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radovljicamarec 2016 www.moja-dezela.si

Festival čokolade, največja čokoladna prireditev v sloveniji, bo
tudi letos v Radovljico privabil čokoladnice iz slovenije in tujine. 
Med 15. in 17. aprilom se bo festival odvijal v starem
mestnem jedru in okolici. več na www.festival-cokolade.si.

Jesenice • lesce
OKULISTIČNA AMBULANTA BERCE

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

OBIŠČITE NAS IN SE ODLOČITE ZA UGODNE CENE, KVALITETO IN TRADICIJO!
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NAJ VAS 
OBLJUBLJENI 

SANJSKI 
POPUSTI NE 
ZAVEDEJO!
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Občina Radovljica predstavlja
OBČINA RADOVLJICA

Programi Mladinskega 
dnevnega centra KamRa
Na Ljubljanski cesti 19 v Radovljici je ok-
tobra lani pod imenom KamRa začel delo-
vati mladinski dnevni center. Njegove pro-
grame izvaja Ljudska univerza Radovljica 
(LUR). KamRa je odprta je od ponedeljka 
do četrtka od 13. do 19. ure, v počitni-
škem času pa je urnik prilagojen. 

Glavni cilj mladinskega centra je nuditi pri-
jeten, varen in ustvarjalen prostor, kjer se 
otroci in mladi različnih starostnih skupin 
zbirajo, aktivno preživljajo prosti čas, do-
bijo brezplačno učno pomoč, informacije 
in potrebno podporo. V centru mladi lahko 
razvijajo svoje potenciale in interese, od-
krijejo nove hobije, pridobijo nova znanja. 

Od ustanovitve se je v KamRi 
že zvrstilo več raznovrstnih 
in zanimivih programov, ki 
so za udeležence brezplačni. 
Z delavnicami, predavanji, 
družabnimi igrami, debatami, 
srečanji ter informiranjem in 
svetovanjem v dnevnem cen-
tru mladim omogočajo kako-
vostno in aktivno preživljanje 
prostega časa. Poseben izziv 
je pritegniti mlade po 18-em 
letu. »V marcu smo za mla-
de od 18. do 30. leta začeli 
štiri neformalne izobraževal-
ne programe. Oblikovali smo 
jih glede na njihove želje in 

potrebe. Gre za programe za izboljševa-
nje ključnih kompetenc, kot so socialne, 
jezikovne in IKT kompetence, in s tem po-
večevanje podjetnosti in zaposljivosti,« je 
povedala direktorica LUR Mateja Rozman 
Amon. Tako so pripravili programa kon-
verzacije v angleškem in nemškem jeziku, 
osnove izdelave spletne strani in uporabe 
socialnih omrežij za marketing, mladi pa si 
bodo lahko izdelali tudi lastni osebnostni 
profil, ki jim bo v pomoč pri izobraževanju, 
iskanju zaposlitve, menjavi delovnega me-
sta. Nekaj mest je še prostih. Na voljo pa 
so tudi podjetniške delavnice, delavnice 
joge in meditacije ter španščine.

Župan Ciril Globočnik: »Namen 
konec lanskega leta sprejete Stra-
tegije za mlade občine Radov ljica 
2016–2021 je vzpostaviti sistem-
sko podporno okolje za razvoj 
mladinskega dela, mladinske poli-
tike in dejavnosti v občini. V naši 
občini ima stalno prebivališče 
2.870 mladih, starih od 15 do 29 
let, ki predstavljajo 15 odstotkov 
prebivalstva občine. S strategijo 
poskušamo odgovoriti na izzive, s 
katerimi se mladi soočajo na rav-
ni celotne države: visoka stopnja 
brezposelnosti, izseljevanje, vse 
pogostejše nestalne in manj ka-
kovostne oblike zaposlovanja, vse 
večja finančna odvisnost od star-
šev, kasnejše oblikovanje lastne 
družine in kasnejša odselitev od 
doma... Zagotoviti želimo pogoje 
za uspešno integracijo mladih v 
posamezne dele življenja lokalne 
skupnosti, spodbuditi njihovo čim 
hitrejše osamosvajanje in aktivno 
družbeno participacijo. 
Prvi uspešno izvedeni ukrep je tako 
vzpostavitev mladinskega dnevne-
ga centra kot osrednje informacij-
ske točke in prostora za izvajanje 
aktivnosti za mlade. Občina je za 
njegovo delovanje v letošnjem letu 
zagotovila 40 tisoč evrov, LUR pa 
se je prijavila tudi na dva državna 
razpisa za sofinanciranje progra-
mov za mlade.« KamRa

Ljubljanska cesta 19, Radovljica
T: 04 537 24 30, M: 041 317 693
E: kamra@guest.arnes.si 
http://www.lu-r.si/
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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

Višja raven storitev ima 
svojo vrednost in ceno 

Velik obseg vlaganj v komunal-
no infrastrukturo, predvsem 
na širšem območju Krope in 
Begunj, je pomembno vplival 
na raven oskrbe s pitno vodo 
ter na odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda. Učinki se že 
odražajo na čistoči potokov 
in reke Save, vzpostavljeni so 
pogoji za boljše varovanje na-
ravnega okolja, predvsem tal 
in podtalnice. Kakovost in za-
nesljivost oskrbe se je dvigni-
la na visoko raven, močno pa 
so se zmanjšale tudi vodne 
izgube.

Za doseganje visokega standarda oskrbe 
prebivalcev in ostalih uporabnikov, ekono-
mičnosti oskrbe s pitno vodo in ravnanja z 
odpadno vodo so vlaganja v infrastrukturo 
ključnega pomena. Učinki se že odražajo na 
čistoči potokov Kroparica, Lipnica, Begunjšči-
ca oziroma Zgoša in Blatnica ter reke Save. 
Malo manj vidni, čeprav nič manj pomemb-
ni, pa so boljše varovanje naravnega okolja, 
predvsem tal in podtalnice. Obseg novozgra-
jenega vodovoda in kanalizacije je bil v letih 
2014 in 2015 največji v zadnjih desetih letih.

V Begunjah že z novo  
komunalno infrastrukturo

V skupnem okoljskem projektu Odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje 
Save je bila v občinah Radovljica, Bohinj in 
Žirovnica zgrajena nova komunalna infra-
struktura. 

V občini Radovljica je bilo v okviru kohe-
zijskega projekta zgrajeno kanalizacijsko 
omrežje v naselju Begunje v skupni dolžini 
5,3 kilometra. Od tega je bilo nekaj več kot 
kilometer in pol povezovalnega kanala. Ob 
izgradnji primarnega kanalizacijskega kana-
la je bila dograjena sekundarna kanalizacija 
in ostali infrastrukturni vodi. Naselje Begunje 
je zdaj povezano z že zgrajenim kanalizacij-
skim omrežjem v skupen sistem, zato v bodo-
če ne bo več mogoče, da bi odpadne vode 
neočiščene prehajale v površinske vode ali v 
podtalnico. 

V Kropi dela zaključena v prvi 
polovici leta 2016

V letu 2015 je bila dokončana gradnja 
preostalega dela primarne in sekundarne 
kanalizacije s hišnimi priključki na območju 
celotne Krope ter večina primarnega in 
sekundarnega vodovoda (približno 5,5 km) in 
hišnih priključkov (skoraj 2 km). V Kropi se bo 
urejanje preostale infrastrukture (ceste, trg, 
javna razsvetljava, elektro-energetski vodi in 
meteorna kanalizacija) in gradnja zadnjega 
dela primarnega vodovoda (na državni cesti 
v Kotlu) predvidoma zaključila v prvi polovici 
leta 2016. Naložbo sofinancira Evropski 
sklad za regionalni razvoj.
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Čistilna naprava Kropa prispeva k varovanju 
naravnega okolja.

Komunala Radovljica je v juliju 2015 prevzela 
v upravljanje novo komunalno čistilno napra-
vo v Lipnici pri Kropi. Do konca leta 2015 je 
bilo na ČN Kropa priključenih približno 90 
odstotkov odjemnih mest iz Krope in nekaj 
odjemnih mest z Brezovice ter z Lipnice. Prve 
meritve na novi ČN kažejo skladne rezultate 
odpadne vode.

Na primarno kanalizacijo in čistilno napravo 
Kropa bo navezana še sekundarna kanali-
zacija naselja Brezovica. V naslednjem ob-
dobju je načrtovana gradnja povezovalnega 
vodovoda in kanalizacije Lipnica - Kamna 
Gorica ter kanalizacije in vodovoda v naselju 
Kamna Gorica.

Na širšem območju Krope in Begunj je bila 
zamenjana dotrajana napeljava javnega vo-
dovoda in individualnih vodovodnih priključ-
kov. Kakovost in zanesljivost oskrbe se je na 
teh območjih dvignila na visoko raven, moč-
no so se zmanjšale tudi vodne izgube.

Med manjšimi, a pomembnejšimi vlaganji 
naj omenimo še izvedbo povezovalnega in 
oskrbovalnega vodovoda v Dvorski vasi in 

na Spodnji Lipnici ter gradnjo kanalizacije 
na Vrtači v Lescah. Na vstopni točki magis-
tralnega vodovoda iz občine Bled v občino 
Radovljica je bil obstoječi objekt opremljen s 
tehnologijo za pripravo vode in vzpostavljena 
daljinsko nadzorovana kontrolna točka.

Izvedba objekta za pripravo pitne vode na 
vodnem viru Ovčje jame v dolini Radovne 
v občini Gorje ima izjemen pomen za trajno-
stno oskrbo prebivalcev občin Gorje, Bled in 
Radovljica. V tem objektu je načrtovana naj-
novejša tehnologija za pripravo pitne vode 
brez dodajanja dezinfekcijskega sredstva. 
Ovčje jame bodo z izgradnjo magistralnega 
vodovoda Hraše – Ledevnica, za katere-
ga ima Občina Radovljica že zagotovljena 
finančna sredstva, postale ključni vodni vir 
za mesto Radovljica in njegovo širšo okolico 
ter nujna podlaga za nadaljnji razvoj vodovo-
dnega omrežja na celotnem območju občine 
Radovljica.

Višja raven storitev ima  
svojo ceno 

Vlaganja v infrastrukturo zagotavljajo viso-
ko stopnjo kakovosti storitev oskrbe s pitno 
vodo in ravnanja z odpadnimi vodami v 
zadovoljstvo vseh, ki bivajo ali poslujejo v 
občini Radovljica. Zavedati se moramo, da 
vlaganja povečujejo vrednost infrastruktu-
re, kar se bo odrazilo tako v večjih stroških 
amortizacije kot zahtevnejšem upravljanju in 
vzdrževanju.

Novozgrajena infrastruktura bo vplivala na 
povečanje premoženja Občine Radovljica, 
kar se bo v letu 2016 odrazilo v večjih stro-
ških najemnine komunalne infrastrukture, 
ki jo Komunala Radovljica plačuje občini. To 
bo posledično vplivalo na višino omrežnine 
infrastrukture, ki je strošek uporabnikov v 
okviru zaračunanih komunalnih storitev.

Cene komunalnih storitev so v letih 2014 in 
2015 ostale nespremenjene, v letu 2016 pa 
bo višja raven storitev vplivala na ceno 
komunalnih storitev.
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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!

Kamnoseške storitve 

GAŠPER MIKOLIČ S.P., MIŠAČE 1, Kamna Gorica, G: 041 756 173

IZRIS IN IZDELAVA SPOMENIKOV•	

OBNOVA OBSTOJEČIH •	
SPOMENIKOV

KLESANJE IN OBNOVA ČRK•	

KOVINSKE ČRKE•	

NASADITVE IN UREJANJE GROBOV•	

KAMNITE POLICE, STOPNICE, •	
KUHINJSKI PULTI

MOŽNOST PLAČILA NA OBROKE.•	
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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

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

velikonočna 
PonUDBa 
prekajeno meso, šunka, krače

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 5,0 l/100km in 116 g/km, emisijska stopnja: EUR06, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0157 g/km. 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. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva 
in specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si. Slike so simbolične. 

ABC Dealership Dealer Road
Dealer City
ABC 1DE
Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

ZADNJI SPOJLER

VEČFUNKCIJSKI ŠPORTNI VOLAN

ČRNA ALUMINIJASTA PLATIŠČA

TEMPOMAT BLUETOOTH

LED DNEVNE LUČI

www.suzuki.si

Alpska 43, 4248 Lesce
T: 04 53 53 805, www.avtomony.si
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kamnoseštvo

VURNIK
nagrobni spomeniki, 
klesanje napisov,
okenske police, 
stopnice, tlaki, 
kuhinjski in
kopalniški pulti

Vurnik Franci s.p.
Gradiška pot 6a
4240 Radovljica

GSM: 041 423 161
TEL: 04 53 15 227

info@kamnosestvo-vurnik.si
www.kamnosestvo-vurnik.si

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
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TRGOVINA ZA MALE IN VELIKE USTVARJALCE
V naši trgovini boste našli širok izbor barv in materialov za hobi ter slikarsko ustvarjanje.

Obiščite nas, čaka vas pestra izbira!

SLIKARSKI 
PROGRAM

oljne barve van Gogh•	
akrilne barve amsterdam•	
akvarelne barve van Gogh•	
pastelne krede •	
Rembrandt
kvalitetna slikarska platna •	
talens (izdelana v eU)

VELIKONOČNO 
USTVARJANJE

stiroporna in plastična •	
jajca v različnih velikostih

velika izbira papirnatih •	
prtičkov
rižev papir z natisnjenimi •	
motivi
decoupage papir•	
potiskan filc z vzorci•	

USTVARJAMO ZA DOM
Kredne barve Fleur
Fleur barve so izjemno prekrivne, mehke 

barve na vodni osnovi. Nanašamo jih lahko 

na les, keramiko, kamen, platno. steklo 

... čudoviti pastelni odtenki lahko tako 

polepšajo praktično vsak predmet v vašem 

domu. Posebna struktura barve nam 

omogoča, da z brušenjem ali s pomočjo 

voska dobimo t.i. obrabljen videz. 

ZA MALE  
USTVARJALNE PRSTKE
Zabavne modelirne mase 

»Silk Clay« in »Foam Clay«

lahko jo oblikujemo samostojno (kot 

plastelin) ali pa z njo okrasimo predmete iz 

neglazirane gline, lesa, stiropora, papirne 

mase, … Maso enostavno nanesemo na 

podlago in počakamo, da se posuši na 

zraku, dodatno lepljenje ni potrebno. 

odPRto:
ponedeljek – petek:  
od 9.00 do 18.00
sobota:  
od 9.00 do 12.00

kranjska cesta 11, Radovljica 
(za glavno avtobusno postajo  

v 1. nadstropju)
t: 041 472 274

e: info@artfrik.si
www.artfrik.si
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Alpska 43, 4248 Lesce
T: 04 53 53 805, www.avtomony.si

elekTRično ZloŽlJivo kolo

promocijska cena
899 eUR

velika iZBiRa SkUTeRJev 
MoDeli 2016

že od 1.350 eUR

ZaŠčiTne 
čelaDe in 
DoDaTna 
oPReMa

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



mojadežela10

V mesecu marcu ob nakupu kolesa  
prejmete na vso dodatno opremo kar 20% popust. 

Podrobnejše informacije o akciji prejmete na 040 366 020, oz. na e-naslovu info@ekstrem.si.

ULICA STANETA ŽAGARJA 2 b, 
RADOVLJICA
( športni park Radovljica )
G: 040 366 020
Delovni čas:  
pon. - petek 9.00 - 12.00  
in 14.00 - 19.00,  
sobota 9.00 - 12.00

KOLESA VRHUNSKIH BLAGOVNIH ZNAMK  
PO UGODNIH CENAH

TORPADO CANDy 24 col 
249€

gotovina 224€

TORPADO MAJA 20 col
199€

gotovina 179€

TORPADO TIGRE 20 col ALU
259€

gotovina 233€

TORPADO VIPER 24 col
249€

gotovina 224€

GIANT ROAM 1 DISC
749€

gotovina 623€ 

GIANT ROAM 2 DISC
599€

gotovina 556€

GIANT TALON 27.5 1 LTD
899€

gotovina 825€

GIANT TALON 27.5 3 LTD
699€

gotovina 652€

GIANT TALON 27.5 4 
569€ 

gotovina 517€

GIANT DIRT E+ 2
2.599€

gotovina 2.236€

GIANT ExPLORE E+ xC
2.099€

gotovina 1.919€

CUBE ACCESS wLS DISC
499€

gotovina 474€

CUBE AIM PRO 
499€ 

gotovina 474€

CUBE ANALOG 
649€ 

gotovina 616€

CUBE REACTION HyBRID PRO 
2.299€ 

gotovina 2.184€

GIANT TCR ADVANCED 2 
1.699€ 

gotovina 1.497€

Možnost nakupa kolesa tudi na 
obroke, 123 Hitri Kredit, Diners 

ali American Express.

Možnost testa ali najema 
električnega kolesa.
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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

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

sobota 8.00 - 12.00

POSEBEj ZA VAS SMO POVEČAlI IN 
PRENOVIlI TRGOVINO!

Za več informacij o prodajni akciji in ogled programa Makita nas obiščite v naši dobro založeni trgovini!

PROdAjA IN SERVIS: • MOTORNIH ŽAG • KOSILNIC • KOS
• VSEH VRST STROJEV ZA VZDRŽEVANJE ZELENIC IN GOZDA

rezkanje - struženje - orodjarstvo kovine in 
plastike - servis pnevmatike in hidravlike

Gozdarski  
meter  
Spencer 

akcija
58,18 €

45,14 €
530,00 €

MOTORNI PREKOPALNIK 
MARKO™ 102

ŽAGA 
JonSered CS 
2238 S

BenCInSKA ŠKroPILnICA 
PM7651H

Redna cena
850,00 €

Promo cena696,00 €

AKU. VRTALNIK-
VIJAČnIK 
DF330DWE

Redna cena
207,40 €

Promo cena149,00 €

Redna cena
328,00 €

Promo cena269,00 €

Vulkanizerstvo Žemlja
Žemlja Janez ml. s.p.,  
Zabreznica 20a, 4274 Žirovnica
M 041 641 197   T 04 580 21 74
www.vulkanizerstvo-zemlja.si

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

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: Šivanje po meri in šiviljska popravila. Vsako sredo 16:00 – 18:00

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

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

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

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.

Metrsko blago: tkanine (viskoza, lan, svila, volna, sintetična vlakna, 
bombaž: jeans, flanela ), pletiva, vezenine, čipke.

Železniška c. 5, 
4248 lesce
04/ 531 80 77
www.monsa.si

udobnougodno modno
Nova kolekcija  

MAyORAL  
pomlad-polletje 2016

Vsako leto velikonočni zajček prihiti
in otroke z pisankami obdari, vsaka

z drugačne ljubezni obarvana, za
vsakega otroka posebej pripravljena,
za vsakega otroka posebej obarvana.

www.tara-by-monsa.si

NAME IT:  

-40 % popust
nosečniška kolekcija 

-50 % popust

OUTFITERS NATION :

 -40 %
 popust
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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 €!

SLOGAN ZLATARSTVA MOHORIČ JE:
A.) POVEJ MI LEPO

B.) POVEJ MI ZLATO 
 odGovoRe Na doPisNiCaH PoŠlJite Na Naslov 
URedNiŠtvo MoJa deŽela, kRoPa 27, 4245 kRoPa 

ali Po elektRoNski PoŠti tine@moja-dezela.si  
NaJkasNeJe do 29.4.2016.

NAGRADNO VPRAŠANJE:

sim
bo

lič
na

 sl
ika

srečna nagrajenka iz decemberske številke Moja dežela je  
Mimi Šanca, Globoko 10, Radovljica. Nagrajenki iskreno čestitamo. sim

bo
lič

na
 sl

ika

Povej mi lepo
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SE ODLOČATE ZA IZDELAVO FASADE  
NA VAŠI HIŠI ALI BLOKU?

Z WEBROM 
JE 
ENOSTAVNO ...

prvi korak ...

Pokličite Weber  svetovalca in se dogovorite
za ogled objekta, kjer vam bodo predstavljene 
pravilne rešitve, postopki sanacije in način 
pridobitve EKO sklada subvencij.

Aleš Meglič

051 675 635

ales.meglic@saint-gobain.com

WEBER IMA
REŠITVE ...

•	 weber.pas	topDry		
naravna in dolgotrajna zaščita 
proti razvoju alg in plesni

•	 weber.therm	plus	ultra		 
najtanjši in najbolj učinkovit 
fasadni sistem

•	 weber.therm	family	035	 
ekonomsko najbolj ugodna 
rešitev za velike objekte

•	 weber.design	 
imitacija opeke, kamna in  
lesa na fasadi

•	 nabor	izdelkov	za	sanacijo	
balkonov

•	 weber.tec	946	injektirna	
krema	
enostavna rešitev za vlažne stene

1.
Ogled in 
svetovanje

3.
Pomoč pri
pripravi popisa

5.

Fasadni sistemi z 
garancijo in ETA 
certifikatom

2.
Pomoč pri 
izmeri objekta

4.
Izdelava 
barvne študije

&
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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

SAdIKe SAdneGA dreVJA• 
SAdIKe ZeLenJAVe, dIŠAVnIC, CVeTLIC • 
VRTNA SEMENA• 
BoGAT IZBor SUBSTrAToV In GnoJIL • 
HUMKO
BoGATA PonUdBA BLAGA ZA VrTIČKArJe• 
CVeTLIČnA KorITA• 

VeLIK IZBor SeMenSKeGA KroMPIrJA• 

doMAČI KoTIČeK
Suhomesnati izdelki, med, sveža jajca, kislo zelje 
in repa, rezanci, makaroni, mlečni izdelki iz go-
vejega, kozjega in ovčjega mleka, vino, Eko moka 
in žitarice, drobno pecivo, domači zeliščni čaji, 
krompir, čebula

SOK IN KIS PRIDELAN • 
IZ LASTNIH JABOLK

KONOPLJINA MOKA • 
IN OLJE

BUČno oLJe• 

AJDOVA MOKA IZ • 
doMAČe ProIZVodnJe

PrIdoBITe SI ZAdrUŽno BonUS KArTICo 
In KorISTITe UGodnoSTI!

Društvo žensk z dežele občina Radovljica vas 
dne 31. marca 2016 ob 10.00 uri vabi v sejno 
sobo KGZ SAVA Z.O.O., ROŽNA DOLINA 50, 
Lesce na predavanje o balkonskih zasaditvah 
in trendih v vrtnarstvu ter predstavitev novega 
kataloga Cvetje za poletje 2016.

Predstavitev bo potekala pod vodstvom Marije 
Hrovat inž. agr. iz Profesionalne vrtnarske 
družbe ter podjetja Humko d.o.o. iz Bleda. 
Izmed prisotnih udeležencev bomo izžrebali  
3 srečneže, ki bodo prejeli praktične nagrade.

SUHI 
JABoLČnI 
KrHLJI!

SMO ZASTOPNIK ZA PRODAJO 
GoZdArSKe oPreMe VITLI KrPAn 
Za vse informacije o nakupu, cenah in rokih 
dobave se obrnite na T: 04 53 53 624  
g. Kristjan Joras ali E: kristjan.joras@kgz-sava.si 
ali se oglasite osebno v komerciali.

noVo!

AKCIJA!
VRHUNSKI AVSTRIJSKI PELETI
KVALITETE A1 
PreVoZ do 10 km GrATIS! 
Informacije na:
T: 04 53 53 619, e: tadeja.kuncic@kgz-sava.si
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Si.mobil Radovljica
Ljubljanska 9, Radovljica

E: info@vo-vo.si
T: 040 413 400

Novi

19 €
že od x 24 mesecev

na paketu
ULTIMATIVNI M

Samsung
Galaxy S7 

00 €22, x 24 mesecev

Si.mobil Radovljica

/ 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! 

OBIŠČITE NAŠO SPLETNO TRGOVINO
www.atletsport.si

NATUR COPATI 
izdelani iz povsem naravnega 

in nebarvanega usnja  
in volnenega filca.

obnova  
sedežnih garnitur, 

jedilnih kotov in stolov

novo!!!

Po vaŠi želji vaM na CoPate lahko izvezeMo ali  
roČno PoslikaMo logotiP vaŠega Podjetja! 


