mojadežela
radovljica
december 2017

www.moja-dezela.si

V imenu Občine Radovljica vam čestitam za občinski praznik
in vas vabim na praznične prireditve.
Želim vam prijetne praznike, vesel božič ter srečno novo leto 2018!
Ciril Globočnik
Župan

V božični noči
je božja ljubezen postala luč.

BLAGOSLOVLJENE
BOŽIČNE
PRAZNIKE
IN VSE DOBRO
V LETU 2018.

Zdaj je naša stvar,
da luč tiste noči nosimo naprej
vse do zadnjih kotičkov
našega sveta.

ALPSKA CESTA 33, LESCE
T: 04 531 70 00,
M: 041 977 666
www.lescan.bagi.si

Andrej Župan,
dekan in duhovniki
radovljiške dekanije

Vabljeni na
prednovoletna
sre~anja v prijeten
ambient z
vrhunsko hrano!
Pohitite
in rezervirajte prostor!

Delovni ~as vsak dan od 11.00 do 23.00

BEGUNJSKA CESTA 10, LESCE
T: 059 931 154
www.kleznk.bagi.si

Delovni ~as od ponedeljka do nedelje
od 9.00 do 23.00

Ob izteku starega leta vam vo{~imo miren Boži~ in sre~no, zdravo in okusno leto 2018!

OBČINA RADOVLJICA

Občina Radovljica predstavlja

V Radovljici optimalna
lokacija za regijsko bolnišnico
Občina Radovljica je naročila izdelavo
Prostorsko programske preveritve za
umestitev Gorenjske regijske bolnišnice na območju RA 95 v Radovljici
(Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji d.o.o., avgust 2017). Območje RA
95, prikazano na sliki, je v Prostorskem
redu občine Radovljica namenjeno
zdravstveni dejavnosti. Obsega približno 10 hektarov zemljišč v neposredni
bližini avtocestnega priključka na jugovzhodnem robu Radovljice, kar pomeni
ugodno prometno povezavo v regiji in

navezavo na prometno infrastrukturo
Radovljice in Lesc.
Prostorsko programska preveritev zajema analizo stanja prostora in variantne
rešitve umestitve bolnišnice. Iz pridobljenih predhodnih smernic nosilcev
urejanja prostora izhaja, da je na tem
območju mogoče umestiti regijsko bolnišnico in izpolniti pogoje z ustreznim
načrtovanjem objektov. Glede na ugotovitve prostorsko programske preveritve pa predstavlja optimalno lokacijo za
izgradnjo Gorenjske regijske bolnišnice.
Dokument je bil pripravljen kot strokovna
podlaga v postopku izdelave predvidenega občinskega podrobnega prostorskega
načrta. Po seznanitvi in sklepu občinskega sveta je občina prostorsko programsko preveritev posredovala Ministrstvu
za zdravje s predlogom, da preverjeno
lokacijo upošteva pri načrtovanju mreže
regijskih bolnišnic in njihovi umestitvi.
Župan Ciril Globočnik: »Možnost umestitve regijske bolnišnice v Radovljici smo
preverili, da bomo pripravljeni takrat, ko
bo država dejansko načrtovala gradnjo.
Ocenjujem, da bo do odločitev in zagotovitve sredstev prišlo v prihodnjih letih,
Občina Radovljica pa bo z namensko
opredeljenimi zemljišči v prostorskem
redu in že preverjeno lokacijo pripravljena sodelovati pri vseh nadaljnjih postopkih in izdelavi občinskega prostorskega
načrta. Prepričan sem, da bi regijska
bolnišnica v Radovljica prispevala k boljši dostopnosti in kakovosti zdravstvenih
storitev tako za naše občane kot za širšo
gorenjsko regijo vse do Ljubljane. Nenazadnje pa bi lahko zagotovila tudi številna nova delovna mesta v naši občini.«
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Kako za praznike
brez odpadkov obdariti najbližje.
So lahko prazniki brez daril? Za nekatere je odgovor enostaven – seveda. Obdarovanje je vsekakor tradicija, ki je v nas globoko zakoreninjena, zato se s prenehanjem
mnogi ne bi strinjali. Še posebej, če so pri hiši otroci.

Pripomočki za Zero Waste
Podarimo stekleničko za vodo ali lonček za kavo za večkratno uporabo, posodico za malico. Z vrečko za večkratno uporabo nadomestimo vsaj darilni
papir, ki bi sicer takoj romal v smeti.

Komunala Radovljica, d.o.o., Ljubljanska cesta 27, Radovljica

Ročna dela
Lepo je, če darilo pride iz srca, še lepše
pa je, če je izdelano samo za nas. Poskrbimo, da bodo izdelki ustvarjeni v
skladu z željami naših obdarovancev.
Prav tako je imenitno, če z nakupi ročnih del podpremo lokalne ustvarjalce.
Priboljški
Naj bodo nekaj posebnega: maslo z
dodanimi začimbami, piškoti, posebne
vrste kruha … Priboljške poklonimo v
olepšani vrečki iz blaga, steklenem kozarcu ali pa jih zavijemo v rjav papir.
Denar
Denar je pri obdarovanju ena najmanj
domiselnih idej, pa vendar je v primerih večjih želja dobrodošla. Obdarovancu omenimo čemu je denar namenjen, da razkrijemo, da vemo, česa si
najbolj želi.

Iz druge roke
Morda si kdo želi točno določene knjige ali kakšnega drugega specifičnega
izdelka. V takem primeru raje posezimo po opcijah iz druge roke.

Če poznate obdarovančeve potrebe, se
boste zlahka spomnili primerne usluge.
Prijateljici lahko na primer ponudite
varstvo otrok, starejšim pa pomoč pri
beljenju stanovanja ali delu na vrtu.

Doživetja
Namesto materialnih daril podarjajmo
doživetja (vstopnice za koncert, kino,
sejem, festival, ogled tekme) ali zanimive izkušnje (tečaj jahanja, ure joge).

Čas
Okoli nas je veliko osamljenih. Povabite takšno osebo na izlet, v kino ali v kavarno na kavico in pogovor. Čas, ki ga
namenite osamljenemu, je dragoceno
darilo, ki bo tudi hvaležno sprejeto.

Naročnina, članarina,
bon za storitev
Nekomu, ki rad bere, lahko plačamo
letno članarino za knjižnico ali naročnino na spletno izdajo revije, ki ga zanima. Enako velja za tiste, ki jih razveselijo kozmetične in druge storitve.
Znanje in usluga
Imate spretnost, ki je naš obdarovanec
nima? Če se na primer: spoznate na
računalnike, lahko kot božično darilo
ponudite brezplačno popravilo obdarovancu, čigar računalnik je odpovedal.

Najbolj Zero Waste darilo – brez darilnega papirja in potrošenih naravnih
virov. Darilo za katerega ne porabimo
nič denarja, a je istočasno najbolj dragoceno, je ČAS! Ustavimo se za hip,
odložimo svoje elektronske pripomočke, se izognimo tekanju po trgovinah
in si raje vzemimo čas za osebne stike
z ljudmi.
Upamo, da smo s kakšno dobro idejo
obdarili tudi vas.
Vir: www.ebm.si, www.manjsmetimanjskrbi.si

Naj vas v novem letu na vsakem koraku
spremlja občutek povezanosti,
razveseljuje pristnost in
navdaja spoznanje, da izboljšujete svet.

Vir: www.ebm.si, www.manjsmetimanjskrbi.si

Pri obdarovanju pa smo lahko zmerni, racionalni in kupujemo izdelke, ki
so bolj trajni in okolju prijazni. Še najlepše je, če ustvarjamo kar sami in pri
tem vključimo ostale družinske člane
ali prijatelje. Naj bo to obenem tudi
čas za druženje, ki je postalo na splošno zelo redka dobrina.
Navajamo nekaj idej za okolju prijaznejše obdarovanje:

Pristno
2018

mojadežela
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NO VO V RADOVLJ ICI!

Trgovina z ženskimi oblačili
ŠPORTNI PARK Radovljica
Ulica Staneta Žagarja 2b,
Radovljica
Dobrodo{li v trgovini
Garden – cveto~em vrtu
modnih obla~il za
mlade in mlade
po srcu.
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Želimo vam m
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Božič in zdravo
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APARTMENTS / SOBE / ZIMMER
Zahvaljujemo se vam za obisk
in vam želimo vesel Božič
ter okusov polno leto 2018!

Delovni čas:
od ponedeljka do sobote
od 12. do 23. ure,
ob nedeljah
od 12. do 22. ure
Begunjska 6b, 4248 Lesce, 08 38 70 644

APARTMENTS / SOBE / ZIMMER

REZERVACIJE SPREJEMAMO NA TELEFON:

08 / 387 06 44
obiščite nas in se nam prepustite
popeljati v svet mehiške hrane
in pijač v prijetnem okolju.
poleg mehiške hrane smo za vas pripravili
slastna rebrca in solate, za najmlajše
pa okusne, sveže palačinke!

NAJBOLJ PRILJUBLJENE JEDI NAŠIH GOSTOV
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•
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Montaža pohištva ter izdelava po meri
Izdelava lesenih balkonskih ograj
TVU
POHIŠ
Polaganje podov (laminata, parketa)
O
DAJAM
DOdirektor
Montaža lesenih opažev ter predelnih sten
NO!
VSEBI
iz gips plošč
• Adaptacije
prostorov
Zapuže 36 |bivalnih
4275 Begunje
na Gorenjskem | +386 (0)31 334 498
info@mizarstvo-preseren.si
| www.mizarstvo-preseren.si
• Popravila
klasičnega in ladijskega
interierja
• Opremljanje avtodomov
Zahvaljujemo se vam za zaupanje, želimo vesel Božič
in srečno, zdravo ter uspehov polno leto 2018!

Marko Prešeren

Mizarske storitve, zaključna gradbena dela
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

...z vrhunsko kakovostjo do zadovoljne stranke

!
NOVITO
A IN

ZAŠČ
LESA
NEGA
NJEM!
E
J
L
O
Z
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ALPSKA CESTA 84
4248 LESCE
M: 041 618 998
031 296 608

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

Naj vam čar Božiča
prinese veselje in mir,
prihajajoče leto 2018
pa veliko zdravja
in osebne sreče!

ODKUP VEJ,
CELULOZE,
ŽAMANJA,
…

• 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

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).

Želimo vam miren Božič, v letu 2018 pa veliko zdravja in lepih trenutkov!
mojadežela
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POGREBNE STORITVE

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

POGREBNI ARANŽMAJI
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

Misli mi uhajajo med iskrene ljudi,
med prijatelje ...
Vam je namenjeno veliko dobrih
želja, ki niso zveneče,
a s seboj prinašajo za prihajajoče
praznike kar največ sreče.
Vesel božič in srečno
novo leto 2018

Breg pri Žirovnici, T: 040 830 245, E: info@pridne-tacke.si, www.pridne-tacke.si
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Gorenjska banka v Radovljici povsem prenovljena!
Konec novembra so se odprla vrata obnovljene poslovne stavbe v Radovljici. Z uradnim odprtjem 21. novembra, so simbolično zaključili zahtevno obnovo objekta, ki spada med kulturne spomenike lokalnega
pomena. V novih prostorih arhitekturne lepotice bodo opravljali vse klasične bančne storitve za pravne in
fizične osebe. V poslovalnici je zaposlenih 21 bančnikov.
Poslovna stavba na Gorenjski cesti 16 je bila zgrajena v začetku
prejšnjega stoletja. Zadnja obnova sega v leto 1997, zato poslovalnica ni več ustrezala standardom sodobnega bančnega poslovanja. S prenovo se je povečala varnost poslovanja, zaposlenih,
obiskovalcev in strank. Prav tako se je s prenovo zagotovilo primerne pogoje za sodobno opravljanje bančnih storitev in varnost
premoženja.
Celotna prenova je bila izvedena v 8 mesecih. Izvajalec del je bilo
podjetje CGP iz Novega mesta, vodenje projekta pa je bilo zaupano
projektantskemu podjetju Api arhitekti iz Ljubljane. Rekonstrukcija je bila nadzorovana s strani pristojnega spomeniškega varstva.
Prostori banke so v pritličju in mansardi, skupaj merijo 700 m2,
medtem ko prostori v 2. in 3. nadstropju merijo 550 m2. Ti bodo
namenjeni Centru za socialno delo Radovljica, ki se na lokacijo seli
v začetku naslednjega leta. Prav zaradi potreb centra je zgradba ob
prenovi dobila tudi dvigalo.

Mladi glasbeniki
iz Glasbene šole
Radovljica

Predaja čeka
ravnatelju GŠ
g. Marku Možina

Obcestno fasado je prvotno zaključeval stolpič s piramidasto streho.

Župan - Ciril Globočnik, vodja poslovalnice Radovljica – Iztok Ajdič,
predsednik uprave Gorenjske banke – Andrej Andoljšek

Banka bo v novih prostorih opravljala vse klasične bančne storitve
tako za fizične kot za pravne osebe. Vodenje vseh vrst osebnih in
varčevalnih računov, plačilni promet ter kreditiranje. Komitentom
je na voljo bankomat, samopostrežni stroj za štetje kovancev,
pravnim osebam tudi dnevno nočni trezor. V varno bančno okolje
so namestili večje število sefov, različnih velikosti. Za gotovinsko
poslovanje so uporabljene avtomatske blagajne, ki omogočajo
bistveno bolj enostavno in odprto arhitekturo bančnega okenca.
Pomembna prednost poslovalnice je tudi enostaven dostop in
možnost parkiranja ter neprekinjen delovni čas, od ponedeljka do
petka od 8. do 18. ure ob sobotah pa od 8. do 12.00 ure.
V poslovalnici je zaposlenih 16 bančnih delavcev, vodja poslovalnice je dolgoletni bančnik Iztok Ajdič. Pet komercialistov pokriva
še področje poslov s podjetji. Vodja oddelka trženja v Radovljici je
izkušena svetovalka Maja Legat.
Stavbo je leta 1906 postavil češki stavbenik Josef Hronek. Grajena
je v historičnem slogu z elementi secesijskega oblikovanja in kot
taka razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena. Zaznamujejo jo ornamenti na fasadi objekta, kjer predvsem izstopa
vhod, s poudarjenim štukaturnim okrasom radovljiškim grbom možem s kolesom v levici.

Prenovljena Poslovna stavba

mojadežela
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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

-30% BOŽIČNO NOVOLETNI POPUST
NA CELOTNO JESENSKO ZIMSKO KOLEKCIJO OD 8.12. DO 31.12.2017

Spet je zima, spet je mraz,
spet je tu Božični čas,
naj odnese vam skrbi,
v Novem letu 2018
pa le zdravja in sreče podari.

-70% POPUST

NA KOLEKCIJO PREJŠNE SEZONE

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

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!
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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

Vsem našim strankam, sodelavcem
ter poslovnim partnerjem
se zahvaljujemo za zaupanje
in voščimo miren Božič,
zdravja in vsega dobrega
v novem letu 2018!

PRAZNIČNA
SILVESTRSKA
PONUDBA

Peternelj Janez s.p.
Podbrezje 32,
4202 Naklo
tel.: 04/ 530 66 00
gsm: 031/ 307 786

NOVO!
POSLOVALNICA NAKLO
Glavna cesta 33, Naklo
(poleg gasilnega doma)

Del. čas: pon.: 8.00 – 12.00, tor. – pet.:
8.00 – 16.00, sobota 7.00 – 12.00

• mrežna pečenka
• svinjska ribica
• pljučna pečenka
• tatarski biftek
• prekajeno meso
• suhe domače salame
• pečenice, krvavice
Želimo vam vesel Božič
• vse vrste svežega mesa ter okusov polno leto 2018!

mojadežela
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Alpska cesta 58, Lesce
Tel: 531 80 76
NUDIMO VAM:
- VSAK DAN SVEŽE MALICE IN KOSILA
- A LA CARTE JEDI
- PICE (tudi brez glutena) - DOMAČE PALAČINKE

PROSTOR ZA
ZAKLJUČENE
DRUŽBE
DO 120 OSEB!

RAZVOZ PIC
NA DOM

LESCE, RADOVLJICA, HRAŠE,
BEGUNJE, HLEBCE …
NEKAJ NAŠIH
HIŠNIH
DOBROT:
• RIBJE JEDI
• STEAKI
• BURGERJI
• SLADICE

V prihajajočem
Novem letu 2018
vam želimo
veliko zdravja ter
osebne sreče.
Čudeži obstajajo!
Le verjeti je treba vanje.
Naj bo novo leto
polno čudežev za vse.
(neznani avtor)

Vam želi AVTO MONY team
SERVISIRANJE VOZIL VSEH ZNAMK

Alpska cesta 43, 4248 Lesce

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

Povej mi lepo
DELOVNI ČAS: PON. - PET. 9:00 - 12:00 in14:00 - 18:00, SOBOTA 9:00 - 12:00
NEDELJA IN PRAZNIKI ZAPRTO

Zlatarstvo Mohorič Vam želi
lepe božične praznike, ter uspešno in
zlatih trenutkov polno leto 2018

Moja dežela skriva zaklad

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

NAGRADNO VPRAŠANJE:

Ali lahko v zlatarstvu Mohorič kupite darilne bone,
ki so praktično darilo za prihajajoče praznike?
ODGOVORE NA DOPISNICAH POŠLJITE NA NASLOV
UREDNIŠTVO MOJA DEŽELA, KROPA 27, 4245 KROPA
ALI PO ELEKTRONSKI POŠTI info@moja-dezela.si
NAJKASNEJE DO 2.2.2018.
Srečna nagrajenka iz oktobrske številke Moja dežela je
Jerneja Zupan, Finžgarjeva 8a, Lesce. Nagrajenki iskreno čestitamo.

simbolična slika

simbolična slika

A. DA B. NE

mojadežela

13

VABLJENI NA NOVO LOKACIJO
– ŠPORTNI PARK RADOVLJICA
Ulica Staneta Žagarja 2

Obilo svetlobe, ljubezni,
notranjega miru ...
... vse dobro vam želimo
Ekipa trgovinice
Suzana

prehranska
dopolnila

hrana
ČAJI

NARAVNA
KOZMETIKA
DARILA

NOVOLETNA
DARILA

ugodnosti
naravna
zdravila

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,), 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

BLAGO ZA
SVEČANE PRTE!
Želimo vam
vesel Božič
in zdravo ter
idej polno leto
2018!

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

DELOVNI ČAS: Ponedeljek - petek: 8:00 - 19:00, Sobota: 8:00 - 12:00
ŠIVILJA: Po dogovoru šivanje po meri in šiviljska popravila.
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• IZDELAVA SEDEŽNIH
GARNITUR PO MERI
• OBNOVA SEDEŽNIH GARNITUR
• TAPETNIŠKA DELA
• POLAGANJE ITISON IN
TAPISON PODOV

mojadežela
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VOLNA ZA PLETENJE

VZGLAVNIKI

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

IZDELKI ODEJA ŠKOFJA LOKA:
POSTELJNINA, VZGLAVNIKI, NADVLOŽKI,
SEDEŽNIKI, OKRASNE BLAZINE, …
PRTI IN KUHINJSKE KRPE
Z NOVOLETNIMI MOTIVI

TEKAČI IN PVC PRTI NA METRE

KUPON ZA
30% POPUST

KUPON ZA
30% POPUST

*Popust velja ob predložitvi kupona
od 8.12. do 31.12.2017.
Popusti se med seboj ne seštevajo.

*Popust velja ob predložitvi kupona
od 8.12. do 31.12.2017.
Popusti se med seboj ne seštevajo.

NA IZDELANE
ZAVESE*
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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

NA MOŠKE IN ŽENSKE
ZIMSKE JAKNE*

VULCO Žemlja

ZIMSKE GUME
ŽE NA ZALOGI !!!

Želimo vam
vesel Božič in
srečno, zdravo
ter varno na
vseh poteh v
letu 2018!

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

NOVIPLAMEN

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

Zaposlenim, upokojenim sodelavcem našega podjetja, poslovnim partnerjem
ter občanom in občankam v letu 2018 želimo lepe božične praznike
ter obilo osebne sreče, zdravja in poslovnih uspehov.
mojadežela
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DOMAČIJA, KI JE BALZAM ZA DUŠO IN RAJ ZA ŽELODEC
DOMAČIJA PR” GLOBOČNIK
Globoko 9, Radovljica
OBVEZNE REZERVACIJE
G: 040 736 930, 041 358 733

GOSTILNA
PR” GLOBOČNIK

Del. čas:
sobota in nedelja
od 12.00 – 20.00
in po dogovoru

PRIJETNOST STARE KMEČKE HIŠE
Z BOGATO PONUDBO DOMAČE HRANE

PONUDBA:
• Kmečki narezek (domače mesnine, siri, paštete).
• Godla z ocvirki, želodček s krompirjevo solato, goveji zrezek
z govnačem, hišna obara, kroparska žonta, ocvrti svinjski parklji.
• Goveja juha z rezanci, gobova juha, prežganka s skutnimi štruklji.
• Nadevana svinjska prsa s kostanjevim medom, krvavice,
pečenice, telečje krače, ocvrti piščanec.
• Pražen krompir, dušeno kislo zelje s proseno kašo, ajdovi žganci,
skutni štruklji z akacijevim medom, budelj, ajdova kaša z gobami,
zelenjavna gibanica, solate.
• Jabolčni orehov zavitek z gozdnim medom, ajdovi štruklji z orehi
in gozdnim medom.

POLETI ORGANIZIRAMO PIKNIKE V PRIJETNEM OKOLJU OB REKI SAVI.

ODLIČNA LOKACIJA ZA PREDNOVOLETNA SREČANJA Z DRUŽINO,
PRIJATELJI, SODELAVCI, POSLOVNIMI PARTNERJI, …
18
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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
·
·
·
·
·

Tudi očala so lahko
novoletno darilo!
ŽELIMO VAM VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE
IN DOBER VID V LETU 2018

DO NOVIH KOREKCIJSKIH OČAL
Z NAROČILNICO VSEH OKULISTOV
V SLOVENIJI,
LAHKO TUDI BREZ DOPLAČILA!













Jesenice, telefon: 04 586 24 16

   


  
     
 
 

 
 

SPREJEMAMO REZERVACIJE ZA PREDNOVOLETNE ZABAVE

NOVOJ!EDI

E
MEHIŠK

Želimo va
m miren
Božič in
zdravja
ter vsega
dobrega
v letu 201
8!

!
NOVIO
LA
KOS

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

• PRENOVLJENA PONUDBA
JEDI PO NAROČILU

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

051 433 900

ŠPORTNI PARK RADOVLJICA

mojadežela
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MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA:
PREKOMERNO PITJE ALKOHOLA ŠKODUJE ZDRAVJU!
Academia 2.0

@bar_academia

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