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STREŠNI SISTEMI

STROKOVNJAKI ZA STREŠNI IN ODVODNI MATERIAL:

- jeklene strešne kritine                - natur in barvne pločevine
- izolacijski paneli                 - izdelava obrob po meri
- žlebovi in komplet odtočni sistem       - preoblikovanje pločevin
- spajalni in pritrdilni material                - polikarbonati
- strešna okna                 - termoizolacije

sodelovanje v 
programu svit
— stran 6
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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 9. številka brezplačne regijske 
revije Informator365, kjer boste našli 
informacije, koristne nasvete, strokovne članke 
in predstavitve podjetij iz vaše regije. 
Informator365 izhaja v nakladi 25.000; dobijo 
ga gospodinjstva v naslednjih občinah: Koper, 
Izola, Piran in Ankaran.
Informator365 izhaja 4-krat letno (pomlad, 
poletje, jesen, zima); vsakokrat vam ga 
brezplačno prinese vaš poštar.
Celotno vsebino dobite tudi na internetnem 
portalu www.informator365.si.
Če bi želeli soustvarjati revijo ali predstaviti 
vaše podjetje oziroma dejavnost, vas vabimo, 
da nas kontaktirate na info@informator365.si 
ali  041 359 484.

Prijetno branje!    
Ekipa Informator365, Marko Križnič

napihnjeNCki
Izposoja napihljivih igral
(od najmanjsih do takih za solarje),

XXL KOCK, SKOKIC, 

POGANJALCEV, RAZNIH IGER in 

veliko drugega za otrOSke 

zabave, praznovanja, 

poroke in ostale 

prireditve.

^
^

^^

 041 778 030
 napihnjencki@gmail.com
 napihnjenčki

Robert Cigoj s.p.
Ulica svobode 22
6310 Izola

 041 567 720
 image@siol.net

Image d.o.o.
Liminjanska cesta 96
6320 Portorož

• Poslujte legalno,
   registriramo vam dejavnost
• Opravljamo kompletno 
   računovodstvo za sobodajalce
• Pomagamo vam pri optimizaciji vaših 
   oglasov na Booking.com in airbnb 
• Smo vaši so-gostitelji 
  (marketing, komunikacija z gosti, 
   urejanje rezervacij …)

sobodajalci
oddajate nastanitev turistom? 

bi, pa ne veste kako?
bi radi povečali zasedenost?
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Pot, na katero vas vabimo, je 
srednje zahtevna po kolo-
vozih in stezah, primerna 
za lahko planinsko obutev. 
Priporočljiva je v vseh letnih 
časih, razen v hudi vročini 
in močni burji. Ker poteka 
po utrjeni kraški podlagi, je 
primerna tudi za obdobja s 
padavinami. Dolga je 13,7 km 
(4–5 ur hoje), na kateri lahko 
občudujete in doživite Kraški 
rob z bogato floro, imenitne 
razglede na notranjost Istre 
in Koprski zaliv ter odkrivate 
številne znamenitosti, kot so: 
taborska cerkev sv. Trojice z 
znamenito fresko Mrtvaški 
ples, Galerija Jožeta Pohlena-
in kip Šavrinke v Hrastovljah, 
Prkičeva hiša, cerkev sv. 
Helene in obrambni stolp v 
Podpeči, cerkev sv. Štefana v 
Zanigradu in cerkev sv. Marti-
na v Zazidu.

S parkirišča (Gostilna 
Švab – iz Kopra 21 km) se 
odpravimo mimo kapelice 
proti cerkvi in levo skozi vas. 
Na razcepu (levo je Galerija 
Jožeta Pohlena) krenemo po 
kolovozu, na naslednjem od-
cepu zavijemo desno navzgor 
do železniškega podhoda. 
Sledimo rumenim markaci-
jam in nadaljujemo naravnost 
in skozi ovinek v obliki črke 
S do naslednjega razpotja, 
kjer spet sledimo markacijam 
levo, vodoravno preko trav-
nikov, nato pa po širši poti 
navzgor v Podpeč. Po asfaltu 
pod progo krenemo naprej 
skozi vas, kjer lahko obišče-
mo obnovljeno Prkičevo hišo, 
ostanek starodavnega stav-

barstva pod Kraškim robom. 
Zanimiva je tudi previsna ste-
na z jamo in obrambnim stol-
pom iz 11. stoletja, ki se dviga 
za hišami. Na koncu vasi se 
cesta izravna, mi pa sledi-
mo markacijam levo strmo 
navzgor po planinski stezi do 
stolpa in naprej na vrh stene, 
kjer se odpre imeniten razgled 
na Koper, Trst in velik del 
Istre. Sledimo rumenim mar-
kacijam in zavijemo desno 
v gozd in skoraj vodoravno 
prispemo do vodnega zbiral-
nika. Po makadamu, ki se na 
tem mestu vzpne prek stene, 
krenemo levo, prečkamo 
progo in nadaljujemo zmer-
no navzgor do razcepa, kjer 
cesta zavije ostro levo proti 
Podgorju (lesen kažipot), mi 
pa nadaljujemo naravnost 
in po 300 m na naslednjem 
razpotju krenemo desno proti 
Brežcu. Po levi obidemo sliko-
vit zaselek in nadaljujemo po 
kolovozu skozi gozd, ki se na 
koncu spusti do proge na že-
lezniškem postajališču Zazid. 
Prečkamo progo in zavijemo 
takoj desno, sledeč markaci-
jam, ki nas nižje pripeljejo na 
cesto (voda) in vse do konca 
vasi. Mimo starodavne cerkve 
sv. Martina pridemo do velike 
table s turističnimi informa-
cijami in nadaljujemo desno 
po ozkem kolovozu pred 
nasipom pokritega hudourni-
ka. Ko se pot začne spuščati, 
nadaljujemo desno po poti, 
ki je od vode močno razrita. 
Pot nas pripelje pod železnico 
do opustele vasi Zanigrad. 
Spustimo se do cerkve sv. 

Štefana, prekrite s škrlami, 
s freskami iz 15. stoletja in 
glagolskim napisom iz leta 
1418. Vsako leto 26. decembra 
tu pripravijo tradicionalno 
»žegnanje« konj, ki privabi 
množico obiskovalcev. Zapu-
stimo cesto in sledeč markaci-
jam najprej v desno ob cerkvi 
nadaljujemo pot, nato pa se 
spustimo polkrožno proti levi 
po planinski stezi zmerno 
strmo navzdol do železniške-
ga podhoda, kjer se naš krog 
sklene. Tukaj zavijemo levo 

in se po isti poti, ki smo jo 
uporabili za vzpon v Podpeč, 
vrnemo nazaj v Hrastovlje. 
Po predhodnem dogovoru 
si lahko zagotovite posebno 
izkušnjo: Hrastovlje – dožive-
tje v Istri. 
Turistično informacijski 
center Koper 

Pod Kraškim robom leži vasica 
Hrastovlje. V vasici se prepletajo 
bogata zgodovina, kultura, narava, 
tradicija in gastronomija. Tu je 
prostor za aktivno preživljanje 
prostega časa, vsemu temu pa svoj 
pečat dodajo slikovita pokrajina in 
prijazni domačini. 

po poti dediščine hrastovelj
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Radovica je ena najvišje 
ležečih vasi v metliški občini 
in šteje vsega 250 prebivalcev. 
Šolo Bistra buča so odprli leta 
2014. Učna ura poteka tako, 
kot je bilo to v šestdesetih 
letih prejšnjega stoletja. V 
njej ni računalnikov, učenci 
pišejo na lesene tablice s 
kredo, napisano pa zbrišejo z 
morsko gobo. Učitelj je strog, 
a veliko nauči. Učenci so iz 
vseh krajev Slovenije, stari in 
mladi. K pouku radi pridejo, 
saj se na šaljiv način veliko 
naučijo o Beli krajini, njeni 
zgodovini, a tudi sedanjosti. 
Mlade zanima predvsem to, 
kako se je nekdaj pridobivalo 
znanje, starejši pa pridejo 
obujat spomine na čase, ko 
so pred desetletji sami gulili 
šolske klopi. Skupine, veliko 
je takšnih, ki praznujejo 
obletnice valete ali mature, 
se k pouku prijavljajo po tele-
fonu ali po elektronski pošti, 
učitelj Jože Matekovič pa jim 
po koncu učne ure izda  spri-
čevala z njihovim imenom 
in priimkom, požigosana z 
žigom Svobodnega belokranj-
skega ozemlja (SBO), kamor 
radovska šola spada. SBO 
obsega deželico med Gorjanci 
in modrooko lepotico Kolpo. 
Za vstop na njeno ozemlje je 
treba imeti pasoš, kot pravijo 
Belokranjci potnemu listu, 
ki si ga obiskovalci nabavijo 
v gostilni Petra Badovin-
ca na Jugorju. Tam lahko 

poskusijo tudi tekočo vizo 
karampampoli, zamenjajo 
evro za goldinarje, si nale-
pijo na vetrobransko steklo 
avtomobila vinojeto, s katero 
uveljavljajo 50% popust na 
vseh brezplačnih parkiriščih 
SBO, lahko pa poskusijo tudi 
vino metliček, ki vam ga, ker 
je protokolarno vino SBO, 
postrežejo v belih rokavicah. 
Pod pristojnost SBO, kate-
rega predsednik je samoi-
zvoljeni Toni Gašperič, sodi 
tudi Klinika za navajanje na 
odvisnost od olj, ki so jo pred 
dnevi odprli v Drašičih, vino-
rodnem raju pod Gorjanci, 
in brez čakalnih dob deluje 
pod vodstvom primarija 
doktorja Martina Orehovi-
ča. V Ljubljani pa obratuje 
s konzularnimi pasoši že 
od lanskega leta konzulat 
SBO, katerega prvi konzul je 
znani ljubljanski gostilničar 
Jože Pečarič. Načrtujejo pa 
še odpreti ministrstvo za 
penjenje v kleti prideloval-
ca penin Ivana Simoniča v 
Semiču, v Velikem Nerajcu 
pa bo Vera Vardjan, ženska, 
ki je preživela udar strele, 
od jeseni dalje vodila Hišo 
za spočetje, v kateri bodo 
mladi pari  poskušali priti do 
svojih potomcev.
Stavba šole Bistra buča  je v 
sklopu ocenjevanja Turistič-
nega društva Metlika Moja 
dežela lepa in gostoljubna 
prejela zlato in dve srebrni 

priznanji za urejenost. Vino 
bučman je stekleničeno iz 
sodov Toneta Vinopivca – 
Dolca, in sicer gre za kako-
vostno belo vino Belokranjec 
PTP, ime pa je dobilo po ne 
preveč bistrem učencu, in 
je na voljo v majhnih ste-
kleničkah kot spominek, v 

večjih pa za pogasitev naj-
hujše žeje, nikakor pa ne za 
popivanje. Tistim, ki še niso 
dopolnili 18 let, bučmana 
seveda ne bodo prodajali.
Toni Gašperič 

radovica 
bistra buča z bučmanom

Učitelj je brez pedagoške izobrazbe, 
a duhovit in strog.  Šola deluje v 
leseni stavbi, ki je stara več kot 
250 let. Najstarejša »učenka«, 
ki je prestopila šolski prag, je 
dopolnila 90 let. Na koruzi v kotu 
se znajde poreden, neposlušen ali 
nagajiv učenec. Šola ima tudi svoje 
protokolarno vino, imenovano 
bučman. Včasih zapoje tudi palica.

  040 147 798
 bistrabuca@gmail.com
 www.bistrabuca.si

Osnovna šola Bistra buča 
Radovica 32
8330 Metlika

Šola Bistra buča vabi vse tiste, ki želijo spoznati, kako je 
potekal pouk v šestdesetih letih prejšnjega stoletja.

 
Šola je namenjena promociji in spoznavanju Bele krajine na 

hudomušen in zabaven način.

šola bistra buča
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  040 147 798
 bistrabuca@gmail.com
 www.bistrabuca.si

 059 044 054
 info@audiobm.si
 www.audiobm.si

AUDIO BM d.o.o.
Pristaniška ulica 3
(desno od hotela Koper)
6000 Koper

pon, sre: 8:00-17:00 | tor, čet: 8:00-15:00 | pet: 7:00-14:00

slušni center koper 

smo pogodbeni dobavitelj 
zzzs za slušne aparate

slušni aparati
na naročilnico

brez 
napotnice

brezplačno 
preverite 

sluh 

pokličite 
za termin

Kako pogoste so težave s 
sluhom?
Naglušnost je zelo pogosta 
težava. Eden od šestih ljudi po 
vsem svetu se sooča z določeno 
stopnjo izgube sluha, kar vpliva 
na poslabšanje kakovosti njego-
vega življenja. Posledica slabega 
sluha ni le slabše razumevanje. 
Če ob naglušnosti ne ukrepamo, 
se posledice lahko kažejo tudi 
v razvoju drugih bolezni (na 
primer demenca), ki onemogo-
čajo normalno komuniciranje z 
okolico in s tem dodatno bistve-
no znižajo kakovost življenja. 
Najpogostejši razlog za nastanek 
naglušnosti sluha je staranje. 
Zaradi negativnih vplivov hrupa 
število naglušnih narašča tudi 
pri nižji starosti. Tretji razlog za 
nastanek težav s sluhom pa so 
nekatere bolezni.

Kako prepoznamo težave s 
sluhom?
Ko govorimo o naglušnosti, 
večinoma govorimo o okvari, ki 
se razvija zelo počasi. Posledica 
počasnega razvoja naglušnosti 
je, da naglušne osebe tega ve-
likokrat sploh ne opazijo same. 
Svojih težav s sluhom se zavedo 
šele takrat, ko jih na to opozorijo 
družinski člani ali prijatelji ali 
ko jih slabši sluh začne ovirati v 
vsakdanjem življenju.

Kdaj je čas, da preverimo 
sluh?
Ko opazite spodaj naštete znake:
• Pri pogovoru večkrat krivite 
druge, da govorijo tiho, saj ne 
slišite, kaj vam govorijo. Večkrat 
jih morate prositi, da ponovijo 
izgovorjeno.
• Velikokrat se zgodi, da ne razu-
mete pogovora ali pa ga razu-
mete drugače kot ostali. Težave 
s sluhom se največkrat poka-

žejo kot nezmožnost slišanja 
nekaterih zvokov ali kot mešanje 
nekaterih zvokov. Stavek slišite, 
vendar ga ne razumete.
• Vaši bližnji vas večkrat opozo-
rijo, da utišajte TV sprejemnik, 
vi pa menite, da je primerno 
glasen.
• Ne slišite zvonjenja telefona ali 
pa slabo slišite sogovornika med 
pogovorom.
• V ušesih vam piska, žvižga ali 
šumi.
• Imate občasne motnje ravno-
težja.

Kdaj se odločiti za slušni 
aparat?
Kdaj je pravi čas, da se odločite 
za slušni aparat, je eno izmed 
težjih vprašanj, sploh če ne 
veste, kje in kako dobiti odgovo-
re. V glavi se vam poraja veliko 
vprašanj, kot na primer: »Ali 
sploh slabo slišim? Kako ugoto-
vim, da slabo slišim? Ali je bolje, 
da počakam ali se čim hitreje 
odločim za slušni pripomoček?« 
Če ne veste, kako slišite,
in ste v dvomih glede svojega 
sluha ali pa bi se samo iz rado-
vednosti radi prepričali, kakšen 
je vaš sluh, vam predlagam, da 
obiščete najbližji slušni center 
AUDIO BM in sluh brezplačno 
in brez napotnice preverite. Če 
je prisotno slabo razumevanje 
vaših sogovornikov in če je 
TV sprejemnik naravnan na 
povečano glasnost, vsekakor ne 
oklevajte več.

Na kaj moramo paziti pri 
izbiri?
V zadnjih letih področje slušnih 
aparatov doživlja preporod. 
Veliko je novosti, ki so znatno 
izboljšale doslej poznano delova-
nje slušnih aparatov, popravile 
uporabniško izkušnjo in s tem 

povečale zadovoljstvo uporab-
nikov. V poplavi informacij, ki 
prihajajo do nas z vseh strani, 
pa je vse težje izluščiti bistvo. 
Nekatere informacije ali ponud-
be so celo zavajajoče. Mnogim 
medijem v boju za zaslužek ni 
mar za zaščito ljudi in obja-
vijo dobesedno vse, četudi se 
zavedajo, da ni korektno. Vse za 
denar. Kako naj verjamemo ogla-
su, ki nam obljublja povrnitev 
sluha? Vsak dan eno tabletko, pa 
bo. Ali informacijam o »revolu-
cionarnem« ojačevalcu zvoka, 
ki vam ga prodajalec predstavlja 
po TV ali časopisnem oglasu, ter 
pošlje kar po pošti. Vse to brez 
ustrezne diagnostike, izdelave 
in prilagoditev po meri. Upora-
ba lahko vodi do nepopravljive 
škode, vsekakor pa je izgubljen 
vsak evro, ki ga namenimo za 
tovrsten nakup. Nasvet: zaupajte 
strokovnjakom, ki se resno 
ukvarjajo s področji, ki jih oskr-

ba s slušnimi aparati zahteva. 
To so zdravniki specialisti ORL, 
slušni akustiki in defektologi.

Kakšne so koristi uporabe 
slušnih aparatov?
S slušnim aparatom si ne izbolj-
šate kakovosti življenja le v tem 
trenutku, torej danes, temveč 
boste poskrbeli za prihodnost, 
da se boste lahko tudi čez 
desetletje normalno vključevali 
v pogovore, debate, poslušali, 
slišali in razumeli tisto, kar vam 
je najljubše in vas osrečuje, zato 
kar pogumno. Večini uporabni-
kov slušnih aparatov se izboljša 
družbeno življenje. Uporaba je 
povezana z zmanjšanjem jeze, 
frustracij, paranoje in splošnim 
izboljšanjem čustvene stabilno-
sti. Torej, veliko lahko pridobite, 
če se pravilno odločite, spet ve-
liko lahko izgubite, če ne boste 
ukrepali.
Franci Urankar, Audio BM 

o naglušnosti

O naglušnosti in slušnih aparatih 
smo se pogovarjali s Francijem 
Urankarjem, direktorjem podjetja 
AUDIO BM, ki ima v Sloveniji 12 
slušnih centrov, čeprav vstopa šele v 
peto leto svojega delovanja.
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Program Svit je državni pro-
gram presejanja in zgodnjega 
odkrivanja predrakavih spre-
memb in raka na debelem 
črevesu in danki, ki v Slove-
niji poteka že od leta 2009. 
Vključuje prebivalce Sloveni-
je med 50. in 74. letom staro-
sti, ki imajo urejeno osnovno 
zdravstveno zavarovanje. 

Cilj Programa Svit je pra-
vočasno odkriti predrakave 
spremembe (polipe) in raka 
na debelem črevesu in danki 
pri čim večjem deležu ciljne 
populacije. Ta oblika raka je 
3. najpogostejša oblika raka 
pri ženskah ter 4. najpogo-
stejša pri moških. Rak na 
debelem črevesu in danki 
je ena izmed redkih raka-
vih bolezni, ki jo je mogoče 
preprečiti s presejanjem (t. 
i. »skriningom«). Presejanje 
za raka debelega črevesa in 
danke pomeni iskanje in od-
krivanje predrakavih in zgo-
dnjih rakavih sprememb pri 
navidezno zdravih odraslih s 
preprostimi preiskavami ali 
testi. Med zdravimi osebami 
odkrijejo tiste, pri katerih 
je velika verjetnost, da bi se 
iz odkritih sprememb razvil 
rak, ali že imajo začetno 
obliko raka. Zgodaj odkrita 
bolezen se uspešno zdravi, 
z odkritjem predrakavih spre-
memb pa bolezen lahko celo 
preprečimo.

Rak na debelem črevesu 
in danki se v telesu razvija 
več let, preden se pojavijo 
prvi simptomi. Mnogokrat je 
takrat, ko simptome opazimo 
in pomislimo, da z našim 
zdravjem morda nekaj ni v 
redu, že pozno, zato je po-
membno, da ukrepamo prej.

Zakaj sodelovati v Progra-
mu Svit?
Program Svit je namenjen 
zdravim ljudem, da svoje 
zdravje tudi ohranijo. S hi-
trim odvzemom vzorca blata, 
ki ga opravite v zasebnosti 
lastnega doma, lahko preve-
rite zdravje svojega črevesa. 
Sodelovanje v Programu Svit 
omogoča, da se morebitne 
spremembe še pravočasno 
odkrije in tako prepreči ra-
zvoj bolezni.

S Programom Svit vsako 
leto odkrijemo več kot 200 
primerov raka na debelem 
črevesu ali danki. V večini 
primerov gre za zelo zgodaj 
odkrite primere bolezni, 
zato je pomembno, da vsi, 
ki jim je program namenjen, 
izkoristijo možnost sodelova-
nja. Odzivnost prebivalcev v 
program se povečuje, želimo 
pa si, da bi bila še večja. Na 
področju občin Koper, Izola, 
Piran in Ankaran je bila od-
zivnost v program v letu 2017 
pod slovenskim povprečjem 
(62,74%), in sicer:

V času, odkar v Sloveniji 
deluje Program Svit, je življe-
nje rešil že mnogim in jim 
omogočil kvalitetno življenje. 
Zaradi zgodnjega odkrivanja 
raka na debelem črevesu in 
danki pričakujemo zmanj-

ševanje umrljivosti za to 
boleznijo. Zaradi odkrivanja 
in odstranjevanja predraka-
vih sprememb se  že beleži 
upad novih primerov bole-
zni, kar je tudi primarni cilj 
programa.

Sodelovanje v Programu 
Svit krije Zavod za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije, 
zato vabljenim ne predstavlja 
dodatnih stroškov.

Za kakršnokoli vprašanje gle-
de sodelovanja v Programu 
Svit se lahko obrnete na:
• Svitovo kontaktno točko v 
vašem zdravstvenem domu,
• elektronski naslov:
svit@nijz.si ali

• telefonsko številko:
 01 620 45 21.
• Več o Programu Svit najde-
te na spletni strani:
 www.program-svit.si.
Če ste vi ali vaši bližnji dobili 
vabilo za sodelovanje v Pro-
gramu Svit, torej ne oklevaj-
te – lahko vam ali njim reši 
življenje!
Nacionalni inštitut za 
javno zdravje
www.nijz.si  

Ste morda prejeli vabilo za 
sodelovanje v Programu Svit, pa 
oklevate? Ne bojte se sveta tam 
znotraj – sodelovanje v programu 
vam lahko reši življenje!   

sodelovanje v programu svit 
je modra odločitev

občina odzivnost

koper                       57,62 % 

izola                          57,96 % 

piran                        57,03 % 

ankaran         57,70  % 

»Ko sem dobil vabilo v Program Svit, sem kar nekaj časa od-
lašal, preden sem se odločil za sodelovanje. Po opravljenem 
testu sem dobil pozitiven izvid. V blatu so našli kri! Danes sem 
zdrav. Imam dva otroka in če se ne bi odzval na vabilo Progra-
ma Svit, bi bilo njuno življenje danes čisto drugačno. Tudi če je 
test nekoliko neprijeten, je bistvenega pomena, da ga opravite, 
ker bi bilo drugače lahko prepozno.«

Marjan Gospič, ambasador 
Programa Svit, Kozina 

»Kljub mnogim prednostim sodelovanja v Programu Svit se va-
bilu še vedno vsaka tretja oseba ne odzove. To pomeni, da vsaka 
tretja oseba lahko v sebi nosi bolezen, ki bi jo lahko enostav-
no preprečila ali ozdravila, pa se tega ne zaveda, saj misli, da 
je zdrava. V povprečju se slabše odzivajo moški, ki za to vrsto 
raka zbolevajo pogosteje kot ženske. Presejanje je zelo učinkovit 
način, da bolezen preprečimo ali pa jo odkrijemo dovolj zgodaj, 
ko je zdravljenje lahko uspešno. Pozivam vse, da se odzovejo 
vabilu v Program Svit, ko ga prejmejo, in izkoristijo priložnost. 
Včasih nam majhno dejanje mimogrede lahko spremeni življe-
nje na bolje."

Dominika Novak Mlakar, 
vodja Programa Svit
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  041 657 350
 www.batega.si
 info@batega.si
 batega

Sabina Tovornik s.p.
Obala 134 
(v Luciji poleg mesnice)
6320 Portorož

• Prosena in ajdova kaša, ovseni kosmiči, suho sadje •
• Domače energijske ploščice - za lažji trening, delo in učenje • 

• Osebna in poslova darila lokalnega značaja •
• Izdelki manjših lokalnih pridelovalcev in vinarjev •

 041 607 594
 vrtnarstvo.moskon@gmail.com

vrtnarstvo
moškon

Logo

Marko Moškon
Parecag 31
6333 Sečovlje

Velika izbira okrasnih
 rastlin za:

odprto od pon-sob

• balkone • vrtove • cvetlična korita •
•••

~ 40 let tradicije ~

 05 663 44 00
 info@vetambulanta-kp.com
 www.vetambulanta-kp.com

Veterinarska 
ambulanta d.o.o. Koper
Istrska cesta 13
6000 Koper

∙ preventiva in zdravljenje 
∙ operativni posegi malih živali
∙ rtg in laboratorijska diagnostika
∙ zdravljenje in preventiva velikih živali 
   ter eksotičnih in prostoživečih živali 
∙ kiropraktična terapija

∙ prehrana in priboljški za male živali
∙ igrače in oprema za hišne ljubljenčke
∙ svetovanje

veterinarska ambulanta koper
PE Koper | Istrska cesta 13   05 663 44 00
PE Piran |  Oljčna pot 15  05 674 55 22

trgovina za male živali
PE Koper | Istrska cesta 13   05 663 44 04

 031 637 176
 05 677 85 80  
 bogdan@vbs.si
 www.vbs.si

VBS d.o.o.
Obala 125
6320 Portorož

    • GEODETSKI NAČRTI

• PARCELACIJE 

• UREDITEV MEJE

• VPIS STAVBE V KATASTER STAVB

• UREJANJE PODATKOV V REN

• ETAŽNI NAČRTI

• ZAKOLIČBE OBJEKTOV

geodetske 
storitve 
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Premalo gibanja in preveč 
sedenja ter prisilni položaji v 
službi ali pri domačih opravilih, 
pri vožnji vodijo v degeneracijo 
medvretenčne ploščice, kar 
predstavlja začetek vseh 
bolečin v področju hrbtenice. 
Okvare pritiskajo tudi na 
živčne korenine, ki gredo iz 
medvretenčnih odprtin ter 
tvorijo splete, ki oskrbujejo z 
živci vse telesne strukture ob 
hrbtenici in v rokah pa nogah. 
Tako se bolečine in nevrološki 
izpadi, senzorični in motorični, 
prenašajo iz hrbtenice tudi 
v ramena in roke, iz ledvene 
hrbtenice pa v področje zadnjice 
ter v noge do stopal.

premalo gibanja in preveč 
sedenja
Pri pomanjkanju ustreznega 
gibanja nastane nezadostna 
oskrba mišic, vezi, medvretenčne 
ploščice in sklepnega hrustanca 
s hranili in kisikom. Potrebno 
je poudariti, da medvretenčna 
ploščica nima lastnih krvnih 
žil. Vsa preskrba s hranili in 
kisikom poteka s pomočjo 
difuzije iz sosednjih struktur, 
največ iz vretencev. Ko se 
hrbtenica raztegne, se vretenca 
razmaknejo in zmanjšajo pritisk 
na medvretenčno ploščico, takrat 
pritekajo vanjo sokovi s hranili 
in kisikom. Ko se nato poveča 
pritisk na ploščico, se iz nje 
odstranjujejo ostanki presnove. 
Samo veliko ustreznega 
gibanja zagotavlja izmenjavo 
snovi. V današnjem času, ko 
prevladuje sedenje, prihaja 
do pomanjkljivih zmožnosti 
izmenjave hranilnih snovi, kar 
ima za posledico predčasno 
obrabljanje medvretenčne 
ploščice – diskusa. Zato se 
okvare diskusa pojavljajo že 

pri mladostnikih. Celo hernije 
diskusa niso nobena redkost.

degenerativne spremembe
Zaradi pritiska hernije na 
korenine živcev, ki izstopajo iz 
hrbtenjače, nastane bolečina 
v prizadetem segmentu. Te se 
pogosto širijo v roke in noge, 
notranje organe, proti srcu in 
kolkom. Refleksno so mišice ob 
hrbtenici napete, kar povzroča 
utrujenost, nelagodnost in 
statično negotovost. Ko hernija 
pritiska na korenine živcev, 
imamo občutek omrtvičenosti 
in paralize nog, mravljinčenje, 
nemoč zadrževanja blata in vode. 
Pritisk na ledvene korenine daje 
sliko išijasa s širjenjem bolečine 
po celi nogi do stopal.

Zaradi degeneracije 
diskusa se zoži medvretenčni 
prostor, kar poveča pritisk na 
medvretenčne sklepe. Posledica 
tega je okvara hrustanca sklepov 
(spondiloartroza), pogosteje v 
ledvenem predelu, redkeje v 
vratnem in prsnem. Tvorijo se 
kostni izrastki z naplastitvijo 
kostne mase.

Naplastitve kosti v sam 
hrbtenični kanal povzroča 
njegovo zožitev, ki jo imenujemo 
spinalna stenoza. Gre za pogosto 
obolenje, ki je najpogosteje pri 
starosti 50 in 60 let. S tem se 
poslabšajo bolečine v križu in 
nogah, parestezije, mravljinčenje 
in motnje občutkov ter postopno 
zmanjšanje moči mišic nog.

Večkrat je potrebna operativna 
obravnava, ko so bolečine 
neznosne in nevrološki znaki 
zelo moteči.  Treba je vedeti, da 
tudi operativna obravnava, ki 
je usmerjena v odstranjevanje 
trenutnih težav, ni zagotovilo, 
da se bolezensko stanje ne bo 
poslabšalo.

redno gibanje 
in usmerjena vadba
Zelo pomembno je vedeti, da 
z dobro razvitim hrbteničnim 
mišičjem lahko brez težav 
vzdržujemo normalno telesno 
držo in pri tem znatno 
razbremenimo pritisk na 
medvretenčno ploščico in 
hrbtenične sklepe. To je eno 
izmed najpomembnejših dejstev 
v celotni zgodbi hrbteničnih 
težav. Ne glede na zdravljenje 
hrbteničnih težav, z zdravili ali 
operativno, je na koncu zmeraj 
potrebno redno vzdrževanje 
tonusa hrbteničnih mišic, 
kar zahteva redno in pravilno 
izvajanje vaj. Pri tem ima velik 
pomen redno treniranje globokih 
hrbteničnih mišic.

Poleg usmerjene Vadbe za 
hrbtenico v Klubu izvajajo 
redno vadbo nordijske hoje, 
kjer se pri pravilni tehniki 
izvajanja prenese 30 odstotkov 
telesne teže na palici in se 
trenira mišice hrbtenice v tako 
razbremenjenem stanju. Krepijo 

se tudi trebušne mišice, ki skupaj 
s hrbtnimi oblikujejo močan 
mišični pas, ki predstavlja zelo 
dobro oporo hrbtenici, tako 
za preprečevanje bolezni kot 
tudi za odpravo težav pri že 
prisotnih boleznih hrbtenice. 
Pri odvečni telesni teži je pritisk 
v hrbtenici dodatno povečan. Z 
nordijsko hojo uspešno hujšamo 
in krepimo hrbtenične mišice, 
tako premagamo oba problema. 
Potrebno je poznati in izvajati 
pravilno tehniko.

Vsi se moramo zavedati 
pomena redne vadbe vse 
življenje, saj z njo pridobivamo 
gibčnost in mišično moč, tako 
je možnost ponovitve bolezni 
hrbtenice bistveno manjša.
Marjan Radetič, dr.med. 

Bolečina v križu z išijasom in bolečine 
v vratu s pogostim širjenjem v ramena 
ter v roki sodijo med najpogostejše 
težave, ki pestijo današnjega človeka, 
in pogosto polnijo čakalnice izbranega 
zdravnika, ortopeda, fiziatra.

poskrbimo za svojo hrbtenico      

 V klubu Zdravi in vitalni, Koper, vabijo k vpisu:

Info: 031 600 510  ali 051 302 813                                                           

• vadba za zdravo hrbtenico •                                                                                                                        
• pilates na velikih žogah •                                                                                                      

• tečaji in vadba nordijske hoje •  

Prikaz pravilne tehnike NORDIJSKE HOJE bo 31. marca 2018, 
ob 10.00 v Simonovem zalivu in 

ob 11.00 v ŠC Bonifika.
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naziv
podjetja

Logo

• ČIŠČENJE kleti, garaž, podstrešji in vrtov
• SELITVE poslovnih in privat prostorov
• ODVOZ pohištva, odsluženih predmetov, bele tehnike ...
• BREZPLAČNI ODVOZ barvnih kovin, starega železa, 
   akumulatorjev ...
• UREJANJE vrtov in OBREZOVANJE dreves
• PLESKARSKA DELA

SMO ODGOVORNA, POŠTENA, MLADA, DELOVNA EKIPA,
KI ZA VAS OPRAVI DELO NATANČNO, KAKOVOSTNO

IN ZANESLJIVO.

selitve in razna čiščenja
Pri nas hitreje in ceneje

Ugodne 
cene

obžagovanje in 
podiranje dreves

• PODIRANJE IN OBREZOVANJE DREVES 
   MED STANOVANJSKIMI OBJEKTI

• VIŠINSKO OBREZOVANJE DREVES

• ČIŠČENJE IN REDČENJE GOZDNIH POVRŠIN

• SEČNJA IN SPRAVILO LESA

strokovno delo z licenco

   
  v

arno

cenovno  u
g

o
d

n
o

&

 040 889 933
 selitve.servus@gmail.com
 www.servustc.com

Servus d.o.o.
Kastelec 11c
6275 Črni Kal

 031 540 383
 info@sunside.si
 www.sunside.si

Sunside Tuning
Aleš Vežnaver s.p.
Šmarje 61
6274 Šmarje 

• hitri servis
• menjava olja v menjalnikih 

   (avtomatskih in ročnih)
• vulkanizerstvo

• prodaja in montaža vlečnih kljuk
• temnenje stekel

le 5 min
od kopra

K O P E R

* ponudba velja samo 
   do odprodaje zalog

KIA. NAJBOLJŠA IZBIRA.

NAJ VAS V POMLAD ZAPELJE 

NOVI KIA SPORTAGE

novi 
kia sportage 
   16.490€    od 

 059 150 600
 www.bencickp.kia.si
 prodaja@kiabencic.net

Avtohiša MTP d.o.o.
Ulica 15. maja 10b
6000 Koper
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Ekonomsko so res zanimivi ele-
ktrični radiatorji, termoakumu-
lacijske peči, IR ogrevalni paneli 
in podobno.

Vse našteto so lokalna ogre-
vala, primerna za posamične 
prostore. Energent je povsod še 
vedno električna energija. Torej 
uporaba načeloma da, vendar le 
izjemoma, ko ni druge izbire, oz. 
kot dopolnilno ogrevanje.

Poglejmo nekaj dejstev za in 
proti pri ogrevalnih naprav, ki 
služijo za centralno ogrevanje 
prostorov – električni toplovodni 
kotli v primerjavi s toplotnimi 
črpalkami.

za ogrevanje 
z električno energijo:
- ogrevanje z električno energijo 
je bilo do sprejetja novega 
EZ (energetskega zakona) 
prepovedano kot osnovna 
izvedba ogrevanja (razen ko ni 
drugih možnosti, oz. ogrevanje 
manjših površin). Teh omejitev 
ni več, zato je opaziti povečano 
aktivnost oglaševanja naprav za 
ogrevanje na električno energijo;
- investicija cenovno ugodna – 
to drži, saj se cene toplovodnih 
električnih kotlov gibljejo med 
600  in 800  €, kar je v primerjavi 
s TČ (toplotnimi črpalkami) v 
grobem 10-krat nižja investicija; 
- dopolnitev osnovnemu 
ogrevanju, za pokrivanje konic 
potreb po toploti z napravami, 
kot so razni električni paneli, 
konvektorji, kaloriferji, je 
opravičljiva, saj gre za naprave 

manjših moči in nizke nabavne 
vrednosti – do 100  €.

proti ogrevanju
z električno energijo:
- ogrevanje z električno energijo 
ni priporočljivo, saj je električna 
energije »prekvalitetna« energija 
za neposredno spreminjanje v 
toplotno energijo. Upravičeno 
je le tam, kjer druge možnosti 
ogrevanja ni;
- raba električne energije ni 
energijsko učinkovita, saj izgube 
med primarno in koristno 
energijo znašajo približno 2/3 
proizvedene električne energije;
- precejšnji del električne 
energije pri nas proizvedemo 
v termoelektrarnah in je zato 
to okoljsko nesprejemljiva 
varianta;
- stroški ogrevanja so zelo visoki, 
saj TČ v primerjavi z električnim 
kotlom porabi 3- do 5-krat manj 
električne energije za ogrevanje 
(cenovno popolnoma obrnjena 
slika kot pri investiciji).

To nam lepo prikazujeta grafa, 
starejše (energetsko potratne 
stavbe) in novejše (energetsko 
varčne stavbe), ki kažeta leta 
vračljivosti investicije skozi 
prihranke;
- toplotna črpalka porablja 
električno energijo za pogon, da 
lahko iz medija/okolice jemlje 
toplotno energijo, ki je zastonj;
- ocene strokovnjakov pa tudi 
samih dobavitelji električne 
energije za gospodinjstva kaže-
jo, da je cena električne energije 

podcenjena, zato se napoveduje-
jo podražitve;
 - ugodnih ekoloških kreditov 
in nepovratnih sredstev za te 
namene ni, so pa za obnovljive 
vire, kamor spada TČ;
 - električni kotel ima navadno 
tudi precej veliko priključno 
moč, zato je nujno, da preve-
rimo, ali nam naš električni 
priključek omogoča takšno pri-
ključitev in kakšni so stroški ob 
morebitni potrebni spremembi 
priključne moči.

Seveda pa je se razlogi za in 
proti bistveno spremenijo, ko gre 
za lastno proizvodnjo električ-
ne energije (samooskrba) iz 
obnovljivih virov energije. Torej 
»vložili« smo lastna sredstva za 
»čisto« električno energijo, ka-
tero bomo tudi porabili za svoje 
potrebe – tu ne vidim težav. Ven-
dar, povprečna slovenska dru-
žina, ki živi v svoji stanovanjski 
hiši nekoliko starejšega datuma, 
ki ni še energetsko sanirana, 
predvidoma ne bo pokrivala 
vseh potreb po električni energiji 
iz lastne sončne elektrarne, saj 
je tu moč limitirana na 11 kVA 
(za samooskrbo). Seveda, če 
razmišlja o ogrevanju z električ-
no energijo. Bo pa predvidoma 
ta elektrarna zadostovala, ko 
ogrevanje izvedemo s toplotno 
črpalko –  in  lahko da bo še do-
volj »za bencin« za novi avto na 

električni pogon … Razmišljajmo 
v tej smeri.

Torej če na kratko povzame-
mo, ogrevanje stanovanj in 
stanovanjskih stavb z električno 
energijo:
- ni gospodarno (približno četrti-
no električne energije uvažamo), 
- ni obetavno (kakšne bodo cene 
električne energije v prihodnje),
- ni ekološko sprejemljivo (ter-
moelektrarne).

Zato ni priporočljivo. Dopu-
stno je le izjemoma, ko ni druge, 
boljše izbire, kjer ni daljinskega 
ogrevanja, kjer ni zemeljskega 
plina in kjer ni možno lokalno 
ogrevanje s trdnimi ali drugimi 
gorivi (ni  dimnikov, ni možnosti 
skladiščenja energenta ipd.).

Žal pa v našem vsakdanjem ži-
vljenju vse prepogosto prevlada 
ekonomski vidik – nizka nabav-
na cena kotla. Poskušajmo našo 
dilemo glede izbire energenta 
in naprave za ogrevanje obrav-
navati bolj celovito, ne samo z 
vidika cene, ob pomoči nasvetov 
strokovnjakov bomo prišli do 
optimalne rešitve za nas.

Več informacij glede racio-
nalne rabe in obnovljivih virov 
energije pa dobite v svetovalnih 
pisarnah ENSVET širom po Slo-
veniji, kjer vam bodo neodvisni 
strokovnjaki znali odgovoriti 
na vaša specifična vprašanja.                                                                 
Lucjan Batista, ENSVET 

ogrevanje z električno energijo 
oz./ali toplotnimi črpalkami

Ko razmišljamo o zamenjavi vira 
ogrevanja, nas hitro navduši 
podatek o nizki ceni ogrevalne 
naprave (cenovno ugodna 
investicija) in ne pomislimo na 
kasnejše visoke stroške ogrevanja. 
Prav to je zaznati v zadnjem času 
– precejšen porast zanimanja 
za ogrevala, kjer kot energent 
uporabljamo električno energijo.  

stroški grevanja in investicije pri specifčni letni rabi energije 50 kWh/m2a

(novejša  stavba)

stroški grevanja in investicije pri specifčni letni rabi energije 150 kWh/m2a

(starejša  stavba)
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 031 480 675
 031 301 731
 servis@timiko.si
 www.timiko.si

Timiko d.o.o.
Hrvatini 122
6280 Ankaran

POOBLAŠČENI  SERVIS - DELAMO PO CELI SLOVENIJI!

PRI NAROČILU 1 PALETE DOSTAVA GRATIS

031 480 675   •   031 300 299   •   031 301 731

 040 324 374

skoraj vse za ogrevanje in hlajenje

član skupine ambicomfort/www.ambicomfort.si

POOBLAŠČENI  SERVIS - DELAMO PO CELI SLOVENIJI!

PRI NAROČILU 1 PALETE DOSTAVA GRATIS

031 480 675   •   031 300 299   •   031 301 731

 040 324 374

skoraj vse za ogrevanje in hlajenje

POOBLAŠČENI  SERVIS - DELAMO PO CELI SLOVENIJI!

PRI NAROČILU 1 PALETE DOSTAVA GRATIS

031 480 675   •   031 300 299   •   031 301 731

 040 324 374

skoraj vse za ogrevanje in hlajenje
servis ogrevanja

STREŠNI SISTEMI

www.tehnomarket.si |       Tehnomarket 

STROKOVNJAKI ZA STREŠNI IN ODVODNI MATERIAL:

- jeklene strešne kritine                - natur in barvne pločevine
- izolacijski paneli                 - izdelava obrob po meri
- žlebovi in komplet odtočni sistem       - preoblikovanje pločevin
- spajalni in pritrdilni material                - polikarbonati
- strešna okna                 - termoizolacije

 059 021 031
 info@tehnomarket.si
 www.tehnomarket.si
 tehnomarket

Tehnomarket d.o.o. Koper
Ferrarska ulica 38
(P.E. ob Luki Koper)
6000 Koper

STREŠNI SISTEMI

STROKOVNJAKI ZA STREŠNI IN ODVODNI MATERIAL:

- jeklene strešne kritine                - natur in barvne pločevine
- izolacijski paneli                 - izdelava obrob po meri
- žlebovi in komplet odtočni sistem       - preoblikovanje pločevin
- spajalni in pritrdilni material                - polikarbonati
- strešna okna                 - termoizolacije

 051 349 473
 excelza@siol.net
 www.excelza.si

Excelza lesarstvo d.o.o.
Kolodvorska cesta 28
6230 Postojna

smrekovi peleti

v naši družbi vas ne bo zeblo

∙ izdelani iz čistega 
   smrekovega lesa

∙ zelo majhna količina 
    pepela in prahu

∙ vrhunska kakovost

∙ 15 kg pakiranja,
    neto teža palete: 
    1050 kg 

 031 200 222
 info@armex-armature.si
 www.cistilnenaprave-dezevnica.si 

Ljubljanska 
cesta 2a
1295 Ivančna 
Gorica

• čistilne naprave
• zbiranje deževnice
• prečrpalni jaški 
• lovilci olj in maščob
• kompostniki
• ponikalni sistemi
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Med predpisane dimnikarske 
storitve (kot do sedaj) sodijo 
tri glavne skupine storitev: 
čiščenje, pregledovanje (peči, 
dimnikov in zračnikov) ter 
meritve emisij dimnih plinov. 
V primeru izrednega dogodka, 
kamor sodita dimniški požar in 
uhajanje dimnih plinov v pro-
stor (vklop javljalnika CO), mora  
pred nadaljnjim obratovanjem 
uporabnik zagotoviti izredni 
pregled. Za redno opravljanje 
vseh predpisanih dimnikarskih 
storitev je po novem odgovo-
ren izključno uporabnik. Vse 
nove ali rekonstruirane kuril-
ne naprave mora uporabnik 
pred obratovanjem vpisati v 
državno evidenco na podlagi 
prvega pregleda. Spremembe pri 
obratovanju ali izbris naprav iz 
evidence pa se ureja z izrednim 
pregledom.

odgovornosti in naloge 
uporabnika, dimnikarja 
in dimnikarske družbe
Dimnikarsko družbo uporab-
nik vsako leto lahko zamenja s 
30. junijem za 12 mesecev. Pri 
menjavi je treba upoštevati, 
da novo izbrana dimnikarska 
družba ne sme izdati zapisnika 
o pregledu, če je prejšnji dimni-
kar izdal negativni zapisnik. V 
takih primerih mora uporabnik 
najprej odpraviti pomanjkljivosti 
ter pridobiti pozitivni zapisnik 
od prejšnje dimnikarske družbe. 
Zato ob menjavi dimnikarske 
družbe izročite pretekle zapisni-
ke novi dimnikarski družbi, saj 
se bosta sicer uporabnik in di-
mnikar lahko znašla v postopku 
in prekršku. 

Nadzor nad dimnikarjem na 
prvem mestu izvaja uporabnik, 

zato naj cena nikakor ne bo 
odločilna. Ker gre za varnost in 
zaščito potrošnika, najprej zah-
tevajte kakovostne storitve in 
storitve v celoti. Pri izbiri bodite 
pozorni na strokovnost, opre-
mljenost in izkušnje dimnikar-
ske družbe. Uporabnik je odgo-
voren za redno opravljanje vseh 
predpisanih storitev, obveščanje 
dimnikarja o spremembah ter 
za sprotno odpravo pomanjklji-
vosti. Dimnikar mora strokovno 
opraviti vse storitve ter upošte-
vati predpise in pravila stroke. 

Pogoj za obratovanje nove ali 
rekonstruirane kurilne napra-
ve (ali dimnika) je pozitivni 
zapisnik o prvem pregledu. 
Inštalater/pečar mora za potre-
be prvega pregleda uporabniku 
izročiti dokumentacijo, ki je po 
novem zapisana, uporabnik 
pa jo mora hraniti najmanj do 
prvega pregleda. Če potrebnih 
tehničnih informacij zaradi 
pomanjkljive dokumentacije ob 
prvem pregledu ni na voljo, se 
lahko zgodi, da dimnikar ne bo 
imel pogojev za izdajo pozitivne-
ga zapisnika.

Uporabnikom bi želeli tudi po-
jasniti, da dimnikarskih storitev, 
kamor sodi tudi čiščenje peči, 
zaradi konflikta interesa ne sme 
opravljati podjetje, ki se ukvarja 
s servisiranjem ali prodajo 
kurilnih naprav. Težava nastopi, 
ko mora dimnikarska družba 
uporabniku izdati zapisnik o 
čiščenju in podatke vnesti v 
državno evidenco. Dimnikarska 
družba za delo drugih podjetij 
ne more izdajati zapisnikov 
ter s tem prevzemati odgovor-
nosti. Zato naj čiščenje peči in 
dimnika, tako kot vse ostale 
predpisane storitve, na predpi-

sane termine opravi dimnikar, 
ki mora v potrdilo in zaradi 
odgovornosti izdati predpisane 
zapisnike. S tem preprečite tudi 
nesmiselno dvojno opravljanje 
oz. plačevanje storitev.

Čiščenje, pregledovanje in 
meritve emisije so  predpisan 
delokrog neodvisne dimnikar-
ske službe, zaradi česar so pred-
pisani tudi zapisniki. Storitve 

so predpisane zaradi javnega 
interesa, konflikt interesa pa je 
preprečen za zaščito uporabni-
ka. Nov sistem je za uporabnike 
prinesel kar nekaj dodatnih ob-
vez, dimnikarskim družbam pa 
dodatno opredelil odgovornost 
ter povečal administracijo. 
Sanis d.o.o.
Dimnikarstvo Piran 

Dimnikarji dimnikarske družbe 
DIMNIKARSTVO PIRAN želijo 
uporabnike kurilnih naprav 
seznaniti z novostmi na področju 
dimnikarskih storitev, da ne bi 
prihajalo do zastrupitev z ogljikovim 
monoksidom in dimniških požarov.

novosti na področju dimnikarskih storitev

• podjetje z dovoljenjem 
  za opravljanje dimnikarskih storitev
• dimnikarji z licenco
• zanesljivost
• učinkovitost
• kakovost
• tehnična podkovanost 
   in dolgoletne izkušnje
• storitve izvajamo v vseh obalnih 
  občinah z zaledjem ter ne zaračunavamo 
  dodatnih stroškov prevoza

Dimnikarji z leve proti desni: RAMO TATIĆ, TADEJ SEMLER, STIV VERGILAS, na avtu: TOMAŽ HRIBAR.

 080 20 06 
 info@dimnikarstvo-piran.si
 www.dimnikarstvo-piran.si

SANIS d.o.o.
PE Dimnikarstvo Piran
Obala 18
6320 Portorož
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Brava d.o.o.
Ljubljanska c. 3
6000 Koper

040 730 815
info@brava.si
www.brava.si

 040 730 815
 info@brava.si
 www.brava.si

Brava d.o.o.
Ljubljanska cesta 3
6000 Koper

 05 734 23 58
 041 703 082
 alfego.sp@siol.net
 www.alfego.si

Goran Obradovič s.p.
Partizanska cesta 123j
6210 Sežana

ALU, PVC

z vami že 20 let
okna, vrata, vetrolovi, zimski vrtovi, 
ograje, zasteklitev balkonov, senčila 

(rolete, polkna, žaluzije, lamelne zavese...)

Goran Obradovič s.p.
Partizanska 123j, 6210 Sežana

Tel.: 05/734 23 58, Fax: 05/730 00 08
GSM: 041 70 30 82, E-mail:alfego.sp@siol.net

www.alfego.si

ALU, PVC

z vami že 20 let
okna, vrata, vetrolovi, zimski vrtovi, 
ograje, zasteklitev balkonov, senčila 

(rolete, polkna, žaluzije, lamelne zavese...)

Goran Obradovič s.p.
Partizanska 123j, 6210 Sežana

Tel.: 05/734 23 58, Fax: 05/730 00 08
GSM: 041 70 30 82, E-mail:alfego.sp@siol.net

www.alfego.si

ALU, PVC

z vami že 20 let
okna, vrata, vetrolovi, zimski vrtovi, 
ograje, zasteklitev balkonov, senčila 

(rolete, polkna, žaluzije, lamelne zavese...)

Goran Obradovič s.p.
Partizanska 123j, 6210 Sežana

Tel.: 05/734 23 58, Fax: 05/730 00 08
GSM: 041 70 30 82, E-mail:alfego.sp@siol.net

www.alfego.si

ALU, PVC

z vami že 20 let
okna, vrata, vetrolovi, zimski vrtovi, 
ograje, zasteklitev balkonov, senčila 

(rolete, polkna, žaluzije, lamelne zavese...)

Goran Obradovič s.p.
Partizanska 123j, 6210 Sežana

Tel.: 05/734 23 58, Fax: 05/730 00 08
GSM: 041 70 30 82, E-mail:alfego.sp@siol.net

www.alfego.si

 041 622 503
 info@robor.si
 www.robor.si

Boris Srebernič s.p.
Babiči 43a 
6273 Marezige

•adaptacije in zaključna dela 

•inženiring in svetovanje

•notranja vrata, zunanje terase

•parketi in druge talne obloge

• kamini
• peči na pelete in drva 

• štedilniki na drva
• krušne peči
• inox dimniki 

• izdelki iz marmorja, 
granita

 in ostalih naravnih kamnov

 031 665 890
 info@ors-kamini.si
 www.ors-kamini.si

ORS d.o.o.
Vodopivčeva ulica 2
6000 Koper

zastopanje in prodaja izdelkov vrhunskih proizvajalcev: 
Spartherm, Cheminees Philippe, La Nordica Extraflame, Edilkamin 

svetovanje, prodaja, projektiranje in montaža kaminov, 
peči in izdelkov iz naravnih kamnov ...
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 05 640 13 33
 darsen@siol.net
 www.darsen.si

Darsen d.o.o.
Polje 21 (Ruda center)
6310 Izola

 05 640 13 33
 darsen@siol.net
 www. rsen. i

Dar .o.o.
Polje 21 (Ruda center)
6310 Izola

studio
Izola

-30% na 
CENTER

Akcijski popust velja do 15.6.2017.

novi modeli kuhinj

studio 
Izola akcija

-50%

 041 264 321
 danstudiokp@gmail.com
 www.koper-dankuchen.si

Endan d.o.o. 
Ulica 15. maja 2b
6000 Koper

forma senčila

tende • rolete • žaluzije • lamelne 
zavese • roloji • komarniki

 041 687 420
 forma.sencila@siol.net
 www.forma-sencila.si

Đani Kleva s.p.
Malija 62
6310 Izola

 02 749 26 10
 info@asfalti-ptuj.si
 www.asfalti-ptuj.si

Asfalti Ptuj d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 13
2250 Ptuj

• asfaltiranje 
   dvorišč

                   • asfaltiranje 
                      dovoznih poti



informator365

15

razvedrilo
sudoku/pobarvanka
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