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208 & 2008
SPA[ R ]KIRAJ GA DOMOV!

ZA 9.990 €*

peugeot.si
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,5 do 5,6 l/100 km. Izpuh CO2: od 90 do 129 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0169 do 0,0550 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do 0,00171 g/km. Število 
delcev: od 0,0123 do 20,14. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno 
povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
* Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active 1,2 PureTech 82 STT EURO 6.2, siva hurricane barva - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 
EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.990 EUR; mesečni obrok je 108 EUR pri pologu v višini 30% in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana 
na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 07.08.2018 znaša 8% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,6%; 
financirana vrednost 6.993 EUR; skupni znesek za plačilo 11.816 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo 
leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Ponudba velja do 31. 12. 2018.

ZA 12.990 €*
Z AVTOMATSKO KLIMO

SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 11. 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
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Pešci spadajo med ranljivejše 
udeležence v cestnem prome-
tu, zato je njihova varnost ena 
izmed prioritet nacionalnega 
programa in preventivnih ter 
vzgojnih aktivnosti Agenci-
je za varnost prometa, ki je 
nosilka nacionalne preven-
tivne akcije za večjo varnost 
pešcev. V obdobju med 1. in 
14. oktobrom bo agencija pod 
sloganom Bodi viden, bodi 
previden posebno pozornost 
posvetila večji osveščenosti 
pešcev, še posebej starejših in 
otrok – šolarjev, in voznikov 
glede pravilnega ravnanja v 
cestnem prometu.  

delež smrtnih žrtev med 
pešci se je zmanjšal za 55 %
V letu 2017 je na slovenskih 
cestah umrlo najmanj ude-
ležencev cestnega prometa v 
zadnjih 60-ih letih. Tudi delež 
smrtnih žrtev med pešci se 
je v lanskem letu glede na 
leto poprej zmanjšal za 55 %. 
Leta 2016 je bilo med pešci 22 
smrtnih žrtev, v lanskem letu 
10, od tega štiri na regionalnih 
cestah, tri na avtocestah in tri 
v naselju. Med glavnimi vzroki 
prometnih nesreč s smrtnim 
izidom za pešce so bili neupo-
števanje in odvzem prednosti, 
neprilagojena oz. prehitra 
vožnja voznikov ter pogosto 
tudi nepravilnosti pešca. 

starejši pešci še posebej 
ogroženi
Delež starejših v Sloveniji 
se povečuje, v 2010 so sta-
rejši predstavljali 16,5 %, na 
začetku leta 2017 pa že 19,1 % 
prebivalstva Slovenije. Lani 
so med žrtvami prometnih 
nesreč med pešci nadpov-
prečno izstopali starejši. Kar 
polovica jih je bila starejših 
od 65 let oziroma kar 90 % jih 
je bilo starejših od 45 let. Pri 
starejših se pojavljajo napake 
zaradi slabših psihofizičnih 
sposobnosti, saj se s starostjo 
postopoma pričnejo pojavlja-
ti spremembe v obnašanju, 
slabšajo se tudi vidne in 
slušne funkcije. Zmanjšane 
fizične sposobnosti (vid, sluh, 
počasnejši reakcijski čas) in 
manjša udeležba v vsakodnev-
nih prometnih situacijah zah-
tevajo še posebno previdnost 
starejših voznikov. Staranje 
prebivalstva bo v prihodnosti 
narekovalo nove in dodatne 
ukrepe ter prilagoditve, vse z 
namenom povečati varno ude-
ležbo starejših v prometu.

pešci, bodite (pre)vidni!
Oktobra lani je Agencija za 
varnost prometa izvedla 
pilotno opazovanje pešcev in 
uporabo odsevnih teles. Na 
različnih lokacijah po Slove-
niji so tri dni v zgodnjih in 
poznih popoldanskih urah 

opazovali pešce – v vzorec je 
bilo zajetih 1.227 pešcev. Po-
datki so pokazali, da je delež 
uporabe različnih odsevni-
kov izredno nizek – le 1,2 % 
pešcev je imelo kresničko 
ali odsevni trak, 4,2 % neko 
drugo odsevno površino, kar 
93 % pešcev pa ni uporabljalo 
nobenega odsevnika. Res pa 
je, da je bila približno polo-
vica pešcev oblečena v svetla 
oblačila, kar tudi pripomore k 
večji vidnosti pešca. Za večjo 
vidnost in varnost pešcev v 
agenciji svetujejo uporabo 
odsevnih teles in svetlejših 
oblačil ter uporabo prometnih 
površin, ki so namenjene hoji. 

vozniki, bodite pozorni na 
pešce v prometu
Vozniki, upoštevajte omejitve 
hitrosti ter na prehodih vedno 
ustavite pešcem oziroma jim z 
jasno kretnjo nakažite varno 
prečkanje ceste. Še posebej 
pozorni bodite na starejše 
udeležence v prometu ter na 
obnašanje otrok in njihovo 
ravnanje v prometu, morebi-
tno igrivost in razposajenost. 
V času trajanja nacionalne 
preventivne akcije bo pote-
kal tudi okrepljen nadzor s 
strani Policije in občinskih 
redarstev, ki bodo spremljali 
pravilno ravnanje tako vozni-
kov kot tudi pešcev v cestnem 
prometu. 

preventiva za večjo 
varnost pešcev v prometu
Sprejet program aktivnosti na-
cionalne akcije, ki opredeljuje 
številne ukrepe pristojnih 
državnih institucij in terenske 
preventivne akcije v lokalnih 
skupnostih ter na več kot 200 
osnovnih šolah, agencija izva-

ja dosledno in aktivno, ob tem 
pa za večjo varnost pešcev 
spodbuja in sofinancira tudi 
projekte nevladnih organizacij 
ter sistemsko usposablja pred-
stavnike pristojnih institucij 
s področja šolskih poti in 
varnosti pešcev.

S preventivno akcijo bo 
Agencija za varnost prometa 
posvetila posebno pozornost 
uporabi odsevnih predmetov, 
saj bodo dnevi krajši, pra-
vilnemu ravnanju v cestnem 
prometu in upoštevanju 
omejitev hitrosti v naseljih ter 
odstopanju prednosti pešcem 
pred označenimi prehodi s 
strani voznikov. 

prometna vzgoja nujno 
potrebna že od malih nog
Otroci so se ta mesec vrnili 
v šolske klopi, vanje pa so 
prvič sedli tudi prvošolčki. 
AVP svetuje, da starši skupaj 
z otrokom prehodijo šolsko 
pot še pred začetkom šolskega 
leta, nato pa otroka vsak dan 
spremljajo na poti do šole 
in nazaj ter ob tem utrjujejo 
znanje o varnem vedenju v 
prometu. Pešačenje otrok 
v šolo ni pomembno le z 
okoljskega in zdravstvenega, 
temveč tudi z vidika vzgoje v 
prometu. Otroci pešci, ki so 
vsakodnevno izpostavljeni 
prometnim situacijam, si tako 
nabirajo pomembne izkušnje 
v prometu, poleg tega bodo 
kasneje kot vozniki do pešcev 
bolj strpni. 

Več informacij najdete na 
spletni strani  www.avp-rs.si.
Kaja Šindič, Javna agencija 
RS za varnost prometa  

Približujejo se jesenski in zimski 
meseci, ko so dnevi krajši, vozne 
razmere pa zahtevnejše. V tem 
času se zgodi največ nesreč pešcev, 
zato je pomembno, da vozniki 
upoštevajo omejitev hitrosti v 
naseljih ter odstopijo prednost 
pešcem pred označenimi prehodi, 
pešci pa poskrbijo za svojo vidnost 
v cestnem prometu z odsevniki ali 
drugimi svetlobnimi telesi.

vedno ustavite 
na prehodu za pešce
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Žal so od tistih dob ponikni-
le v pozabo. A je na terenu, 
»na mestu samim«, še veliko 
dokazov, da je včasih tako tudi 
zares bilo. Pot je zasnovana 
krožno, se pravi, da je izhodi-
šče hkrati tudi cilj pohoda. Ob 
poti bomo obiskali nekatere 
lednice, jeplence, pastirske 
hiške in območja, kjer so goz-
darji nabirali borovo smolo. To 
so torej te stare obrti in opra-
vila: ledarstvo, apnarsto, paša 
in nabiranje borove smole. 
Obenem se bomo povzpeli na 
dva vrha: Polanšček in Videž.

Pot ni označena, vendar vsa-
ko leto zadnjo soboto v juniju 
ali prvo soboto v juliju domače 
Športno-rekreacijsko društvo 
Vrhpolje po njej organizira 
vodene pohode. 

Krožna pot je sicer zasnova-
na širše in jo bomo spoznali v 
dveh delih. Prvega v septembr-
ski številki, drugega v nasle-
dnji številki.

Izhodišče in cilj pohoda je 
vas Vrhpolje, natančneje vaški 
dom v zgornjem, zahodnem 
delu vasi, a naj na začetku 
poudarim, da tu parkiranje ni 
mogoče. Od doma krenemo po 
spodnji ali po zgornji uličici 
na zahod do Skrajnika, kjer se 
v levo loči ozka asfaltna cesta 
v Stomaž (podrta cerkvica 
s pokopališčem, v bližini 
ostanki nekdanje obmejne ka-
ravle, danes znane kot Zeleni 
center). Pred koritom zavijemo 
v desno, gor k Skrajniku. Pod 
njim sta bila včasih v podalj-
šku stranske doline Podjanca 
dva kala, ob robu so še danes 
ohranjeni ostanki lednice. 

Pri Skrajniku zavijemo v 
levo, a že na prvem razpotju v 
desno. Hodimo po širokem in 
udobnem kolovozu v zložen 
klančič, večji del po gozdu. 
Pod nami na desni se v hudi 

gošči utaplja hudournik Loza, 
kjer je včasih bil kal (danes le 
velika, plitva, žal zaraščena 
ponvasta kotanja) in ob njem 
manjša, dobro ohranjena le-
dnica. Njena zanimivost je, da 
vanjo držijo kamnite stopnice. 
Sestop v Lozo zavoljo gošče ni 
predviden. 

Naš kolovoz se v enakomer-
ni naklonini dviga po južnem 
pobočju Gričev. Spotoma 
kratko zavijemo v levo, da 
si ogledamo ostanke prve 
lednice ob poti. Je ena bolje 
ohranjenih vrhpoljskih lednic. 
Od lednice se vrnemo na kolo-
voz in po njem nadaljujemo do 
bližnjega križišča kolovozov. 
Tega, ki privede od Loze in 
Šteje, si velja zapomniti, ker 
se bomo kasneje nanj vrnili. 
Na križišču zavijemo v levo 
in se po prav tako udobnem 
kolovozu dvignemo do nasle-
dnje lednice, da se »na mestu 
samim« prepričamo, kakšno 
usodo so doživele lednice v 
času, ko so postale 'odveč' in 
ko je ledarska obrt zamrla. 
Tu je bilo včasih večje število 
kalov, znanih pod imenom 
Kali na Gričih.

Od druge lednice in od Kalov 
na Gričih po isti poti kratko 
sestopimo do prvega odce-
pa, kjer zavijemo v levo in se 
mimo dveh kalov na levi (še 
smo na Gričih) v vodoravni črti 
napotimo do dveh naslednjih 
lednic. Prva je večja in bolje 
ohranjena. Nato ob hudourni-
ku navzdol na kolovoz in po 
njem do zgoraj omenjenega 
križišča. Na njem levo nav-
zdol, čez strugo hudournika 
na levi breg in k naslednjemu 
kalu (Šteja) in lednici. Ni ravno 
dobro ohranjena. Nadaljujemo 
na jug, kratko do razpotja, kjer 
zavijemo v levo. Poti odslej ne 
moremo več zgrešiti, ker jo na 

obeh straneh opasujeta zido-
va. Naslednji postanek je pri 
prvi pastirski hiški, vzidani v 
škarpo. Z naše poti moramo v 
desno in po dobri minutki smo 
pri njej. Od hiške se vrnemo na 
spodnjo pot.

Sledi dolg, enakomeren 
vzpon po starem kolovozu. 
Malce pod slemensko cesto si 
bomo ogledali še eno, če lahko 
tako rečem, mini pastirsko 
hiško. Na cesti, ki začne pod 
Gradcem nad Nasircem in 
preči Videževa in Polanšč-
kova severna pobočja ter se 
nadaljuje v smeri Velikega 
Gradišča, zavijemo v desno 
k bližnjemu razpotju, kjer se 
od slemenske ceste loči v levo 
dober kolovoz proti Preložam. 
Nedaleč stran v gozdu nad 
izrazito razčlenjenim apnenča-
stim skladom poiščimo še dve 
pastirski hiški. 

Slika 1: Pastirska hiška v po-
bočju med Velikim Gradiščem 
in Ogrado.

Od hišk se vrnemo na cesto 
in po njej nadaljujemo v južni 
smeri, mimo prostranega 
Ižlinskega travnika na levi v 
območju Školja in Ograde. 

Tu se nam odpre nekaj raz-
gleda na polje med Krvavim 
potokom in Vrhpoljem.

Slika 2: Pogled s slemenske 
ceste na polje med Krvavim 
potokom in Vrhpoljem.

Tu na desni poiščemo staro 
pot in po njej zložno navzdol 
do treh pastirskih hišk. Prvi 
dve sta levo od naše poti in k 
njima (žal je pri obeh 'kriti-
na' popustila) nas popeljejo 
možici prek 'debele' gruble. 
Po ogledu se vrnemo na pot, 
po njej kratko navzdol do še 
enega možica, ki nas usmeri 
v desno do bližnje, v celoti 
ohranjene pastirske hiške. 
Služile so pastirjem, ki so v 
teh pobočjih, ki so bila včasih 
gola, pasli. Ob dežju, hudi 
burji in mrazu so se zatekali 
vanje in tam počakali, da 
huda ura mine. 

Od hiške spet na 'našo' pot 
in po njej navzdol na maka-
damsko cesto. Na njej desno 
in navzdol v slabe pol ure na 
izhodišče pohoda pred vaškim 
domom, od koder smo pred 
dvema urama krenili na pot. 

Drugi del krožne poti bomo 
predstavili v naslednji številki.
Branko Bratož – Ježek 

Tokrat vas popeljemo v samotno 
in 'odročno' vasico Vrhpolje pri 
Krvavem potoku in v njeno še ne tako 
oddaljeno preteklost, ko so se ljudje 
ukvarjali z raznimi obrtmi in opravili.  

pohod štirih nekdanjih obrti 
in opravil z vzponom na polanšček in videž 
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 059 150 600
 05 630 96 00
 www.bencickp.kia.si
 prodaja@kiabencic.net

Avtohiša MTP d.o.o.
Ulica 15. maja 10b
6000 Koper

začetek izjemne zgodbe.

                                      CEEDPoPoLnoma noVi kia 
pridite in ga zapeljite, prepričal vas bo.

 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
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  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

 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 

 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

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
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košnja 
Ko se dnevi počasi krajšajo in 
ohlajajo, se tudi rast trave moč-
no upočasni. Zato naša zelenica 
potrebuje manj pogosto košnjo. 
Zadnjo košnjo opravimo čim 
kasneje. Trava čez zimo ne sme 
ostati previsoka, saj bi lahko 
polegla in gnila, nastajala pa 
bi tudi polst. Po prvi zmrzali ne 
kosimo več, izogibamo pa se 
tudi hoji po zmrznjeni travi, saj 
s tem polomimo in poškoduje-
mo travne bilke. 

grabljenje trate 
Jeseni se na trati nabira odpa-
dlo listje pa tudi različni odmrli 
ostanki. Zato je potrebno trato 
vsaj enkrat tedensko pregrabiti 
in ostanke odstraniti. 

zračenje travne ruše
Trata, ki služi kot pohodna in 
rekreacijska površina, se čez 
leto precej zbije. Zbita tla pre-
prečujejo zraku in vodi dostop 
do korenin. Zato je potrebno 
prezračevanje trate, pri čemer 
lahko uporabljamo rezanje, 
močno grabljenje, prebadanje 
… Za manjše vrtičke je najeno-
stavnejše prebadanje z vilami, 
za večje pa uporabimo verti-
kulirno napravo. Po zračenju 
potresemo po površini Plantella 
Izbrane kremenove peske, ki jih 
pometemo v odprtine. 

jesensko gnojenje 
Trate pred zimo nikakor ne gno-
jimo z dušikovimi gnojili, saj bi 
ta pospešila rast, mlade obču-
tljive travne bilke pa bi lahko 

mraz poškodoval. Namesto tega 
dodamo Plantella Specialno 
jesensko gnojilo za travo, ki 
ima višjo vsebnost fosforja in 
kalija za močnejše in globlje 
korenine. Zato omogoča varno 
prezimovanje trate. 

pleveli 
Kadar je trata slabo vzdrževana 
ali sta jo poškodovala dolgo-
trajna vročina in suša, dobi 
plevel prednost pred travnimi 
bilkami in se začne razraščati. 
Jeseni uničujemo zlasti večletne 
širokolistne plevele, kot so: 
kislica, slak, osat in podobno. V 
mladi travi to naredimo ročno, 
v trati, starejši od 2 let, pa lahko 
uporabimo tudi za to registrira-
ne herbicide. 

dosejevanje 
praznih mest 
Na mestih, kjer je trata propa-
dla ali pa smo odstranili plevel 
ali mah, je potrebno zasejati 
novo trato. Taka področja 
najprej zrahljamo, nato doda-
mo nekaj organskega gnojila 
Plantella Organik in Plantella 
Univerzalne vrtne zemlje. 
Površino izravnamo in poseje-
mo Plantella Contesso, travno 
mešanico z obloženim seme-
nom, ki je z oblogo zavarovana 
pred ptiči, obenem pa ima seme 
tudi zalogo hranil, da zelo hitro 
vzklije. Dosejano površino 
samo še malo utrdimo s hrbtno 
stranjo lopate ali z desko in po 
potrebi zalijemo. 
Strokovnjaki agronomi
Kluba Gaia 

Zadnje mesece rastne sezone 
izkoristimo za obnovo in krepitev 
trate ter pripravo na zimske 
vremenske pogoje.  Trud in delo, 
ki ga bomo jeseni vložili v pripravo 
zelenice, se bosta vsekakor bogato 
poplačala v lepem videzu in zdravju 
naše zelene površine spomladi in še 
naprej skozi naslednjo sezono.   

6 korakov 
v jesenski obnovi trate
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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

 031 276 171  
 info@drvamatija.si
 www.drvamatija.si

Carpinus d.o.o. 
Krvavi potok 31
6240 Kozina   

prodaja in dostava različnih 
drv za kurjavo

POOBLAŠČENI  SERVIS OGREVANJA

NAROČILA: SERVIS 031 480 675 / PELETI 031 301 731

INFORMACIJE:  059 344 400, 059 344 401 

NOVO! Na Goriški 65 v Ajdovščini smo odprli novo 
poslovno enoto – AmbiTim. Nova pridobitev obsega 
skladišče in informacijsko pisarno, kjer vam bomo 
z veseljem svetovali pred nakupom 
ogrevalne naprave ali toplotne črpalke. 

Več informacij na www.ambicomfort.si

 031 480 675
 031 301 731
 servis@timiko.si
 www.timiko.si

Timiko d.o.o.
Hrvatini 122
6280 Ankaran
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kotlovnica
Začeti moramo pri sami ko-
tlovnici, le ta mora biti čista in 
urejena brez vse nepotrebne 
navlake. Pregledati moramo 
rešetke za dovod svežega zraka 
in jih po potrebi očistiti. Če 
kurimo na trda goriva, moramo 
za čistočo skrbeti sproti z re-
dnim odstranjevanjem pepela 
na požarno varno odlagališče.

Še večja čistoča je potrebna 
pri kurjenju s kurilnim oljem 
ali plinom. Gorilniki sesajo 
zrak, potreben za zgorevanje, 
in če pri tem sesajo tudi prah, 
le ta povzroča motnje na delo-
vanju gorilnika, kar povzroča 
nepopolno zgorevanje in s tem 
slabši izkoristek.

kotli na trda goriva
Kotle za centralno ogrevanje 
moramo pregledati večkrat 
(2- do 3-krat), posebno pa pred 
začetkom kurilne sezone.

Kot produkt nepopolne-
ga zgorevanja se pojavljajo 
katranske obloge. Vsak mm 
teh oblog pomeni tudi do 6 % 
izgub. Te obloge lahko očistite 
sami mehansko (z raznimi 
strgali in žičnimi ščetkami) 
ali pa s kemičnimi sredstvi. To 
so običajno tekočine, katere 
razpršimo po kurišču, s tem se 
točka gorenja katranskih oblog 
zniža pod 400 °C, le te pa pri 

naslednjem kurjenju zgorijo. 
Seveda pa lahko pokličete 
dimnikarsko službo, ki s pode-
litvijo koncesije s strani države 
opravlja dimnikarske stori-
tve na vašem dimnikarskem 
območju.

kotli na tekoča in plinasta 
goriva
Pri teh kotlih je zgorevanje 
dosti boljše, zato je tudi čišče-
nje manj pogosto (1x letno). 
Pregled in po potrebi čiščenje 
priporočamo pred pričetkom 
kurilne sezone. Če smo čišče-
nje kurišča že opravili sami, 
pa je nujno, da nam nastavitev 
gorilnika opravi usposobljen in 
pooblaščen  izvajalec. 

Po opravljenem pregledu, 
servisu in nastavitvi mora ser-
viser kontrolirati njegovo de-
lovanje in o meritvah izstaviti 
zapisnik (oz. merilni protokol), 
katerega shranimo za primer-
javo do naslednje nastavitve 
gorilnika.

Prihranki pri dobro nasta-
vljenem gorilniku znašajo tudi 
do 10 %.

ostale ogrevalne in 
prezračevalne naprave
Tudi druge ogrevalne naprave, 
kot so toplotne črpalke, klima 
naprave, električni kotli, 
potrebujejo servisni pregled, 

ne samo kurilne naprave. 
Kdaj, kakšen in kako pogosto 
naj bo pregled opravljen je 
odvisno od zahtev proizvajalca 
naprave, zato ta navodila/
zahteve upoštevajmo. Seveda 
pa moramo upoštevati tudi 
zakonske predpise. 

dimnik 
Čiščenje dimnika prepustimo 
dimnikarju, ki bo delo opravil 
strokovno. Pri kurjenju na trda 
in tekoča goriva je priporo-
čljivo dimnik čistiti enkrat 
mesečno, pri plinastih pa 
vsaj dvakrat v sezoni. Naloge 
dimnikarske službe (določene 
z zakonom) so sledeče storitve:

- pregledovanje malih ku-
rilnih naprav, dimnih vodov, 
zračnikov in pomožnih naprav

- čiščenje malih kurilnih na-
prav, dimnih vodov, zračnikov 
in pomožnih naprav

- odstranjevanje katranskih 
oblog in izvedba protikorozij-
ske zaščite

- pregledovanje in čiščenje 
zračnikov

Poleg kotlov, gorilnikov, 
dimnikov moramo kontrolirati 
tudi varnostne in merilne na-
prave.  To delo lahko strokovno 
opravi serviser ali pa dimnikar 
ob svojem obisku.

S temi postopki smo postorili 
praktično vse, kar je potrebno 
postoriti pred kurilno sezono, 
in tako mirno pričakamo hla-
dnejše jesenske oz. zimske dni.

ne pozabimo!
Od 1. januarja 2017 Pravilnik o 
zahtevah za vgradnjo kuril-
nih naprav (Uradni list RS, št. 
100/2013) določa, da moramo 
vgraditi javljalnik CO v vse 
tiste bivalne prostore, v katerih 
uporabljamo kurilne naprave, 
ki za delovanje uporabljajo 
zrak iz prostora. O tem moramo 
seznaniti dimnikarsko službo.

Lastnik oz. uporabnik je 
dolžan pristojni dimnikarski 
službi prijaviti vsako novo ali 
rekonstruirano kurilno/dimo-
vodno napravo ali spremembo 
energenta. Prav tako je lastnik 
oz. uporabnik dolžan odjaviti 
kurilno/dimovodno napravo, 
ki ni več v uporabi. Prvi pre-
gled se opravi tudi na obstoje-
čih napravah, ki že dalj časa 
niso obratovale, pa jih uporab-
nik želi na novo zagnati.

Toplotne črpalke v deljeni 
(split) izvedbi z več kot 3 kg 
hladiva je potrebno registrirati 
pri Agenciji Republike Slovenije 
za Okolje in jih vsaj enkrat letno 
ustrezno pregledati (opraviti 
preverjanje uhajanja plina) ter 
poročilo poslati na ARSO.

Povsem mirni pa seveda 
bomo, če so tudi zaloge kuriva 
zadostne za celotno ogrevalno 
sezono.

Več informacij po energetsko 
svetovalnih pisarnah ENSVET 
širom Slovenije. 
Lucjan Batista, ENSVET 

priprava na kurilno sezono

Zima se nezadržno bliža in  
prav je, da naše ogrevalne 
naprave pripravimo na to. Zato 
nekaj napotkov glede priprave 
ogrevalnih sistemov na kurilno 
sezono najbrž ne bo odveč. Poleg 
nakupa kurjave je takrat čas, 
da opravimo še vzdrževalna in 
kontrolna dela na ogrevalnem 
sistemu, saj to poleg dobrega 
izkoristka vpliva tudi na varno 
delovanja ogrevalnega sistema.
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 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

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

 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

 041 694 871
 pomis@amis.net
 www.notranjavrata.si

Pomis, Andrej Šilc s.p.
Zamostec 31
1317 Sodražica 

hitra in kvalitetna rešitev

prodaja in montaža
 notranjih in vhodnih 

vrat
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• 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 ...

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

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

POOBLAŠČENI PRODAJALEC

MODERNE IN KLASIČNE KUHINJE, DNEVNE SOBE, SPALNICE,
OTROŠKE SOBE, PISARNE, HOTELI IN POČITNIŠKI APARTMAJI

Zasnova ambienta, 
ki ne prepušča ničesar naključju. 
Vnesite italijanski slog
v vsak kotiček vašega doma.

ITALIAN DESIGN - DESIGNED FOR YOU

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

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

POOBLAŠČENI PRODAJALEC

MODERNE IN KLASIČNE KUHINJE, DNEVNE SOBE, SPALNICE,
OTROŠKE SOBE, PISARNE, HOTELI IN POČITNIŠKI APARTMAJI

Zasnova ambienta, 
ki ne prepušča ničesar naključju. 
Vnesite italijanski slog
v vsak kotiček vašega doma.

ITALIAN DESIGN - DESIGNED FOR YOU

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

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

 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

 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
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V današnjem času prekomerno 
sedenje povzročajo delo 
z računalnikom, vožnja z 
avtomobilom, a tudi v prostem 
času veliko sedimo pred 
televizorjem, s pametnim 
telefonom v rokah ali pri 
druženju. Nove študije 
odkrivajo povečano pojavljanje 
diabetesa, srčno-žilnih bolezni, 
depresije, debelosti in raka na 
različnih organih pri ljudeh, ki 
veliko sedijo.

Že takoj ko vstanemo, se 
začnejo aktivnosti telesnih 
mišic, ki potrebujejo 
sladkor, trigliceride in 
holesterol za proizvodnjo 
energije. Prenašanje teh 
hranil iz krvi  v celice se 
opravlja s pomočjo inzulina. 
Tako je ena pomembnih 
prednosti mišične aktivnosti 
izboljšanje občutljivosti 
inzulinskih receptorjev v 
steni aktivnih celic telesa. 
Presnova se tako izboljša, 
koncentracija sladkorja 
in holesterola v krvi pa 
stabilizira. Tudi krvni tlak se 
uredi z aktivnim širjenjem 
krvnih žil v mišicah, ki 
delujejo.
Pri dolgotrajnem sedenju so 
pogoste bolečine v hrbtu in 
vratu, zapestjih in rokah, kar 
privede do kroničnih bolezni.

bolečine 
v hrbtu in vratu
Pri daljšem  sedenju se 
nesimetrično obremenjuje 
medvretenčna ploščica, 
tako nastanejo v njej mikro 
razpoke, ki oslabijo ploščico 
na določenem mestu. Ob 
kasnejšem večjem pritisku 
na ploščico, na tem mestu se 
prične jedro ploščice udirati, 
tako nastane hernija diskusa, 
ki pritiska na korenine 
živcev. Pojavijo se zelo hude 
bolečine, ki izžarevajo v 
noge ali roke, določeni prsti 

postanejo neobčutljivi na 
dotik.

Glavna povzročitelja 
bolečin v hrbtu sta  
pomanjkanje ustreznega 
gibanja ter s tem nezadostna 
oskrba mišic, vezi, kit in 
kosti, medvretenčnih ploščic 
in sklepnega hrustanca 
s hranili in kisikom. 
Medvretenčna ploščica nima 
lastnih krvnih žil, njena 
oskrba je odvisna izključno 
od gibanja, obremenitve 
in razbremenitve. Mišice 
se zaradi nezadostne 
obremenjenosti raztegnejo 
in zakrnijo. Pri takšnih 
mišicah je vsak zasuk telesa 
nevaren za vretenčna telesa, 
saj mišice ne dajejo več 
hrbtenici ustrezne opore. 
Zanimiva je tudi ugotovitev, 
da so bolečine v hrbtu zelo 
pogosto povezane s stresom 
in duševnimi obremenitvami.
                     
dinamična 
vadba za hrbtenico
Za preprečevanje posledic 
dolgotrajnega sedenja na 
človekovo telo je potrebno 
mišice krepiti. Krepilne 
vaje, s katerimi se odpravlja 
posledice pretiranega 
mišičnega raztezanja in 
njihove ohlapnosti po 
dolgotrajnem sedenju, 
morajo biti predvsem 
dinamične, kar vključuje 
več zaporednih ponovitev 
vaje. Z intenzivno izvedbo 
dinamičnih, krepilnih vaj 
okrepimo tudi dihalni in 
srčno-žilni sistem, saj je 
potreba po kisiku pri tem 
bistveno višja. S tem se 
stimulira tudi presnova, 
kar prispeva k stabilizaciji 
krvnega sladkorja, 
trigliceridov in holesterola 
v krvi ter regulaciji krvnega 
tlaka.

Vadbo v prostoru  
pogostokrat kombiniramo 
z nordijsko hojo, kjer pri 
razbremenjenem položaju 
hrbtenice treniramo vse 
hrbtenične mišice, vezi in 
mišice nog, trebušnega 
mišičnega pasu.  Pri pravilni 
tehniki nordijske hoje 
prenašamo tretjino svoje 
teže preko rok na palici, 
tako razbremenimo vse 
sklepe nog in vso hrbtenico. 
Rezultati kažejo velik 
uspeh pri udeležencih, ki 
vaje izvajajo preventivno. 
Pri številnih, ki so že imeli 
težave, smo ugotovili 
postopno izboljšanje 
stanja in blaženje bolečin. 
Pri mnogih primerih s 
hernio diskusa se je stanje 
izboljšalo, izboklina jedra 
medvretenčne ploščice se je 
povlekla nazaj ter prenehala 

pritiskati na korenino 
živca. Ker so se pri vadbi 
okrepile globoke hrbtenične 
mišice in vezi, je bila s tem 
zagotovljena boljša podpora 
hrbtenici tudi za naprej.                                                                                                                                     
Vadba je koristna za vse, ki 
imajo veliko sedenja v službi, 
veliko prisilnih delovnih 
položajev, za vse, ki imajo 
že težave s hrbtenico, bodisi 
vratno, ledveno, rameni ali 
občasne ishijalgične težave.
Marjan Radetič, dr.med.
Zdravi in vitalni, Koper 

Da sedenje škoduje hrbtenici je splošno 
znano, novejše raziskave pa  kažejo, da 
dolgotrajno sedenje izjemno negativno 
vpliva na zdravje posameznika. 

sedenje privabi bolezni

Zdravi in vitalni, Koper vabijo k vpisu:

Info: 031 600 510  ali 051 302 813                                                           

• vadba za zdravo hrbtenico •                                                       
• tečaji in redna vadba nordijske hoje •                                                                  

• pilates velike žoge •                                               
• pilates tibetanske vaje •                                                                                                                                                

            Vaje  potekajo v prostorih kluba na Razgledni ulici 9, 
 na Markovcu, Koper.
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 059 044 054
 info@audiobm.si
 www.audiobm.si

AUDIO BM d.o.o.
Pristaniška ulica 3
(nasproti tržnice)
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

najnovejši 
slušni aparati

brez 
napotnice

brezplačno 
preverite 

sluh 

pokličite 
za termin

Sluh je dragocen, zato bi mu 
morali posvetiti več pozornosti. 
Ne pravijo zastonj, da je v neka-
terih pogledih celo pomembnej-
ši od vida – kajti težave z vidom 
nas ločujejo od stvari, medtem 
ko nas težave s sluhom ločujejo 
od ljudi.

Če smo naglušni, je običajno 
edina rešitev slušni aparat. V 
nadaljevanju preberite kori-
stne napotke pri izbiri slušnih 
aparatov.

nikar na lastno pest
Presoja, kdaj izguba sluha 
človeka preveč ovira v vsa-
kodnevnem življenju in zato 
potrebuje slušni aparat, je v 
domeni vsakega posameznika, 
toda od tu naprej je potrebno 
sodelovanje strokovnjaka. Sluh 
je preveč dragocen, da bi njegov 
ostanek izgubili s šušmarskimi 
metodami in ob tem vrgli stran 
vsak evro, ki bi ga v ta namen 
porabili na takšen način. V 
mislih imamo predvsem "re-
volucionarne slušne aparate«, 
ki jih lahko naročite v raznih 
kataloških ali TV prodajah. To 
so namreč navadni ojačevalci 
zvoka brez prilagoditev na na-
glušnost, brez servisa … Z njimi 
si lahko naredite več škode kot 
koristi, predvsem pa se v udo-
bju, estetiki in kakovosti zvoka 
ne morejo primerjati s pravimi 
slušnimi aparati.

Prava pot pri odločitvi za 
slušni aparat je tista, ki vklju-
čuje zdravnika specialista ORL 
in usposobljenega slušnega 
akustika.
  

pregled pri specialistu in 
meritev sluha
Za pravilen pristop k reševanju 
težav s sluhom je potrebna stro-
kovna obravnava pri specialistu 
otorinolaringologu (ORL). Če 
želite predhodno kar najhitreje 
priti do informativne meritve 
sluha, obiščite najbližji AUDIO 
BM slušni center, ker boste brez 
napotnice, brez čakanja in brez-
plačno opravili meritev sluha 
z avdiometrom. Na podlagi do-
bljenega rezultata vam bo slušni 
akustik svetoval, kako dalje.

kam po slušni aparat?
Po opravljenem pregledu speci-
alist ORL izda izvid, avdiogram 
in naročilnico za medicinsko-
-tehnični pripomoček. S to 
dokumentacijo se odpravite 
v specializirano prodajalno 
slušnih aparatov. Kam se odpra-
vite, je vaša prosta izbira. Nič 
ne bo narobe, če obiščete več 
ponudnikov in se odločite za 
tistega, ki je najbolj strokoven 
in si je pripravljen vzeti čim več 
časa za vas. Poleg tega bodite 
pozorni tudi na cene, servis, 
način izdelave ušesnih vložkov 
po meri, možnost brezplačnega 
testiranja …

Če vam slušni akustik ni 
pripravljen omogočiti preizkusa 
več modelov, išče izgovore ali 
vas skuša prepričati za točno 
določen model, ne da bi ga prej 
imeli na preizkusu, pojdite 
drugam. V AUDIO BM slušnih 
centrih imate pred odločitvijo 
za konkreten model slušnega 
aparata vedno možnost brez-
plačno preizkusiti več različnih 
modelov.

pomen slušnega akustika
Enako, če ne bolj, kot izbira 
primernega modela slušnega 
aparata, je pomembna tudi 
ustrezna nastavitev slušne-
ga aparata. Naloga slušnega 
akustika je, da ga nastavi tako, 
da čim bolj ustreza karakteristi-
kam vašega sluha, vašim prefe-
rencam in življenjskemu slogu. 
Še tako dovršen in drag slušni 
aparat ne zagotavlja zadovolj-
stva, če ni pravilno nastavljen.
Za optimalno nastavitev slušne-
ga aparata boste morda morali 
slušnega akustika obiskati več-
krat, zato je pomembno, da so 
lokacije slušnih centrov dosto-
pne in čim bliže vašemu domu. 
AUDIO BM slušne centre nadete 
kar v 13 mestih po Sloveniji. 
Obiščite najbližjega in poskrbite 
za svoj sluh.

povzetek
Sluh je preveč pomemben za pri-
stajanje na polovičarske rešitve. 
Če opažate, da slabše slišite, se 
ne pustite odpraviti splošnemu 
zdravniku, temveč zahtevajte 
obravnavo pri ORL specialistu. 
Za informativno in natančno 
meritev sluha lahko predhodno 
obiščite najbližji AUDIO BM 
slušni center. Težav s sluhom ne 
rešujte sami. Ne posegajte po 
pripomočkih iz katalogov, super-
marketov ali spletnih trgovin. 
Vsako izgubo sluha je potrebno 
obravnavati individualno, kajti 
le tako se lahko poišče ustrezno 
rešitev. Do cenovnega standarda 
(300 €) vsakih 6 let poravna 
nabavo slušnega aparata zdra-
vstveno zavarovanje. V primeru 
izbire dražje izvedbe se doplača 
le razlika. Če ste naglušni na 
obe ušesi, imate pravico do dveh 
slušnih aparatov.
Franci Urankar, Audio BM 

kaj moramo vedeti, 
če imamo težave s sluhom

Običajno se pomena sluha zavemo 
šele, ko imamo težave pri poslušanju 
sogovornikov, ko moramo na 
radijskem in televizijskem 
sprejemniku povečati jakost ali ko 
na sestankih in seminarjih iščemo 
prosta mesta v prvih vrstah, da bi 
dobro slišali govorca.   
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 info@bilaz.si
 www.bilaz.si
 www.pcpoceni.si

Pooblaščeni prodajalec Koper
Ankaranska cesta 3a
(Park Center - bivša Supernova)

 064 272 271

* Akcijska ugodnost ob naročilu paketa Oranžni diamant, Oranžni optimum in Oranžni start velja za nove naročnike T-2 ob vezavi 
naročniškega razmerja za 24 mesecev. Ugodnejša cena (39,99 EUR, 37,49 EUR oz. 26,99 EUR) velja za prvo leto obdobja 
vezave. Popusti iz različnih akcij se ne seštevajo. Vse cene so v EUR in vključujejo DDV. Akcija ne velja za poslovne uporabnike. 
T-2 si pridržuje pravico do zavrnitve naročila, če izvedba širokopasovnega dostopa zaradi tehničnih omejitev linije pri naročilu 
ne bo mogoča. Za več informacij o ponudbi, cenike in splošne pogoje nas obščite v eni izmed naših poslovalnic ali pokličite 
telefonsko številko 064 064 064. Za ponudbo veljajo splošni pogoji, objavljeni na http://www.t-2.net/splosni-pogoji-podjetja. 
Pridružujemo si pravico do tiskarskih napak in sprememb ponudbe. Akcija velja do preklica.

oglas_oranzni_194x112.indd   1 4. 09. 2018   13:31:04
Pooblaščeni prodajalec Lucija - Portorož
Obala 114b
(TPC Lucija)

 064 177 700

 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?

  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 •
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