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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!

OČALA S 
PROGRESIVNIMI 

STEKLI VSEH 
CENOVNIH 
RAZREDOV

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

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

• Tržni dan keramike, gline, semen in zelišč
od 10.00 do 19.00, Linhartov trg
• Keramična skodelica, tematska razstava na prostem z 
glasovanjem za nejlepšo
od 10.00 do 17.00, Linhartov trg
• Razglasitev zmagovalne skodelice
ob 17.00, Linhartov trg
• Voden ogled biodinamičnega vrta “Narava nas uči”
ob 10.00 in 14.00, zbirno mesto Vurnikov trg
Potrebne prijave na: 04 531 51 12, 040 460 675 ali info@radolca.si
• Brezplačne delavnice oblikovanja gline za otroke in odrasle
od 11.00, 15.00 in 17.00, pred cerkvijo sv. Petra
• Nastop domačih glasbenikov z zimzelenimi, narodnimi in 
ljudskimi popevkami
ob 11.00, 13.00, 14.00, 16.00, Linhartov trg
• Bienale otroške keramike, raztava Društva likovnih pedagogov 
Primorske
od 11.00 do petka, 2.6., 1. nadstropje graščine

Festival moč zemlje- glina, 
keramika, semena in zelišča
sobota, 27.5.2017.
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Občina Radovljica za sofinanciranje 
dejavnosti na različnih področjih vsa-
ko leto objavi razpise za sofinancira-
nje s sredstvi proračuna. Vsi razpisi in 
razpisna dokumentacija so na sple-
tnih straneh objavljeni na povezavi 
www.radovljica.si/objava/80089 oz. v 
zavihku Občinska uprava – Javni raz-
pisi. Letošnji razpisi za sofinanciranje 
športnih, kulturnih, turističnih, vete
ranskih, socialno humanitarnih in in-
validskih ter mladinskih društev so že 
zaključeni. Prav tako se je v maju že 
iztekel rok za oddajo vlog na javni raz-
pis za dodelitev pomoči za ohranjanje 
in spodbujanje razvoja kmetijstva in 
podeželja, če sredstva ne bodo po-
rabljena, pa jih bo moč še pridobiti 
najkasneje do 1.10.2017. Odprti pa 
so še razpisi za spodbujanje razvoja 
gospodarstva, subvencioniranje obre-
stne mere za stanovanjske kredite in 
obnovo stanovanjskih objektov, ki so 
kulturna dediščina. 

Javni razpis za spodbujanje 
razvoja gospodarstva 
Sredstva so namenjena za odpiranje 
novih delovnih mest z zaposlovanjem 
novih delavcev ali s samozaposlitvijo, 
razvoj socialnega podjetništva in izo-
braževanje ter promocijo na področju 
podjetništva v letu 2017. Razpis je od-
prt do porabe sredstev, vendar najka-
sneje do 31.10.2017.
Za samozaposlitev in odpiranje no-
vega delovnega mesta je na razpi-
su moč pridobiti dotacijo v višini do 
2.400 evrov za stroške, kot so bruto 
plača oz. prispevki in nakup osnovnih 
sredstev. V ta namen je na razpisu na 
voljo skupaj 20 tisoč evrov.
Sredstva za spodbujanje razvoja so-
cialnega podjetništva so namenjena 
zagonu in nadaljnjemu razvoju soci-
alnega podjetja ali njegove poslovne 

Sofinanciranje preko javnih razpisov

Samostojna podjetnica Marta Gašperin iz Ljubnega (na fotografiji na sredini) je svoje 
delovno mesto in kolekcijo ročno izdelane čokolade pod blagovno znamko Martisan 
ustvarila tudi s pomočjo občinske dotacije na razpisu za spodbujanje razvoja gospodar-
stva. Svojo podjetniško izkušnjo je predstavila na prvi od štirih brezplačnih delavnic Štar-
taj svojo podjetniško idejo, ki jih je v marcu in aprilu financirala občina za vse, ki želijo v 
domačem okolju ustvariti podjetniško idejo in s tem poskrbeli za svoj prihodek.

enote na območju občine Radovljica. 
Upravičenci na razpisu lahko prido-
bijo do 2.500 evrov oz. 50 odstotkov 
upravičenih stroškov.
Samostojni podjetniki in gospodarske 
družbe lahko pridobijo tudi dotacije 
za podjetniško izobraževanje, uspo-
sabljanje in promocijo (udeležbo na 
sejmih in razstavah), in sicer do 50 od-
stotkov upravičenih stroškov, vendar 
največ 250 evrov na vlogo za izobra-
ževanje in največ 500 evrov na vlogo 
za udeležbo na sejmih in razstavah. 

Razpis za stanovanjske kredite 
v občini Radovljica
V proračunu je za subvencioniranje 
obrestne mere za stanovanjske kredi-
te, ki jih fizičnim osebam daje rado-
vljiška poslovalnica Banke Intesa San-
paolo kot najugodnejši ponudnik, na-
menjenih 15 tisoč evrov, kar omogoča 
340.172 evrov kreditnega potenciala. 
Gre za kredite za nakup stanovanja, 

stanovanjsko gradnjo ali prenovo, sa-
nacijo in obsežnejša vzdrževalna dela 
stanovanj ali stanovanjskih hiš. Pogoji, 
ki jih morajo izpolnjevati upravičen-
ci, so določeni z razpisom, razpis pa 
je odprt do porabe sredstev, vendar 
najkasneje do 31.10.2017.

Javni razpis za obnovo 
stanovanjskih in 
večstanovanjskih objektov, 
ki so kulturni spomenik
Občina v letošnjem letu prvič name-
nja tudi nepovratna sredstva za ob-
novo zasebnih stanovanjskih objek-
tov, ki so razglašeni za kulturni spo-
menik ali kulturno dediščino. Rok za 
oddajo vlog je 31.5.2017, če sredstva 
ne bodo porabljena, pa najdlje do 
31.10.2017. Na voljo je 70 tisoč evrov, 
naložbe pa bodo sofinancirane v vi-
šini do 40 odstotkov izkazanih upra-
vičenih stroškov in največ 10 tisoč 
evrov na stavbo.
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Čisto, urejeno in varno okolje  
je naš skupen cilj 

Komunala Radovljica, d.o.o., že več let 
uspešno organizira in izvaja storitve ureja
nja javnih površin v KS Radovljica, Lesce in 
Begunje. Od junija 2016 dalje je v skladu 
z občinskimi predpisi Komunala Radovlji
ca postala izvajalec letne in zimske služ
be v celotni občini. Dejavnost izvajamo z 
lastnimi kadri in s pomočjo pogodbenih 
izvajalcev.

V letnem času izvajanje te službe zajema 
urejanje in čiščenje javnih površin ter vzdr
ževanje prometne signalizacije. Dela ob
segajo vzdrževanje asfaltnih in makadam
skih cest, cestnih objektov, trgov, meteorne 
kanalizacije, obcestnega pasu ter zelenih 
površin, spomladansko čiščenje cest …

Komunala Radovljica na območju občine 
Radovljica skrbi za vzdrževanje več kot 16 
kilometrov lokalnih cest, 170 kilometrov 
javnih poti, zbirnih, mestnih ali krajevnih 
cest in nekaj kilometrov pločnikov. V sklo
pu vzdrževanja cest so zajeti tudi infra
strukturni objekti, kot so mostovi, predori, 
nadvozi, naprave za odvodnjavanje …

Ulice pometamo s pometalnim strojem, in
tenzivnost čiščenja pa prilagajamo dnev
nim potrebam in razmeram na terenu (vre
menske razmere, prireditve, ipd.). Poleg 
tega skrbimo za urejenost parkov, vaških 
središč, avtobusnih postajališč, parkirnih 
prostorov in drugih površin. Urejanje in 
čiščenje javnih površin obsega vzdrževa
nje javnih zelenih površin znotraj naselij, 
ki zahtevajo redno košnjo zelenic, urejanje 
gredic, obrezovanje drevja in živih mej, 
grabljenje listja… 

Pester začetek leta tudi pri ure-
janju javnih površin
Zaključili smo spomladansko čiščenje cest, 
ki je obsegalo strojno in ročno pometanje 
ter pospravilo peska, ki je ostalo na cesti
šču kot posledica zimske službe. 

Čiste ulice, pokošene zelenice, zakrpane udarne jame ali označbe za 
prehod za pešce so del našega vsakdanjika in za mnoge samoumev-
ne. Za urejenost cest in drugih javnih površin ter varnost v prometu je 
potrebna vrsta aktivnosti, ki se izvajajo v okviru letne službe urejanja 
javnih površin. 

Redno poteka čiščenje javnih površin in 
praznjenje košev. 

V aprilu je bila v okviru sanacije dela Kranj
ske ceste v Radovljici izvedena preplastitev 
ceste, ureditev klančin za invalide in odvo
dnjavanje meteorne vode. Delno je bilo 
izvedeno tudi popravilo granitnih plošč 
na Linhartovem trgu. V teku je popravilo 
mostu na Cesti svobode, ureditev brežin in 
podporne konstrukcije enega oboka. Izde
lan je bil tudi sistem novega pristopa v sta
ro mestno jedro, ki pa še ni v uporabi. Po 
Festivalu čokolade smo očistili Linhartov in 
Vurnikov trg. 

V več krajevnih skupnostih bo v mesecu 
maju in juniju izvedeno krpanje udarnih 
jam. V ospredju bo tudi urejanje prometnih 
makadamskih cest kot je cesta skozi Goz
dno učno pot, cesta na Mlako v Radovljici, 
Cesarska cesta … V načrtu je tudi obrezo

vanje dreves in druga nujna vzdrževalna 
dela. Izvedli bomo tudi čiščenje ponikoval
nic, meteornih kanalov in peskolovov.

Izvajamo vzdrževanje in nadomeščanje 
dotrajane prometne signalizacije ter po
stavljamo novo skladno z odločbami, ki jih 
izda Občina Radovljica. Prometna talna si
gnalizacija na cestiščih, s katero zagotav
ljamo večjo prometno varnost, bo v maju 
in juniju dobila svež oplesk. 

Košnja zelenih površin in vzdrževanje obce
stnih pasov doprineseta k lepšemu videzu 
naših krajev. Gredice bomo v centru Rado
vljice v maju zasadili s sezonskim cvetjem. 

Ker nam ni vseeno
Zaposleni v Komunali Radovljica si priza
devamo za zagotavljanje kar najvišje ravni 
urejenosti javnih površin glede na razpo
ložljiva sredstva. Z veseljem ugotavljamo, 
da so tudi občani vse boljši zavezniki lepe
ga in čistega okolja. Seveda pa še vedno 
obstaja vrsta priložnosti za izboljšanje, pa 
naj si gre bodisi za smetenje v parku bodisi 
za neobrezane žive meje, ki ogrožajo var
nost v prometu.

Tudi košnja doprinese k lepšemu videzu našega okolja
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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

Okrasne rastline •	
za balkOne, Okna in 
pokopališča
sezOnske zelenjavne •	
sadike	in	začimbe
trajnice in pOkrOvnice•	
prOfesiOnalni substrati, •	
kOrita in lOnci

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•	

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.

akcija!
vrHunski avstrijski peleti
kvalitete a1 
PREVOZ DO 10 km GRATIS! 
Informacije na:
T: 04 53 53 619, E: tadeja.kuncic@kgz-sava.si

dnevno	sveŽe	
kravJe	mleko

sUHi	Jabolčni	
krHlji! vrtne kOsilnice  

in	mUlčerJi

zalivalni	sisTemi,	
profesionalno	Travno	seme
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PUSTITE SE 
ZAPELJATI 
NOVEMU C3
NOVI C3 že za 9. 900 € z DDV.

Izbiraj med 36 barvnimi kombinacijami.
Izkoristite posebno ponudbo za vozila iz zaloge še danes!

OB NAROČILU VOZILA 
IZ ZALOGE GRATIS 
NASLON ZA ROKE!

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

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

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

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

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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Različni modeli aluminijastih ograj • Ograje so lahko zunanje ali 
notranje (balkonske ograje, stopniščne ograje) • Lahko naročite 
samo ALU material za ograje in sami zmontirate ali pa vam 
zmontira naše podjetje • Aluminijaste ograje so lahko prašno 
barvane po vaši željeni barvi - po RAL barvni karti

ALU OGRAJE:

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 PO DOGOVORU.

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.

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

NOVO V TRGOVIN RE-MI!
TAPETNIŠKO BLAGO IN PENA ZA OBLAZINJENJE PO MERI
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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 
UNIKATNE POROČNE PRSTANE 

IZDELANE IZ SREBRA?
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. 6. 2017.

NAGRADNO VPRAŠANJE:

sim
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Srečna nagrajenka iz marčevske številke Moja dežela je Meta Glavač, 
Rožna dolina 24, Lesce. Nagrajenki iskreno čestitamo. sim
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Povej mi lepo

Velika izbira poro~nih prstanov
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Poslovni center, Alpska c. 37 b, Lesce
tel.: 04/ 53 18 876, GSM: 041 / 350 159

• Domač sladoled 
različnih okusov, 

• pestra ponudba 
sladolednih kup,

• drobno pecivo,
• odlične sveže slaščice in torte, 

izdelane tudi po naročilu za 
različne priložnosti,

• odlična kava in prijazna postrežba.

NA SLADKO RAZVAJANJE VAS VABI 
NOVA EKIPA SLAŠČIČARNE JEŽEK!
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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.

Kamnoseške storitve 

GAŠPER MIKOLIČ s.p.

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!
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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
PREVOzI IN uREdITEV POkOjNIkOV TER • 
pokop z žalnim sprevodom
velika izbira krst in žar• 
ureditev vseh potrebnih dokumentov• 
organizacija in izvedba pogrebnih • 
ceremonialov na pokopališčih v 
občinah bohinj, bled, radovljica in 
GORjE

sprejemamo naročila za suhe in sveže 
ikebane, žalne ikebane, šopke, poročne 
šopke in aranžmaje ter aranžiranje daril

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
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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

Praznujemo 10 obletnico naše trgovine zato 
vam podarjamo bon za -20% popusta na 

novo kolekcijo in se vsem našim strankam 
zahvaljujemo za izkazano zaupanje.

-20%
na novo kolekcijo.

KUPON ZA

NA BLAGO IZ 

PRETEKLIH 

KOLEKCIJ IMAMO

-50% popust
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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•	
razli~ne vrste testenin•	

pizze•	
specialitete iz kru{ne pe~i •	
(hobotnica, florentinec, 
lignji,...)
pregre{no 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•	
sendvi~e ve~ okusov•	
novi okusi pizze iz kru{ne pe~i•	

NOVO! Otro{ko igri{~e
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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

čas	piknikov	Je	TU!	
nUdimo	vam	
okUsno	meso	 
za	Žar!	
•	čevapčiči	
•	pleskavice	
•	klobasice	
•	svinjska	rebra	
•	kotleti	
•	vešalice	
•	ražnjiči	
poleg	mesa	za	žar	vam	
nudimo	tudi	vse	vrste	
svežega	mesa,	suhe	domače	
salame,	mrežne	pečenke,	...
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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

Zapuže 36 | 4275 Begunje na Gorenjskem | +386 (0)31 334 498

Marko Prešeren
direktor

info@mizarstvo-preseren.si | 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• 
Opremljanje avtodomov• 

POHIŠTVU  

DODAJAMO  

VSEBINO!

NOVO! 
ZAŠČITA IN  

NEGA LESA 

Z OLJENJEM!
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Predstavljamo 
Zavarovalnico Sava

Zavarovalnica Sava je nastala z združitvijo  
Zavarovalnice Maribor, Zavarovalnice Tilia in 
hrvaških družb Velebit osiguranje ter Velebit 

životno osiguranje.

Vsa zavarovanja na enem mestu!
Nahajamo se na Kranjski cesti 2, 

v pritličju hotela Grajski dvor.

ZA VAS SMO ODPRTI 
OD PONEDELJKA DO ČETRTKA  

OD 8.00 - 17.00
OB PETKIH  

OD 8.00 - DO 15.00

E: ziga@mozaik-zavarovanj.si
Tel: 059 009 000

Nova obljuba
Z ustanovitvijo združene zavarovalnice smo ustvarili novo, sodobno, digitalnoin v družbo usmerjeno  

ter trajnostno naravnano zavarovalnico.

NOVO! 
SKLEPANJE 

AVTOMOBILSKIH 
ZAVAROVANJ 

ZAVAROVALNICE 
GENERALI

PREVERITE 
UGODNOSTI 
IN CENE!
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Žemlja Janez ml. s.p.
Zabreznica 20a, 4274 Žirovnica

GSM: 041 641 197
Tel.: 04 580 21 74

Žemlja Janez ml. s.p.
Zabreznica 20a, 4274 Žirovnica

GSM: 041 641 197
Tel.: 04 580 21 74

Žemlja Janez ml. s.p.
Zabreznica 20a, 4274 Žirovnica

GSM: 041 641 197
Tel.: 04 580 21 74

Žemlja Janez ml. s.p.
Zabreznica 20a, 4274 Žirovnica

GSM: 041 641 197
Tel.: 04 580 21 74

Žemlja Janez ml. s.p.
Zabreznica 20a, 4274 Žirovnica

GSM: 041 641 197
Tel.: 04 580 21 74

VULKANIZERSTVO ŽEMLJA

Žemlja Janez ml. s.p.
Zabreznica 20a, 4274 Žirovnica

GSM: 041 641 197, Tel.: 04 580 21 74

SERVIS IN pOLNENJE 
KLIMATSKIh NApRAV

Žemlja Janez ml. s.p.
Zabreznica 20a, 4274 Žirovnica

GSM: 041 641 197
Tel.: 04 580 21 74

PNEVMATIKE
PLATIŠČA

HITRI SERVIS

04 531 51 29
Rožna dolina 10, 4248 Lesce

www.avto-dom.com

PREVERITE NAŠO PONUDBO www.avto-dom.com

ODKUP VOZIL - PLAČILO TAKOJ!
Nakup na položnice in bančni kredit, 
tudi če avta ne kupite pri nas.
Ugoden bančni kredit 
- SBERBANK BANKA - do 10 let, 
brez pologa in brez kasko zavarovanja.

AUDI A5 2.0 TDI 177 KM 
COUPE, letnik 2013, 116.000 
km, navigacija, usnje, xenon, 

alu 18, led luči

BMW 320 D 184 KM TOURING 
SPORT, letnik 2013, 109.000 km, 
xenon, navigacija, šporni sedeži, 

park assistance, el. odpiranje 
prtljažnika, alu 17, led luči

AUDI A3 1.2 TFSI SPORTBACK, 
letnik 2013, 74.000 km,  

xenon, 2x avt. klima,  
alu, 1. lastnik, led luči

TOYOTA YARIS 1.3,  
letnik 2006, 115.000 km,  

1. lastnik, klima, ABS,  
6x air bag

23.900 € 19.500 € 15.700 € 3.950 €


