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OBČINA RADOVLJICA

V imenu Občine Radovljica  
vam želim prijetne praznike, vesel Božič  

ter srečno, zdravo in uspešno novo leto 2017! 
Ciril Globočnik 
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Praznični december v Radovljici

Beseda srečno ni in naj ne bo le izraz navade,  
hiter stisk roke in bežni nasmeh,  

je iskrena želja,  
ki v nas odzvanja še dolgo potem,  

ko pospravimo vse okraske,  
ki nam krasijo hišo!

BLAGOSLOVLJENE 
BOŽIČNE 
PRAZNIKE  
IN VSE DOBRO  
V LETU 2017.

Andrej Župan, 
dekan in duhovniki 
radovljiške dekanije

DO NOVIH KOREKCIJSKIH OČAL  
Z NAROČILNICO VSEH OKULISTOV 

V SLOVENIJI, 
LAHKO TUDI BREZ DOPLAČILA!

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

Tudi očala  
so lahko  
novoletno 
darilo!
Želimo vam vesele  
božične praznike in  
dober vid v letu 2017
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Občina Radovljica predstavlja
OBČINA RADOVLJICA

Nadaljevanje gradnje  
nove knjižnice
Z letošnjim letom je novi Vurnikov trg v Ra-
dovljici zaživel in sodobno urejen postaja 
pomembno središče in prostor živahnega 
dogajanja v mestu in občini. Nadaljuje se tudi 
gradnja nove knjižnice. Občina Radovljica je 
v oktobru na javnem razpisu za dokončanje 
gradbenih del izbrala družbo Javna razsvetlja-
va. Z deli je začela takoj po podpisu pogod-
be, rok za zaključek vseh gradbenih del pa je 
december 2017. Pogodbena cena znaša 2,4 
milijona evrov. Dela obsegajo gradbena in 
obrtniška dela, vgradnjo kanalizacije, dvigal 
ter elektro in strojnih instalacij s sistemom 
ogrevanja. Občina bo naložbo financirala 
v letih 2016, 2017 in 2018, pretežno z za-
dolžitvijo. Država namreč v tem obdobju za 
sofinanciranje naložb v javno kulturno infra-
strukturo ne načrtuje večjih sredstev, čeprav 
je projekt gradnje nove radovljiške knjižnice 
uvrščen v nacionalni program kulture.

V novi knjižnici bo 2.400 kvadratnih metrov 
površin v petih etažah (klet, pritličje, dve nad-
stropji in mansarda). V kletni etaži bodo poleg 
sobe domoznanstva, ki bo imela ločen dostop 
iz pritličja, arhiv, skladišča in servisni prosto-
ri. V kletni etaži bo omogočen tudi dostop za 
zaposlene ter dostavo gradiva iz garažne hiše. 
Pritličje bo namenjeno dnevni čitalnici s knji-

žnično kavarno v sklopu samega vstopa v 
knjižnico. Del parterja bo razširjeni igralni ozi-
roma pedagoški prostor knjižnice in površina 
za občasne dogodke. V prvem in drugem nad-
stropju bo osrednji program knjižnice - knjižno 
in neknjižno gradivo, razdeljeno po oddelkih za 
odrasle, mladino in otroke ter periodični tisk 
s čitalnicami in drugimi večnamenskimi pro-
stori. Mansarda pa bo namenjena predvsem 
posebnim programom knjižnice, večnamenski 
dvorani v povezavi s teraso, individualnim štu-
dijskim in upravnim prostorom. 

Gradnja nove knjižnice se je začela že v letu 
2010, vendar je bila zaradi pomanjkanja fi-
nančnih sredstev prvič prekinjena v letu 2011, 
v letu 2014 pa se je pri tretji gradbeni fazi za-
radi stečaja izvajalca popolnoma ustavila. V 
letu 2014 je občina stavbo knjižnice zaščitila, 
končana je bila komunalna oprema na odseku 
Kopališke ceste od vrtca do Kranjske ceste, 
cesta razširjena, opremljena z dvostranskim 
pločnikom in dodatnimi parkirnimi mesti. V 
letu 2015 je bila zaključena še zunanja uredi-
tev Vurnikovega trga. Občina Radovljica je do-
slej za gradnjo knjižnice, pripadajočih garažnih 
mest, komunalne opreme in sofinanciranje 
zunanje ureditve trga že namenila približno 2,9 
milijona evrov.

Župan Ciril Globočnik: »Radov-
lji ška knjižnica se sooča z ve-
liko prostorsko stisko, a kljub 
temu z inovativnimi projekti 
spodbujanja bralnih navad med 
mladimi, številom aktivnosti in 
drugimi kazalci presega slo-
vensko povprečje. Tudi izposoja 
v radovljiški občini ne upada. 
Prepričan sem, da bodo primer-
ni novi prostori omogočili, da 
knjižnica te rezultate ohranja in 
nadgrajuje. Za nadaljevanje gra-
dnje smo si prizadevali kar pet 
let, ob že zgrajeni in urejeni po-
slovno stanovanjski soseski na 
Vurnikovem trgu, pa je še toliko 
pomembno, da objekt čim prej 
zgradimo.« 
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Naravno2017

Naj vas v novem letu  
spremlja dobra volja,  

želja po spremembah in sposobnost,  
da naravi podarite priložnost,  

da polepša vaš vsakdan.

Komunala Radovljica, d.o.o.,
Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica
T: 04/537 01 11, E: info@komunala-radovljica.si, 
www.komunala-radovljica.si

Prometna kultura dobi 
pozimi pravi obraz 
Pozimi se razmere na cestah bistveno spremenijo. Sneg, poledica ali žled 
ogrožajo našo varnost. Za zagotavljanje prevoznosti cest in varnosti v prometu v 
zimskih razmerah je potrebna vrsta aktivnosti, ki so v pristojnosti zimske službe. 
Je njena učinkovitost odvisna tudi od našega sodelovanja?

Vzajemno do večje 
varnosti
V nadaljevanju navajamo nekaj napot-
kov, ki so za zagotavljanje varnosti v 
zimskih razmerah zelo pomembni. 

Uporaba zimske opreme je za vozila 
obvezna od 15. novembra do 15. marca. 
Kljub temu moramo predpisano zimsko 
opremo uporabljati tudi izven uradne 
zimske sezone, če so na cesti zimske raz-
mere, torej, ko se sneg oprijema vozišča 
ali je vozišče zasneženo ali poledenelo. 
Posledice uporabe neprimerne opreme 
nosimo sami.

V Komunali Radovljica pluženje in odvoz 
snega z javnih površin v gosto naseljenih 
stanovanjskih območjih izvajamo napove-
dano v nočnem času. Hitro in učinkovito 
odstranjevanje snega pa zelo ovirajo ali 
celo onemogočajo vozila, ki so nepra-
vilno parkirana na pločniku ali na cesti. 

Komunala Radovljica je v skladu z občin-
skimi predpisi izvajalec letne in zimske 
službe na območju občine Radovljica. 
Komunala Radovljica, d.o.o., izvaja zim-
sko službo na javnih površinah, ki obse-
gajo približno 180 km cest, 25 km ploč-
nikov in 40 parkirišč. 

V občini Radovljica so ceste razvrščene 
na tri prednostne razrede, ki upoštevajo 
kategorijo ceste, gostoto prometa, geo-
grafske in krajevne potrebe. Poleg cest 
I. prednostnega razreda, prednostno 
vzdržujemo tudi dovoze do zdravstvenih 
ustanov, šol in vrtcev.

Izvajalec začne cestišče posipati ob po-
ledici ali čistiti ob sneženju, ko se začne 
sneg oprijemati cestišča. Velja splošno 
pravilo, da je prevoznost zagotovljena, 
kadar je na glavnih (prioritetnih) cestah 
do 10 cm snega, na stranskih cestah 
in parkiriščih do 15 cm novozapadlega 
snega, promet pa možen z uporabo zim-
ske opreme (zimskih gum ali snežnih ve-
rig). Zavedati se moramo, da v primeru 
obilnega sneženja, zametov ali plazov 
prevoznosti cest ni vedno mogoče zago-
toviti.

V Komunali Radovljica se zavedamo, 
da prekomerno posipanje cest ne pri-
speva k varnosti v cestnem prometu. S 
tem povzročamo tudi negativne učinke 
na okolje in neracionalno porabo sred-
stev. Dolžnost nas voznikov je, da hi-
trost vožnje prilagodimo razmeram 
na cesti. Pri tem so nam v pomoč tudi 
novejši avtomobili, ki nas opozarjajo na 
možnost poledice.

Dovoze k stanovanjskim hišam čistijo la-
stniki sami. Metanje snega na cesto je 
nevarno in zato prepovedano.

Preudarnost 
in strpnost sta 
neprecenljivi
V času obilnejših snežnih padavin se mo-
ramo zavedati, da ni mogoče zagotoviti 
pluženja na vseh površinah hkrati, saj 
pluženje poteka po izvedbenem progra-
mu zimske službe. Prebivalcem svetuje-
mo, da se odpravijo na cesto samo ta-
krat, ko je to nujno potrebno. V prometu 
bomo takrat imeli odlično priložnost, da 
s strpnostjo in uvidevnostjo dokažemo 
svojo kulturo.

Delavci Komunale Radovljica, d.o.o., in 
kooperanti so v času od 15. novembra 
do 15. marca v stalni pripravljenosti na 
domu, v primeru močnejšega sneženja 
pa tudi na sedežu podjetja. V času izvaja-
nja zimske službe je dežurni preglednik 
za KS Radovljica, Lesce in Begunje  
dosegljiv na številki 051 348 777, za 
ostale KS v občini Radovljica pa na 
031 352 719.

Želimo vam  
brezskrbne zimske dni!

Lastniki obcestnega drevja in grmovja 
morajo celo leto zagotavljati pregle-
dnost občinskih in drugih cest. Pose-
bej pomembno je, da pred začetkom 
zimske sezone posekamo drevje ali 
obrežemo veje, ki visijo na cesto 
ali omejujejo vidljivost. 
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Želimo Vam veliko čarobnih 

dotikov in ha
rmonije 

v letu 2017!

masažni salon ROŽ’CA, Simona Šlegel s.p., Ulica Staneta Žagarja 2b, Radovljica
T: 040-578-274 // slegel.simona@gmail.com // www.masaza-rozca.si

Št. darilnega bona:

Velja do:

...čaroben dotik do harmonije vašega telesa!DARILNI BON za
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DARILNI
BON  

je lahko odlično 
darilo za vaše 

najdražje

tel: 531 80 76, Lesce

V prihajajočem 
Novem letu 2017 

vam želimo 
veliko zdravja ter 

osebne sreče.

PROSTOR ZA 
ZAKLJUČENE 

DRUŽBE 
DO 120 OSEB!

NOVO!
RAZVOZ PIC  

NA DOM  
LESCE, RADOVLJICA, HRAŠE,  

BEGUNJE, HLEBCE…

NUDIMO VAM:
- VSAK DAN SVEŽE MALICE IN KOSILA

- A LA CARTE JEDI
- PICE (tudi brez glutena)  - DOMAČE PALAČINKE

HIŠNE SPECIALITETE:
GOBOVA JUHA• 
DIVJAČINSKI MEDALJONI  • 
Z OMAKO PO ŽELJI
NADEVANI LIGNJI  • 
NA ŽARU ALI OCVRTI
SVEŽE RIBE• 
DOMAČI SKUTNI IN  • 
ŠPINAČNI ŠTRUKLJI
KASATA Z VIŠNJEVO OMAKO• 
PEČENICE, KRVAVICE, • 
DOMAČE KISLO ZELJE IN 
REPA
BURGERJI• 
STEAKI• 
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Alpska cesta 37A
4248 Lesce

TC Lesce nasproti  
železniske postaje  

v 1. nad. oz. nad lekarno

Oble~ite se 
preprosto,  

modno 
in hkrati 
ugodno!

Vstopite v novo leto  
z modo iz 

Butika Špela

Odpiralni čas  
pon - pet: 10h - 18h

20%
GOTOVinsKi pOpUsT 

na VsE iZdElKE
V MEsECU dECEMBrU

ODKUP HLODOVINE

S&
J d

.o.
o.POKLIČITE: 

040 370 000 
JERNEJ

PREVERITE 
KAKO 

DO SUPER 
POPUSTA!

KRIŽIŠČE ZA ZDRAVSTVENI DOM

agent@vsazavaraovanja.com040 370 270

PLAČILO TAKOJ!

SKLEPANJE VSEH 
ZAVAROVANJ 
ZAVAROVALNICE

NOVO! Vesel Božič 
in srečno ter  

radosti polno 
leto 2017!
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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
UREDITEV POKOJNIKA•	
UREDITEV DOKUMENTACIJE•	
PREVOZI POKOJNIKA•	
DOSTAVA	ŽALNIH	IKEBAN,	 •	
CVETJA,	SVEČ,	...
NAROČILO	PEVCEV	ALI	TROBENTAČA•	

POGREBNI	ARANŽMAJI

ADVENTNI	VENČKI

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,), vezenine, čipke.

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 dogovoru šivanje po meri in šiviljska popravila.

delovni čas: ponedeljek - petek od 7. do 15. ure.

BLAGO ZA 
SVEČANE PRTE! 

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

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

Želimo vam 
vesel Božič  

in zdravo ter 
idej polno leto 

2017!
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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 €!

KJE VSE IMA ZLATARSTVO MOHORIČ  
SVOJO POSLOVALNIcO?

 A. RadovLjica     B. jesenice      c. RadovLjica in jesenice 

 ODGOVORE NA DOPISNICAH POŠLJITE NA NASLOV 
UREDNIŠTVO MOJA DEŽELA, KROPA 27, 4245 KROPA 

ALI PO ELEKTRONSKI POŠTI tine@moja-dezela.si  
NAJKASNEJE DO 10.2.2017.

naGradnO VpraŠanJE:

sim
bo

lič
na

 sl
ika

Srečna nagrajenka iz septemberske številke Moja dežela je  
nežika Štular, Podnart 3, Podnart. Nagrajenki iskreno čestitamo. sim

bo
lič

na
 sl

ika

Povej mi lepo

Zlatarstvo Mohorič Vam želi  
lepe božične praznike, ter uspešno in  

zlatih trenutkov polno leto 2017
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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!

Vesel Božič in  
srečno ter udobno  
v letu 2017!
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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)  •	

Želimo Vam vesele Božične praznike  
v Novem letu pa veliko varnosti  
na vsakodnevnih potovanjih.

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

udobnougodno modno

Trgovina Tara

Spet je zima, spet je mraz,
spet je tu Božični čas,  
naj odnese vam skrbi, 

v Novem letu 2017  
pa le zdravja in sreče  

podari.

Oblačila za dojenčke in  
otroke Tara by Monsa

nOsEčniŠKa  

KOlEKCiJa:

-50% popusta

BUndE: 

od -20% do - 50% 

popusta

www.tara-by-monsa.si

BOŽičKOV 

pOpUsT:

-20% * Popust se 
obračuna na 

blagajni
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Zabreznica 7h,  
ŽIROVNICA 
G: 040 425 361 
T: 04 5801 604 
E: mili@mili.si 
www.mili.si

www.mili.si
... za otroke, ženske in moške

nogavice•	
spodnje perilo•	
pižame•	
copati•	
darilni program•	
pletenine Špenko•	
Konfekcija Julija•	
sprejem v •	
kemično čiščenje

KUpOn 
10% na celoten nakup

v mesecu decembru

TrGOVina Mili
Breznica 1
(stavba Planika)
Žirovnica
gsm: 040 425 361
delovni čas:  
8-17h, sobote do 12h
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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

PRAZNIČNA 
SILVESTRSKA 
PONUDBA

• mrežna pečenka
• svinjska ribica
• pljučna pečenka
• tatarski biftek
• prekajeno meso
• suhe domače salame
• pečenice, krvavice
• vse vrste svežega mesa

Želimo vam vesel Božič  
ter okusov polno leto 2017!

Odprto:
pon. - čet. od 10:00 do 22:00, pet., sob. in prazniki od 12:00 do 23:00, 

nedelja od 12:00 do 18:00 

Grajska gostilnica
Kranjska cesta 2, 4240 Radovljica

T: 04 531 44 45 
E: info@grajska-gostilnica.com    www.grajska-gostilnica.si

https://www.facebook.com/grajska.gostilnica

GRAJSKA GOSTILNICA RADOVLJICA

konstrukcija 

konstrukcija 

logotip

a

a

a a a a a a

a

a

a

a

a

a

aaaaa a/2 a/2

a/2

a

Ob izteku starega leta se Vam zahvaljujemo za obisk, 
želimo miren Božič ter srečno, zdravo in  

izbranih okusov polno leto 2017!

NEKAJ JEDI IZ NAŠE PONUDBE:
Gratinirani njoki s filejem rdeče postrvi •	

Hrustljava piščančja bedra iz krušne peči•	
Goveji ramstek na žaru z omako dimljenih marelic•	

Sladica Vurnikova Lava•	

PROSTOR ZA ZAKLJUČENE DRUŽBE 
V prazničnem decembru lepo povabljeni, da 

presenetite svoje najbližje, sodelavce, prijatelje,…  
z izbranimi okusi v prijetnem ambientu.  

Zaželjene predhodne rezervacije  
na številki 04 531 44 45.

DNEVNO SVEŽE • 
MALICE IN KOSILA
JEDI PO NAROČILU• 
RIBJE JEDI• 
TESTENINE• 

PIZZE IZ • 
POLNOZRNATEGA 
TESTA PEČENE  
V KRUŠNI PEČI

DOMAČE SLADICE• 



mojadežela12



mojadežela 13

䐀䔀䌀䔀䴀䈀刀䄀 

㔀 ─
 倀伀倀唀匀吀䄀 

娀䄀 一伀嘀䔀 ఁ䰀䄀一䔀

䘀䤀吀一䔀匀 ⴀ 匀䬀唀倀䤀一匀䬀䔀 嘀䄀䐀䈀䔀  
刀伀䨀匀吀一伀䐀一䔀嘀一䔀 娀䄀䈀䄀嘀䔀 娀 

䄀一䤀䴀䄀䌀䤀䨀伀
䰀䔀匀䌀䔀Ⰰ 䠀刀䄀态䬀䄀 㤀 ⠀　㐀　 ㈀㈀ 㤀㔀㔀⤀

圀圀圀⸀䘀䤀吀一䔀匀吀伀倀⸀匀䤀
䴀伀䐀䔀刀一伀 ⴀ 倀刀伀匀吀伀刀一伀 ⴀ 唀䜀伀䐀一伀

䘀䤀吀一䔀匀匀 䌀䔀一吀䔀刀 吀伀倀



mojadežela14

• SERVIS ZA VSE ZNAMKE VOZIL • VULKANIZERSTVO
• KLEPARSTVO IN AVTOLlČARSTVO • AVTODELI
• KVALITETA IN ODLIČNE CENE NA PRVEM MESTU!

pirotehnika
30% 
popust* 

do 31.12.2014
*Popust ne velja za artikle v akciji, popusti se ne seštevajo.

kupon

PRODAJA
NOVOLETNIH
SMREČIC

PRODAJA V SADOVNJAKU RESJE:
SREDA, PETEK 9.00 - 16.00, 
SOBOTA 9.00 - 12.00 

VELEPRODAJA 
T: 04/ 53 53 619 
E: tadeja.kuncic@kgz-sava.si

PRODAJA 
04/ 53 09 250 
04/ 53 09 251 
04/ 53 53 623 
E: resje@kgz-sava.si 

JABOLKA PRIDELANA NA NARAVI  • 
PRIJAZEN NAČIN
JABOLČNI KIS    • •  JABOLČNI SOK
AJDOVA MOKA IZ LASTNE PRIDELAVE• 

SUHI JABOLČNI 
KRHLJI!

LOPATE ZA SNEG• 
SNEŽNE FREZE• 
SOL ZA POSIPANJE• 
PTIČJE HIŠICE IN HRANA • 
ZA ZUNANJE PTICE
PELETI ZA KURJAVO• 
VSE ZA KOLINE• 

BOŽIČNE 

ZVEZDE

Trgovina Lesce
tel.: 535 36 16, 535 36 23,
       535 36 19 (nabava), 
e-mail: trgovina@kgz-sava.si

Odprto: 
ponedeljek - petek 8.00 - 19.00,    
sobota 8.00 - 12.00

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

KGZ Sava

PIROTEHNIKA

Kupon velja od 23.12.2016  
do 31.12.2016 

KARTONSKA 
NOSILKA Z 
ROČAJEM  
BREZ OKENCA 

Nagrajenci septemberske križanke  
KGZ SAVA LESCE
1. Tina Mencinger, Lancovo 9b, Radovljica
2. Cveta Gartner, Kropa 118, Kropa
3. Mateja Repinc, Zgoša 5, Begunje
4. Silvo Sajovic, Zaloše 10a, Podnart
5. Andrej Šunkar, Poljska pot 11, Radovljica

RAZLIČNI DARILNI 
PAKETI 
-JABOLČNI KRHLJI 200G 
-AJDOVA MOKA 500G 
-SOK JABOLČNI 1L 
-KIS JABOLČNI 1L 

Sadovnjak 
Resje

T: 04 53 09 250,  
04 53 09 251
E: resje@kgz-sava.si
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Zaposlenim, upokojenim sodelavcem našega podjetja, poslovnim partnerjem  
ter občanom in občankam v letu 2017 želimo lepe božične praznike  

ter obilo osebne sreče, zdravja in poslovnih uspehov.

novi PLAMEN, Kropa, d.o.o., 
Kropa 1a, 4245 Kropa 
SLOVENIJA 
tel.:+386(0)4 537 97 00 
fax.:+386(0)4 537 97 18

NOVIplaMEn

ŠTEFan KOdEH s.p.
BrEZOViCa 1C, 4245 KrOpa
G: 041 745 663
E: stefan.kodeh@telemach.net
www.uni-plastic.si

Želimo vam vesel Božič  
in srečno Novo leto 2017!

Naše unikatno izdelane žarne školjke 
so lažje, obstojnejše predvsem pa 
lepše od klasičnih. 

Naše žarne školjke prodajajo 
pogrebna podjetja po celi Sloveniji, 
v občini Radovljica pa pogrebno 
podjetje Akris.

Ponudbo žarnih školjk si lahko 
ogledate na naši spletni strani  
www.uni-plastic.si

Smo podjetje z 22 letnimi izkušnjami pri 
izdelavi unikatnih ročno izdelanih žarnih 
školjk. Izbirate lahko med 7 različnimi 
barvami in 25 ornamenti oziroma 
motivi.  Kot novost vam ponujamo tudi 
unikatne lesene žare.
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MERCATOR 
CENTER 
LESCE

hRANA
ČAJI

DARILA

NARAVNA 
KOZMETIKA

pREhRANSKA 
DOpOLNILA

NARAVNA 
ZDRAVILA

ugODNOSTI

Sreče, radosti, miru ...
... Lepo leto vam želimo!

Ekipa trgovinice  
Suzana

NOVOLETNA
DARILA

KMALU NA NOVI LOKACIJI - 
ŠPORTNI PARK RADOVLJICA

M 041 641 197    T 04 580 21 74

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

ZIMSKE GUME

NA ZALOGI !!!

www.vulkanizerstvo-zemlja.si

Vulco Žemlja

Želimo vam vesel Božič ter 
srečno in varno v letu 2017!
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Želimo vam vesel Božič in srečno, zdravo ter zadovoljno leto 2017.

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!

Naj vam čas Božiča prinese  
veselje in mir,  

prihajajoče leto 2017 
pa veliko zdravja in sreče!



19izdajatelj: Nuša Blaznik s.p.   |   www.moja-dezela.si   |   epošta: tine@moja-dezela.si   |   tel: 041 703 188   |   naklada: 6.300 izvodov

NOVO 

NOVO 

E: ziga@mozaik-zavarovanj.si

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, digitalno 

in v družbo usmerjeno ter trajnostno naravnano zavarovalnico.

preverite	cene	zavarovanj

ZA VAS SMO ODPRTI 
OD PONEDELJKA  

DO ČETRTKA  
OD 8.00 - 17.00

OB PETKIH  
OD 8.00 - DO 15.00



domače točeno craft pivo    •    domače točeno craft pivo   
 • 

   
do

m
ač

e  
to

če
no craft  pivo    •     

MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA:
PREKOMERNO PITJE ALKOHOLA ŠKODUJE ZDRAVJU!

Academia 2.0 @bar_academia


