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AVTO-DOM, MATEJ STARE S.P.
Rožna dolina 10, 4248 Lesce

PRI ŽITU GORENJKA V LESCAH

041-673-987
www.avto-dom.com

NISSAN,  
QASHQAI 
+2 1.6,
LET 2011
cena 12.800€

ODKUP VOZIL ZA •	
GOTOVINO -  
PLAČILO TAKOJ!

PRODAJA VOZIL•	

NAKUP VOZIL  •	
NA POLOŽNICE IN  
HITRI KREDIT

BREZPLAČNE  •	
CENITVE VOZIL

UVOZ VOZIL IZ  •	
TUJINE PO NAROČILU

OD 8-19 H  •	
POKLIČITE ZDAJ!

ŠKODA  
YETI  
1.6 TDI 
L.2011 
cena 10.900€

Okusi Radol’ce  
v novembru  
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Občina Radovljica predstavlja
OBČINA RADOVLJICA

Novo šolsko leto v radovljiških 
osnovnih šolah in vrtcih

Župan Ciril Globočnik: »Med 
aktualnimi projekti, ki jih pripravljamo 
za izboljšanje učinkovitosti javnih 
stavb, za naslednji državni razpis 
za sofinanciranje sta prednostni 
energetski sanaciji stavb vrtca v 
Radovljici in Osnovne šole Staneta 
Žagarja Lipnica. Energetske 
sanacije stavb šol in vrtcev že 
kažejo prihranke pri porabi energije 
in njenih stroških. Pri načrtovanju 
obnov spodbujamo tudi ogrevanje 
na lesno biomaso, saj gre za okolju 
prijazen in obnovljiv vir energije z 
velikimi zalogami v naši neposredni 
okolici, pa tudi izkoriščanje sončne 
energije - fotovoltaika.«

Radovljiške vrtce v sedmih enotah v 
Radov ljici, Lescah, Begunjah, Kamni Gori-
ci, Kropi, na Brezjah in Posavcu od 1. sep-
tembra lahko obiskuje 779 otrok v 42 od-
delkih. Prvič je v vrtec vstopilo 187 otrok.

Osnovne šole v radovljiški občini – OŠ 
A. T. Linharta Radovljica s podružnično 
šolo v Mošnjah in Ljubnem, OŠ F. S 
Finžgarja Lesce s podružnično šolo v 
Begunjah, OŠ Staneta Žagarja Lipnica 
s podružnično šolo na Ovsišah in OŠ 
Antona Janše Radovljica - pa v šolskem 
letu 2015/2016 obiskuje 1637 učencev. 
Med njimi je 211 prvošolcev, 12 več kot 
preteklo šolsko leto.

To poletje je občina zaključila energetsko 
sanacijo leške šole in zadnjo fazo begunjske 
osnovne šole z energetsko sanacijo fasade. 
Obe naložbi z visokim deležem sofinancira 
Kohezijski sklad. V vrtcu v Kropi je bilo 
zamenjano stavbno pohištvo in talne 
obloge. V času šolskih počitnic so na vseh 
osnovnih šolah izvajali tudi vzdrževalna 

dela, med večjimi so obnova sanitarij na OŠ 
F. S. Finžgarja Lesce in OŠ Antona Janše 
Radovljica, v teku je še ureditev kotlovnice 
na lesno biomaso (pelete) na Podružnični 
šoli Ljubno. Za obnove in investicijsko 
vzdrževanje šol občina letos namenja skoraj 
800 tisoč evrov. 

V območju OŠ A. T. Linharta Radovljica je 
bila urejena varna šolska pot za učence, 
ki prihajajo v šolo iz smeri Kranjske 
ceste. Obnovljena je bila tudi pešpot ob 
Obli gorici od zdravstvenega doma in 
na novo urejena od Borove hiše mimo 
Šlandrovega doma do šole. Za varnejšo 
pot v radovljiško šolo je bila izvedena 
še talna osvetlitev prehoda za pešce čez 
Gorenjsko cesto pri teniškem igrišču. Pri 
OŠ Staneta Žagarja v Lipnici pa je bila 
stara avtobusna nadstrešnica zamenjana 
z novo in s preureditvijo postajališča 
zagotovljena boljša preglednost ter 
omogočeno, da se učenci, ki čakajo 
prevoz, zadržujejo na površinah, 
namenjenih pešcem.

Osnovni šoli v Lescah in Begunjah v novi podobi.
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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

Komunalna infrastruktura  
za višjo raven storitev

V zadnjih letih je razvoj občine Radovljica zaznamoval 
velik obseg vlaganj v komunalno infrastrukturo, 
predvsem na širšem območju Krope in Begunj. Skupni 
obseg novozgrajenega vodovoda in kanalizacije je bil v 
letu 2014 največji po izgradnji čistilne naprave Radovljica 
v letu 2007. Sočasno smo zamenjali tudi obstoječe 
dotrajano vodovodno omrežje. Vlaganja v komunalno 
infrastrukturo so v letu 2015 na podobni ravni.

Za doseganje visokega standarda oskrbe prebivalcev in drugih 
uporabnikov, ekonomičnosti oskrbe s pitno vodo in ravnanja z od-
padno vodo so vlaganja v infrastrukturo ključnega pomena. 

Oba večja projekta gradnje komunalne infrastrukture v Kropi in 
Begunjah sta v teku. Na širšem območju Krope in Begunj smo zamenjali 
tudi dotrajano napeljavo javnega vodovoda in individualnih vodovodnih 
priključkov. Kakovost in zanesljivost oskrbe se je na teh območjih dvignila 
na visoko raven, močno pa so se zmanjšale tudi vodne izgube. 

Komunalna infrastruktura v Kropi
V okviru projekta gradnje komunalne infrastrukture Kropa so bile v 
letu 2014 zgrajene čistilna naprava Kropa, pretežni del primarne 
kanalizacije (3 od načrtovanih 4,5 km v naseljih Brezovica, Lipnica 
in Kropa) ter del sekundarne kanalizacije (1,4 km). Letos je bila 
dokončana gradnja preostalega dela primarne in sekundarne 
kanalizacije s hišnimi priključki na območju celotne Krope. Prav tako 
bo v letošnjem letu zgrajena večina primarnega in sekundarnega 
vodovoda (približno 4,5 km) in hišnih priključkov. Zaključek gradnje 
preostalega manjšega dela primarnega vodovoda (na državni cesti 
v Kotlu) se načrtuje pomladi 2016.

Občina Radovljica je v obdobju 2013–2015 za gradnjo komunalne 
infrastrukture v Kropi namenila skupaj 6,5 milijona evrov. Naložbo 
sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.

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

Komunalna infrastruktura v Begunjah

V okviru kohezijskega projekta štirih občin Občina Radovljica gradi 
tudi primarno, sekundarno in terciarno kanalizacijsko omrežje v 
naselju Begunje. 

Gradnja kanalizacijskega omrežja v Begunjah, ki se je začela v 
začetku leta 2014, obsega izgradnjo kanalizacije v skupni dolžini 
5,3 kilometra. Projekt je zaključen, jeseni bo pridobljeno uporabno 
dovoljenje. Na novo omrežje bo lahko priključenih 747 prebivalcev 
Krajevne skupnosti Begunje.

Vrednost projekta je približno 1,4 milijona evrov, od tega 1 milijon 
prispevata Kohezijski sklad in državni proračun. V občinskem 
proračunu za leto 2015 je za ta projekt zagotovljenih približno 
720 tisoč evrov. V Begunjah se sočasno izvaja tudi rekonstrukcija 
primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja.

Poleg projektov v Begunjah in Kropi med opravljenimi deli v letu 
2014 velja omeniti še izvedbo UV dezinfekcije v Podnartu, sanacijo 
uličnega vodovoda in kanalizacije Žale v Radovljici, ureditev iztoka 
CČN Radovljica v Savo in zaključek sanacije vodovoda v Mišačah. 
Na vstopni točki magistralnega vodovoda iz občine Bled v občino 
Radovljica je bila realizirana daljinsko nadzorovana kontrolna 
točka.

Načrti občine za prihodnost
V letu 2016 občina načrtuje pričetek investicijskih vlaganj v vodno 
zajetje Ovčje jame, ki je ključno občinam Gorje, Bled in Radovljica. 
Sledilo bo še nadaljevanje posodabljanja zastarelega vodovodnega 
omrežja, kjer so pogoste okvare in naraščajo vodne izgube. Naj 
omenimo območje Dobrav s Prezrenjami, Dvorsko vas, območje 
med Brezovico in Poljšico, Otoče, preostali del Podnarta in Ovsiš, 
Langusovo in Šercerjevo ulico v Radovljici, več ulic v Lescah.

Po izgradnji kanalizacijskega sistema v Begunjah, ki bo navezan 
na Centralno čistilno napravo Radovljica in kanalizacije Lipnica-
Kamna Gorica, ki je povezana z omrežjem Kropa, bo občina morala 
urediti še kanalizacijo v naseljih Podnart, Ljubno, Posavec in Brezje. 
Koncept ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz teh naselij 
in iz naselij v katerih občina ni dolžna zgraditi javne kanalizacije, bo 
dokončno določen z novelacijo operativnega programa odvajanja 
in čiščenja odpadne vode na območju občine Radovljica. 

Vlaganja v infrastrukturo zagotavljajo visoko stopnjo kakovosti 
storitev oskrbe s pitno vodo in ravnanja z odpadnimi vodami 
v zadovoljstvo vseh, ki bivajo ali poslujejo v občini Radovljica. 
Zavedati pa se moramo, da vlaganja povečujejo vrednost 
infrastrukture, kar se bo v prihodnjih letih odrazilo tako v večjih 
stroških amortizacije kot zahtevnem upravljanju in vzdrževanju. 
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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 €!
NAGRADNO VPRAŠANJE:

sim
bo

lič
na

 sl
ika

sim
bo

lič
na

 sl
ika

nova kolekcija  
srebrnega nakita

ZLATI IZDELKI
ODKUP ZLATA

POROČNI PRSTANI 

 ALI V ZLATARSTVO MOHORIČ PRODAJAJO  
TUDI SREBRN NAKIT? 

 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 20.11.2015.

Srečna nagrajenka iz majske številke Moja dežela je  
Zvonka Lokar, Vrbnje Radovljica. Nagrajenki iskreno čestitamo.
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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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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!

20

PROMOCIJA

BENCINSKA MOTORNA TELESKOPSKA ŽAGA EY2650H25H

BENCINSKA MOTORNA ŽAGA EA3200S35B
Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
Zračni filter iz flisa zagotavlja večjo odpornost proti vdiranju prahu v napravo
Kombinirano stikalo za nadzor dovoda zraka pri vklopu in izklopu s samodejnim blokiranjem stikala za plin na polovici

Redna cena

231,80 €

Promo cena214,00 €

Moč motorja 1,35 kW/1,84 KM
Delovna prostornina 32 cm³
Dolžina reza 350 mm
Razdelitev verige 3/8 ''
Teža 4,1 kg

Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov
Teleskopski podaljšek nastavljiv od 272 do 392 cm
Nizka raven hrupa
Multipozicijski motor s prisilnim kroženjem olja zagotavlja 
zanesljivo delo v vseh položajih

Redna cena
799,00 €

Promo cena699,00 €

BENCINSKA MOTORNA ŽAGA EA3500S40B
Zavora verige Safety Matic
Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
Zračni filter iz flisa zagotavlja večjo odpornost proti vdiranju prahu v napravo

Redna cena

294,02 €

Promo cena262,00 €

Motor 4-taktni
Delovna prostornina  25,4 cm³
Moč motorja 0,77 kW/1,1 KM
Dolžina reza  255 mm
Razdelitev verige 3/8 ''/1,3 mm
Teža 7,2 kg

Brez rezalne garniture.

Moč motorja 1,7 kW/2,3 KM
Delovna prostornina 35 cm³
Dolžina reza 400 mm
Razdelitev verige 3/8 ''/1,3 mm
Teža 4,4 kg

min. 279 cm        
        

       m
aks. 392 cm

22

PROMOCIJA

BENCINSKI PUHALNIK EB7650TH
Prostornina 4-taktnega motorja kar 75,6 cm³
Udoben nahrbtni pas
Izjemno nizke vibracije, štirikrat manj od predhodnega modela

BENCINSKI PUHALNIK-SESALNIK BHX2501

Redna cena

262,30 €
Promo cena219,00 €

GENERATOR EG5550A
Visoka zmogljivost zahvaljujoč OHV motorju in AVR alternatorju
Visoko zmogljiv AVR alternator: AVR je avtomatski regulator 
napetosti (Automatic Voltage Regulator - AVR) in sestavlja del 
vzbujevalnega električnega sistema
Izjemna vzdržljivost z uporabo OHV motorjev

Redna cena

262,30 €
Promo cena219,00 €

GENERATOR EG2850A
Visoka zmogljivost zahvaljujoč OHV motorju in AVR alternatorju
Visoko zmogljiv AVR alternator: AVR je avtomatski regulator 
napetosti (Automatic Voltage Regulator - AVR) in sestavlja del 
vzbujevalnega električnega sistema
Izjemna vzdržljivost z uporabo OHV motorjev

Motor 4-taktni
Maks. AC izhodna moč 50 Hz; 2,8 kVa 
Rezervoar za gorivo 15 l
Mere (D x Š x V)             600 x 442 x 450 mm
Teža po EPTA 52,8 kg

Redna cena

649,04 €

Promo cena569,00 €

Redna cena

738,10 €

Promo cena689,00 €

Motor  4-taktni
Delovna prostornina  24,5 cm³
Maks. pretok zraka  606 m³/h
Hitrost zraka 65 m/sek
Mere (D x Š x V)  920 x 235 x 340 mm
Teža po EPTA 4,4 kg

Koda za naročanje: BHX250115AKC
Nizka poraba goriva
Sistem zagona s samodejnim dekompresijskim ventilom in
vbrizgalko omogoča enostaven zagon
Nizka raven hrupa

Redna cena
294,02 €

Promo cena299,00 €

Priloženo:
195283-6 Dva delni set za sesanje

Motor 4-taktni 
Maks. AC izhodna moč 50 Hz; 5,5 kVa 
Rezervoar za gorivo 25 l
Mere (D x Š x V)                680 x 550 x 55 mm
Teža po EPTA 98,5 kg

Redna cena

1.134,6 €

Promo cena999,00 €

Motor 4-taktni
Moč motorja 4,1 kW/5,6 KM
Delovna prostornina 75,6 cm³
Hitrost zraka 90 m/sek
Maks. pretok 1020 m³/h
Mere (D x Š x V)             332 x 460 x 480 mm
Teža po EPTA 10,8 kg

11

Set LXT
DLX2020SY1
g Akumulatorski udarni vijačnik DTD146
g Akumulatorski vibracijski  

vrtalnik-vijačnik DHP453
g 2x akumulator BL1815N
g  Polnilnik DC18SD
g Impact Gold vijačni nastavki
g  Kovček

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik
HP457DX100
g 2x akumulator BL1813G
g  Polnilnik DC18WA
g Pribor
g  Kovček

Vibracijski vrtalnik
MT817X100
g Pribor
g  Kovček

Promo cena  

329,00 €

Promo cena  

199,00 €

Promo cena  

79,00 €

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

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

Gozdarska 
čelada  
Classic 

Oregon 
gozdarske  
hlače 

Usnjene  
delovne 
rokavice  
Classic 

Gozdarski  
meter  
Spencer 

46,10 € 88,00 € 11,83 €
akcija
58,18 €

50,42 €
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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

DOMAČI KOTIČEK
Suhomesnati izdelki, med, sveža jajca, 
kislo zelje in repa, rezanci, makaroni, 
mlečni izdelki iz govejega, kozjega 
in ovčjega mleka, vino, Eko moka in 
žitarice, drobno pecivo, domači zeliščni 
čaji, krompri, čebula

JABOLKA ZA OZIMNICO IZ • 
SADOVNJAKA RESJE

SOK IN KIS PRIDELAN IZ  • 
LASTNIH JABOLK

KONOPLJINA MOKA IN OLJE• 

BUČNO OLJE• 

SADOVNJAK RESJE
T: 04 53 09 250, 04 53 09 251
E: resje@kgz-sava.si
PRODAJA V SADOVNJAKU RESJE:
PONEDELJEK - PETEK od 9.00 - 17.00, 
SOBOTA 9.00 - 12.00 
PRODAJA 
04/ 53 09 250, 04/ 53 09 251 
04/ 53 53 623, E: resje@kgz-sava.si 
VELEPRODAJA 
T: 04/ 53 53 619 
E: tadeja.kuncic@kgz-sava.si 

JABOLKA • 
PRIDELANA NA 
NARAVI PRIJAZEN 
NAČIN
JABOLČNI KIS• 
JABOLČNI SOK• 

BLIŽA SE DAN MRTVIH 
MAČEHE, SVEČE, VAZE • 
PESEK IN ZEMLJA ZA • 
GROBOVE 

AKCIJA 
LESNI PELETI! 
PREVOZ DO 10 km GRATIS!
INFORMACIJE IN PRODAJA: 
T: 04 53 53 619,  
E: tadeja.kuncic@kgz-sava.si

AJDOVA 
MOKA 
iz lastne 
proizvodnje.

PRODAJA JABOLK ZA OZIMNICO

AVTOR
IN OBLIKA
KRIŽANKE:

ACI
PETERNEL

SLOVARČEK: EALING - predmestje Londona, HITIN - sestavina oklepov rakov, IVNIK - kraj na av. Koroškem, ACSA - mestece na Madžarskem

SLOVNIČNO
ŠTEVILO

LEŠNIK,
OBLIT S

ČOKOLADO

SAMO-
GLASNIK

VRV,
OŽE

VODNA
PREGRADA

BREZ
KONCA

KRAJ NA AV-
STRIJSKEM
KOROŠKEM;
EIBISWALD

ŽLAHTNI
PLIN
(Ne)

MESTECE
SEVERNO

OD
BUDIMPEŠTE

NAPADALEC
NA

ZNANO
OSEBO

ZA
POLTON
ZVIŠAN
TON C

PRAVO-
SLAVNA
PODOBA

LASTNOST
PREGLED-

NEGA

PROSTOR
OB VODI,
PRIREJEN

ZA
KOPANJE

NEKDANJI
PREDSEDNIK
DRŽAVNEGA

ZBORA
(HERMAN)

MEZZO-
SOPRA-
NISTKA

STIGNANI

STROKOV-
NJAKI ZA
NEMŠKI
JEZIK

LOJZE
ROZMAN

ZAHODNO
PRED-

MESTJE
LONDONA

DEL
ROKE OD
ZAPESTJA

DO
PRSTOV

ZNAMKA
NEMŠKIH

MOTO-
CIKLOV

STRUP
JUŽNO-

AMERIŠKA
OPICA

OSNOVNI
TON

TONSKE
LESTVICE

AVANS,
NADAV

FRAN-
COSKA

NIKALNICA

ŠALOM
AŠ

SEJALNA
PRIPRAVA

REKA V
NEMČIJI,

DESNI
PRITOK
RENA

LOVEC
POLDRAG

KAMEN
ROŽNATE

BARCE

LIBERA-
LIZEM

KOŠARKAR
LAKOVIČ

ŽIVINOZDR.
JANEZ

KRSTNIK
PELEJEV
PRIIMEK

VZDEVEK
OLIVERJA

MLAKARJA
SNEŽENI

MOŽ

SESTRIN
MOŽ

OFIJANCI

TON F,
ZNIŽAN ZA

POLTON
RANA BREZ
VOKALOV

ODSTREL-
JENA DLAKA

ŽIVALI NA
NASTRELU

AKTINIJ

REKA V
JUŽNI

FRANCIJI
ZNOJ BREZ
ZAČETKA

DEVETERO-
KOTNIK

HRVAŠKA
TISKOVNA
AGENCIJA

SESTAVINA
OKLEPOV

RAKOV
SMRKAV
ORGAN

22

44

66

88

99

1010

1212

1414

1515

1616

1919

2020

2222

1

35

7

11

13

17

18

2123

nagraDna  kriŽanka

IZŽREBANCI KRIŽANKE BARONOVE JAGODE
1. TINKARA KOVAČ,  

ZGORNJA DOBRAVA 4A, KAMNA GORICA
2. MATEJA ZUPAN,  

C. SVOBODE 26, RADOVLJICA
3. POLDE RADIČ, LJUBNO 35, PODNART

NAGRADE:
1. nagrada: vrednostni bon 20 EUR
2. nagrada: vrednostni bon 10 EUR
3. nagrada: 6 l JABOLČNEGA SOKA
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MOŠKO, ŽENSKO  
IN OTROŠKO  

MODNO STRIŽENJE

20% POPUST 
S TEM KUPONOM V MESECU 

SEPTEMBRU IN OKTOBRU

NA LANCOVEM
ODPRTO PON. – ČETRTEK 6.00 – 01.00, PETEK 6.00 – 02.00, 
SOBOTA 7.00 – 02.00, NEDELJA 7.00 – 01.00

VELIKA LETNA TERASA• 
OGLED ŠPORTNIH DOGODKOV • 
NA VELIKEM PLATNU ALI LETNI 
TERASI
VIKEND ZABAVE• 
OTROŠKO IGRIŠČE• 

ODLIČNA 
JUTRANJA 
KAVICA
COFFEE TO GO

0,70 EUR

FIZERSKI SALON DANI
ZAPUŽE 11 A, BEGUNJE

T: 04 533 41 33

NAJEM KOMBIJA 
8+1

35 EUR / dan 
OD 1.10. -31.12.2015

SOBOTA 
26.9.2015

ŽIVA GLASBA

SESTRI 
KRŽIŠNIK

+
ATRAKTIVNE  

HOSTESE
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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!

Trije maturanti in raziskovalci, ki so zaključili 
gimnazijski program na Biotehniškem centru 
Naklo, so v septembru izvedeli čudovito novico. 
Največje slovensko farmacevtsko podjetje je 
Aljažu Muleju, Petri Kern in Anji Šivic podelilo 
Krkino nagrado za raziskovanje. Raziskali 
so antibiotične učinke eteričnih olj na rast 
patogenih kožnih bakterij Staphylococcus 
epidermidis. Raziskovanje je potekalo v šolskem 
laboratoriju Biotehniškega centra Naklo pod 
mentorstvom profesorice Marjetke Kastelic 
Švab. Z raziskavo so dokazali, da sta v boju s 
povzročiteljem mozoljavosti najbolj učinkoviti 
eterični olji cimeta in timijana. 
Raziskovalnih uspehov sta se veselili tudi 
gimnazijki Katjuša Mežek in Anamarija 
Klemenčič, ki sta pod mentorstvo profesorja 
Boruta Lazarja raziskovali različna barvila 
v mikroalgah. Za nalogo sta prejeli srebrno 
priznanje na državnem tekmovanju Gibanja 
znanosti mladini. 

»Ni lepšega kot to, da uspeš mlade navdušiti 
za raziskovalno delo, jih voditi in se skupaj z 

njimi na svojem področju znova in znova učiti 
ter razvijati.« mentorica Marjetka Kastelic Švab

»Naloga nam je ponudila vpogled v svet 
znanstvenikov in znanosti. Svoje znanje 
premakniti v prakso nam je razširilo obzorja in 
nam omogočilo, da svoje ideje bolje razvijamo in 
o njih razmišljamo bolj praktično.« raziskovalka 
in zlata maturantka Petra Kern

GIMNAZIJCI RAZISKUJEJO

Učenci, učenke, starši 
VABIMO vas v Biotehniški center 
Naklo, Strahinj 99, 
v četrtek, 15. oktobra 2015,  
ob 17:00 na 

DAN GIMNAZIJE
Gimnazijci z mentorji bodo predstavili 
program, vsebine in zanimive 
aktivnosti, ki jih imajo v okviru 
izobraževalnega programa.
Več informacij na www.bc-naklo.si
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GSM: 031/ 616 939
Matej Justin s.p., Hlebce 22, 4248 Lesce

e-po{ta: justi@telemach.net, www.justi.si

Kdaj je potrebno barvanje opaža?
Barvanje opaža ali napušča je potrebno, ko 
opazimo, da je lazurna zaščita oslabljena. Na 
pogled je torej površina matirana, sijaj je viden 
samo na delih, ki jih sonce redkokdaj obsveti.

Barvanje lesa - zakaj?
Barvanje lesa podaljša njegovo življenjsko dobo. 
Mesta, ki so izpostavljena UV - žarkom, hitreje 
izgubijo lastnosti zaščite lesa. Ko je površinska 
zaščita dotrajana, vremenski vplivi najedajo 
zunanjost lesa. Prične se sušiti, nastajajo 
razpoke, ki se s časom povečujejo. Vanje 
posledično prodira vlaga, pozimi zmrzuje in 
les začne propadati. Videz ni nič kaj privlačen, 
sanacija v takih primerih pa zahteva zamenjavo 
dotrajanih delov z novim lesom in ponoven 
nanos zaščite. Barvanje lesa to zaščito obnovi in 
zato onemogoča nadaljne propadanje lesa.

Barvanje napušča - koliko nanosov barve?
Pomemben dejavnik pri obnovi lesenih površin 
je brušenje. Pred barvanjem vse površine 
najprej temeljito obrusimo, ker s tem dosežemo 
boljši oprijem nove barve. Barvanje napušča, 
ograje, oken in polken, ki so zaščiteni z lazurnim 
premazom, je z estetskega in ekonomskega 
vidika smiselno pričeti, preden zunanji vplivi 
načnejo povrhnjico lesa. V teh primerih 
zadostujeta že en do dva nanosa barve, 
medtem ko dotrajana zaščita potrebuje vsaj 
tri, včasih tudi štiri nanose barve (merilo naj 
bo lesk prebarvanega lesa). Poraba materiala 
in časa za vzdrževanje je takrat bistveno večja, 
včasih pa zahteva tudi zamenjavo dotrajanih 
delov lesa.

Pleskanje napušča - cikel obnavljanja 
zaščite lesa?
Neredno vzdrževanje ima poleg estetskih tudi 
ekonomske posledice. Kako rastejo stroški 
obnove? Višji stroški so plod večkratnega 
nanosa zaščitnega sloja, zamenjave dotrajanih 
delov napušča, ograje ali oken in večjih 
časovnih potreb. Najbolj ekonomično je 
obnoviti pleskanje napušča vsakih štiri do 
šest let! Tako zadostuje že enkraten nanos, 
manjša je poraba materiala in ni potreb po 
zamenjavi dotrajanih delov.

Barvanje napušča - opaža, lesenih ograj, 
obžagovanje in podiranje dreves...

Odločite se za izkušeno podjetje s tradicijo!

Prej POTEM

PRIMER POSVETLITVE LESA

Je možno posvetliti obstoječo temno barvo 
opaža, lesene ograje?
Seveda. V kolikor vas sedanja temna barva lesa 
moti in si želite spremembe, se lahko odločite 
za posvetlitev opaža. Pri posvetlitvi opaža lahko 
izbirate med odtenki barve po NCS lestvici 
ali po lesni karti. Posvetlitev lesa opravimo s 
posebnimi pokrivnimi barvami. Po posvetlitvi 
lesa dobi fasada popolnoma nov izgled.

Vse omenjene storitve opravljate v vašem 
podjetju?
V našem podjetju že 20 let skrbimo za zaščito 
ter barvanje napuščev, opažev in lesenih ograj. 
Tu bi rad izpostavil, da smo v podjetju poskrbeli 
za novost in sicer vam nudimo strojno zaščito 
in barvanje opažev. Pri postopku zaščite opaža 
dosežemo da zaščitimo obstoječe razpoke in 
utore. Nudimo vam tudi strojno zaščito in strojno 
barvanje novega opaža večjih količin. Prednosti 
strojnega barvanja opaža so enakomerno 
nanešen sloj, lepši izgled in daljša življenska doba.

Vaše podjetje opravlja tudi storitve 
podiranja in obžagaovanja dreves?
Res je. Pri nas imamo na voljo dve dvigali višine 
do 18 m in 25 m in dvižno ploščad do višine 
9 m. Imamo tudi visoko usposobljen kader za 
varno delo na višini, kar nam omogoča, da lahko 
poskrbimo za obžagovanje, podiranje in odvoz 
dreves v urbanem okolju in tudi na težje dostopnih 
terenih. Dvigala in košaro je po predhodnem 
dogovoru in rezervaciji možno tudi najeti.

Najem 
18m in 25m 

dvigala 
ter dvi`ne 

plo{~adi 9m.

• obrezovanje  
in podiranje 
te`je dostopnih 
dreves

• vzdr`evanje 
objektov

• pleskanje fasad 

o vsem tem smo se pogovarjali z direktorjem podjetja Justi, Matejem Justinom.

DELO NA VIŠINI –  
CENE NA REALNIH TLEH! 
RezeRVIRajTe SI TeRMIN 

za SPoMlaDaNSka 
VzDRžeValNa Dela… 

• obrezovanje in podiranje težje  
   dostopnih dreves
• vzdrževanje objektov
• pleskanje fasad
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Salon dekorativnih svetil

|  Trgovina Elektro IN  |  Alpska cesta 56, Lesce  |  delovni čas: pon. - pet., 10.00 - 18.00  |
|  M: 031 760 711  |  E-mail: salon@elektro-in.si  |

S pravimi svetili prostora ne boste le osvetlili,
temveč ga boste dopolnili, popestrili,

in ne boste opazili,
da so dnevi vedno krajši,
da so večeri vedno daljši,

za vas bodo vedno lepši, najlepši.

V  trgovini ELEKTRO IN, ki se nahaja na Alpski 
cesti 56 v Lescah (pod Tapro trgovino) vam 
ponujamo širok spekter elektromateriala tako za 
obrtnike kot za individualne kupce. Nudimo vam 
širok izbor stikal priznanih blagovnih znamk

     

     ČATEŽ     
in različen inštalacijski material:  
kable, žice, doze Gewiss, nizkonapetostna stikala, 
avtomatske varovalke 

      .                                                                                               
Zavedamo se, da je potrebna hitra dobava, 
kvalitetna ponudba, ugodne cene in strokovno 
svetovanje.

Trgovina je odprta v delovnikih  
od 7-19 ih v sobotah od 7-12 ih.
Lahko nas pokličete na telefon  
04 535 52 42 ali 051 324 792.
Ali pišete na elektronsko pošto:  
trgovinaelektroin@gmail.com        
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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,), pletiva, vezenine, čipke.

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

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

Nahajamo se v pritličju poslovne stavbe,  
nasproti železniške postaje.

jeZIKOVNA ŠOLA VPIŠITe Se ZDAj!LURKO www.lu-r.si www.lu-r.si

ANGLEŠČINA
NEMŠČINA
ITALIJANŠČINA
RUŠČINA
FRANCOŠČINA
ŠPANŠČINA

OSNOVNA  
ŠOLA

POKLICNE

SREDNJE  
ŠOLE

LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA
lur.info@guest.arnes.si
04 537 2400, 040 550 370

LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA
lur.info@guest.arnes.si
04 537 2400, 040 550 370
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Pričakuje vas prijazno osebje ter prijeten ambient v starem mestnem jedru Lesc

Lokalna trgovina 18sedem3 je kot nalašč za dnevne 
nakupe živil. Ponujamo vam dnevno svež kruh, lokalno 
pridelano sadje in zelenjavo, med, ki ga točimo kar iz panja 
v trgovini, sokove, sadne sirupe in marmelade, mlečne in 
mesne izdelke, jajca, moko, kaše, zdrobe in kosmiče, pijače, 
izbrana žganja z lokalnih kmetij in še kaj. Najdete nas ob 
vhodu v staro mestno jedro Radovljice.

V lokalni trgovini 18sedem3 lahko naročite tudi tedenske 
gajbice z izbrano zelenjavo in sadjem iz lokalne pridelave 
in ekoloških kmetij ter gajbice z mlečnimi izdelki. O vsebini 
gajbice vas vsak teden obvestimo po e-pošti, vi pa lahko 
gajbico prilagodite po svoje in naročite dostavo na dom.

Spremljajte nas na facebook.com/18sedem3

Lokalna trgovina 18sedem3 
Gorenjska cesta 1, 4240 Radovljica 
telefon: 031 641-481 
e-pošta: 18sedem3@gmail.com

Obiscite lokalno trgovino 18sedem3

JESENSKA AKCIJA ODLIČNIH JABOLK
* Ekološka jabolka sorte Red free (10 kg)  samo 18 €
* Domača jabolka sorte Elstar (15 kg)  samo 11 €

UltraGrip 9
205/55R16 91T

Winter  
Response 2
195/65R15 91T

ZiMske gUMe

Že na Zalogi !!!
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DOSTAVA HRANE NA DOM 
OD 11:00 - 22:00

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

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

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

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

SPREMLJAJTE NAS  
NA FACEBOOKU

DELOVNI ČAS: 

PONEDELJEK – ČETRTEK 
6.00 – 1.00,

PETEK – SOBOTA  
8.00 – 3.30,

NEDELJA  
8.00 – 1.00

NOVO NA LETALIŠČU LESCE! LEP AMBIENT• 
ODLIČNE JEDI TAKO  • 
MESNE KOT RIBJE
KOSILA• 
BOŽANSKE SLAŠČICE• 
TORTE PO NAROČILU ZA  • 
RAZNE PRILOŽNOSTIBEGUNJSKA CESTA 10, LESCE, T: 059 931 154

DELOVNI ČAS OD PONEDELJKA DO NEDELJE OD 9.00 – 23.00

KRANJSKA CESTA 2, 
RADOVLJICA

ODLIČNA KAVA•	
TOPLI NAPITIKI•	
SENDVIČI, TOASTI, •	
BAGUETTE
OSVEŽILNE IN  •	
ALKOHOLNE PIJAČE
PARTY-ji•	

GRAJSKIPUB
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DOBAVA, POLAGANJE IN •	
OBNOVA PARKETOV TER 
TALNIH OBLOG
HITRI IN ZANESLJIVI •	
UGODNE CENE•	  

BORIČ JOŽE S.P.
LANCOVO 19, 4240 RADOVLJICA
G: 041 414 014
www.poznk-floors.si

10% DODATNI POPUST
V MESECU SEPTEMBRU IN OKTOBRU

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 93VSE VRSTE 

SVEŽEGA MESA
SUHI DOMAČI  • 
MESNI IZDELKI

PREKAJENO MESO• 

MREŽNE PEČENKE• 

TATARSKI BIFTEK• 

ŽAR PROGRAM• 
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Za[^itNa delovNa sredstva, 
orodje,^istila iN pribor, obutev, 
sve^e ter [e iN [e ...

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

Kupujte 
ceneje!

za dom, 
delo in prosti ~as

Alpska 62, Lesce,
pri železniškem prehodu v Lescah 

tel: 04/ 531 72 15, tel/fax: 04/ 531 72 11
e-mail: trgos@siol.net

TRGOVINA

TRGOS, d.o.o., BLED

Našo ponudbo si oglejte tudi na 

www.trgos.si

VELiKa iZbira KoNFEKCiJE:
- FLiS JoPE
- ŽENSKE iN moŠKE maJiCE
- ŠPorTNE iN JEaNS HLa^E
- SPoDNJE PEriLo
- brEZroKaVNiKi
- SoFTSHELL JaKNE
- KaPE
- moŠKE iN ŽENSKE HLa^E   
  Za ProSTi ^aS SLoVENSKEGa 
  ProiZVaJaLCa!

obUTEV:
- PoHoDNa
- ŠPorTNi CoPaTi
- moDNi ^EVLJi

VSa 
oPrEma Za 
GoZDarJE

VELiKa iZbira 
GUmiJaSTiH ŠKorNJEV 

iN GaLoŠ

VELiKa iZbira  
SVE^ Za  

1. NoVEmbEr

moŠKa iN  
ŽENSKa KoLEKCiJa 
JESENSKE obUTVE

DELoVNa obUTEV

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
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TOMAN D.O.O.
Posavec 131,4244 Podnart 
041 720 655
toman.bus@gmail.com

www.toman-bus.si

izleti•	
transferji na letališča•	
prevozi športnih društev•	
prevozi za zaključene družbe•	
prevozi manjših skupin (8 oseb)  •	

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

VABLJENI V PRENOVLJENO TRGOVINO

udobnougodno modno

NOVO!
BLAGOVNA ZNAMKA 

BUNDE 

LANSKI M
ODELI

-30% DO -70%
NOSEČNIŠKI 

PROGRAM

-50%

KOLEKCIJA

OUTFITTERS in

NAME IT

-30% DO -70%

OTROŠKI COPATI

SPODNJE PERILO

BIŽUTERIJA

za mlade in najmlajše  
od 0 – 18 let
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ZA VAS SMO ODPRTI 
OD PONEDELJKA DO ČETRTKA OD 8.00 - 17.00

OB PETKIH OD 8.00 - DO 15.00

Pod hotelom Grajski dvor 
Tel: 059 009 000

Best Doctors
Zdravje vam prinaša največje obresti. Zato ne 
oklevajte in se odločite za zavarovanje Best 
Doctors – zdravljenje pri najboljših zdravnikih.

Kaj je zavarovanje Best Doctors?
Je zdravstveno zavarovanje, ki omogoča dostop 
do drugega zdravniškega mnenja in zdravljenje pri 
najboljših zdravnikih in ustanovah za zdravljenje v 
tujini.

Komu je zavarovanje namenjeno?
Zavarovanje lahko sklene vsaka zdrava oseba od 
31 dneva do 64 leta starosti. Osebam, ki v najbolj 
nujnih primerih potrebujejo in pričakujejo najboljšo 
in takojšnjo zdravstveno oskrbo vrhunskih 
strokovnjakov.
Zavarovanje Best Doctors vključuje dostop 
do najboljših zdravnikov, ki bodo, če boste to 
potrebovali, preučili vaš primer in vam poiskali 
ter priporočili najboljšo ustanovo za zdravljenje 
zunaj Slovenije.

Zdravstveno zavarovanje Best 
Doctors vam nudi:

zdravljenje pri najboljših zdravnikih po vsem •	
svetu (razen v Sloveniji) v primeru kritih bolezni;
dostop do drugega zdravniškega mnenja, ki ga •	
bo napisal eden od vodilnih strokovnjakov na 
svetu;
drugo zdravniško mnenje v primeru katerekoli •	
bolezni in/ali poškodbe*;
kritje stroškov prevoza in nastanitve za •	
zavarovanca in spremljevalca, ki potuje skupaj 
z zavarovancem zaradi zdravljenja krite bolezni.

*Razen: psihiatrična stanja, zobozdravstvene 
težave in trenutno hospitalizirane osebe. 

Prednosti zavarovanja
Možnost priključitve k že obstoječemu •	
življenjskemu zavarovanju ali skleniti kot 
samostojni produkt.
Možnost priključitve družinskih članov v okviru •	
enega zavarovanja Best Doctors v primeru že 
sklenjenega življenjskega zavarovanja.
Dostop do najboljših zdravnikov po vsem svetu •	
in zdravljenje v priznanih mednarodnih centrih v 
vrednosti do 1.000.000 eur oz. 2.000.000 eur v 
življenju zavarovane osebe (v času veljavnosti 
police).
V primeru hospitalizacije v tujini zaradi zdravljenja •	
krite bolezni je zavarovanec dnevno upravičen 
še do 100 eur bolnišničnega dne (največ 60 dni 
v okviru enega zavarovalnega primera).
Po končanem zdravljenju v tujini zavarovancu •	
pripada še 50.000 eur za stroške zdravil kupljenih 
v Sloveniji, pod pogojem, da jih ne krije ZZZS ali 
druga zavarovalna polica zavarovanca.
Celoten postopek uporabe storitve Best Doctors •	
se aktivira z enim samim klicem na brezplačno 
telefonsko številko.

Zavarovanje Best Doctors 
Zavarovalnice Maribor krije stroške 
zdravljenja naslednjih bolezni:

rakava obolenja,•	
kirurška koronarna revaskularizacija,•	
zamenjava in popravilo srčnih zaklopk,•	
nevrokirurgija,•	
transplantacija organa živega darovalca,•	
kirurška presaditev kostnega mozga.•	

NOVO NOVO 

E: ziga@mozaik-zavarovanj.si

Zdravljenje pri  
najboljših zdravnikih

preberite si članek...



mojadežela20izdajatelj: Nuša Blaznik s.p.   |   www.moja-dezela.si   |   epošta: tine@moja-dezela.si   |   tel: 041 703 188   |   naklada: 6.300 izvodov

KRAUSS

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

• 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

DO NOVIH KOREKCIJSKIH OČAL  
Z NAROČILNICO VSEH OKULISTOV 

V SLOVENIJI, 
LAHKO TUDI BREZ DOPLAČILA!

Akcija velja od 1.9. do 31.12.2015.


