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

SPREJEMAMO
REZERVACIJE ZA
ZAKLJUČENE DRUŽBE!

La CANTINA, Ul. Staneta Žagarja 2b, 4240 Radovljica tel.:

• PRENOVLJENA PONUDBA JEDI
PO NAROČILU

051 433 900 ŠPORTNI PARK RADOVLJICA

041-673-987

odkup vozil - plačilo takoj!
Rožna dolina 10, 4248 Lesce Nakup na položnice in bančni kredit,
www.avto-dom.com tudi če avta ne kupite pri nas.
3.100 €

www.avto-dom.com

CLIO 1.2 STORIA,
Letnik 2007

4.600 €

POLO 1.4,
Letnik 2008

3.800 €

KA 1.2,
Letnik 2009

2.850 €

MODUS 1.2,
Letnik 2005

OBČINA RADOVLJICA

Občina Radovljica predstavlja
Letošnji ukrepi
za večjo prometno varnost

Župan Ciril Globočnik:
»Obsežnejša projekta,
namenjena večji varnosti pešcev
na dveh kritičnih mestih ob
državnih cestah, načrtujemo ob
Cesti na Jezerca v Radovljici in
v Podnartu. Ob Cesti na Jezerca
od krožišča med Radovljico
in Lescami, ki ga bo obnovila
Direkcija RS za infrastrukturo,
do CUDV Matevža Langusa
Radovljica in v drugi fazi še do
mostu čez Savo bomo zgradili
pločnik. Z deli smo že začeli,
končana pa bodo v letu 2019.
Rekonstrukcijo regionalne ceste
v Podnartu pa direkcija načrtuje
v letu 2018, v teku so odmere
in parcelacija zemljišč. Pri tej
naložbi bo občina sodelovala z
izgradnjo hodnika za pešce od
gasilskega doma do prehoda
čez železniško progo.«
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Med cilji Celostne prometne strategije Občine Radovljica sta tudi povečanje
prometne varnosti pešcev in zagotovitev
pogojev, da bo večina prebivalcev lahko
opravljala del dnevnih poti peš. V ta namen so načrtovani ukrepi, kot so nadgraditev varnih poti v šolo, umirjanje prometa v naseljih in razvoj omrežja za hojo.
Na varnost pešcev v prometu smo še
posebej pozorni pred vsakim novim
šolskim letom. Tako je občina letos
pred 1. septembrom na Letališki ulici
v Lescah z novim pločnikom dopolnila varno šolsko pot. Na odseku Begunjske ceste mimo Osnovne šole F.
S. Finžgarja Lesce bo v kratkem uvedena prepoved prometa za tovorna
vozila. Promet mimo osnovne šole
je razbremenjen tudi z izvedeno rekonstrukcijo križišča regionalne ceste in Letališke ulice, ki je omogočila
zavijanje vozil levo.
V Novi vasi sta bili konec avgusta
nameščeni dve hitrostni oviri. Prav v
Novi vasi in Podnartu je bilo z radarskimi meritvami zabeleženih največ
prekoračitev dovoljene hitrosti. Meritve je občina letos uvedla z namenom
prispevati k večji prometni varnosti in
učinkovitejšemu preprečevanju prekoračitev hitrosti predvsem na odsekih, kjer se to pogosteje dogaja in
kjer so prisotni najšibkejši udeleženci
v prometu.
Na Kopališki cesti mimo vrtca in
Vurnikovem trgu v Radovljici je bila
že pred poletjem uvedena cona
umirjenega prometa. Cestišče Kranjske ceste od spodnjega vhoda na
tržnico do odcepa za staro mestno
jedro je bilo na novo preplaščeno,
robniki prilagojeni invalidom, prehod za pešce do avtobusne postaje
pa talno osvetljen. Občina je uredila
tudi zelo priljubljeno pešpot, ki vodi
od upravne enote proti Srednji go-

stinski in turistični šoli Radovljica in se
bo proti Vurnikovemu trgu nadaljevala
s pločnikom.
Na poti iz Kamne Gorice do OŠ Staneta
Žagarja Lipnica bo umeščen nov prehod
za pešce na priključku za Zgornjo Dobravo, kjer je v bližini postavljeno tudi
pokrito avtobusno postajališče »Pr Kozjek«. Drugo takšno novo avtobusno postajališče pa je na Dobrem polju.

Male komunalne čistilne
naprave danes in jutri

Mala komunalna čistilna naprava (v
nadaljevanju MKČN) je namenjena obdelavi komunalnih odpadnih voda in ima
zmogljivost čiščenja med 1 in 2.000 PE
(populacijskih ekvivalentov). V njej potekajo procesi biološke razgradnje, s čimer se
voda čisti. Obstaja več različnih načinov
delovanja MKČN:
• s pospešenim prezračevanjem s pomočjo razpršene biomase (aktivno blato);
• s pritrjenim biološkim filmom;
• z naravnim prezračevanjem s precejanjem skozi peščeni filter;
• s pomočjo rastlin (rastlinske MKČN);
• v prezračevanih ali naravnih lagunah.
MKČN očisti odpadne vode tako, da izpust
ne predstavlja večje obremenitve za okolje.
Očiščene vode lahko odvajamo z izpustom
v tla ali neposredno v površinske vode.

Dober nasvet odtehta veliko

Pred nakupom MKČN se je dobro pozanimati, če in kdaj bo na uporabnikovem
območju zgrajena javna kanalizacija. To je
bistven podatek pri odločitvi za investicijo
v MKČN ali za priključitev na javno kanalizacijo. Tovrstne informacije je možno dobiti na Komunali Radovljica, kjer bodočim
uporabnikom MKČN tudi svetujemo pri
njihovi izbiri. Pri izbiri MKČN je pomembno upoštevati:
• delovanje naj bo enostavno in zanesljivo;
• občutljivost na nihanja obremenitve naj
bo čim manjša;
• enostavnost upravljanja: tehnično delovanje MKČN naj obvlada vsak hišni mojster;
• posegi v vitalne dele naj bodo možni brez
praznjenja vsebine čistilne naprave.
Za doseganje okoljevarstvenih ciljev je
treba MKČN primerno vzdrževati in
upravljati, kar pomeni:

•preverjati tehnično brezhibnost MKČN;
•čistiti lovilno košaro, ki se nahaja v prekatu, kamor dotekajo odpadne vode in
v kateri se nabirajo trdni odpadki (če jo
MKČN ima), oz. pregledovati in po potrebi čistiti primarni usedalnik, kamor
dotekajo odpadne vode;
•primerno pogosto odstranjevati primarno in/ali biološko blato;
•izpolnjevati obratovalni dnevnik, v katerega se vpisuje stanje, vsa opravljena
dela na MKČN ter izredne dogodke, ki
nastanejo zaradi okvar in morebitnih
prekinitev delovanja;
•opraviti prve meritve in nato zagotavljati
redne preglede MKČN.

Obveznost pregleda vsaka tri leta
Področje MKČN pravno ureja Uredba o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode (UL RS, 98/15); in sicer izvedbo prvih
meritev, pregled MKČN ipd.

Prve meritve odpadne vode je treba zagotoviti za vsako novo MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, ne glede na vrsto oz.
tip MKČN. Zagotoviti jih mora lastnik oz.
upravljavec MKČN. Obstoječo MKČN (ki
ima že izvedene prve meritve oz. opravljeno oceno obratovanja) je treba pregledati
vsaka tri leta. Pregled izvede izvajalec GJS
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode v občini, kjer izvaja javno službo (Komunala Radovljica). Izvajalec GJS pripravi
poročilo o pregledu MKČN ter ga posreduje lastniku/upravljavcu MKČN.
Prvi pregled MKČN je potrebno izvesti prvo
naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih
meritev. Poročilo o pregledu MKČN
(oz. poročilo o prvih meritvah MKČN, če
gre za novo MKČN) je osnova za znižanje
okoljske dajatve za onesnaževanje okolja
zaradi odvajanja odpadnih voda. Pregled
MKČN in poročilo je potrebno obnavljati
vsaka tri leta, sicer se lastniku začne zaračunavati polna okoljska dajatev. Za vsak
pregled MKČN mora njen lastnik/upravljavec vložiti vlogo (na predpisanem obrazcu)
Komunali Radovljica.

Komunala Radovljica, d.o.o., Ljubljanska cesta 27, Radovljica, foto: Oto Žan

V zadnjem desetletju se na področju čiščenja komunalne odpadne
vode vse bolj uveljavljajo male komunalne čistilne naprave. V nadaljevanju zato podajamo kratko predstavitev načinov delovanja MKČN,
kakor tudi opis postopkov in aktivnosti, povezanih z njimi.

Analiza odpadne vode v laboratoriju

mojadežela
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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

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

NAGROBNI ARANŽMAJI
ZA DAN MRTVIH
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
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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

Povej mi lepo
Moja dežela skriva zaklad

PRAVILNO ODGOVORITE NA NAGRADNO VPRAŠANJE IN SE POTEGUJTE
ZA SREBRNO VERIŽICO Z OBESKOM V VREDNOSTI 40 €!

NAGRADNO VPRAŠANJE:
ODGOVORE NA DOPISNICAH POŠLJITE NA NASLOV
UREDNIŠTVO MOJA DEŽELA, KROPA 27, 4245 KROPA
ALI PO ELEKTRONSKI POŠTI tine@moja-dezela.si
NAJKASNEJE DO 17. 11. 2017.
Srečna nagrajenka iz marčevske številke Moja dežela je Andrejka Oblak,
Šercerjeva 13, Radovljica. Nagrajenki iskreno čestitamo.

simbolična slika

simbolična slika

ALI V ZLATARSTVU MOHORIČ IZDELUJEJO IN
PRODAJAJO SREBRNE IN ZLATE OGRLICE?
a.) DA
b.) NE

mojadežela
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VURNIKOV TRG 4,
RADOVLJICA
G: 041 686 423

VABLJENI NA NAŠO NOVO LOKACIJO

• REZANO CVETJE
• LONČNICE
• DARILNI PROGRAM
• ARANŽIRANJE
• ŽALNI ARANŽMAJI
• POROČNI ŠOPKI

VELIKA IZBIRA
LONČNIC IN
REZANEGA
CVETJA
TER SVEŽIH
IN SUHIH
ARANŽMAJEV
ZA GROBOVE

Del. čas: 9.00 - 18.00, sobota 8.00 - 13.00

PONUDBA ZA DAN MRTVIH

PRAZNIČNI TOREK 31.10. ODPRTO OD 8.00 - 18.00

Vsa zavarovanja
na enem mestu!
Nahajamo se na Kranjski cesti 2,
v pritličju hotela Grajski dvor.

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

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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Tel: 059 009 000
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
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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.
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.

KARIS D.O.O.
PREŠERNOVA CESTA 4, 4240 RADOVLJICA
T: 04 530 38 90
M: 051 346 996
E: karis.doo@siol.net
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

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

DELOVNI ČAS: Ponedeljek - petek: 8:00 - 19:00, Sobota: 8:00 - 12:00
ŠIVILJA: Šivanje po meri in šiviljska popravila PO DOGOVORU.

NOVO V TRGOVIN RE-MI!
TAPETNIŠKO BLAGO IN PENA ZA OBLAZINJENJE PO MERI
POLNILO ZA VZGLAVNIKE

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

MARJAN SLAK S.P.
POTOKI
G: 041 715 032
E: marjan.slak@gmail.com

mojadežela
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ROŽNA DOLINA 50 a,
LESCE (ČEBELARSKI CENTER)
T: 0838 03 960
DEL. ČAS:
9.00 – 13.00, in 15.00 - 18.00
SOBOTA 9.00 – 13.00
• Čebelji pridelki
• izdelki iz čebeljih pridelkov
• ČEBELARSKA OPREMA
• temna medena čokolada
in malinov medeni liker
• Kozarci in steklenice
in ostala pestra izbira izdelkov

KRANJSKA CESTA 11, RADOVLJICA
(za avtobusno postajo, nad trgovino Mercator)
DEL. ČAS:
8.00 - 13.00 IN 15.00 – 18.00,
SOBOTA 8.00 – 12.00

Med lastne blagovne znamke
Izdelki iz medu:
• medeni liker
• temna medena čokolada
in malinov medeni liker
• kozmetika iz medu

pestra izbira daril različnih
cenovnih razredov:
• Vina - čokoladna vina
• Izdelki iz lesa
• medenjaki in medeno pecivo
• Naravna hladno stiskana mila

KUPON
ZA 5% POPUST!*
* KUPON VELJA ZA TRGOVINI ČEBELICA ELI IN MEDENI DAROVI DO KONCA LETA 2017.

8

mojadežela

PREHODNE
ŠPORTNE
JAKNE

AKCIJA

-50%
VZGLAVNIKI
IZDELANE
ZAVESE
VOLNA ZA
PLETENJE
IZDELKI ODEJA ŠKOFJA LOKA:
POSTELJNINA, VZGLAVNIKI, NADVLOŽKI,
SEDEŽNIKI, OKRASNE BLAZINE, …

TEKAČI IN PVC PRTI NA METRE

VELIKA IZBIRA KVALITETNIH MOŠKIH IN
ŽENSKIH OBLAČIL TUDI ZA MOČNEJŠE
POSTAVE PO UGODNIH CENAH

Poslovalnica Radovljica (za avtobusno postajo,
nad trgovino Mercator – bivša ELITA)
Kranjska cesta 11, 4240 Radovljica
Urnik: pon-pet: 9.00-17.00, sob.:9.00-12.00,
prazniki in nedelje zaprto
Telefon: 05 9810 485
mojadežela
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Poslovalnica Radovljica
Ulica Staneta Žagarja 2b
4240 Radovljica
tel. 04 581 26 30
info@dominvest.si
www.dominvest.si

Dominvest po novem v večjih prostorih
DOMINVEST d.o.o. vam nudi naslednje storitve:
• upravljanje stanovanjskih in poslovnih stavb
• posredovanje v prometu z nepremičninami
• evidentiranje etažne lastnine
• nadzor nad gradnjo
• energetske izkaznice in izračun korekturnih faktorjev

Ekipa, ki vam je na voljo v Radovljici:
• Jan Hlade, vodja poslovalnice
• Tina Mlakar, operativna upravnica
• Jana Rozman, obračun stroškov
• Marina Urevc, samostojna
nepremičninska posrednica

Ker je stara poslovalnica postala premajhna, smo se s septembrom preselili
v večjo. Še vedno nas dobite v poslovni stavbi ob Športnem parku, le da po
novem v prvem nadstropju večje stavbe. Vabljeni!

Salon dekorativnih svetil
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Trgovina z
elektromaterialom
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Barvanje napušča - opaža, lesenih ograj,
obžagovanje in podiranje dreves, izposoja dvigala...

Odločite se za izkušeno podjetje s tradicijo!
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 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

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.

GSM: 031/ 616 939
Matej Justin s.p., Hlebce 22, 4248 Lesce
e-po{ta: justi@telemach.net, www.justi.si

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.

• obrezovanje
in podiranje
te`je dostopnih
dreves
• vzdr`evanje
objektov

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

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.

DELO NA VIŠINI –
CENE NA REALNIH TLEH!

POHITITE

IN SI REZERVIRAJTE TERMIN
ZA LETO 2018!

PRIMER POSVETLITVE LESA

Prej

Potem
mojadežela
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Trgovina Lesce
tel.: 535 36 16,
535 36 19 (nabava),
Rožna dolina 50, 4248 Lesce
535 36 23,
tel.: 53 53 610, fax: 04/53 53 621,
e-mail: trgovina@kgz-sava.si
KGZ Sava

e-mail: info@kgz-sava.si,
internet: www.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, krompir, čebula, ...
VSE ZA OZIMNICO:
SVEŽA ZELENJAVA, ČEBULA, ČESEN,
KROMPIR, VLOŽENA ZELENJAVA IN SADJE
• 100% NARAVNI MARELIČNI SOK
• SOK IN KIS PRIDELAN IZ LASTNIH JABOLK
• KONOPLJINA MOKA IN OLJE
• BUČNO OLJE
• ajdova moka iz domače proizvodnje
• dnevno sveže mleko
• VELIK IZBOR ČEBULNIC, ZIMSKEGA ČEBULČKA IN ČESNA
• ČAS JE za PRIPRAVO OZIMNICE IN DRUGAČNO PREDELAVO
SADJA IN ZELENJAVE. NUDIMO VAM KOZARCE ZA VLAGANJE,
STEKLENICE ZA SOK IN VINO, POKROVČKE, ZAMAŠKE, ZABOJE, LIJAKE, …
• MOKA IN IZDELKI PODJETJA MLIN KATIĆ
• JAGODNI SOK, JAGODNA MARMELADA,
• BEZGOV SIRUP
• SUHOMESNATI IZDELKI BREZ
KONZERVANSOV IN DODATKOV

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

12
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VRHUNSKI AVSTRIJSKI PELETI
KVALITETE A1
Informacije na:
T: 04 53 53 619,
E: tadeja.kuncic@kgz-sava.si

Sadovnjak
Resje

PRODAJA OKUSNIH GORENJSKIH
JABOLK, SLIV IN HRUŠK
T: 04 530 92 51
DELOVNI ČAS PRODAJA JABOLK:
PON. – PETEK 8.00 -16.00,
SOBOTA 8.00 – 12.00
Jabolka vam bodo na voljo tudi v naši kmetijski
trgovini v Lescah.
NI POTREBNO VSAK DAN UGRIZNITI
V ˝KISLO JABOLKO˝, UGRIZNITE
PA V OKUSNA GORENJSKA JABOLKA
IZ SADOVNJAKA RESJE.

... ko narava z nami zaživi ...
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.

ODKUP VEJ,
CELULOZE,
ŽAMANJA,
…

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

www.erzen.org
erzen.d.o.o.

• ČIŠČENJE ZARAŠČENIH POVRŠIN •  ČIŠČENJE IN ŠIRITVE
PAŠNIKOV • 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

Trgovina Tara

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

www.tara-by-monsa.si
Oblačila za dojenčke in
otroke Tara by Monsa
Delovni čas: ponedeljek-petek: 9.00-19.00,
sobota: 9.00-12.00, nedelja in prazniki: zaprto

Nova
kolekcija
MAYORAL
jesen - zima
2017

Kvalitetna in stilska oblačila
za otroke vseh starosti!

Trgovina Tara
Na blago
iz preteklih kolekcij

-20%
DO -70% popust
od

NOSEČNIŠKA
OBLAČILA

-50%
popust

kupon za

-20%

na novo
kolekcijo.

mojadežela
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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

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

Za vas smo na jedilnik dodali:
• okusne hamburgerje
• steake
• sendvi~e ve~ okusov
• novi okusi pizze iz kru{ne pe~i

BEGUNJSKA CESTA 10, LESCE, T: 059 931 154
DELOVNI ČAS OD PONEDELJKA DO NEDELJE OD 9.00 – 23.00
www.kleznk.bagi.si

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

Dnevno sveže malice, kosila od 11:00 - 15:00

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

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

December se približuje! Sprejemamo rezervacije za prednovoletna sre~anja, zabave …

Pohitite in rezervirajte prostor!
ZIMSKE GUME
NA ZALOGI
PO UGODNIH CENAH
MENJAVA IN
CENTRIRANJE GUM
AVTOOPTIKA

Alpska 43, 4248 Lesce
T: 04 53 53 805

www.avtomony.si

SERVISIRANJE VOZIL VSEH ZNAMK
SERIJSKO
Z BOGATO

OPREMO

00 EUR.
ZE OD 14.5

ZAGRABI

SVOJO

POT.

6HSRÏXWLWHXWHVQMHQL",]JXEOMDWHVYRMRLQGLYLGXDOQRVW"
2VYRERGLWHVHLQVWRSLWHYRVSUHGMH

ZZZYLWDUDVL

5D]ģLULWHRE]RUMDLQ]DJUDELWHŀLYOMHQMVNLVORJNLVLJDŀHOLWH
9,7$5$ʣÏDNDYDVSRSROQRPDQRYVYHW

NOVA

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2ONPLQJNPHPLVLMVNDVWRSQMD(XURVSHFL˸ÏQDHPLVLMDGXģLNRYLKRNVLGRY 12[ 
JNPWUGLGHOFLJNPģWHYLORGHOFHY(NP2JOMLNRYGLRNVLG &22 MHQDMSRPHPEQHMģLWRSORJUHGQLSOLQNLSRY]URÏD
JOREDOQRVHJUHYDQMH(PLVLMHRQHVQDŀHYDO]XQDQMHJD]UDNDL]SURPHWDSRPHPEQRSULVSHYDMRNSRVODEģDQMXNDNRYRVWL]XQDQMHJD]UDND3ULVSHYDMR]ODVWL
NÏH]PHUQRSRYLģDQLPNRQFHQWUDFLMDPSUL]HPQHJDR]RQDGHOFHY30LQ30WHUGXģLNRYLKRNVLGRY9VHQDGDOMQMHLQIRUPDFLMHRVSHFL˸ÏQLSRUDEL
JRULYDLQVSHFL˸ÏQLKHPLVLMDK&22L]QRYLKRVHEQLKYR]LOQDMGHWHY3ULURÏQLNXRYDUÏQLSRUDELJRULYDLQHPLVLMDK&22NLJDODKNREUH]SODÏQRSULGRELWHSUL
SRREODģÏHQHP68=8.,SDUWQHUMXLQQDVSOHWQLVWUDQLZZZVX]XNLVL6OLNHVRVLPEROLÏQH1DURÏQLN0DJ\DU6X]XNL=UW3RGUXŀQLFDY6ORYHQLML

Kontaktne informacije
trgovca d.o.o.
AVTO
LUŠINA

Gosteče 8, 4220 Škofja Loka, T: 04 50 22 000

• SERVIS ZA VSE ZNAMKE VOZIL • VULKANIZERSTVO
• KLEPARSTVO IN AVTOLlČARSTVO • AVTODELI
• KVALITETA IN ODLIČNE CENE NA PRVEM MESTU!
14
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www.avto-lusina.si
e-pošta: prodaja@avto-lusina.si

Alpska cesta 43, 4248 Lesce

T: 04 53 53 804 in 04 53 53 805, www.avtomony.si

ALU IN WPC OGRAJE:
ALU ograje so prašno barvane v vaši željeni barvi - po RAL
barvni lestvici • WPC ograjni profili - letvice so izdelani iz
mešanice lesa in plastike • Različni modeli ALU in WPC ograj.
Tako ALU kot WPC ograje so odporne na vremenske vplive.
Lahko naročite samo material in sami montirate ali pa vam
zmontira naše podjetje • Različni modeli dvoriščnih vrat
(osebni prehod, dvokrilna in drsna vrata).

mojadežela
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VULCO Žemlja

ZIMSKE GUME
ŽE NA ZALOGI !!!

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

www.vulkanizerstvo-zemlja.si
M 041
641 197
04 580
M 041 641
197
T 04T580
21 21
74 74

%
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!

%

%

%

NAJ VAS OBLJUBLJENI
SANJSKI POPUSTI NE ZAVEDEJO!

%

•
•
•
•
•

%

%

%

%

%

%

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

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

