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• ODLIČNE PIZZE
• TESTENINE

SK
PREDHODNEM
NAROČILU
PRIPRAVIMO
JEDI PO VAŠI
ŽELJI!

• JEDI PO NAROČILU
• VELIKA IZBIRA DNEVNO SVEŽIH
MALIC OD 10.00 DO 14.00 URE
• ŠTUDENTSKI BONI
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La CANTINA, Ul. Staneta Žagarja 2b, 4240 Radovljica tel.:
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051 433 900 ŠPORTNI PARK RADOVLJICA

OBČINA RADOVLJICA

Občina Radovljica predstavlja

Celostna prometna strategija
Občine Radovljica
Župan Ciril Globočnik: »Naraščajočega motornega prometa smo se
donedavnega lotevali z gradnjo novih
cestnih ter parkirnih površin. To pa le
kratkoročno zmanjšuje potovalni čas.
Gradnja novih parkirišč privabi še več
avtomobilov, povzroča zastoje v konicah ter zmanjša privlačnost ostalih
načinov prevoza. Zato je dolgoročni
cilj umiriti promet predvsem v središču občine in jedrih naselij ter vasi.
Ustvariti želimo okolje, ki bo prijazno
vsem in v katerem se bodo vse generacije lahko varno gibale, z več parki,
otroškimi igrišči, urejenim mestnim in
vaškimi jedri, ter atraktiven in povezan javni potniški promet. Zato smo
se odločili, da se celostno preveri in
pripravi strategija trajnostnega urejanja prometa v naši občini ter s poudarjenim vključevanjem in sodelovanjem javnosti in strokovne javnosti
evidentira in pripravi projekte. Sprejem strategije bo namreč omogočil
pridobivanje evropskih sredstev za
izvajanje konkretnih ukrepov.«

Občina Radovljica je na javnem razpisu ministrstva za infrastrukturo uspela pridobiti sredstva za izdelavo celostne prometne strategije,
ki bo omogočila trajnostno načrtovanje prometa v občini. Strategijo pripravlja podjetje MK projekt, ki je bilo izbrano na javnem
razpisu. Pri tem sodeluje z delovno skupino,
v kateri so še predstavniki občine in zainteresirane javnosti - policije, vzgojno-izobraževalnih ustanov, gospodarstva… V projektu
preko javnih razprav in delavnic sodeluje tudi
javnost – informacije so sproti objavljene na
občinski straneh www.radovljica.si.
Za analizo stanja je med ključnimi vhodnimi
podatki anketa o prometu in javnih površinah,
ki bo prikazala probleme na področju prometa,
s katerimi se občani spopadajo vsakodnevno.
Izpolnjeni anketni vprašalniki prihajajo v velikem številu. Na dober odziv je naletela tudi
prva javna razprava »Pametna mobilnost za
uspešno občino« konec avgusta. Udeleženci
so najprej prehodili in prekolesarili označene
poti v Radovljici in Lescah ter zabeležili probleme, nevarnosti in potenciale, vezane na
prometno in prostorsko problematiko v občini.
Na tej podlagi so opredelili več problematičnih
področij in točk. Na nekaterih odsekih manjkajo ali pa so napačni prometni znaki in tal-
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ne označbe. Za pešce in kolesarje so vozišča
večkrat preveč razpokana in zakrpana, prehodi
za pešce se ponekod zaključijo s parkirno površino za avtomobile, neurejena so nekatera
križanja pešcev in kolesarjev z avtomobili pri
dostopih do hiš. Za gibalno ovirane so robniki
v več primerih visoki in preostri. Prometna in
prostorska ureditev pa je v Radovljici vendarle
veliko boljša kot v drugih krajevnih skupnostih,
kjer so na primer pomanjkljiva infrastruktura za
pešce, težave z železniško progo in tovornim
prometom. Udeleženci so predlagali več ukrepov za izboljšanje trajnostne mobilnosti: omejitev hitrosti z 90 na 50 km/h na odsekih izven
naselja in s 50 na 30 km/h znotraj strnjenih
naselij za umirjanje prometa, prestavitev določenih parkirišč, da bi pridobili več površin za
pešce in kolesarje, boljšo prometno povezavo
naselij levega in desnega brega Save ter naselij
na obeh straneh avtoceste.

Celostna prometna strategija bo izdelana v prvi
polovici prihodnjega leta. Cilja sta predvsem
uresničevati javni interes na področju boljše
dostopnosti, zmanjševanja onesnaževanja,
emisij toplogrednih plinov, stroškov prevoza in
obenem izboljšanja kakovosti okolja ter omogočiti pogoje za izboljšanje prometne varnosti,
umirjanje prometa ter povečanje aktivnih oblik
mobilnosti na račun zmanjšanja motorizacije v
občini Radovljica. Strategija bo podlaga za izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti in za pridobitev dodatnih sredstev za njihovo izvedbo.

Kaj bi lastniki malih komunalnih
čistilnih naprav morali vedeti
Z letom 2016 je začela veljati nova Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
(UL RS, št. 98/15; v nadaljevanju: Uredba), ki na področju greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) prinaša določene novosti. Najpomembnejše spremembe
se nanašajo na izvedbene roke, prve meritve in preglede MKČN.
Obveznost vgradnje MKČN:
- Lastniki obstoječih greznic na območjih,

kjer ni javne kanalizacije in ta ni predvidena, morajo svoje greznice preurediti v MKČN najkasneje ob prvi
rekonstrukciji objekta. Vsi lastniki
novogradenj na teh območjih morajo
vgraditi MKČN.
- Lastniki obstoječih objektov na območjih, kjer ni javne kanalizacije in ta ni
predvidena, komunalna odpadna voda
pa se odvaja v okolje brez predhodnega čiščenja (brez greznice ali MKČN),
morajo zagotoviti odvajanje in čiščenje
skladno z Uredbo (vgradnja MKČN)
najpozneje do 31. decembra 2021. To
velja tudi za lastnike objektov, kjer obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode ni skladna s
predpisi, ki so veljali v času gradnje teh
objektov.
- V primeru novogradnje ali rekonstrukcije objekta ima lastnik možnost
vgradnje MKČN ali obvezne nadgradnje
obstoječe greznice (samo če je greznica
dovolj velika in primerno izvedena), kot
to določa Uredba (ponikanje, filtriranje).
- Za obstoječe objekte na območju, ki je
opremljeno z javno kanalizacijo, Uredba
določa obveznost priključitve na javno
kanalizacijo najpozneje 6 mesecev
po izdaji uporabnega dovoljenja za
to javno kanalizacijo, ne glede na trenutni način odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode iz teh objektov.

Prve meritve in pregled MKČN:
- Prve meritve odpadne vode je treba zagotoviti za vsako novo MKČN
z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE. Prve
meritve zagotovi lastnik oz. upravljavec

-

-

-

MKČN, ki izvajalcu gospodarske javne
službe (GJS) odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (v občini Radovljica je to Komunala Radovljica) predloži
poročilo o opravljenih prvih meritvah.
Meritve lahko izvede samo akreditiran
izvajalec, vpisan v evidenco izvajalcev
obratovalnega monitoringa. Evidenca je
dostopna na spletni strani Agencije RS
za okolje.
Za MKČN z zmogljivostjo, manjšo od
50 PE, ki ima že izvedene prve meritve
oz. opravljeno oceno obratovanja – obstoječa MKČN – Uredba uvaja obveznost pregleda MKČN vsaka tri
leta. Pregled v občini Radovljica izvede
Komunala Radovljica. Pred pregledom
mora upravljavec MKČN predložiti podatke za izvedbo pregleda in pripravo
poročila ter morebitno zahtevano dokumentacijo. Komunala Radovljica pripravi poročilo o pregledu MKČN ter ga posreduje lastniku oz. upravljavcu MKČN.
Poročilo o pregledu MKČN (oz. poročilo o prvih meritvah za novo MKČN) je
osnova za znižanje okoljske dajatve
za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Lastniku MKČN
se zgolj v primeru pozitivnega poročila
okoljska dajatev zniža za 90 odstotkov.
Prvi pregled MKČN je treba izvesti
prvo naslednje leto po izvedbi prvih meritev.
Pregled MKČN in poročilo je treba obnavljati vsaka tri leta, sicer se lastniku začne zaračunavati polna okoljska
dajatev. Za vsak pregled MKČN mora
njen lastnik oz. upravljavec vložiti vlogo
pri Komunali Radovljica.

Izbor in vgradnja MKČN:
Na območjih, kjer ni javne kanalizacije in
ta ni predvidena, lastniki lahko zagotovijo
naslednje skupine MKČN zmogljivosti pod
50 PE:
- Tipska MKČN: je gradbeni proizvod v
skladu s standardom SIST EN 12566-3
ali drugim enakovrednim mednarodno
priznanim standardom. Za tipsko MKČN
je izdana Izjava o lastnostih.
- Klasična MKČN: izvedena na osnovi
projektne dokumentacije, skladno s pravili stroke in področnimi predpisi.
- Sestavljena MKČN iz enote za mehansko čiščenje in enote za nadaljnje čiščenje,
filtracijo ali infiltracijo. Enota za mehansko čiščenje je lahko gradbeni proizvod
v skladu s standardom SIST EN 12566-1
(predizdelana pretočna greznica), SIST EN
12566-4 (na mestu vgradnje sestavljena
pretočna greznica) ali drugim enakovrednim, mednarodno priznanim standardom. Iz nje se odpadna voda odvaja v
naslednjo enoto, ki je lahko predizdelana
enota za čiščenje komunalne odpadne
vode (SIST EN 12566-6), filtrirna naprava
za predčiščenje hišne odpadne vode (SISTTP CEN/TR 12566-5) oz. sistem za infiltracijo v tla (SIST-TP CEN/TR 12566-2).
Lastnik je v roku 15 dni po začetku obratovanja MKČN o tem dolžan pisno obvestiti
izvajalca GJS.
Več informacij na
www.komunala-radovljica.si
ali po telefonu na 04/537 01 33.

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

sedežnih garnitur,
jedilnih kotov in stolov

/ COPATI IN PASOVI / OBLAZINJENO POHIŠTVO /
/ ODRSKE ZAVESE / NAVTIKA /
/ PONJAVE ZA AVTOMOBILE IN PRIKOLICE /
/ ŠPORTNA OPREMA ZA TELOVADNICE /

OBIŠČITE NAŠO SPLETNO TRGOVINO
www.atletsport.si

NOVO!!!
NATUR COPATI

izdelani iz povsem naravnega
in nebarvanega usnja
in volnenega filca.

COPATI SO LAHKO
PRIMERNO
PROMOCIJSKO ALI
POSLOVNO DARILO!

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

•
•
•
•
•
•

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
direktor
Popravila klasičnega in ladijskega interierja
• Zapuže 36 | 4275 Begunje na Gorenjskem | +386 (0)31 334 498
info@mizarstvo-preseren.si | www.mizarstvo-preseren.si

Marko Prešeren

NOVO! Opremljanje avtodomov

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
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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

mojadežela
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KRIŽIŠČE ZA ZDRAVSTVENI DOM

PREVERITE
KAKO
DO SUPER
POPUSTA!

NOVO!
SKLEPANJE VSEH ZAVAROVANJ
ZAVAROVALNICE

040 370 270

tilia@maks1.si

POKLIČITE:

040 370 000
JERNEJ

!
J
O
K
A
T
PLAČILO

S&J d.o.o.

ODKUP HLODOVINE

Kamnoseške storitve
• IZRIS IN IZDELAVA
SPOMENIKOV

• NASADITVE IN
UREJANJE GROBOV

• OBNOVA OBSTOJEČIH
SPOMENIKOV

• KAMNITE POLICE,
STOPNICE,
KUHINJSKI PULTI

• KLESANJE IN
OBNOVA ČRK
• KOVINSKE ČRKE

• MOŽNOST PLAČILA
NA OBROKE.

DOBAVA IN
POLAGANJE
DEKORATIVNEGA
KAMNA
GAŠPER MIKOLIČ S.P., MIŠAČE 1, Kamna Gorica, G: 041 756 173
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Odločite se za izkušeno podjetje s tradicijo!

Barvanje napušča - opaža, lesenih ograj,
obžagovanje in podiranje dreves...
o vsem tem smo se pogovarjali z direktorjem podjetja Justi, Matejem Justinom.
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 dejavnik 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
zadostujeta že en 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 štiri do
šest let! Tako zadostuje že enkraten nanos,
manjša je poraba materiala in ni potreb po
zamenjavi dotrajanih delov.

DELO NA VIŠINI –
CENE NA REALNIH TLEH!
Rezervirajte si termin
za spomladanska
vzdrževalna dela…

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

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.

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

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 obžagaovanja 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. Dvigala in košaro je po predhodnem
dogovoru in rezervaciji možno tudi najeti.

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

• obrezovanje in podiranje težje
dostopnih dreves
• vzdrževanje objektov
• najem dvigala

PRIMER POSVETLITVE LESA

Prej

Potem

mojadežela
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VNA ŠOLA
JEZIKO

LURKO

. lu
www -r.si

ANGLEŠČiNA
NEMŠČiNA
ITALIJANŠČiNA
RUŠČINA
FRANCOŠČINA
ŠPANŠČINA
LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA
lur.info@guest.arnes.si
04 537 2400, 040 550 370
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iTE SE ZDAJ
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OSNOVNA
ŠOLA
POKLICNE
SREDNJE
ŠOLE
LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA
lur.info@guest.arnes.si
04 537 2400, 040 550 370
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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:

NA ZALOGI
NOVA KOLEKCIJA
SREBRNEGA NAKITA

simbolična slika

ODGOVORE NA DOPISNICAH POŠLJITE NA NASLOV
UREDNIŠTVO MOJA DEŽELA, KROPA 27, 4245 KROPA
ALI PO ELEKTRONSKI POŠTI tine@moja-dezela.si
NAJKASNEJE DO ?.?.2016.
Srečna nagrajenka iz junijske številke Moja dežela je Angela Pesjak,
Zgornja Lipnica 13, Kamna Gorica. Nagrajenki iskreno čestitamo.
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simbolična slika

ALI JE MOŽNO
V ZLATARSTVU MOHORIČ
KUPITI DARILNE BONE?

Alpska 43, 4248 Lesce
T: 04 53 53 805

www.avtomony.si

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

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

NOVA

Kontaktne informacije
trgovca d.o.o.
AVTO
LUŠINA

www.avto-lusina.si

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

TI DO
POPUS UR

800 E

PROMOCIJA
Untitled-1 1

BENCINSKI PUHALNIK

HRAŠE 14a, 4248 LESCE
Tel.: (04) 53 07 800
Fax: (04) 53 07
801
Promo ce
na
569,0
GSM: 031 684
114
0€
649,04 €
e-mail: sekop@telemach.net

Prostornina 4-taktnega motorja kar 75,6 cm³
Udoben nahrbtni pas
Izjemno nizke vibracije, štirikrat manj od predhodnega modela

Redna cena

Motor
Moč motorja
Delovna prostornina
Hitrost zraka
Maks. pretok
Mere (D x Š x V)
Teža po EPTA

4-taktni
4,1 kW/5,6 KM
75,6 cm³
90 m/sek
1020 m³/h
332 x 460 x 480 mm
10,8 kg

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

e-pošta: prodaja@avto-lusina.si

že od 1.290 EUR
9.9.2016
15:38:45
EB7650TH

POSEBEJ ZA VAS SMO POVEČALI IN
PRENOVILI TRGOVINO!
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

BENCINSKI PUHALNIK-SESALNIK

AKCIJSKA
PONUDBA
JONSERED CS 2234
199,- €* /NAMESTO 239,- €*
36.0 cm3, 1.4 kW (1.9 KM),
14“/35 cm, 4.7 kg.
Akcija traja: 1.9. - 30.9.2016
*Neobvezujoča priporočena MPC.

JONSERED CS 2166
719,- €* /NAMESTO 799,- €*

BHX2501

Koda za naročanje: BHX250115AKC
Nizka poraba goriva
Sistem zagona s samodejnim dekompresijskim ventilom in
vbrizgalko omogoča enostaven zagon
Nizka raven hrupa

Promo ce

299,00 n€a

Redna cena

294,02 €
Motor
Delovna prostornina
Maks. pretok zraka
Hitrost zraka
Mere (D x Š x V)
Teža po EPTA

4-taktni
24,5 cm³
606 m³/h
65 m/sek
920 x 235 x 340 mm
4,4 kg

EG2850A

GENERATOR
Gozdarska
Oregon
Visoka zmogljivost zahvaljujoč OHV motorju in AVR alternatorju
čelada
Visoko zmogljiv AVR alternator: AVR jegozdarske
avtomatski regulator
napetosti (Automatic Voltage Regulatorhlače
- AVR) in sestavlja del
Classic
vzbujevalnega električnega sistema
Izjemna vzdržljivost z uporabo OHV motorjev

70.7 cm3, 3.6 kW (4.9 KM),
18“/45 cm, 6.4 kg.

738,10 €

Akcija traja: 1.9. - 30.9.2016

689,00na€

46,30 €

*Neobvezujoča priporočena MPC.

EG5550A

GENERATOR

Usnjene
Gozdarski
Visoka zmogljivost zahvaljujoč OHV motorju in AVR alternatorju
delovne
meterregulator
Visoko zmogljiv AVR alternator: AVR je avtomatski
napetosti (Automatic Voltage Regulator Spencer
- AVR) in sestavlja del
rokavice
vzbujevalnega električnega sistema
Classic
Izjemna vzdržljivost z uporabo OHV motorjev
Promo

Promo ce

Redna cena

Priloženo:
195283-6 Dva delni set za sesanje

Redna cena

262,30 €

Promo ce
na

219,00 €

88,00 €

Redna cena

1.134,6 €

999,0ce0na€

11,90 €

Redna cena

262,30 €

Promo ce

219,00na
€

akcija
Za nakup kompleta: čelada, hlače,
rokavice nudimo 7% popusta.

58,18 €

45,14 €

Za več informacij o prodajni akciji in ogled programa Makita nas obiščite v naši dobro založeni trgovini!
WWW.JONSERED.SI

Motor
4-taktni
Maks. AC izhodna moč
50 Hz; 2,8 kVa
Rezervoar za gorivo
15 l
Mere (D x Š x V)
600 x 442 x 450 mm
Teža po EPTA
52,8 kg

22
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Motor
Maks. AC izhodna moč
Rezervoar za gorivo
Mere (D x Š x V)
Teža po EPTA

4-taktni
50 Hz; 5,5 kVa
25 l
680 x 550 x 55 mm
98,5 kg

11

Salon dekorativnih svetil
S pravimi svetili prostora ne boste le osvetlili,
temveč ga boste dopolnili, popestrili,
in ne boste opazili,
da so dnevi vedno krajši,
da so večeri vedno daljši,
za vas bodo vedno lepši,
najlepši.

| Trgovina Elektro IN | Alpska cesta 56, Lesce | delovni čas: pon. - pet., 10.00 - 18.00 |
| M: 031 760 711 | E-mail: salon@elektro-in.si |

V trgovini ELEKTRO IN, ki se nahaja na Alpski
cesti 56 v Lescah (pod Tapro trgovino) vam
ponujamo širok spekter elektromateriala tako za
obrtnike kot za individualne kupce. Nudimo vam
širok izbor stikal priznanih blagovnih znamk

Čatež
in različen inštalacijski material:
kable, žice, doze Gewiss, nizkonapetostna stikala,
avtomatske varovalke
.
Zavedamo se, da je potrebna hitra dobava,
kvalitetna ponudba, ugodne cene in strokovno
svetovanje.
Trgovina je odprta v delovnikih
od 7-19 ih v sobotah od 7-12 ih.
Lahko nas pokličete na telefon
04 535 52 42 ali 051 324 792.
Ali pišete na elektronsko pošto:
trgovinaelektroin@gmail.com

12
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VSE VRSTE
SVEŽEGA MESA

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

• SUHI DOMAČI
MESNI IZDELKI
• PREKAJENO MESO
• MREŽNE PEČENKE
• TATARSKI BIFTEK
• ŽAR PROGRAM

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

Sadovnjak
Resje

PRODAJA OKUSNIH
GORENJSKIH JABOLK

KGZ Sava

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

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

DOMAČI KOTIČEK SMO ZASTOPNIK
Ozimnica: krompir, česen, čebula

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

ZA PRODAJO GOZDARSKE
OPREME VITLI KRPAN

SUHI JABOLČNI KRHLJI!

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.

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
• SOK IN KIS
PRIDELAN
IZ LASTNIH
JABOLK
• KONOPLJINA
MOKA IN OLJE
• BUČNO OLJE
• ajdova moka iz domače proizvodnje

Nagrade:
1. nagrada: vrednostni bon 20 EUR
2. nagrada: vrednostni bon 10 EUR
3. nagrada: 6 l JABOLČNEGA SOKA
4. nagrada: 3 l JABOLČNI KIS
5. nagrada: 3 l SUROVO MLEKO
Dopisnice pošljite do 11. novembra
na naslov Uredništvo Moja Dežela,
Kropa 27, 4245 Kropa.

AVTOR
IN OBLIKA
KRIŽANKE:
ACI
PETERNEL
KDOR
LJUBI
LJUDI IN
JIM RAD
POMAGA
VELIKA
TATVINA
KORITO ZA
KRMLJENJE
ŽIVALI

... ko narava z nami zaživi ...
ČVEKAČ

POČASNE

VZDEVEK
OLIVERJA
MLAKARJA

KOŽICA,
KI
POKRIVA
OKO

DEL
KOLESARSKE
DIRKE

STROJ
ZA
GLAJENJE
TKANIN

PEVEC
PESTNER

AV. POROČ.
AGENCIJA
ČEŠKI
DIREGENT
(KAREL)

11

5

JANEŽ

19
NEK. ŠVIC.
SMUČAR
(URS)
TANJA
RIBIČ

TIP
NEKDANJE
OSNOVNE
ŠOLE

2

9

SOCIOLOGINJA
JOGAN
ZMIKAVT
SIMFONIJA
RIMSKEGAKORSAKOVA
KULTURNA
RASTLINA

12
HRVAŠKI
KOŠARKAR
(ŽAN)

10

TRINITROTOLUEN

AMERIŠKO
LETALO

DEL
VOJVODINE

ZIDARSKA
ŽLICA

AŽIO

4

MOČVIRSKA
PTICA
SELIVKA
TURŠKI
VELIKAŠ

NERESNICA
BREZ
ZAČETKA
IND. DEMON
SUŠE

HEBREJSKI
UČITELJ
OVRATNA
RUTA BREZ
ZAKLJUČKA

8

15

17

CEVASTA
TESTENINA

1

14

KISLA
REPA

REZULTAT
FUNKCIJE,
DOBLJENE
Z INTEGRIRANJEM

LUŽINA,
LUG

OKOV,
SPONA

6

RIMSKA
501

INDIJANSKO
LJUDSTVO NASELJE
PRI
V EKVARAKEKU
DORJU,
HIVARI

18

MESTECE V MANJŠI.
DALMACIJI POKONČNI
KLAVIR

ORNA
ZEMLJA,
ORANJE

KRALJ
ŽIVALI
BREZ
VOKALA

7

JEZIKAČ

SPAČENA
PODOBA

Cenjene stranke obveščamo, da smo pričeli
s prodajo okusnih gorenjskih jabolk iz
sadovnjaka Resje, jabolka lahko kupite v naši
kmetijski trgovini v Lescah.
• Od 1.9.2016 do 30.11. 2016
bo prodaja v sadovnjaku Resje:
- ponedeljek - petek od 8:00 - 17:00
- sobota od 8:00 - 12:00
- nedelja in prazniki zaprto
• S 1. 12. 2016 pa bo prodaja
v sadovnjaku Resje potekala:
- sreda in petek od 9:00 - 16:00
- sobota od 9:00 - 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.

16

13

HRVAŠKI
SLIKAR
(SLAVKO)

PEVKA
HORVAT

3

SLOVARČEK: LEZAVT - počasne, KALANDER - pletilni stroj, ANTAR - simfonija Rimskega-Korsakova, ŠOHAJ - hrvaški slikar

14
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Da lubadar se umiri,
poskrbimo mi!

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

• 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

Trgovina Tara

Železniška c. 5,
4248 Lesce
04/ 531 80 77
www.monsa.si
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www.tara-by-monsa.si
Oblačila za dojenčke in
otroke Tara by Monsa
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%
Jesenice, telefon: 04 586 24 16

Lesce, telefon: 04 531 89 34

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

NAJ VAS OBLJUBLJENI
SANJSKI POPUSTI NE ZAVEDEJO!

%

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!

%

%

%

%

%

%

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

ZIMSKE GUME
ŽE NA ZALOGI !!!
UltraGrip 9
205/55R16 91T

Winter
Response 2
195/65R15 91T

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

