi.
Zunaj lahko ostanejo vso zimo.

Priprava tal brez rahljanja

Po praznih gredicah potresemo organsko gnojilo
v peletah Plantella Organik v količini 2 kg/10 m2.
Nanj položimo karton, čez katerega natresemo
plast slame. Po vrhu pa nasujemo zrel kompost.
Če imamo malo komposta, ga zmešamo s Plantella
Vrtno zemljo in nato razporedimo po vrhu. Na ta
način zadušimo vse plevele, zemlja pa se na pomlad
hitreje ogreje in bogateje rodi.
Strokovnjaki agronomi Kluba Gaia

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

NAGRADNO VPRAŠANJE:

S katerim organskim gnojilom v peletah
pripravimo tla brez rahljanja, da bo bogato rodilo?
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: Marica Savnik, Bled; Veronika Bešter, Škofja Loka;
Marijana Skuber, Zg. Jezersko.
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

AUTO M, Lesce, d.o.o.
PE Bled, Za Potokom 7a,
tel.: 04 576 76 80
Klemen Meze

25 let

www.autom.si

•
•
•
•
•

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

Avtovleka: 041 620 143
BHS hitri servis
NO
RE^ NO
S
Vulkanizerstvo
AR
IN V 18
Kleparstvo
20
Prodaja in montaža
zimskih avtoplaščev

Karoserijska dela opravljamo za vse zavarovalnice pogodbeno

• Odkupujemo hlodovino smreke, jelke in

Odkupujemo
hlodovino
smreke,
jelke
macesna
ter celulozni
les.
Brez časovnih
in
macesna
ter
celulozni
les.
Brez
omejitev odkupujemo bukove goli, časovnih
goli
omejitev
odkupujemo
goli, goli
drugih
trdih
in mehkih bukove
listavcev.
drugih trdih in mehkih listavcev.

• Izvajamo sečnjo in spravilo lesa.
Izvajamo sečnjo in spravilo lesa
• Ugodne
cene in dobri plačilni pogoji.
z gozdarsko žičnico.

Vesele
boži~ne
in sre~no
novo leto!
Ugodne
cenepraznike
in dobri plačilni
pogoji.
Megales - vaš partner pri odkupu, poseku in prevozu lesa.

Megales – vaš partner pri odkupu, poseku in prevozu lesa.
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HRAŠE 14a, 4248 LESCE
Tel.: (04) 53 07 800
Fax: (04) 53 07 801
GSM: 031 684 114
e-mail: sekop@telemach.net
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www.volkswagen.si

Začnite avanturo svojega življenja!

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

Snežne freze že na zalogi!
799 €

Želimo vam
vesel Božič
in srečno
Novo leto
2018!
Prodajamo tudi
Honda freze

1149 €
Novi Polo.

Prodaja in popravilo motornih žag, snežnih frez, vrtnih kosilnic,
agregatov in manjših gradbenih strojev.

Bencinski
puhalnik
BHX2501
299 €

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.

+ Set za
sesanje gratis

Še veliko poslastic si lahko ogledate v naši dobro založeni trgovini.
rezkanje - struženje - orodjarstvo kovine in plastike - servis pnevmatike in hidravlike

Avtohi{a Vrta~, d.o.o. Kranj
Delavska cesta 4, 4000 KRANJ,
tel.: 04 27 00 200, www.avtohisavrtac.si
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Iz naših krajev
V okoliških vaseh
Sv. Jošta spet pijejo
domačo Joštar’co

Kranj/Sv.Jošt, 15. november 2017
- Na novembrskem dogodku na
sv. Joštu so domačini bližnjih vasi
ponovno - po desetletju prevozov
vode z gasilskimi cisternami nazdravili z domačo Joštar'co. Tako
so s predstavniki krajevne skupnosti
in z županom Boštjanom Trilarjem ter
Markom Kocjančičem, direktorjem
Komunale Kranj, nov vodni vir
simbolično predali v uporabo in
upravljanje. Vključitev vodnega
vira Javornik v obstoječ vodovodni
sistem je namreč s projektom

Mestne občine Kranj in v izvedbi
Komunale Kranj zagotovila nemoteno
oskrbo s pitno vodo za prebivalce
Javornika, Pševa, Jošta in Čepulj ter
vse obiskovalce Sv. Jošta. Z izgradnjo
novega vodnega vira na Javorniku
in vključitvijo v obstoječ vodovodni
sistem bo skupno 218 prebivalcev
odslej
ponovno
zagotovljena
zadostna količina kakovostne pitne
vode. Z novim črpališčem na lokaciji
novega vodnega vira, ki je oddaljen
približno 600 m od obstoječega
vodohrana (v smeri Besnice), pa je
spet vzpostavljena nemotena oskrba
z vodo za prebivalce okoliških vasi. Za
črpanje vode prek tlačnega voda do
obstoječega vodohrana na Javorniku
skrbita dve črpalki. Obratujeta
izmenično, kar pomeni, da je v
primeru okvare ene od dveh črpalk
vodooskrba še vedno nemotena.
Nadzor in krmiljenje sistema
potekata daljinsko, upravljanje pa
je avtomatizirano. V okviru projekta
sta bila poleg iskanja vodnega vira
zgrajena črpališče in tlačni vodovod
od novega vira do vodohrana v dolžini
602 tekočih metrov (ter 105 metrov
višinske razlike). Za projektiranje
in vodni vir sta poskrbeli podjetji
Hidroinženiring iz Ljubljane in Planing
biro Kranj, dela pa so potekala pod
nazorom kranjskega Domplana.
Vir in foto: Mestna občina Kranj

12. Silvestrovanje za
otroke na Bledu se
vrača na spodnjo
ploščad Trgovskega
centra Bled

Bled, 31. december 2017 - Zadnji
dan letošnjega leta bodo otroci že
tradicionalno kot prvi zakorakali
v novo leto. Od 14.30 ure naprej
bosta zbiranje otrok na spodnji
ploščadi Trgovskega centra Bled
popestrila brata Malek s cirkuško
animacijo. Ob 15. uri bo uraden
začetek prireditve napovedala
letošnja moderatorka in pevka
Andreja Zupančič, ki s pesmicami
za najmlajše že dolga leta skrbi za
glasbeno dogajanje na otroških
prireditvah širom po Sloveniji. V
programu bosta sodelovala tudi dva
Gorenjca, klovn Jaka in mladi čarodej
Magic Erik, ki smo ga spoznali v
eni od letošnjih televizijskih oddaj
Dan najlepših sanj. Nastopajočim
bo skupaj z najmlajšimi zagotovo
uspelo priklicati Dedka Mraza, ki je
za letos obljubil še posebej zdrava
darila slovenskega porekla. Tudi letos
bodo otroci simbolično odštevali
zadnje sekunde starega leta skupaj z
županom Janezom Fajfarjem, ki bo z
nastopajočimi nazdravil novemu letu
z otroškim šampanjcem.
Vir: Občina Bled

AVTOELEKTRIKA

COLNARI^

• servis in prodaja akumulatorjev
• popravila električnih napeljav na osebnih vozilih ter traktorjih
• popravila zaganjačev in alternatorjev znamk
Bosch, Iskra, Valeo, Magneti Marelli, Delco itd.
• avtodiagnostika (pregled delovanja Air Bagov, ABS sistema,
motorne elektronike)
• delamo tudi na terenu (popravila traktorjev, delovnih strojev)

Želimo vam vesel Božič in srečno Novo leto 2018!
Colnarič Drago s.p., Podbrezje 41, 4202 Naklo
tel.: 04 530 67 50, gsm: 041 350 567

Slavnostno odprtje
razstave Jožeta
Peternelja – Mausarja

Žiri, 10. november 2017 - Letošnje
leto zaznamuje 90-letnico rojstva
žirovskega slikarja, pisatelja in glas
benika Jožeta Peternelja – Mausarja.
Ob tej priložnosti so v četrtek, 9.
novembra slavnostno odprli razstavo
na kateri predstavljajo Mausarja ne
samo kot slikarja, ampak preko nje
govih osebnih predmetov odkrivajo
različne vidike njegove zanimive
osebnosti. Na dogodku se je zbralo
čez 100 obiskovalcev, ki so lahko
prisluhnili besedam kustosta Boštja
na Sokliča, prijatelja in soseda mag.
Viktorja Žaklja in župana Občine
Žiri, mag. Janez Žaklja, ki je razstavo
tudi slavnostno odprl.
Razstava bo na ogled v Kulturnem
središču Stare Žiri do 11. februarja
2018. Ogledate si jo lahko ob petkih
od 17.-19. ure in ob nedeljah med
15. -18. uro ter po dogovoru.
Vir in foto: Občina Žiri

• gradnja energetskiH napeljav
• višinska dela
• posek in spravilo lesa
z gozdno Zicnico

Strankam in
poslovnim partnerjem
zelimo vesel bozic
ter zdravo in energije
polno leto 2018!
24

• DECember 2017

Iz naših krajev
Tradicionalni
slovenski zajtrk v
CUDV Radovljica

Srečno 2018

Radovljica, 17. november 2017
- Sredi novembra so v Centru za
usposabljanje, delo in varstvo
Radovljica (CUDV) že četrtič obeležili
dan slovenske hrane. Na ta dan
poteka tudi projekt Tradicionalni
slovenski zajtrk. Ob tem dogodku

jih je obiskala državna sekretarka
Ministrstva za gospodarski razvoj
in tehnologijo Eva Štravs Podlogar
ter se varovancem centra pridružila
pri tradicionalnem slovenskem
zajtrku. Čestitala jim je za doseganje
visokih standardov kakovosti in za
odlično delo pri povezovanju CUDV
z gospodarstvom.

Srečno
2018!

Radovljica na
Slovenskem knjižnem
sejmu

Vesel Božič in srečno
novo leto!

Optika Mesec

Radovljica/Ljubljana,
22.
november 2017 - Radovljica je kot
gostujoča občina sodelovala na
33. Slovenskem knjižnem sejmu v
Cankarjevem domu, ki je potekal
od 22. do 26. novembra 2017.
Letos praznujemo stoletnico prve
slovenske slikanice, Levstikovega
Martina Krpana s Smrekarjevimi
ilustracijami, zato so se organizatorji
odločili, da je na tokratni sejem
vabil močni in samozavestni
junak s knjigo pod roko. Občina
Radovljica je na sejmu sodelovala
kot gostujoče mesto. S ciljem, da
se predstavi čim bolj celovito in
atraktivno, sta Občina Radovljica
in Javni zavod Turizem in kultura
Radovljica pripravila bogat in pester
program, v katerem so sodelovale
šole, javni zavodi, kulturna društva,
gostinci in posamezniki. Vsak dan je
Radovljica izkoristila za predstavitev
dediščine, značilne za občino, hkrati
pa se je predstavila tudi z bogato
kulinarično ponudbo občine.
Prvi dan sejma se je Radovljica
predstavila kot Linhartovo mesto.
Obiskovalci sejma so lahko sodelovali
v animaciji z Linhartom, Županovo

Micko in Matičkom. Četrtek je bil
namenjen Kropi, zibelki kovaštva.
Obiskovalci so imeli priložnost
spoznati Kropo in tradicijo kovaštva s
pravim kroparskim kovačem. V petek
se je občina predstavila s čebelarko
tradicijo. Na stojnici so predstavili
življenje kranjske sivke, obiskovalci so
lahko oblikovali izdelke iz čebeljega
voska in poskusili tudi različne vrste
medu. Sobota je bila namenjena
predstavitvi Begunj. Na sejem je
prišel Ansambel Saša Avsenika,
predstavili pa so tudi begunjske
pohodniške poti. Sodelovala sta tudi
oskrbnika Roblekovega doma, ki je bil
letos razglašen za naj planinsko kočo.
Zadnji dan sejma se je Radovljica
predstavila kot pristno sladka.
Radovljica je v zadnjih letih postala
prepoznavna kulinarična destinacija,
predvsem s Festivalom čokolade, ki
je vsako leto aprila, pa tudi z Okusi
Radol'ce v novembru. Nedelja je na
sejmu ponudila predvsem čokolado,
ki so jo obiskovalci lahko tudi okušali.
V sklopu sejma je v petek v Klubu
Cankarjevega doma potekal tudi
poseben radovljiški večer. Glasbeno
literarno prireditev z naslovom Eden
drug'mu ogenj dajmo so oblikovali
radovljiški dramski ustvarjalci in
učenci Glasbene šole Radovljica.

Izšel je koledar
Ansambla Saša
Avsenika 2018

Radovljica, 10. november 2017 Izšel je nov koledar Ansambla Saša
Avsenika, ki ga je ansambel pripravil
v sodelovanju s Turizmom in kulturo

Radovljica. Člani ansambla se na
koledarju predstavljajo na različnih
lokacijah naše destinacije, koledar
pa je na voljo v TIC Radovljica in
Begunje, v Muzeju Avsenik ter na
koncertih ansambla.

Ljubljanska cesta 11
4260 Bled
T 08 205 77 97
Cesta maršala Tita 31
4270 Jesenice
T 04 583 26 63
www.optika-mesec.com
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Drobni nasveti za kvalitetno življenje!
Piše: Alenka Fireder, NLP master coach in hipnoterapevt, alenka@g-grafiti.si

»Če bomo čakali, da bomo pripravljeni, nikoli ne
bomo ničesar naredili.« Eleanor Roosevelt
Konec leta je čas, ko otroci pišejo svoje želje na papir in
sporočajo Miklavžu, dedku Mrazu in Božičku svoje želje,
katere se potem v celoti ali pa delno uresničijo. Če je bil
otrok priden in če je imel dobri mož dovolj debelo denarnico za nakup vsega naročenega.
Tudi odrasli imamo kup želja, vendar pogosto navado
pisanja na papir opustimo. Z odraščanjem rastejo tudi
naše želje. Naša sreča in veselje nista več odvisna od
dobrih mož, temveč postaneta odvisna od nas samih. Z
odraščanjem se želje spremenijo v cilje.
Doseženi cilji igrajo pomembno vlogo v našem življenju.
Ko si v življenju postavljamo cilje in jih redno dosegamo,
se nam zvišuje motivacija, veselje, zaupanje vase in s tem
raste naša samozavest in želja po novih ciljih in novih
dosežkih.

Kakšna je razlika med željo in ciljem?

Želja obstaja v domišljiji. Cilj je pa želja preoblikovana v
vizijo, v nekaj kar si v mislih lahko predstavljamo in za kar
imamo skrbno izdelan načrt.
Kako si pravilno zastavimo realne cilje in poskrbimo za njihovo uresničitev?

Svoje cilje obvezno zapišimo!

Sama si za pisanje ciljev vzamem zvezek, ki je namenjen
pisanju in razčlenjevanju ciljev, saj le tako lahko preverjam potek njihove uresničitve in pisalo. Nekateri si pa
za beleženje ciljev naredijo plakat na katerega napišejo
svoje kratkoročne in dolgoročne cilje, s tem ohranjajo
osredotočenost. Pomembno je, da imamo zapisane cilje
vedno pri roki, da si jih ogledamo, nas vsak dan opominjajo, tako ostajamo osredotočeni.

Ali na realizacijo cilja
lahko vplivamo sami?

Preverimo, če je lahko v celoti
sami vplivamo na realizacijo in
uresničitev cilja.

Naredimo svoje cilje
merljive!

Cilje moramo postaviti tako, da
jih lahko merimo (če gre za večje
cilje jih razdelimo; na primer zmanjšati težo za 1,5 kilograma na mesec), saj le tako lahko preverjamo, če gre vse
po načrtu in dobimo občutek, da napredujemo kar nam
še dodatno viša motivacijo. Torej, če želimo izgubiti 10
kilogramov, je pomembno, da definiramo tudi koliko kilogramov na mesec? In kdaj bomo vedeli, da smo dosegli
cilj?

Postavimo svoje cilje v trdilno obliko
in v sedanjik!

Kot, da se je že zgodilo. Smo konec leta 2018 in tehtam
50 kg. (Če smo sedaj težki 60 in smo si zadali za cilj, da do
naslednjega novega leta izgubimo 10 kilogramov).

Cilj mora biti realen in časovno opredeljen!

Preverimo ali je naš cilj realen? Je v polju izvedljivega? Je
komu to že uspelo? Pomembno je, da je naš cilj realen,
da je natančno začrtan in opredeljen. Kaj potrebujem za
dosego cilja? Kaj od tega že imam? Kaj moramo narediti,
če želimo cilj doseči?

Cilji morajo biti v skladu z našimi vrednotami!

Pozornost velja nameniti svojim vrednotam, kajti usklajenost
postavljenih ciljev in naših vrednot prinese rezultate.

Cilj mora biti preprost

Cilj mora biti časovno opredeljen!

Nič ni narobe, če si želimo zamenjati službo, urediti svoje
zasebno življenje, kupiti hišo in zamenjati avto, vendar
moramo oblikovati več ciljev, ki bodo preprosti in jasni,
saj bomo le na ta način lahko osredotočeni na cilj.

Kdaj bomo svoj cilj dosegli? Torej, če želimo prihraniti za
dopust, za novi avto, če želimo izgubiti odvečne kilograme
ali želimo zamenjati službo vedno moramo časovno opredeliti kdaj bomo cilj dosegli.

Cilj mora biti specifičen (konkreten)

Torej zaključimo svoje leto tako, da si vzamemo čas zase,
razmislimo o svojih željah, jih preoblikujemo v dosegljive
cilje, si na ta način izboljšamo življenje in dvignemo samozavest.
Naj vam pisanje ciljev in načrtovanje uresničitve le teh
postane navada!

Cilj, ki si ga postavimo mora biti, specifičen (torej konkretno
določen). Kaj natančno hočemo? Naj si bo to izguba teže ali
privarčevati za počitnice, nov avto … Če želimo izgubiti težo,
mora cilj vsebovati natančen podatek, koliko kilogramov
želimo izgubiti. Na primer, želim izgubiti 10 kilogramov!
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na Kupljeniku, torek 26. 12. 2017

objavo je omogočil:

Blagoslov konj

Marko Bernard s.p.

Kupljenik 7, 4263 Bohinjska Bela
gsm: 041 629 610

ZAVOD MAKROBIOS- ALTMED
center za boljšo kvaliteto življenja
Z lasersko akupunkturo
se znebite odvisnosti
od alkohola in nikotina
Celovit vpogled v stanje vašega
telesa s tehnologijo CELL
WELLBEING

Program:
• ob desetih bo sveta
maša z blagoslovom
konj, soli in vode
• po blagoslovu bo
potekalo družabno
srečanje
za katerega bodo
poskrbeli člani
domačega
gasilskega društva
Kupljenik

20% POPUST
V DECEMBRU 2017
www. makrobios-altmed.eu • tel: 040 123 456
altmed.akupunktura@gmail.com

okna

pvc
lesena

vhodna
notranja

ZIMSKA AKCIJA

Za naročila novih oken
do 31. januarja 2018 brezplačna
demontaža in odvoz starih!

senčila

alu

vrata

garažna

rolete

žaluzije okenske police

krpan žaluzije
plise senčila

www.semago-stavbnopohistvo.si

Popusti se med seboj izključujejo!

Pokličite za brezplačno izmero
in pripravo ponudbe!

030 600 090

Možnost nakupa na obroke!
DECember 2017 •
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ČiŠČenje novo
zapadlega
snega
iz privatnih
dvoriŠČ,
dovoznih poti,
ploČnikov, ...

ZAHVALJUJEMO SE VSEM STRANKAM IN POSLOVNIM
PARTNERJEM ZA SODELOVANJE V LETU, KI SE IZTEKA.
OBENEM VAM ŽELIMO LEPE BOŽIČNE PRAZNIKE IN
SREČNO TER ZDRAVO NOVO LETO 2018.
Vaš VRTKO team.

Želimo vam vesel Božič
in srečno Novo leto 2018!
Backup_of_Naslovnica 90 let SD Gorje

PVC OGRAJE ZA VAŠ DOM

4. december 2012 9:04:54
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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, ...

IZJEMNI
12%
TNI
NOVOLE
*
POPUST

PVC OGRAJE ZA:
• DVORIŠČA IN VRTOVE
• BALKONE, TERASE
• STOPNIŠČA

čila
*Velja za naro
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• Izdelava fekalnih črpališč ter servis
Želimo vam vesel Božič in vse dobro v letu, ki prihaja!
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
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Vsem poslovnim partnerjem in strankam
se zahvaljujemo ter želimo blagoslovljen
Božič in veselo Novo leto 2017!

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.

MO

A
DD

O

znižana
cena

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.

V VI
RA
A
N

JESENICE, GORENJSKI SONČEK – 1 sobno stanovanje 53 m2, novogradnja, zgrajeno l. JAVORNIŠKI ROVT – manjša hiša 90 m2, zgrajena l. 1986, 995 m2 zemljišča,
2015, 1/3 nad., v bloku, z dvigalom in garažo, delno opremljeno, s prostornim balkonom. P+M, zidana, z dodatno toplotno izolacijo, v celoti opremljena. Hiša (vikend)
Obsega predprostor, kopalnico s tuš kabino in wc-jem, novo opremljeno kuhinjo z bivalnim je odmaknjena od ceste in hrupa, obkrožena s travnikom in gozdom, v maju z
prostorom, velik balkon in klet v 1 etaži. Ogrevanje centralno. Primerno za eno do dve osebi. narcisami. Lokacija ponuja dobre možnosti za okoliške ture, gobarstvo itd. Vsa
Nekadilci! Najemnina 360 EUR/mesec + stroški uporabe in vzdrževanja stanovanja. potrebna dovoljenja obstajajo za stanovanjsko hišo vključno s hišno št., tudi urejen
Varščina v višini treh mesečnih najemnin. Najemno razmerje se prične s 1. 2. 2018.
priključek na vodovodno in električno omrežje, EI razred F. Cena: 89.000 EUR.

za
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.

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: 69.000,00 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.

ugodno

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: 69.500 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.

Vsem našim strankam, sodelavcem
ter poslovnim partnerjem
se zahvaljujemo za zaupanje
in voščimo miren Božič,
zdravja in vsega dobrega
v novem letu 2018!
DECember 2017 •
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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

53.500€

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

13.700€

BMW serija 1: 116d Efficient
Dynamics, l. 2014, 122.900 km,
servisna knjiga

Nudimo 3 mesece garancije na vse vitalne dele brez doplačila, garancijo na kilometre, garantiramo plačilo
vseh dajatev in v primeru napake vrnemo kupnino za vozilo.
23.900€

34.900€

13.900€

10.900€

19.900€

4x4
BMW serija 3: 316d
Touring, l. 2016, 35.694 km,
servisna knjiga, tempomat

11.900€

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

12.900€

Opel Astra Sports Tourer
1.6 CDTI BUSINES, l. 2015,
64.710 km, servisna knjiga

Peugeot 3008 1.6 HDi
BUSINESS PACK, l. 2014,
115.736 km, servisna knjiga

www.avto-lesce.si

Citroen C4 Grand Picasso
2.0 BlueHDi S, l. 2014,
105.500 km, servisna knjiga

Citroen C5 Tourer 1.6 HDi
FAPBUSINESS, l. 2014,
111.191 km, servisna knjiga

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

8.990€

7.900€

12.900€

Peugeot 308 1.6 HDi
PANORAMA, l. 2012,
66.000 km, servisna knjiga

Škoda Fabia 1.6 TDI
AMBITION, l. 2014,
80.576 km, servisna knjiga

VW Passat Variant 2.0 TDI
BMT Comfortline, l. 2013,
86.896 km, servisna knjiga

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

Kolektiv podjetja Veriga Lesce vam želi miren Božič ter srečno in varno v letu 2018!
www.veriga-lesce.com | prodaja@veriga-lesce.com | www.facebook.com/VerigaKF
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Kranjska cesta 22,
4202 Naklo,
04 25 76 052, 04 25 76 050
051/628 957, 041/697 475

http://www.aggantar.si
Želimo vam miren Božič, v letu 2018 pa
veliko pozitivne energije in dobre volje!

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

OBNOVA
ZAVORNIH
klešč
ŽE OD 90 €
dalje

OBNOVA HIDRAVLIČNih VOLANskih letev,
vključuje notranja končnika in manšete
osebna vozila
330,00€
terenska vozila 390,00€
kombi
440,00€

V našem servisu pa vam nudimo tudi:
• servis vozil: olja, filtri, jermeni, vodne črpalke ...
• diagnostika vozil
• kontrolo in polnenje klima naprav
• optična nastavitev podvozja
• prodaja in montažo gum
DELOVNI ČAS
Od ponedeljeka do četrtka od 8.00 do12.00
in od 13.00 do 17.00 ure
Petek: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00 ure
Ob sobotah, nedeljah in praznikih zaprto
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041-673-987
04 531 51 29

OKULISTIČNA AMBULANTA BERCE

Jesenice • lesce

ŽELIMO VAM VESELE
BOŽIČNE PRAZNIKE
IN DOBER VID V LETU 2018
Tudi očala
so lahko
novoletno darilo!

Rožna dolina 10, 4248 Lesce

www.avto-dom.com

ODKUP VAŠEGA VOZILA ZA GOTOVINO, PLAČILO TAKOJ!

Lesce, Železniška cesta 7
tel: 04 531 89 34
Jesenice, C. Maršala Tita 50
tel: 04 586 24 16

VW, BEETLE 1.6
TDI, LET 2013,
12.800€

FORD, MONDEO VW, GOLF 1.2 TSI, FORD, FOCUS 1,6
1.6 TDCI KAR., LET
LET 2016,
TDCI, LET 2014, NOV
2015, 15.900€
13.900€
MODEL, 11.700€

F E R K
FERK MILOŠ s.p., Cesta Borisa Kidri~a 26/c, Jesenice

JESENICE

ZIMSKI AVTOPLAŠČI NA ZALOGI!
SUPER KONKURENČNE CENE!

Pokličite: 04/586-12-02
Želimo vam vesel Božič,
zdravja ter varne vožnje v letu 2018!

JESENICE
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Najlepše so tiste ugodnosti, ki jih lahko delimo. Pripeljite prijatelja,
VRGHODYFDDOLGUXåLQVNHJDþODQDNLãHQL$QDURþQLNLQREDERVWD
SULKUDQLODýHERYDãDNRGDXQRYþHQDERVWHWDNRYLNRWYDãSULMDWHOM
SUHMHODSRSXVWDQDPHVHþQRQDURþQLQR]DOHWR,QYVHWREUH]
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