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Vesel božič ter srečno, uspešno  
in zdravo novo leto 2016! 

Ciril Globočnik
Župan

V imenu  
Občine Radovljica  

vam želim 
lepo praznično vzdušje  

z obilo sreče in zadovoljstva. OBČINA RADOVLJICA

ALPSKA CESTA 68, LESCE, TEL.: 04 53 18 118
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Želimo vam  
blagoslovljene  
božične praznike  
in vse dobro  
v novem letu 2016!

Andrej Župan,  
dekan in duhovniki 
radovljiške dekanije

Vsaka beseda, vsak pogled, 

vsako dejanje in vsak nasmeh 

lahko prinese srečo drugim ljudem. 
Vsak trenutek je lahko nov začetek.
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PIZZERIA

ŠPAGETERIJA

RE IZ AZIP

PIZZE 
TESTENINE

SOLATNI KROŽNIKI
LIGNJI
ZREZKI

PALAČINKE
MALICE

NO
VONOV
O

ODLIČNE PIZZE, kruhkI• 
TESTENINE• 
JEDI PO NArOČILu•  

VEČJA IZBIrA ODLIČNIh 
DNEVNO SVEŽIh MALIC 

od 10.00 do 14.00!

www.lacantina.si

La CANTINA, ul. Staneta Žagarja 2b, 4240 radovljica tel.: 051 433 900 ŠPOrTNI PArk rADOVLJICA
Sprejemamo rezervacije za novoletne zabave

Vesele Božične praznike in  
srečno Novo leto 2016!

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

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

PRAZNIČNA 
SILVESTRSKA 
PONUDBA

• mrežna pečenka
• svinjska ribica
• pljučna pečenka
• tatarski biftek
• prekajeno meso
• suhe domače salame
• pečenice, krvavice
• vse vrste svežega mesa

Želimo vam vesel Božič  
ter okusov polno leto 2016!
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Železniška c. 5, 
4248 Lesce
04/ 531 80 77
www.monsa.si

udobnougodno modno
Božičkov popust 

-20% 
na označene artikle.

Veliko sreče in lepih sanj,
naj vam prinese Božični dan.

In novo leto naj zaživi,
radosti polno, brez solz in skrbi.

SREČNO
2016

nosečniška oblačila
vse -50% artikli iz preteklih kolekcij 

od -30% do -70% 

popusta

Da bilo bi leto pravo,  
da bilo bi leto zdravo,

veliko radostnih dni naj novo leto podari.
SREČNO 2016!

• MASAŽA Z MEDOM
• BERBERSKA MASAŽA
• MASAŽA HRBTA
• KLASIČNA MASAŽA
• MASAŽA Z 

GORČIČNIM OLJEM
• ANTISTRESNA 

MASAŽA GLAVE
• LIMFNA DRENAŽA
• ŠPORTNA MASAŽA

DARILNI BON 
JE LAHKO LEPO 

NOVOLETNO DARILO!

ROŽ’CA
Simona Šlegel s.p.
Ljubljanska cesta 19 (v stavbi aMD) Radovljica
slegel.simona@gmail.com
040 578 274

www.masaza-rozca.si

Možnost nakupa 
darilnih bonov!

MASAŽA JE LEPO DARILO!
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• CALERIO 8.599 €
• SWIFT 9.999 € + bon za 500 €  
  goriva + zimske gume
• VITARA 14.500 € + zimske gume
• JIMNY 16.199 €
• SX4 S-CROSS 15.800 € + bon  
  za 800 € goriva + zimske gume  
  na platiščih 

Hvala, ker nam pustite,  
da vas sladko razvajamo. 
Sre~no, zdravo in  
uspe{no 2016!

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

Torte za vse priložnosti• 
Velika izbira drobnega peciva, • 

dnevno svežih sladic
Odličen domač sladoled• 

Potice različnih vrst• 
Preslikave motivov na torte• 

Poslovni center, Alpska c. 37 b, Lesce
tel.: 04/ 53 18 876, GSM: 041 / 350 159

Anka  Zima s.p. 

Klemen Zima s.p. 
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NOVIPLaMEn
D o B a V L J a  V E z n E  E L E M E n t E

H L A D N O  O B L I K O V A N I  D E L I

V E Z N I  E L E M E N T I

novi PLaMEn, Kropa, d.o.o., 
Kropa 1a, 4245 Kropa, SLOVENIJA 
tel.:+386(0)4 537 97 00 
fax.:+386(0)4 537 97 18
www.noviplamen.si

Vsem zaposlenim, poslovnim partnerjem
ter občankam in občanom želimo
vesele božične praznike, srečno zdravo  
in uspehov polno leto 2016.

85 zaposlenih•	
ISO 9001•	
TS 16949•	

290 ton/mesec•	
95% izvoza•	
nova delovna mesta•	

novi PLaMEn, Kropa, d.o.o. je del skupine Möhling GmbH 
iz Nemčije.

V sedemnajstih letih se je iz nekdanje tovarne PLAMEN 
v stečaju izoblikovalo novoustanovljeno podjetje novi 
PLAMEN, d.o.o. Sprva smo zaposlovali 31 delavcev, danes 
pa podjetje zaposluje 85 ljudi, njihovo število pa se iz leta 
v leto povečuje. Poleg delavcev iz okoliških krajev so s 
proizvodnjo povezani tudi koorporanti iz bližnje in daljne 
okolice. Vsako leto se povečuje krog naših zadovoljnih 
kupcev tako doma kot v tujini. Naši izdelki so namenjeni 
avtomobilski industriji, okovju za stavbno pohištvo, 
pohištveni industriji in so del drugih specialnih izdelkov. 

naš slogan je: Stalno izboljševanje kakovosti pomeni 
zagotovitev in povečanje števila delovnih mest.

ŠtEFan KoDEH s.P.
BrEzoViCa 1C, 4245 KroPa
G: 041 745 663
E: stefan.kodeh@telemach.net
www.uni-plastic.net

Želimo vam vesel Božič in srečno Novo leto 2016!

Smo podjetje z 21 letnimi izkušnjami pri izdelavi unikatnih ročno 
izdelanih žarnih školjk. Izbirate lahko med 7 različnimi barvami 
in 20 ornamenti oziroma motivi. Naše unikatno izdelane žarne 
školjke so lažje, obstojnejše predvsem pa lepše od klasičnih. 

Naše žarne školjke prodajajo pogrebna podjetja po celi Sloveniji, 
v občini Radovljica pa pogrebno podjetje Akris.

Ponudbo žarnih školjk si lahko ogledate na naši spletni strani 
www.uni-plastic.net
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Nudimo vam:
jedi iz žara• 
pečena rebra s prilogo• 
domače koline• 
domače slivove • 
in marelične cmoke
grmado• 
borovničev zavitek• 

ODPRTO: PETEK IN 
NEDELJA 10.00 - 18.00, 
SOBOTA 10.00 - 20.00  
ALI PO DOGOVORU,  
NE GLEDE NA VREME

PO PRIJETNI 
ZABAVI MOŽNOST 

BREZPLAČNEGA 
POČITKA NA  

SKUPNIH LEŽIŠČIH

ŠE POSEBEJ VABIMO 
ZAKLJUČENE SKUPINE  

DO 50 OSEB.

Prešernova ulica 4, Radovljica
ZA TORTE Z MOTIVI PO VAŠI 
ŽELJI ZA ROJSTNI DAN IN 
RAZNA PRAZNOVANJA.

T: 04 531 54 30

OBISK LOVSKE KOČE NA TALEŽU!
T: 041 441 733 • G: 041 622 938

ŽELIMO VAM VESEL BOŽIČ IN SREČNO 
TER ZDRAVO LETO 2016!

SPREJEMAMO 
REZERVACIJE ZA 
PREDNOVOLETNA 

SREČANJA ZA 
ZAKLJUČENE  

DRUŽBE

PREVERITE KAKO DO SUPER POPUSTA!
KRIŽIŠČE ZA ZDRAVSTVENI DOM

* Več na www.generali.si in www.vzajemna.si

tilia@maks1.si040 370 270
Vesele božične in novoletne praznike ter obilo uspehov v letu 2016!
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HRAŠKA CESTA 13, LESCE
T: 04 531 60 00
E: galain.igor@gmail.com
www:gala-in.si
DELOVNI ČAS:  
VSAK DAN 10.00 - 22.00

Zahvaljujemo se vam za obisk in vam obenem želimo  
vesele božične praznike ter zdravo Novo leto 2016! 

PESTRA PONUDBA  •	
IZVRSTNIH PIZZ

ITALIJANSKA HRANA•	

JEDI PO NAROČILU•	

SOLATNI BIFE•	

SLADICE•	

DOMAČE TOČENO PIVO•	

 PROSTOR ZA •	
ZAKLJUČENE DRUŽBE 
DO 40 OSEB

POSEBNA  
PONUDBA!
Lastno domače 

točeno pivo  
v 1,5 l embalaži.

ČIŠČENJE ZARAŠČENIH POVRŠIN•	
POSEK, SPRAVILO IN ODKUP LESA•	

STORITVE IN PREVOZI S HIAB DVIGALOM•	
POSEK IN SPRAVILO LESA TUDI NA PANJU•	

PREDELAVA ODPADNEGA LESA V SEKANCE•	
POSEK IN SPRAVILO POŠKODOVANEGA DREVJA•	

ALPSKA CESTA 84
4248 LESCE
M: 041 618 998
 031 296 608

ERŽEN, d.o.o. Da lubadar se umiri,  
poskrbimo mi!

Naj vam čas Božiča  
prinese veselje in mir,  

v letu 2016 pa vam želimo 
veliko zdravje in sreče! 
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Občina Radovljica predstavlja
OBČINA RADOVLJICA

Rekordna turistična sezona  
v radovljiški občini

Župan Ciril Globočnik: »Praznične 
prireditve so v polnem zamahu, 
prednovoletna okrasitev je zaživela 
v novi podobi, pokrito drsališče 
v radovljiškem športnem parku 
je odprto. 10. decembra bomo 
v Linhartovi dvorani praznovali 
tudi občinski praznik in se javno 
zahvalili nagrajencem, ki  s svojim 
delovanjem bogatijo naše življenje. 
Za občinski praznik, 11. december, 
ki ga praznujemo na rojstni dan 
Antona Tomaža Linharta, vam 
čestitam in želim prijetno praznično 
vzdušje.«

Letošnja turistična sezona je po številu 
gostov in nočitev že pred iztekom leta 
rekordna, kar je predvsem rezultat 
dobrega in prizadevnega dela turističnih 
delavcev ter Javnega zavoda Turizem 
Radovljica, ki s svojimi ciljno usmerjenimi 
aktivnostmi uspešno zagotavlja podporo, 
povezovanje in promocijo turističnim 
ponudnikom.

Podatki kažejo, da so namestitveni objekti 
v občini Radovljica v obdobju od januarja 
do oktobra 2015 zabeležili 57.103 
gostov, ki so v tem obdobju ustvarili 
144.091 nočitev. Še vedno močno 
prevladujejo gosti iz tujine (več kot 90% 
gostov in nočitev), 48% vseh gostov je 
bivalo v kampih, kjer so ustvarili 64% 
vseh nočitev, od tega kamp Šobec kot 
največji nastanitveni objekt občine 60% 
vseh nočitev. Po številu nočitev v letošnji 
sezoni mu sledita hotela Lambergh v 
Dvorski vasi in Krek v Lescah. Glavni 
izziv pa ostaja podaljšanje dobe bivanja 
gostov.

Turizem Radovljica tudi s tem namenom 
razvija, nadgrajuje in uvaja vedno nove 
produkte in prireditve, kot so turistični 
avtobus »Hop on - Hop off Radolca«, 
vodeni kolesarski izleti, Festival čokolade, 
ki ga je letos obiskalo 50 tisoč ljudi, in 
novembrski Okusi Radolce, v katerih je 
letos povezanih že enajst gostišč, ki na 
svojih menijih po enotni ceni ponujajo 
vrhunsko pripravljene jedi iz sezonskih 
lokalnih sestavin.

V načrtih za prihodnje mesece so 
še določitev razvoja turizma v občini 
Radovljica v prihodnjih letih z novo 
turistično strategijo, prenova in 
posodobitev turističnih spletnih strani, 
tesnejše povezovanje v okviru Julijskih 
Alp in mnogi drugi projekti. Med njimi sta 
tudi osvežena, bolj ambiciozna praznična 
decembrska okrasitev, ki je že na ogled, ter 
vsebinska oživitev starega dela Radovljice. 
Tako so za december pripravili pester 
program Prazničnega sejma z različnimi 
prireditvami na Linhartovem trgu. 

Foto: Miran Kambič
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Komunala Radovljica, d.o.o.,
Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica
T: 04/537 01 11, E: info@komunala-radovljica.si, 
www.komunala-radovljica.si

Spoštljivo do okolja,  
odgovorno z e-odpadki

Postavitev je Komunali Radovljica, 
d.o.o., omogočila družba ZEOS, 
d.o.o., in je del pilotnega projekta, ki 
ga je družba prijavila v okviru kandi-
dature za projekt LIFE z naslovom 
»Gospodarjenje z E-odpadki«. Posta-
vitve zbiralnikov so prvi korak pribli-
ževanja oddaje e-odpadkov in odpa-
dnih baterij končnim uporabnikom.

Z novim načinom zbiranja manj-
ših  e-odpadkov in odpadnih baterij 
bomo zagotovili, da tovrstni odpadki 
ne bodo končali na nepravih mestih 
in s tem obremenjevali naše okolje.

Glede na odprtino zbiralnika lahko 
občani oddajo:

sesalnike, likalnike, opekače, budil-•	
ke, tehtnice, sušilnike, brivske apa-
ra te;
tablice, prenosne in žepne računal-•	
nike, telefone, mobilne telefone;

in svinec, živo srebro ter kadmij, ki 
negativno vplivajo na okolje in zdrav-
je ljudi. Električno in elektronsko 
opremo je mogoče reciklirati. 

Da prebivalci radovljiške občine 
sodijo med ekološko bolj osveščene, 
dokazujejo vse od leta 2009, saj na 
prebivalca letno zberemo od 4,3 
do 5,5 kilograma odpadne električ-
ne in elektronske opreme. Komunala 
Radovljica, d.o.o., je ob desetletnici 
organiziranega ravnanja z odpadno 
električno in elektronsko opremo od 
družbe ZEOS, d.o.o., prejela prizna-
nje za največje zbrane količine odpa-
dne električne in elektronske opreme 
na prebivalca. 

Skrb za okolje nas povezuje, zato  
e-odpadke in odpadne baterije pravil-
no ločujte tudi vi! Oddate jih lahko 
v Zbirnem centru Radovljica, jih 
odvržete v zbiralnik pred TNC 
Mercator v Lescah ali naročite 
kosovni odvoz.

manjše radijske sprejemnike, video-•	
kamere, manjše glasbene instru-
mente;
električno orodje;•	
igrače, opremo za prosti čas in •	
šport;
odpadne baterije.•	

Vse več odpadkov, ki 
ogrožajo naše zdravje 
in okolje

Količina e-odpadkov vsako leto na-
rašča. Odpadna oprema vsebuje ne-
varne snovi, ki tanjšajo ozonski plašč 

Zabojnik pred TNC Mercator v Lescah vas vabi, da e-odpadke in baterije pravilno odložite.

Naj vam v novem letu življenje  
obarvajo pisane priložnosti,  
prešerno razpoloženje in sposobnost,  
da vsakemu dnevu podarite možnost,  
da zasije v vašem življenju.

Sijajno
2016

Radovljiška občina je ena prvih, kjer imajo uporabniki na voljo zbiralnik 
za zbiranje manjših odpadnih električnih in elektronskih odpadkov  
(v nadaljevanju e-odpadkov) ter odpadnih baterij. Zabojnik je od 27. novembra 
2015 postavljen v zbiralnici ločenih frakcij pred TNC Mercator v Lescah. 
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MERCATOR 
CENTER 
LESCE

hRANA
ČAJI

DARILA

NARAVNA 
KOZMETIKA

pREhRANSKA 
DOpOLNILA

NARAVNA 
ZDRAVILA

ugODNOSTI

V letu, ki prihaja,  
naj vam kamenčki sreče,

zdravja, veselja,  
notranjega miru...

zapolnijo mozaik lepih dni!

NOVOLETNA
DARILA

Karis d.o.o.
Alpska 37, Lesce
tel.: 04/531 87 57

Re Mi trgovina z metrskim blagom v Lescah ima široko 
ponudbo metrskega blaga za različne priložnosti, šiviljski 
pribor in pozamenterijo (zadrge, sukanci, gumbi, volne, 
gobelini, šiviljski pripomočki).
Ponujamo vam velik izbor modnih tkanin za vsak dan, blaga 
priznanih blagovnih znamk, materialov za poslovno modo, šport 
in prosti čas, ter široko ponudbo dekorativnih materialov za dom in 
gospodinjstvo.

Velika izbira metrskega blaga: tkanine (viskoza, lan, svila, 
volna, sintetična vlakna, bombaž: jeans, flanela, damast ), 
pletiva, vezenine, čipke.

Nahajamo se v pritličju poslovne stavbe,  
nasproti železniške postaje.

računovodski servis Karis radovljica z več kot 20 letno 
tradicijo vam nudi naslednje storitve:

računovodske storitve za pravne osebe in zasebnike•	
davčno in poslovno svetovanje•	
izdelava letnih poročil za namene davčnega in statističnega poročanja•	
opravljanje plačilnega prometa (elektronsko in ročno)•	
kadrovske storitve (prijave–odjave delavcev) •	
izterjave denarnih terjatev - E-izvršbe•	

Karis D.o.o.
PrEŠErnoVa CEsta 4, 4240 raDoVLJiCa
t: 04 530 38 90
M: 051 346 996
E: karis.doo@siol.net

DELOVNI ČAS: Ponedeljek - petek: 8:00 - 19:00, Sobota:  8:00 - 12:00
ŠIVILJA: Po dogovoru šivanje po meri in šiviljska popravila.

Delovni čas: Ponedeljek - petek od 7. do 15. ure.

BLAGO ZA 
SVEČANE PRTE! 

IZDELAVA SEDEŽNIH •	
GARNITUR PO MERI
OBNOVA SEDEŽNIH GARNITUR•	
TAPETNIŠKA DELA•	
POLAGANJE ITISON IN •	
TAPISON PODOV

MARJAN SLAK S.P.
POTOKI
G: 041 715 032

Želimo vam 
vesel Božič  

in zdravo ter 
idej polno leto 

2016!
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UltraGrip 9
205/55R16 91T

Winter  
Response 2
195/65R15 91T

ZIMSKE GUME

NA ZALOGI !!!

www.vulco.si HITRI SERVIS. ZA SREČNO POT.

Winter  
Response 2
195/65R15 91T

UltraGrip 9
205/55R16 91T

Navedene so priporočene 

maloprodajne cene za 4 pnevmatike 

z montažo, centriranjem in ventili!*

VAŠI STROKOVNJAKI 
ZA PNEVMATIKE

VULCO Slovenija

* Akcija poteka od 15. oktobra do 30. novembra 2015 (oziroma do izteka 
zalog) na izbranih Vulco servisih. Več informacij najdete na www.vulco.si.

*Navedene so maloprodajne cene za navadne ventile in plačilo z gotovino.

www.vulco.si HITRI SERVIS. ZA SREČNO POT.

Winter  
Response 2
195/65R15 91T

UltraGrip 9
205/55R16 91T

Navedene so priporočene 

maloprodajne cene za 4 pnevmatike 

z montažo, centriranjem in ventili!*

VAŠI STROKOVNJAKI 
ZA PNEVMATIKE

VULCO Slovenija

* Akcija poteka od 15. oktobra do 30. novembra 2015 (oziroma do izteka 
zalog) na izbranih Vulco servisih. Več informacij najdete na www.vulco.si.

*Navedene so maloprodajne cene za navadne ventile in plačilo z gotovino.

Želimo vam vesel Božič  

in srečno ter varno vožnjo 

v Novem letu 2016!

Tečaji potekajo celo leto•	
Šola za mladiče•	
Šola za pubertetnike•	
Šola za odrasle pse•	
Zabavni tečaji za pse•	
Priprave na B-BH•	
Nimate časa za šolanje psa?•	
Če nimate časa, da bi psa vozili •	
na tečaje, v vaši odsotnosti lahko 
šolanje vašega psa prevzamem  
v svoje roke.

Šolanje poteka v malih skupinah. 
Individualni pristop.

Cilj je pomagati pasjim vodnikom-
lastnikom do lažjega razumevanja 
pasjega vedenja in izšolati psa 
tako, da boste z njim preživeli 
kvalitetne trenutke.

Anja Kernc
Breg 22a, 4274 Žirovnica

T: 040 830 245
E: info@pridne-tacke.si

www.pridne-tacke.si

Toplo ognjišče in 
smeh v očeh,

iskreno želim vam 
v teh prazničnih 

dneh, da zdravja in 
srečnih trenutkov 
nešteto, v obilju 

nasulo bi vam  
novo leto 2016.
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LinHartoV trG 4 
(stari del mesta) raDoVLJiCa

t: 04 531 00 61

C. M. tita 18
JEsEniCE
t: 04 583 20 84

DELoVni čas: Pon. - PEt. 9:00 - 12:00 in14:00 - 18:00, soBota 9:00 - 12:00
nEDELJa in PrazniKi zaPrto

Moja dežela skriva zaklad
PraViLno oDGoVoritE na naGraDno VPraŠanJE in sE PotEGuJtE  

za srEBrno VEriŽiCo z oBEsKoM V VrEDnosti 40 €!

aLi JE MoŽno V zLatarstVu MoHorič KuPiti 
DariLnE BonE za razLičnE PriLoŽnosti?

 Da    nE 
 ODGOVORE NA DOPISNICAH POŠLJITE NA NASLOV 
UREDNIŠTVO MOJA DEŽELA, KROPA 27, 4245 KROPA 

ALI PO ELEKTRONSKI POŠTI tine@moja-dezela.si  
NAJKASNEJE DO 29.1.2016.

naGraDno VPraŠanJE:

sim
bo

lič
na

 sl
ika

Srečna nagrajenka iz septemberske številke Moja dežela je  
Matilda reš, Vrbne, Radovljica. Nagrajenki iskreno čestitamo. sim

bo
lič

na
 sl

ika

Povej mi lepo

Zlatarstvo Mohorič Vam želi  
lepe božične praznike, ter uspešno in  

zlatih trenutkov polno leto 2016
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Zapuže 36 | 4275 Begunje na Gorenjskem | +386 (0)31 334 498

Marko Prešeren
direktor

info@mizarstvo-preseren.si | www.mizarstvo-preseren.si
Zapuže 36 | 4275 Begunje na Gorenjskem | +386 (0)31 334 498

Marko Prešeren
direktor

info@mizarstvo-preseren.si | www.mizarstvo-preseren.si

Mizarske storitve, zaključna gradbena dela

...z vrhunsko kakovostjo do zadovoljne stranke

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

• Montaža pohištva  ter izdelava po meri
• Izdelava lesenih balkonskih ograj
• Polaganje podov (laminata, parketa)
• Montaža lesenih opažev ter predelnih sten iz gips plošč
• Adaptacije bivalnih prostorov
• Popravila  klasičnega in ladijskega interierja
• NOVO! OPREMljANjE AVTOdOMOV

Želim vam Vesel Božič in  
vse dobro v prihajajočem letu 2016!

Prihranki vse do 4.000 €
Prodajna akcija s prihranki vse  
do 4.000 € in dodatnimi ugodnostmi:
+ 4 zimske gume *
+ obvezno kasko zavarovanje **
+ letna vinjeta **
+ 5 let garancije brez omejitve kilometrov

Alpska 43, 4248 Lesce
T: 04 53 53 805 www.avtomony.sivabljeni na 

testno voŽnjo

*   Ob nakupu avtomobila dobite 
     4 zimske gume za 1 €.
** Ob nakupu avtomobila preko 
    Hyundai financiranja dobite obvezno 
    zavarovanje in letno vinjeto za 1 €.

Akcija velja za omejeno serijo vozil Hyundai vse do razprodaje zalog.
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ANTON NOVAK D.O.O.  |  HRAŠE 19, LESCE
T: 04 533 34 12  |  GSM: 041 655 987  |  GSM: 040 887 112  |  www.anton-novak.si  |  E: info@anton-novak.si

POGREBNE STORITVE
 

UREDITEV POKOJNIKA• 
UREDITEV DOKUMENTACIJE• 
PREVOZI POKOJNIKA• 
DOSTAVA ŽALNIH IKEBAN,  • 
CVETJA, SVEČ, ...
NAROČILO PEVCEV ALI TROBENTAČA• 

 
 

POGREBNI ARANŽMAJI

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

/ CoPati in PasoVi / oBLazinJEno PoHiŠtVo /
/ oDrsKE zaVEsE / naVtiKa /

/ PonJaVE za aVtoMoBiLE in PriKoLiCE /  
/ ŠPortna oPrEMa za tELoVaDniCE /

CoPati so LaHKo 
PriMErno ProMoCiJsKo 

aLi PosLoVno DariLo! 

Želimo vam  
vesel Božič ter zdrav 

in udoben korak  
v letu 2016!

oBiŠčitE naŠo sPLEtno trGoVino
www.atletsport.si
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Rožna dolina 50, 4248 lesce
tel.: 53 53 610, fax: 04/53 53 621, 
e-mail: info@kgz-sava.si, 
internet: www.kgz-sava.si

Trgovina Lesce
tel.: 535 36 16, 
 535 36 19 (nabava), 
 535 36 23, 
e-mail: trgovina@kgz-sava.si
Odprto: ponedeljek - petek 8.00 - 19.00,     
sobota 8.00 - 12.00

SADOVNJAK RESJE
T: 04 53 09 250, 04 53 09 251
E: resje@kgz-sava.si

PRODAJA V SADOVNJAKU RESJE:
SREDA, PETEK 9.00 - 16.00, 
SOBOTA 9.00 - 12.00 

pirotehnika
30% 
popust* 

do 31.12.2014
*Popust ne velja za artikle v akciji, popusti se ne seštevajo.

kupon

PRODAJA
NOVOLETNIH

SMREČIC
VELEPRODAJA 
T: 04/ 53 53 619 
E: tadeja.kuncic@kgz-sava.si

PRODAJA 
04/ 53 09 250 
04/ 53 09 251 
04/ 53 53 623 
E: resje@kgz-sava.si 

Kupon velja v cetrtek 24.12.2015 in  
31.12.2015

Kupon ne velja za akcijske artikle. 
Popusti se med seboj ne seštevajo.

JABOLKA PRIDELANA NA NARAVI  • 
PRIJAZEN NAČIN
JABOLČNI KIS    • •		JABOLČNI SOK
AJDOVA MOKA IZ LASTNE PRIDELAVE• 

NOVO!
KOTIČEK Z IGRAČAMI ZA 
MLADE NADOBUDNEŽE! 

NOVO!
SUHI JABOLČNI KRHLJI!

LOPATE ZA SNEG• 
SNEŽNE FREZE• 
SOL ZA POSIPANJE• 
PTIČJE HIŠICE IN HRANA • 
ZA ZUNANJE PTICE
PELETI ZA KURJAVO• 
VSE ZA KOLINE• 

BOŽIČNE 

ZVEZ
DE

NOVO!
KAMINI

NA DRVA

•
ir saVnE, FinsKE in 

KoMBiniranE saVnE  
izDELanE Po MEri

•
VrtnE saVnE

•
MasiVno PoHiŠtVo Po MEri

•
stoPniCE

•
KuHinJE Po MEri

MizarstVo DrEn s.P.
JaKoB KaVčič

KroPa 3D, KroPa
GsM: 051 613 630

E: info@dren.si

www.dren.si

Naj vam toplota savne 
in domačnost masivnega 
pohištva izdelanega v 
mizarstvu Dren lepšajo 
vse dni v letu 2016 !
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Alpska cesta 37A
4248 Lesce

Odpiralni čas od pon. do pet.
od 9.00 do 18.00

Sobota od 9.00 do 12.00

noVo V LEsCaH! 
V tC LEsCE, nasproti železniške postaje 

nad Gorenjskimi lekarnami

V PrazničnEM  
DECEMBru  

Vas razVEsELJuJEMo  
z nizKiMi CEnaMi 

in Do 30% 
GotoVinsKiM 

PoPustoM!

MoDa za DaME  
VsEH GEnEraCiJ  

in PostaV 

sVEčana oBLačiLa za 
razLičnE PriLoŽnosti!

DOSTAVA HRANE NA DOM 
OD 11:00 - 22:00

Obiščite nas vsak dan od 11:00 - 23:00  
in poskusite naše specialitete.

ALPSKA CESTA 33, 
LESCE
T: 04 531 70 00
M: 041 977 666

PostrEŽEMo VaM:
HLADNE IN TOPLE •	
PREDJEDI
JUHE•	
SOLATNE KROŽNIKE•	
RIŽOTE•	
POLENTE•	

RAZLIČNE VRSTE •	
TESTENIN
PIZZE•	
SPECIALITETE IZ KRUŠNE •	
PEČI (HOBOTNICA, 
FLORENTINEC, LIGNJI,...)

PREGREŠNO OKUSNE  •	
SLADICE

NOVO NA lETAlIŠČU lESCE!

lEP AMBIENT• 

OdlIČNE jEdI TAKO  • 
MESNE KOT RIBjE

KOSIlA• 

BOŽANSKE SlAŠČICE• 

TORTE PO NAROČIlU  • 
ZA RAZNE  
PRIlOŽNOSTI

BEGUNjSKA CESTA 10, lESCE, T: 059 931 154
dElOVNI ČAS Od PONEdEljKA dO NEdEljE Od 9.00 – 23.00

Pričakuje vas prijazno osebje ter  
prijeten ambient v starem mestnem jedru Lesc

Dnevno sveže malice, kosila od 11:00 - 17:00

Želimo vam vesel Božič in srečno, zdravo ter gurmanskih užitkov polno leto 2016!

Prostor za zaKLJučEnE DruŽBE.  
rEzErVaCiJE  na ŠtEViLKi 04 531 70 00

Prostor za zaKLJučEnE DruŽBE.  
rEzErVaCiJE  na ŠtEViLKi 059 931 154

sPrEMLJaJtE nas  
na FaCEBooKu
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nedelja zvečer je in vi bi se radi malo 
spočili na kavču pred televizijo. Vendar 
veste, da vas čaka še kup nezlikanega 
perila in da so med njimi številne srajce. 
Med tednom ni časa, vikend je pa tudi 
prehitro minil …

Likanje srajc je opravilo pri katerem uživa 
le malokdo. Poleg tega, da moramo biti 
natančni, da je srajca res lepo zlikana, nam 
vzame tudi veliko časa, ki nam ga vsem 
kronično primanjkuje. Če za službo vsak 
dan potrebujete svežo srajco, je to kar nekaj 
dela. Vendar si ga lahko olajšate, oziroma še 
bolje: tega dela se lahko za vedno znebite! 
Podjetje Šengar  vam v svojih številnih 
poslovalnicah nudi kvalitetno in cenovno 
ugodno rešitev. V njihovih poslovalnicah 
poteka stalna akcija, kjer vas bo pranje in 
likanje ene srajce stalo samo 1 evro!

Podjetje Šengar je na trgu prisotno že od 
leta 1991 in ima poslovalnice širom po 
sloveniji. Najdete jih v Kranju, Medvodah, 
na Bledu, Vrhniki, v Logatcu, Kamniku ter v 
Ljubljani ( Plava Laguna, Šiška in Šentvid). 
Poleg servisa srajc je njihova glavna skrb 
kemično čiščenje oblačil, kot so suknjiči, 
hlače, ženske obleke, zimska jekne, plašči, 
svileni izdelki… Poleg tega čistijo vse vrste 
tekstila od odej, preginjal do blazin, merino 
posteljnine, preprog, usnjenih in krznenih 
izdelkov ter vseh ostalih, ki jih sami doma 
ne morete očistiti.

Zaupajo jim številni hotelirji in gostinci, za 
katere perejo namizno perilo in posteljnino. 
Večje kose likajo na likalnih valjih, manjše 
in bolj zahtevne pa ročno z industrijskimi 
likalniki. Skrbijo pa tudi za čiste delovne 
obleke za mehanične in druge delavnice.

To da so prisotni že toliko let in na toliko 
lokacijah, vsekakor priča, da so njihove 
storitve več kot dobre. Perilo, ki ga očistijo, 
operejo in zlikajo, pridejo tudi iskat in vam 
ga dostavijo čistega ter zlikanega na vaš 
dom ali delovno mesto ...

Za pranje ter likanje srajc lahko 
prenehate izgubljati čas, denar in 
živce. Podjetje Šengar vam srajco 
opere in zlika za 1 evro! Poiščite vam 
najbližjo poslovalnico in se znebite 
likanja srajc za vedno!

njihove storitve  obsegajo čistilnico, 
pralnico in šiviljski servis. Pri šiviljskem 
servisu slovijo po tem, da popravijo zgolj 
tisto kar potrebujete; če je torej pri zadrgi 
potrebno zamenjati samo ključek, vam ne 
bodo zamenjali cele zadrge. To pomeni, 
da obdržite originalno in še cena je nižja 
kot sicer. V šiviljskem servisu vam lahko 
oblačila skrajšajo, pokrpajo, zožijo ali 
podaljšajo. Kadar vam krajšajo kavbojke, 
jih skrajšajo z originalnim robom in tako 
izgled vaših najljubših hlač ostane isti kot 
pred posegom.

Še preden zares stisne mraz, pa le poiščite 
vam najbližjo poslovalnico Šengar in 
prepustite svojo zimsko garderobo 
strokovnjakom. Jakne in plašče iz različnih 
materialov bodo strokovno očistili in jih 
pripravili na zimo. Z njimi pa se boste lahko 
posvetovali tudi o hrambi in spravljanju 
poletnih oblačil, ki jih kar nekaj časa ne 
bomo potrebovali.

Podjetje Šengar je eno tistih podjetij, ki s 
svojo strokovnostjo, usposobljenostjo in 
prijaznim odnosom poskrbi za popolnoma 
vsakdanje skrbi, ki pa vam lahko prihranijo 
veliko časa in energije.

Priznajte! Zamikalo vas je, da jim dostavite 
vsaj vse srajce in izkoristite ugodno pranje 
in likanje za 1 euro na srajco. Srajca vas bo 
zlikana počakala v zaščitni foliji. Ko boste 
enkrat preizkusili njihove storitve, se boste 
z veseljem vračali.

Še več o čistilnici, pralnici in šiviljskih 
popravilih Šengar pa si lahko preberete na 
njihovi www.sengar.si

radi likate srajce?

Šengar d.o.o.
Poslovalnica: Bled, Ljubljanska 26 
Tel.: 051/648-359
info@sengar.si, www.sengar.si

20 % popusta
na kemično čiščenje

(popust ne velja za šivanje in pranje srajc)
Popust se lahko koristi do konca februarja 2016.

STALNA AKCIJA
pranje in likanje srajce

1€
kos
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 Vse vrste kozme toritev 
 z an etmaji

Akcija velja do 31.12.2015

 JAPONSkO VrISOVANJE OBrVI

AkCIJA
Permanentno francosko lakiranje
ali barvno lakiranje le 15 EUR

DArILNI BON 
decemberska pr

za

• specialistični okulistični pregledi 
• potrdilo za vozniški izpit
• predpisovanje očal
• zdravljenje očesnih bolezni
• očala z naročilnico (RECEPT lahko 

tudi BREZ dOPlAČIlA)
• BREZPlAČNO določanje in 

kontroliranje dioptrije
• VSAK ČETRTEK in PETEK v lescah 

specialistični okulistični pregledi

Tudi očala so lahko 
novoletno darilo!

ŽELIMO VAM VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE 
IN DOBER VID V LETU 2016

DO NOVIH KOREKCIJSKIH OČAL  
Z NAROČILNICO VSEH OKULISTOV 

V SLOVENIJI, 
LAHKO TUDI BREZ DOPLAČILA!

Jesenice, telefon: 04 586 24 16
Lesce, telefon: 04 531 89 34


