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Festival čokolade, 
največja čokoladna 
prireditev v sloveniji,  
bo tudi letos v Radovljico 
privabil čokoladnice  
iz slovenije in tujine. 

Med 21. in 23. 
aprilom se bo 
festival odvijal v 
starem mestnem 
jedru in okolici. 
več na 
www.festival-cokolade.si.

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

DO NOVIH KOREKCIJSKIH 
OČAL Z NAROČILNICO 

VSEH OKULISTOV 
V SLOVENIJI, LAHKO TUDI 

BREZ DOPLAČILA!

BREZPLAČNI 
PREGLEDI 

VIDA

ODLIČNE PIZZE• 
TESTENINE• 
JEDI PO NAROČILU• 
VELIKA IZBIRA DNEVNO SVEŽIH • 
MALIC OD 10.00 DO 14.00 URE
ŠTUDENTSKI BONI• 

NOVO!
MEHIŠKE JEDI

RADOVLJICA
PRIVOŠČITE SI 

ODLIČEN DOMAČ 
NARAVEN SLADOLED!

RADOVLJICA
PRIVOŠČITE SI 

ODLIČEN DOMAČ 
NARAVEN SLADOLED!

ODLIČNA    • 
KAVICA
TORTE, • 
KREMŠNITE
SLADOLED • 
DOMAČE PROIZVODNJE IZDELAN  
IZ SADJA IN NARAVNIH SESTAVIN

La CANTINA, Ul. Staneta Žagarja 2b, 4240 Radovljica tel.: 051 433 900 ŠPORTNI PARK RADOVLJICA

RADOVLJICA
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S 1. januarjem je začel 
delovati Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo 
občin Radovljica in Na-
klo s sedežem na Občini 
Radovljica na Gorenjski 
cesti 19. Radovljiški in-
špektorat z redarstvom 
je tako prevzel nadzor 
in izvajanje nalog iz 
svojih pristojnosti še na 
območju občine Naklo. 
Pred tem sta občinska 
sveta obeh občin spre-
jela odlok o ustanovitvi 
organa skupne občinske uprave. Ob-
čini sredstva za njegovo delo zagota-
vljata sorazmerno obsegu dela v posa-
mezni občini.

Za vodenje medobčinskega inšpekto-
rata in redarstva je pooblaščen Tomaž 
Dolar, ki je pred tem vodil tudi rado-
vljiško občinsko redarstvo s skupaj 
tremi zaposlenimi. Svoje delo bodo 
opravljali tudi v medobčinskem in-
špektoratu in redarstvu. Nove zaposli-
tve niso predvidene, razen če se bo 
pokazalo, da je to potrebno za učin-
kovito izvajanje dodatnega obsega 
dela. 

Redarji po prvih dveh mesecih oce-
njujejo, da v obravnavani problema-
tiki obeh občin ni bistvenih  razlik. Za 
meritve hitrosti vozil pa sta se občini 
odločili za najem mobilnega radarja, 
ki so ga v Občini Naklo že uporabljali, 
ko so delovali še v okviru kranjske-
ga medobčinskega inšpektorata. Cilj 
uvedbe meritev hitrosti z radarjem je 
prispevati k večji prometni varnosti in 
učinkovitejšemu preprečevanju pre-
koračitev hitrosti predvsem na odse-
kih, kjer se to pogosteje dogaja in kjer 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
občin Radovljica in Naklo

so prisotni najšibkejši udeleženci v 
prometu. Pobudo za uvedbo takšnega 
nadzora hitrosti je že pred časom po-
dal tudi Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu v občini Radovljica. 
Lokacije radarja bodo določene tudi 
po posvetovanju s policijo, SPV, šola-
mi, vrtci in krajevnimi skupnostmi, ki 
najbolje poznajo kritične točke v svo-
jem okolju, kjer je zaradi prekomernih 
hitrosti ogrožena varnost vseh udele-
žencev v prometu. Pri določitvi loka-
cij bodo v pomoč tudi že razpoložljivi 
merilni podatki o prekoračitvah hitro-
sti. Meritve z radarjem bodo predvi-
doma začeli izvajati v mesecu aprilu.

Župan Ciril Globočnik: 
»Ustanovitev medobčinskega 
inšpektorata je predlagal župan 
Občine Naklo Marko Mravlja, mi 
pa smo ocenili, da smo sposobni 
izvajati tudi večji obseg dela na-
šega inšpektorata in redarstva. 
Skupni organ predstavlja dobro 
sodelovanje in povezovanje dveh 
sosednjih občin, hkrati pa pri-
naša tudi racionalizacijo njunih 
upravnih služb, delitev stroškov 
in druge prednosti. Skupne upra-
ve so zaenkrat še upravičene tudi 
do 50 odstotnega državnega fi-
nanciranja svojih odhodkov.«

Medobčinski inšpektorat 
in redarstvo občin Radovljica 
in Naklo
Gorenjska c. 19, Radovljica
T: 04 537 23 00, 04 537 23 48 
F: 04 531 46 84
E: obcina.radovljica@radovljica.si 
Uradne ure: 
ob sredah od 14. do 15. ure 
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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

Vodovod Hraše–Ledevnica je korak 

do boljše oskrbe s pitno vodo

Ovčja jama so izdaten in kakovosten 
vodni vir v dolini reke Radovne, ki se 
napaja iz sredogorja Julijskih Alp. Vodni 
vir je z izgradnjo novega povezovalnega 
vodovoda Hraše–Ledevnica v letu 2016 
postal ključni vodni vir tudi za mesto 
Radovljica in njegovo širšo okolico ter 
nujna podlaga za nadaljnji razvoj vodo-
vodnega omrežja na celotnem območju 
občine Radovljica. Z zagotovitvijo ustre-
zne infrastrukture se je takoj izboljšala 
javna oskrba s pitno vodo ter s tem za-
gotovila boljša, varnejša in zanesljivejša 
oskrba s pitno vodo za približno 13.500 
prebivalcev oziroma dobrih 73 odstot-
kov vseh prebivalcev občine. 

Do izgradnje vodarne potrebna 
minimalna dezinfekcija
V prihodnje je v načrtu izgradnja vodar-
ne Ovčja jama z UV-dezinfekcijsko 
napravo v Krnici, ki bo imela izjemen 
pomen za trajnostno oskrbo prebivalcev 
občin Gorje, Bled in Radovljica. V objek-
tu za pripravo pitne vode na vodnem viru 
bo nameščena najnovejša tehnologija 
za pripravo pitne vode brez dodajanja 
dezinfekcijskega sredstva. Izvedba 
te investicije bo odpravila vsakršno do-
dajanje dezinfekcijskih sredstev v pitno 
vodo in dodatno prispevala k izboljševa-
nju vodovodnega sistema v občini Ra-
dovljica. Pričakujemo, da bo zgrajena v 
roku nekaj let. 

Vodi iz izvira Ovčja jama, ki bo v obdo-
bju do izgradnje nove vodarne z UV-dez-
infekcijsko napravo v Krnici prihajala 
po povezovalnem vodovodu Hraše–Le-
devnica, je treba zaradi večje varnosti 

uporabnikov minimalno dodajati dezin-
fekcijsko sredstvo. Vodo iz omrežja upo-
rabniki lahko uporabljajo brez kakršnih-
koli omejitev.

Zagotavljanje zdravstveno  
ustrezne pitne vode
Za zagotavljanje zdravstveno ustrezne 
pitne vode mora vsak izvajalec gospo-
darske javne službe oskrbe s pitno vodo 
ravnati skladno z zakonodajo (Pravilnik 
o pitni vodi – Uradni list RS, št. 19/04, 
35/04, 26/06, 92/06 in 25/09). Skla-
dno z odločbo Zdravstvenega inšpekto-
rata RS (ZIRS) 12. 12. 2014 upravljavec 
vodnega vira Ovčja jama Infrastruktura 
Bled, d. o. o., permanentno izvaja dez-
infekcijo vode neposredno na vodnem 
viru.

Na vstopni točki vodovodne napeljave v 
občino Radovljica s pomočjo avtomatske-
ga analizatorja, ki je 24 ur dnevno pod 
telemetrijskim nadzorom, permanentno 
izvajamo kontrolo prisotnosti dezinfek-
cijskega sredstva v pitni vodi. Komunala 
Radovljica, d. o. o., kot izvajalec gospo-
darske javne službe  na območju občine 
Radovljica večkrat mesečno še dodatno 
ugotavlja koncentracijo dezinfekcijskega 
sredstva v pitni vodi na več kontrolnih 
točkah, to je na vstopni točki v občino in 
na več iztočnih mestih pri uporabnikih. 

Koncentracija dezinfekcijskega sredstva 
se giblje med 0,1 in 0,2 mg/l in ne pre-
sega s strani Nacionalnega laboratori-
ja za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) 
priporočene zgornje mejne vrednosti 0,4 
mg/l. Nihanje dezinfekcijskega sredstva 
povzročajo na eni strani fizikalno-kemič-

ne lastnosti vstopne vode, ki se obdob-
no spreminjajo (poletje/zima, deževje/
sušno obdobje), na drugi strani pa teh-
nične lastnosti naprav za pripravo dez-
infekcije. Ta nihanja občasno zaznajo 
tudi uporabniki na iztočnih mestih. Po-
udarjamo, da pri uporabi vode iz 
omrežja niso potrebne nikakršne 
omejitve.
Glede na priporočila NLZOH in odločbo 
ZIRS minimalna preventivna dezinfekcija 
pitne vode na bazi klora ostaja do iz-
gradnje vodarne za vodni vir Ovčja 
jama, kjer se potem dezinfekcija pitne 
vode ne bo več vršila kemijsko, ampak 
fizikalno s pomočjo UV-svetlobe. Upo-
rabnike prosimo za razumevanje.

Povezovalni vodovod Hraše–Ledevnica 
je pomemben korak do boljše oskrbe s 
pitno vodo, za zmanjševanje vodnih iz-
gub ter pogoj za razvoj gospodarstva in 
turizma v občini Radovljica. Naslednji 
korak bo predstavljala izgradnja vodar-
ne Ovčja jama v Krnici, ki je ključna za 
oskrbo s pitno vodo v občinah Gorje, 
Bled in Radovljica.

Večji del uporabnikov pitne vode v občini Radovljica se po izved-
bi investicije povezovalnega vodovoda Hraše–Ledevnica oskrbuje 
iz vodnega vira Ovčja jama. Voda se na tem vodnem viru trenutno 
minimalno preventivno dezinficira. Po izgradnji vodarne za vodni 
vir Ovčja jama se bo v prihodnje dezinfekcija vršila s pomočjo UV-
svetlobe, torej brez dodajanja kemijskih sredstev. 

Projektna dokumentacija vodarne Ovčja 
jama je že izdelana
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Železniška c. 5, 
4248 lesce
04/ 531 80 77
www.monsa.si

udobnougodno modno

trgovina tara

Oblačila za dojenčke in  
otroke Tara by Monsawww.tara-by-monsa.si

* Popust se 
obračuna na 

blagajni

NOsečNiška  

OBLačiLa:

-50% popust

NOVa 

kOLekCiJa

pomlad - poletje 2017

kvalitetna 
in stilska oblačila za 
otroke vseh starosti!

- 50%

-10%
na novo kolekcijo.

kupON za-50%

Kamnoseške storitve 

GAŠPER MIKOLIČ S.P., MIŠAČE 1, Kamna Gorica, G: 041 88 44 77

DOBAVA IN 
POLAGANJE 

DEKORATIVNEGA 
KAMNA

IZRIS IN IZDELAVA •	
SPOMENIKOV

OBNOVA OBSTOJEČIH •	
SPOMENIKOV

KLESANJE IN  •	
OBNOVA ČRK

KOVINSKE ČRKE•	

KAMNITE POLICE, •	
STOPNICE,  
KUHINJSKI PULTI

MOŽNOST PLAČILA  •	
NA OBROKE.
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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

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

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

OBIŠČITE NAS IN 
PREVERITE POSEBNO 
PONUDBO IN ZARES 

UGODNE CENE

PREkOPALNIk

BLIžA SE POmLAD IN DELO NA VRTOVIH

290 EUR

149 EUR
akumulatorski vijačnik 

DF330DWE

217,16 EUR
žaga 

EA3200S35B

Farmer T 60

207,40 EUR
PROMO CENA

PREkOPALNIk
FG320-R

699 EUR799,00 EUR
PROMO CENA
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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 PO NAROČILU: 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, 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.

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

Delovni čas: Ponedeljek, sreda, petek 8.00 – 17.00, torek in četrtek 8.00 – 15.00

NIK1, ZAVAROVALNO ZASTOPANJE, d.o.o.
Alpska cesta 41, Lesce 
(pri vulkanizerstvu Pernuš)

G: 041 350 270 Urša
G: 040 370 270 Sandra
E: agent@vsazavarovanja.com

NOVO V LESCAH!
ZAVAROVALNO 

MESTO

SkLEPANJE ZAVAROVANJ 
ZAVAROVALNICE TRIGLAV
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• POPRAVILO KANALIZACIJSKIH CEVI  
BREZ IZKOPA

• NABAVA IN VGRADNJA  
ČISTILNE NAPRAVE

• IZDELAVA KANALIZACIJSKIH 
PRIKLJUČKOV

• ČIŠČENJE GREZNIC, CEVI, ODTOKOV
• VIDEO PREGLED ODTOČNIH CEVI
• GRADBENA MEHANIZACIJA 

- prevozi z avtodvigalom
• IZDELAVA fEKALNIH ČRPALIŠČ TER SERVIS

FRIZERSKI SALON FARAON
Podobnik Pavla s.p.
Triglavska cesta 53
Radovljica
T: 04 531 25 29
G: 040 366 370

OB 20. LETNICI DELOVANJA VAM S KUPONOM 
PODARJAMO 20% POPUST NA VSE STORITVE 
NA[EGA FRIZERSKEGA SALONA.

-20% POPUST*
*Kupon velja do konca leta 2017. Popusti se med seboj ne se{tevajo.

Prosimo za predhodno rezervacijo termina na 
tel. 04 531 25 29 ali GSM: 040 366 370.

Odprto:
ponedeljek, sreda, petek 13.00 - 20.00
torek, ~etrtek 8.00 - 14.00
sobota 7.00 - 12.00
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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 V zLaTaRsTVu MOHORič izDeLuJeJO 
TuDi uNikaTNe pOROčNe pRsTaNe 

izDeLaNe pO NaROčiLu?
a.) Da                B.) Ne 

 odGovoRe Na doPisNiCaH PoŠlJite Na Naslov 
URedNiŠtvo MoJa deŽela, kRoPa 27, 4245 kRoPa 

ali Po elektRoNski PoŠti tine@moja-dezela.si  
NaJkasNeJe do 29.4.2017.

NaGRaDNO VpRašaNJe:

sim
bo

lič
na

 sl
ika

srečna nagrajenka iz decemberske številke Moja dežela je stanka Hrovat, 
kamna Gorica 2b. kamna Gorica. Nagrajenki iskreno čestitamo. sim

bo
lič

na
 sl

ika

Povej mi lepo

Velika izbira poro~nih prstanov
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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•	

NAGROBNI	ARANŽMAJI
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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 NOVO! 

ZAŠČITA IN  

NEGA LESA 

Z OLJENJEM!

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
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ČIŠČENJE ZARAŠČENIH POVRŠIN•	
POSEK, SPRAVILO IN ODKUP LESA•	

STORITVE IN PREVOZI S HIAB DVIGALOM•	
ODKUP LESA NA PANJU•	

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

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

Da lubadar se umiri,  
poskrbimo mi!

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

/ COPATI IN PASOVI / OBLAZINJENO POHIŠTVO /
/ PONJAVE ZA AVTOMOBILE IN PRIKOLICE / 

/ NAVTIKA /  

 

OBIŠČITE NAŠO SPLETNO TRGOVINO
www.atletsport.si
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/ PONJAVE ZA AVTOMOBILE IN PRIKOLICE / 

/ NAVTIKA /  

 

OBIŠČITE NAŠO SPLETNO TRGOVINO
www.atletsport.si

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

/ COPATI IN PASOVI / OBLAZINJENO POHIŠTVO /
/ PONJAVE ZA AVTOMOBILE IN PRIKOLICE / 

/ NAVTIKA /  

 

OBIŠČITE NAŠO SPLETNO TRGOVINO
www.atletsport.si

OBNOVA 
SEDEŽNIH 

GARNITUR, 
STOLOV IN 
JEDILNIH 

KOTOV
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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

• obrezovanje  
in podiranje 
te`je dostopnih 
dreves

• vzdr`evanje 
objektov

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 
onemo goča nadaljne propadanje lesa.
Barvanje napušča -  
koliko nanosov barve?
Pomemben faktor 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 zadostuje že eden 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 

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

Najem 18m  
in 25m dvigala 
ter dvi`ne 
plo{~adi 9m.

Odločite se za izkušeno podjetje s tradicijo!

PREJ POTEM

PRIMER POSVETLITVE LESA

DELO NA VIŠINI –  
CENE NA REALNIH TLEH! 

POHITITE 
IN SI REZERVIRAJTE TERMIN 

ZA LETO 2017!

napušča vsakih 4-6 let! Tako zadostuje že 
enkraten nanos, manjša je poraba materiala 
in ni potreb po zamenjavi dotrajanih delov.
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 obžagovanja 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. 
Je v vašem podjetju možen tudi 
najem dvigala ali košare? 
Seveda, dvigala in košaro je po predhodnem 
dogovoru in rezervaciji možno tudi najeti.
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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

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!

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.

SaDike SaDneGa DRevJa• 
SaDike ZelenJave, DiŠavniC, CveTliC • 
vRTna SeMena• 
BoGaT iZBoR SUBSTRaTov in GnoJil • 
HUMko
BoGaTa PonUDBa BlaGa Za vRTičkaRJe• 
CveTlična koRiTa• 
SeMenSka koRUZa• 
GnoJila in SUBSTRaTi• 
CveTlične čeBUliCe• 

SveTovanJe 
o UPoRaBi FiTo 
FaRMCevTSkiH 
SReDSTev vSak 

ToRek in čeTRTek 
oD 11.00 – 14.00

iZDelki DoMače oBRTi• 

velik iZBoR SeMenSkeGa • 
kRoMPiRJa

Kupon velja do 31.3.2017
En kupon velja za 1-en kos/izdelek
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dostava HRaNe Na doM 
od 11:00 - 22:00

Obi{~ite nas vsak dan od 11:00 - 23:00  
in poskusite na{e specialitete.

Pri~akuje vas prijazno osebje ter prijeten ambient v starem mestnem jedru Lesc

alPska Cesta 33, 
lesCe
t: 04 531 70 00
M: 041 977 666
www.lescan.bagi.si

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

NOVO NA LETALIŠČU LESCE!

Lep ambient•	
Odli~•	 ne jedi tako mesne kot ribje
Kosila•	
Božanske sla{~ice•	
Torte po naro~ilu za razne •	
prilo`nosti

BEGUNJSkA CESTA 10, LESCE, T: 059 931 154
DELOVNI ČAS OD PONEDELJKA DO NEDELJE OD 9.00 – 23.00

www.kleznk.bagi.si

Vabljeni na letno teraso s ~udovitim razgledom

Nova letna plaža Letna terasa s prekrasnim pogledom
na letali{~e 
in gore

za Vas sMO  
Na JeDiLNik DODaLi:
okUsNe HaMBURGeRJe•	
steake•	
seNdviče več okUsov•	
Novi okUsi PiZZe  •	
iZ kRUŠNe Peči
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• SERVIS ZA VSE ZNAMKE VOZIL • VULKANIZERSTVO
• KLEPARSTVO IN AVTOLlČARSTVO • AVTODELI
• KVALITETA IN ODLIČNE CENE NA PRVEM MESTU!

ZAGRABI 
SVOJO
POT. NOVA

Kontaktne informacije trgovca

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2

2

2 2

Z BOGATO SERIJSKO OPREMO 

ZE OD 14.500 EUR. 

www.avto-lusina.si
e-pošta: prodaja@avto-lusina.si

AVTO LUŠINA d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka, T: 04 50 22 000

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

Alpska cesta 43, 4248 Lesce
T: 04 53 53 804 in 04 53 53 805, www.avtomony.si

velika iZBiRa SkUTeRJev 

MoDeli 
2017

že od 1.350 eUR

ZaŠčiTne čelaDe in DoDaTna oPReMa

VRTNI RASTLINJAKI

www.rastlinjak.eu
tel: 00386 31 547 455
email: shop@selis.si

-



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

MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA:
PREKOMERNO PITJE ALKOHOLA ŠKODUJE ZDRAVJU!

Academia 2.0 @bar_academia

www.vulco.siHITRI SERVIS. ZA SREČNO POT.

VAŠI STROKOVNJAKI 
ZA PNEVMATIKE

VULCO Slovenija

*  Pri nakupu štirih letnih potniških pnevmatik Dunlop, Fulda ali Sava (velikosti 17” ali več) 
prejmete darilo Vulco brisačo. Akcija poteka od 20.3. do 20.4.2017 oz. do izteka zalog. 
Seznam Vulco servisov, ki sodelujejo v ponudbi najdete na www.vulco.si.

DARILO:
Vulco brisača*

VULCO Žemlja

Žirovnica
Tel: 04 580 2174; 041 641 197

Z vami že od leta 1987

Žirovnica
Tel: 04 580 2174; 041 641 197

Z vami že od leta 1987

www.vulkanizerstvo-zemlja.si


