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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 12. 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

 05 611 61 18
 info@nova-olimpija.si
 www.flamin-avto.si/nova_olimpija

Nova Olimpija d.o.o.
Obrtniška ulica 28
6000 Koper

 05 611 61 11
 prodaja@nova-olimpija.si

Nova Olimpija d.o.o.
Obrtniška 28
6000 Koper

Obrtniška 28 , 6000 Koper, tel. 05 611 611
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DO 
40 %

POPUSTA
OB NAKUPU ZIMSKIH 
PNEVMATIK 

nudimo do -40% popusta.* 
V  primeru nakupa 
4 pnevmatik premontaža 
s centriranjem 20 EUR.

IZBRANA PLATIŠČA 
IZ LAHKE LITINE*** 

Ponudba velja do 31. 12. 2018 oz. do odprodaje zalog. *Višina popusta pri nakupu zimskih pnevmatik je odvisna od proizvajalca pnevmatik. **Jesensko-zimski servisni pregled vključuje pregled 26 kontrolnih točk (podvozje, signalizacija, meritev akumulatorja, zavorni sistem, preverjanje hladilnih tekočin). ***Iz nabora originalne dodatne opreme. Vse slike na 
letaku so simbolične narave. Vse cene na letaku so maloprodajne, v EUR ter z vključenim 22 % DDV-jem. Za tiskarske naapake ne odgovarjamo. Vsakršno reproduciranje tega letaka, delno ali v celoti, v katerikoli obliki ali na katerikoli način je brez predhodnega pisnega soglasja Nove Olimpije d.o.o. prepovedano in kaznivo.

AKCIJA STREŠNIH 
KOVČKOV IN 
STREŠNIH NOSILCEV*** 20 %

POPUSTA

**

JESENSKO – ZIMSKI 
SERVISNI PREGLED  
ŽE ZA

GRATIS TEKOČINA  ZA STEKLA

*MOŽNOST PLAČILA
NA 12 OBROKOV S KARTICO
DINERS CLUB MOJ PEUGEOT

20 %
POPUSTA

 40 %
POPUSTA

 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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Bliža se prednovoletni čas, 
ki za vse nas pomeni več 
zabave, ko ob brezskrbnem 
druženju spijemo še kakšen 
kozarček alkohola. Vse lepo 
in prav, če le ne pozabimo po-
skrbeti tudi za varen prevoz 
do doma. Uživanje alkohola 
je sicer najbolj problematič-
no pri voznikih, kjer so tudi 
posledice prometnih nesreč 
najtežje, vendar pa je prav 
tako dejavnik tveganja za na-
stanek prometne nesreče tudi 
pri kolesarjih in pešcih. 

ne tvegajte, že en kozarec 
alkohola je preveč!
Rezultati letošnje znanstvene 
raziskave, ki jo je za Javno 
agencijo RS za varnost pro-
meta (AVP) pripravil Inštitut 
za kriminologijo pri pravni 
fakulteti v Ljubljani, so po-
kazali, da je verjetnost, da se 
voznik osebnega avtomobila 
z več kot 0,5 promila alkohola 
v krvi smrtno ponesreči ali 
hudo poškoduje, kar štiri-
krat večja kot pri treznem 
vozniku. V raziskavi je bilo 
tudi ugotovljeno, da v kolikor 
bi uvedli popolno prepoved 
uživanja alkohola za voznike 
osebnih in drugih avtomobi-
lov ter motornih koles, bi se 
zaradi take določbe odstotek 
alkoholiziranih povzroči-
teljev prometnih nesreč s 
smrtnim izidom zmanjšal na 
20 odstotkov, ohranili pa bi 
od 15 do 20 življenj na leto.

če ne drugo, naj vas 
strezni črna statistika
Letos se je do konca septem-
bra na slovenskih cestah zgo-
dilo 1.078 prometnih nesreč, 

v katerih je umrlo 14 oseb, 
583 pa se jih je poškodovalo. 
Največ prometnih nesreč pod 
vplivom alkohola so povzro-
čili vozniki motornih vozil 
v starostni skupini med 25. 
in 34. leti, in sicer 255 pro-
metnih nesreč, v katerih so 
umrli štirje udeleženci. Od 14 
smrtno ponesrečenih udele-
žencev je bilo 12 tudi povzro-
čiteljev prometne nesreče. 
9 nesreč s smrtnim izidom 
se je pripetilo izven naselja, 
v kar 11-ih primerih pa se je 
nesreča pripetila v temnem 
delu dneva.

bodite odgovorni 
in poskrbite za 
varen prevoz do doma
AVP poziva, da se vozniki 
vnaprej dogovorijo, kako 
bodo prišli domov z zabave, 
v nobenem primeru pa naj ne 
vozijo vinjeni ali pod vplivom 
prepovedanih psiho-aktivnih 
snovi. Prav tako naj se ne pe-
ljejo z voznikom, ki je užival 
tovrstna sredstva, ampak ga 
raje opozorijo na tveganje in 
skupaj najdejo alternativno 
rešitev. Teh je veliko. Odpe-
ljete se lahko s taksijem,  av-
tobusom ali vlakom, oziroma 
za prevoz prosite koga od 
sorodnikov, prijateljev, ki tisti 
večer niso uživali alkohola. 
Če imate možnost, lahko pre-
spite nekje v bližini lokacije, 
kjer ste se zabavali, in se do 
kraja prenočišča odpravite 
peš. A tudi pri tem velja biti 
previden, saj se med žrtvami 
prometnih nesreč nemalokrat 
znajdejo tudi pešci. 

za odgovornejši 
odnos do alkohola
V okviru prizadevanj za 
zmanjšanje deleža alkoholizi-
ranih udeležencev prometnih 
nesreč na slovenskih cestah 
AVP voznike skozi celo leto 
opozarja na tveganost vožnje 
pod vplivom alkohola, še po-
sebej v krajih zunaj urbanih 
naselij, kjer ni zagotovljenega 
varnega prevoza z javnimi 
prevoznimi sredstvi. No-
vembra in decembra bo AVP 
še bolj intenzivirala svoje 
aktivnosti in organizirala šte-

vilne preventivne dogodke, 
delavnice in strokovne mize, 
s strani Policije in občinskih 
redarstev pa bo potekal 
poostren nadzor. Z ozavešča-
njem preko medijev, javnih 
dogodkov in sodelovanja z 
nevladnimi organizacijami 
želi AVP javnost še dodatno 
spodbuditi k odgovornejšem 
odnosu do alkohola.

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

Slovenci se premalo zavedamo, da 
samo en kozarec alkohola že vpliva 
na naše sposobnosti mišljenja 
in zaznavanja in zmanjša naše 
sposobnosti za vožnjo ter ustrezno 
reagiranje, predvsem v kritičnih 
situacijah. 

recimo ne alkoholu 
v prometu
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Najbolje je, da pohod začnemo 
pri vaškem domu v zgornjem 
delu vasi in se napotimo po dobri 
gozdni cesti na vzhod. Nad do-
mom smo takoj v okrilju gozda in 
po makadamu se v zložni strmini 
dvignemo na Gorico, manjšo jaso 
– levo pod njo opazimo večjo 
dolino, kjer imajo domačini igri-
šče. Nadaljujemo po makadamu 
še vedno v vzhodni smeri in smo 
kmalu na razpotju – z leve prive-
de star kolovoz, po katerem smo 
zadnjič sestopili od pastirskih 
hišk. Gremo naprej po ozkem 
makadamu na slemensko cesto, 
kjer so na oni strani pod košatim 
borom nameščene dve leseni 
mizi in klopci. Do tu je slabe pol 
ure. Smo v območju Podbrošta.

Na slemenski cesti zavijemo 
v desno (proti jugu) in gremo 
mimo odcepa za Rodik (na boru 
lesen kažipot z napisom Rodik) 
še dobrih petdeset korakov, ko se 
v levo v pobočje Polanščka loči 
označena lovska steza. Po njej se 
odpravimo strmeje navzgor do 
izrazitega apnenčastega sklada 
in čezenj do razgledišča, kjer 
so lovci namestili nekaj lesenih 
klopc. To je mesto, ki kar kliče 
k postanku, tudi zategadelj, ker 
se na vzhodno stran ponuja lep 
razgled od Nanosa na levi prek 
Vremščice do plečate Ajdovščine 
nad Rodikom na desni. 

Preostane nam še vzpon na 
Polanšček (687 m – najvišja 
točka na poti), ki ga določata 
triangulacijsko znamenje in 
katastrski kamen iz leta 1819. Na 
vrhu razgledov ni. Prevesimo se 
na hrpeljsko stran vrha in zložno 
sestopamo po pobočju, ko na levi 
in desni opazimo zajetne bore z 

značilnimi zarezami v skorji. V 
nekaj minutah smo na slemenski 
cesti, spet na levi in desni bori z 
zarezami v deblu. Tu so gozdarji 
v medvojnem in povojnem času 
v podstavljene lončke prestrezali 
borovo smolo. 

Prečkamo slemensko cesto in 
nadaljujemo s sestopom, ko na 
desni v večji kotanji opazimo z 
visoko mrežo obdano vikendico. 
Znotraj ograje vidimo ostanke 
poljske jeplence (okrogel nasip 
z jamico na sredi). Apnarstvo je 
bila včasih razširjena obrt, ki je 
bila značilna za vasi s te in z one 
strani Videža in Polanščka. 

Od vikendice sestopamo po si-
cer strmem kolovozu, še vedno po 
borovem gozdu, v katerem kmalu 
opazimo smreke. Te so bile na teh 
pobočjih umetno zasajene. Gozd 
se odpre šele ob vznožju Polanšč-
ka, kjer si bomo v bližnji dolini na 
levi ogledali še dve mesti, kjer so 
včasih 'apnarili'. 

Od dveh jeplenc smo hitro pod 
visokonapetostnim daljnovo-
dom, kjer zavijemo v levo in se 
po poseki napotimo do deponije 
odpadnega gradbenega materia-
la. Pred njo moramo v desno na 
široko makadamsko cesto in po 
njej na jug. Pred gozdom zavije-
mo v desno in v njem poiščemo 
lednico. Zavoljo nje se je območja 
oprijelo ime Ledenica. Je ena 
večjih in bolje ohranjenih. 
Od lednice se odpravimo v zaho-
dni smeri po brezpotju na poseko 
pod daljnovodom (vzporeden 
s prejšnjim), na njej v levo po 
ravnem in travi čez prvi in malce 
naprej še na drugi kolovoz. Na 
njem pa v desno na obsežen 
travnik, ki ga preči že 'videni' 

daljnovod. Moramo čezenj in 
takoj desno v gozd in mimo spod-
mola v območje Pod Štirno, kjer 
je manjši kal in kjer raste več lip. 
Tu je primerno mesto za krajši 
predah. Nadaljujemo ob vznožju 
Videža po udobni, 'mehki' stezi. 
Dolgo se vleče steza in ko smo 
že v vpadnici Videža, se z našo 
potjo križa stara steza, po kateri 
so včasih »preko brda« prihajali 
Vrhpoljci delat v razne hrpeljske 
obrate. Tudi šolarji so stezo radi 
uporabljali. Danes jo ohranjajo 
predvsem lovci in so jo tudi ozna-
čili z rdečimi puščicami (oznake 
so v slabem stanju).

Zavijemo torej v desno in se 
malone v ravni črti čez Ledine 
zložno vzpenjamo proti druge-
mu vrhu na poti, na Videž (664 
m). Malce pod vrhom še enkrat 
prečkamo slemensko cesto in že 
stopimo na vrh. Kazijo ga dva 
kovinska stolpa z antenami in re-
petitorji ter električni daljnovod, 
ki seka vrh in se s hrpeljske pre-
vesi na nasirsko stran. Ob stolpu 
na levi drži mimo triangulacije in 
čez vršni travnik steza do lesene 
klopce, kjer se odpre pogled na 
zahodno stran proti Glinščici, 
Trstu, Tinjanu, morju in na ne-
pregledno istrsko gričevje. Z vrha 
nas čaka še sestop v Vrhpolje. Z 

razgledišča se vrnemo k stolpo-
ma, pod elektrovod in mimo dru-
gega stolpa po gozdu sestopimo 
na gozdno cesto, jo prečimo in si 
gremo ogledat še eno jeplenco ob 
'poti'. Ta odsek je orientacijsko 
najbolj zahteven. V nadaljevanju 
od jeplence do vrhpoljske 'šolske 
in delavske' steze vodijo možici. 
Kljub temu je treba na tem od-
seku imeti nekaj orientacijskega 
čuta. Ne smemo prezreti stasite 
lipe v najstrmejšem delu te steze, 
tudi manjšega kala, predvsem pa 
ne 'stranske' Doline Gavek na de-
sni že povsem blizu vasi. Do prve 
domačije v Vrhpolju je le nekaj 
sto korakov in obstanemo še pred 
zadnjo, Oštjirščnovo lednico. 
Povzpnemo se kratko gor po 
uličici na izhodišče pri Vaškem 
domu in krog je sklenjen.

Še nekaj navodil. Pot je lahka, 
traja okoli tri ure, vendar terja 
dobro pripravljenega pohodnika. 
Priporočljivi so visoki pohodniški 
čevlji, v oprtniku je treba imeti 
rezervne obleke, zaščito proti 
dežju in soncu, hrano ter pijačo 
po želji. Če se na pohod podaja-
te v času Vrhpoljade v začetku 
julija, je vodenje po tej poti 
zagotovljeno. 
Branko Bratož-Ježek 

V prejšnji številki smo spoznali 
polovico krožne poti nad Vrhpoljem. 
Spomnimo se, da je to pot, ob kateri 
spoznamo štiri nekdanje obrti in 
opravila, in sicer: ledarstvo, apnarstvo, 
pašo in zbiranje borove smole. V 
novembrski številki predstavljamo 
njen drugi del.

drugi del poti nad vrhpoljem
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 059 150 600
 05 630 96 00
 prodaja@kiabencic.net
 www.bencickp.kia.si

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

                                      

POPOLNOMA NOVI KIA CEED IN CEED SW TER 
PRENOVLJENI SPORTAGE VAS ČAKAJO V NAJVEČJEM 
KIA PRODAJNEM SALONU V OBALNOKRAŠKI REGIJI.

PRIDITE, PREIZKUSITE, ODPELJITE!
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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

 059 021 606
 059 022 276
 trgovina.koper@kalcek.si
 www.kalcek.si

Kalček d.o.o.
PE Koper
Ljubljanska cesta 3
6000 Koper

pon-pet: 9:00-20:00
sob: 9:00-14:00

več kot 4000 različnih produktov.

Najboljši ekološki izdelki za zdrav 
in ozaveščen način življenja.
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V začetku jeseni smo pričeli 
obirati sadje z dreves in kmalu 
zatem začne odpadati tudi 
listje. V tem času lahko naredi-
mo ogromno za zdravje našega 
sadovnjaka v prihodnji sezoni. 
Potrebno bo listje pograbiti, 
urediti okolje, drevesa škro-
piti z ustreznim sredstvom in 
pognojiti. 

sproti pregledujmo listje
Med rastno sezono lahko 
jasno vidimo, ali je naše sadno 
rastlino napadla bolezen ali 
ne. Na listih so rjave lise, pege, 
oranžni krogi ali listi enostav-
no kar počrnijo. To kaže na 
glivično ali bakterijsko okužbo. 
Okužene liste je dobro sproti 
odstranjevati. Na listih so 
spore glivičnih bolezni, ki sicer 
ostanejo v zemlji in drugo leto 
ponovno okužijo drevo. Nikoli 
okuženega listja ne damo na 
kompost, ker na ta način le 
gojimo bolezni. 

pravi čas za škropljenje
Prvič škropimo, ko odpade pol 
krošnje listja, drugič pa, ko od-
pade vse listje, kar je po navadi  
v razmaku 14 dni. Škropljenje 
je toliko bolj pomembno, če je 
napoved dežja, saj se bole-
zni razmnožujejo v vlažnem 
okolju. 

s čim in kaj 
škropimo jeseni?
Pomembno je škropiti tudi 
neokužene rastline, ker s tem 
močno zmanjšamo možnost 
pojava okužbe. Uporabljamo 

bakrovo sredstvo z visoko 
vsebnostjo bakra Bio Plantella 
Cuprovin 50 v koncentraciji 20 
g/10 l vode. Ne škropimo z višjo 
koncentracijo, ker lahko požge-
mo še slabo olesenele enoletne 
poganjke. Sredstvo deluje tudi 
kot foliarno bakrovo gnojilo, 
saj baker pospešuje odpadanje 
listja ter olesenitev lesa, kar 
pomeni manjšo možnost po-
škodb zaradi zimske pozebe. 
Sredstvo uporabljamo za: trte, 
oljke, sadne rastline, zele-
njavo, žita, iglavce in druge 
kulture med vegetacijo, saj 
izboljšuje naravno odpornost, 
fotosintezo in sprejem hranil 
v rastlino, zlasti spomladi ter 
jeseni.
 
jesensko založno gnojenje
Z jesenskim gnojenjem želimo 
doseči in zagotoviti popolno 
prehrano sadnih vrst v kombi-
naciji s spomladanskim gnoje-
njem. Pri jesenskem gnojenju 
je poudarek na hranilih, ki so 
počasi topna in jih je potreb-
no dodajati založno v tla, kar 
pomeni gnojenje na dolgi rok. 
Tu je poudarek na fosforju (P), 
kaliju (K) ter mikro hranilih, 
kot sta npr. bor in magnezij.

gnojimo po obodu krošnje
Pri sadnem drevju je korenin-
ski sistem širok najmanj toliko, 
kot je obseg krošnje. Glavne, 
debele, močne korenine so v 
globini in v njih se shranjuje 
presežek hranil. Koreninski sis-
tem, drobne korenine, ki črpajo 
hranila in vodo, pa so v zgornji 

plasti tal, večinoma v globini 
okoli 25 cm. Vedno gnojimo 
stran od debla, po pasu bliže 
obodu krošnje. Gnojimo tako, 
da z lopato privzdignemo del 
travne ruše in vržemo pest 
gnojila. Pri težkih tleh lahko 
uporabimo tudi železen drog, s 
katerim naredimo luknje v tla, 
in vanje nasujemo gnojilo. Lu-
knje delamo v cik-cak vzorcu. 
Na ta način globinsko gnojimo.

kaj rabijo sadne rastline?
Potreba po kaliju (K) je enaka 
kot po dušiku (N). Kalij igra 
pomembno vlogo pri razvo-
ju koreninskega sistema in 
seveda pri plodovih. Dodajanje 
kalija jeseni izboljša odpor-
nost na nizke temperature, da 
drevesa bolje prezimijo. Pri 
plodovih pa poveča vsebnost 
sladkorja, kislost in velikost. 

Zato v jesenskem času upo-
rabimo Plantella Specialno 
sadjarsko gnojilo, ki vsebuje 
veliko kalija in fosforja. Doda-
na ima pa tudi mikro hranila, 
bor in magnezij. Bor izboljša 
kakovost cvetnega prahu, 
kar pomeni boljšo oprašitev, 
magnezij pa preprečuje listno 
bledico, saj igra pomembno 
vlogo v procesih fotosinteze.  
Strokovnjaki agronomi
Kluba Gaia 

Skrb za čistočo z grabljenjem listja 
in odstranjevanjem mumij z dreves 
je osnova higiene, kar predstavlja 
manjšo možnost za okužbe z 
boleznimi. Takoj zatem opravimo še 
jesensko škropljenje z bakrom. Zelo 
pomembno pa je jeseni poskrbeti 
tudi za prehrano sadnih dreves, za 
založno gnojenje. 

v sadovnjaku 
je jeseni dosti dela
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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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Da se v svojem bivalnem pro-
storu dobro počutimo, je eden 
glavnih dejavnikov ugodna no-
tranja klima v prostoru. Bivanje 
v prostoru  zajema naše gibanje, 
kuhanje, tuširanje, sušenje 
perila in vse ostale aktivnosti 
preko celega dneva.  Z vsemi 
temi dejavnostmi povečujemo 
vlago v prostoru in poslabšuje-
mo bivalno klimo. Pri dihanju 
porabljamo kisik, izdihujemo 
ogljikov dioksid in tako se kon-
centracija ogljikovega  dioksida 
in tudi vlage v prostoru poveču-
je.  Posledica prevelike vlage v 
prostoru,  trosov plesni  pa tudi 
več drugih dejavnikov je osnova 
za pojav plesni. O tem smo soraz-
merno dobro osveščeni, posebno 
če se ta pojavlja tudi v naših 
bivalnih prostorih. 
O čemer pa premalo govori-
mo, je povečanje ogljikovega 
dioksida (CO2) v  prostorih. 
Posebno pri novih oz. starih 
obnovljenih stavbah (menjana 
okna in izoliran ovoj stavbe) je 
to lahko velika težava, seveda če 
ni ustreznega prezračevanja. Pri 
starejših stavbah to ni bilo tako 
izrazito, saj stavbno pohištvo ni 
tesnilo in smo imeli »konstantno 
prezračevanje« – sicer nekontro-
lirano, pa vendar. Ironično pri 
vsem tem je, da ko energetsko 

saniramo stavbo, sicer zmanj-
šamo rabo energije, saj stavbo 
»zatesnimo«, poslabšamo pa 
si  bivalne pogoje – seveda če 
ustrezno ne prezračujemo. 
Ugodne bivalne razmere imamo 
takrat, ko imamo pri tempera-
turi zraka 20 °C med 45 in 60 
% relativne vlažnosti.  Da to 
zagotovimo, je potrebno prostore 
prezračevati. Naravno prezraču-
jemo vsaj tri- do štiri-krat dnev-
no in to takrat, ko je vlaga zaradi 
različnih aktivnosti v prostorih 
narasla. Trajanje prezračevanja 
naj bo 5 do 15 minut pri povsem 
odprtih oknih. 
Sam način prezračevanja se 
spreminja v odvisnosti od 
letnega časa. V poletnem času 
ponavadi v prostorih ne pride do 
težav s prekomernim navlaže-
vanjem. Obodni elementi imajo 
dovolj visoko temperaturo, tako 
da ni nevarnosti površinske 
kondenzacije vodne pare. Na 
morebitnih kritičnih mestih se 
razvoj plesni ustavi ali plesen 
povsem izgine. 
V zimskem času je absolutna 
vlažnost zraka nizka, zato 
ima zrak po vstopu v ogrevani 
prostor in segretju na sobno 
temperaturo precejšnjo »rezer-
vo« v količini vlage, ki jo lahko 
sprejme. Z rednim prezrače-

vanjem tako preprečujemo 
prekomerno navlaževanje in 
nastanek površinske kondenza-
cije. Ob istočasnem pravilnem in 
zadostnem ogrevanju ustavimo 
tudi morebiten razvoj plesni, 
ki se je začel v jeseni oziroma 
prehodnem obdobju. 
Za razvoj plesni so prehodna 
obdobja najbolj kritična, zato 
je pomembno, da kljub višjim 
zunanjim temperaturam ne 
zmanjšamo ogrevanja prostorov. 
V prehodnem obdobju se pojavi-
jo manjše temperaturne razlike 
med notranjim in zunanjim 
okoljem kot v zimskem času. 
Nihanja notranjih temperatur 
prostorov so večja zaradi ne-
stalnega ogrevanja, kar privede 
do tega, da se močno spreminja 
relativna vlažnost notranjega 
zraka. Tako se v takšnih pri-
merih zrak precej hitro segreje, 
medtem ko potrebujejo masivni 
gradbeni elementi za to mnogo 
več časa. 
Ogreti zrak se na njih ohlaja, 
kar lahko privede do površinske 
kondenzacije in nastanka plesni. 
Prezračevanje mora biti zato v 
prehodnih obdobjih izdatnejše 
kot pozimi. To velja tudi za mile 
zime, kjer so razmere enake kot 
v prehodnih obdobjih. Prezra-
čevanje je najbolj učinkovito v 
jutranjem in večernem času, ko 
je zunanji zrak precej hladnejši.
Prisilno prezračevanje je edini 
način, da lahko zagotovimo za-
dostno oziroma načrtovano šte-
vilo izmenjav zraka v  bivalnih 
prostorih. Predpogoj za izvajanje 
prisilnega prezračevanja pa je 
seveda učinkovito tesnjenje oken 
in vrat v zgradbi. V  nizkoener-

gijskih hišah je takšen način 
edini učinkovit način prezrače-
vanja.
Vse naprave  za prezračevanje 
objektov morajo biti grajene 
tako, da je omogočeno vračanje 
toplote izstopnega zraka nazaj v 
prezračevalni sistem – rekupe-
racija toplote. Sodobne naprave 
poleg vračanja toplote omogo-
čajo tudi dogrevanje ali hlajenje 
vstopajočega zraka, s čimer 
zagotovimo primerno tempe-
raturo vpihovanega zraka tako 
v času kurilne sezone kot tudi 
izven nje.

Pri obstoječih zgradbah pred-
stavlja montaža sistema razvoda 
nekoliko težav in sicer večji 
gradbeni poseg (razvod vgrajen 
v steno/strop/tla), zato se večkrat 
poslužujemo lokalnih rekupe-
ratorjev. Izkoristki so praviloma 
nekoliko slabši, gradbeni posegi 
pa zaradi enostavne montaže 
neprimerno cenejši. Vgradimo 
jih v zunanjo steno, nad okno oz. 
v razširitveni profil okna.
Zelo pomemben del prezrače-
valne enote je  učinkovit filter. 
Za ljudi z alergijami pa ponujajo 
posebne mikro filtre, ki poskr-
bijo, da cvetni prah, umazanija 
in prašni delci ne morejo več v 
bivalne prostore.
Torej kvaliteto bivanja v prostoru 
dosežemo z rednim in dosle-
dnim naravnim prezračevanjem 
(odpiranjem oken), če pa hočemo 
to izvesti tudi energetsko učin-
kovito, je to prisilno prezračeva-
nje z vračanjem toplote odpa-
dnega zraka – rekuperacija.
Lucjan Batista, ENSVET 

dobro počutje 
v bivalnem prostoru

Dokaj topla jesen in prihajajoča 
zima lahko precej poslabšata 
ugodje v našem bivalnem prostoru, 
predvsem zaradi nepravilnega/
nezadostnega prezračevanja. 
Zaradi varčevanja s kurjavo 
začnemo »varčevati« tudi pri 
prezračevanju – odpiranju oken, z 
utemeljitvijo, da »toplote ne bomo 
kar metali skozi okno«. V dobri 
veri, da se, kar se tiče ogrevanja, 
racionalno obnašamo, si slabšamo 
svoje bivalne razmere.
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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

 041 622 503
 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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Vsekakor je pri izbiri, 
intenzivnosti in trajanju vadbe 
glavno vodilo upoštevanje 
individualnih raznolikosti, 
kot so zdravstveno stanje, 
morebitne bolezni, kondicija in 
počutje pri vadbi.

Pri aerobnih aktivnostih 
se za proizvodnjo energije 
za delovanje mišic porablja 
kisik. Ker je potreba po energiji 
znatno povečana, se poveča tudi 
zahteva po kisiku. Vsi organi v 
telesu na kisikovi poti morajo 
zato delovati bolj pospešeno. 
Tako se krepijo naša dihala, 
srce in krvne žile ter se poveča 
koncentracija hemoglobina. 
Temu se prilagodijo tudi vse 
celice v telesu, zlasti celice 
aktivnih mišic. Samo pri 
aerobni proizvodnji energije se 
porabljajo maščobe v procesih 
celične presnove. To nam 
zagotavlja porabo maščob 
iz zalog, predvsem tistih, ki 
se nahajajo med notranjimi 
telesnimi organi, v trebuhu in v 
prsnem košu. Prav ta maščoba 
predstavlja največji dejavnik 
tveganja za bolezni sodobnega 
časa, kot so: sladkorna bolezen, 
srčni infarkt, možganska kap, 
angina pektoris, periferna 
arterijska bolezen ter rak na 
različnih organih.

Z razliko od aerobne 
proizvodnje energije se v našem 
telesu energija lahko proizvaja 
tudi anaerobno, brez potrebnega 

kisika. Pri anaerobnih procesih 
se v proizvodnjo energije vključi 
samo glukoza, maščobe pa 
ostajajo v svojih zalogah. Pri tem 
nastaja veliko mlečne kisline 
in prostih radikalov, ki lahko 
delujejo škodljivo na naše celice. 
Tipična anaerobna vadba so 
dvigovanje uteži ter številne 
intenzivne vadbe v fitnesu.

koristi aerobne vadbe
Z redno aerobno vadbo si 
izboljšamo splošno počutje, 
telesno pripravljenost in 
vitalnost. Krvne žile po telesu 
se razširijo in s tem postanejo 
bolj prožne, zniža se krvni tlak. 
Izboljša in pospeši se presnova, 
poveča občutljivost celic in 
odzivnost na inzulin, s tem se 
stabilizira krvni sladkor. Zniža 
se slabi LDL holesterol in zviša 
koristni HDL holesterol. Aerobna 
vadba je nujno potrebna za 
zdravo hujšanje z odpravo 
maščobnih zalog po telesu, 
zlasti za zmanjšanje visceralne 
maščobe. Z aerobno vadbo 
se izboljša pljučna in srčno-
žilna kapaciteta. Preprečuje 
osteoporozo in bolezni gibal. 
Dragocena je pri preprečevanju 
učinkov kroničnega stresa. 
Učinkovita je za boljše umske 
sposobnosti, deluje pa tudi proti 
demenci, tako preventivno kot 
tudi pri upočasnitvi razvoja 
demence pri bolnikih.

spremljajte srčni utrip
Aerobna vadba je zmerna 
telesna aktivnost, ki pospeši 
krvni obtok tako, da zviša 
utrip srca na     60–80 
odstotkov maksimalnega pulza 
posameznika. Maksimalni pulz 
pa izračunamo po formuli:
220 – leta starosti posameznika 
= maksimalna srčna frekvenca.

S postopnim povečevanjem 
obremenitev mišic pri vadbi se 
poraba kisika povečuje, okrepi 
se pa srčna mišica, ki zmore 
z vsakim utripom iztisniti vse 
večjo količino krvi v krvne žile. 
Tako se povečuje zmogljivost 
celega telesa. Z rednim 
izvajanjem aerobne vadbe 
postopoma zvišujemo svoj 
anaerobni prag. To je točka, kjer 
se začnejo anaerobni procesi 
proizvodnje energije. Ti so pri 
pulzu, ki je nad 80 odstotkov 
maksimalne srčne frekvence.

najboljši izbor 
aerobne vadbe
Odločite se in bodite redni 
pri tisti aerobni vadbi, ki vam 
najbolj ustreza, takšni, ki vas 
bo zagotovo spravila v manjšo 
konfekcijsko številko, odpravila 
tveganja za srčno-žilne bolezni, 
pregnala potrtost, poskrbela 
za trdnejši spanec, preprečila 
sladkorno bolezen in rakava 
obolenja. Med takšne vadbe 
sodijo: nordijska hoja, hitra 
hoja, plavanje, kolesarjenje, 
ples, lahkotni tek, hoja po 
stopnicah, pohodništvo v 
hribih, pa številne vodene 
vadbe v telovadnicah, zlasti 
tiste, ki se izvajajo z lastno težo 
pod vodstvom usposobljenega 
učitelja vadbe.
Pri hoji naj bo cilj 10 000 
korakov na dan čim večkrat na 
teden, to je približno 7 km hoje.
Marjan Radetič, dr.med.
Zdravi in vitalni, Koper 

Znano je, da je za izboljšanje 
in ohranjanje dobrega zdravja 
nujno tudi redno gibanje, vendar 
ni vseeno, katero obliko vadbe 
izberemo, če želimo doseči 
optimalne rezultate. Z vidika zdravja 
in za varno ukvarjanje s športom 
so ustrezne tiste aktivnosti, ki 
vključujejo zmerne in ponavljajoče 
se ritmične dejavnosti velikih 
mišičnih skupin trupa in udov.

odločimo se 
za aerobno vadbo

Zdravi in vitalni, Koper vabijo k vpisu:

Info: 031 600 510  ali 051 302 813                                                           

• vadba za zdravo hrbtenico •                                                                                                                        
• pilates velike žoge •                                                                                                      

• tečaji in redna vadba nordijske hoje •  

Vaje potekajo v prostorih kluba na Razgledni ulici 9 
na Markovcu v Kopru.



informator365

12

hitro življenje, 
kratko življenje
Količina potrebnega spanca je 
odvisna od vsakega posamezni-
ka, znanstveniki pa poudarjajo, 
da je kakovosten spanec za 
zdravje pomembnejši od same 
dolžine spanja. Tudi slovenska 
raziskovalka, dr. Leja Dolenc 
Grošelj v intervjuju za revijo Viva 

pravi, da je bolje kakovostno 
spati 6 ur, kot se premetavati in 
slabo spati 9 ur.

kako spimo slovenci
Človek dobro tretjino svojega 
življenja prespi. Po spancu naj 
bi se zbudili spočiti, čili in polni 
energije. Toda, ali se res? Skoraj 
polovica Slovencev po prespa-

ni noči težko vstane, težave s 
spancem pa se z leti stopnjujejo. 
Po raziskavah, ki jih je v Slove-
niji opravila avstrijska agencija 
Marketagent.com, četrtina vseh 
sodelujočih utrujenost občuti že 
dopoldne.

celovita spalna rešitev
Eden izmed najpomembnejših 
dejavnikov za dober spanec je 
zagotovo dobro ležišče, narejeno 
iz kakovostnih materialov, ki 
vam nudi udobje in podporo. 
Strokovnjaki priporočajo tudi 
redno menjavo ležišča. Ker se 
naše telesne lastnosti skozi leta 
spreminjajo, se s tem spreminja-
jo tudi deli telesa, ki potrebujejo 
podporo. Priporočljivo je, da 
ima ležišče pralno prevleko, da 
je zračno ter da zagotavlja dol-
gotrajno zaščito pred pršicam. 
Pri ustvarjanju kakovostnega 
spalnega okolja pa nikakor ne 
smemo pozabiti na ustrezen 

vzglavnik, ki bo našo hrbtenico 
ohranjal v pravilnem položaju, 
na kakovostno letveno podlago 
ter na zračne in lahke odeje. 

slovenski 
strokovnjak za spanje
Prav vse, kar potrebujete za 
dober spanec, lahko najdete 
v trgovinah Dormeo. Podjetje, 
ki je v Sloveniji prisotno že 16 
let, zagotavlja dober spanec 
prav vsem. Ležišča Dormeo so 
zasnovana v Sloveniji, izdelana 
iz najkakovostnejših materia-
lov, v bogati ponudbi pa boste 
zagotovo našli ležišče, ki vam 
bo nudilo kakovosten spanec 
skozi vso noč. Na voljo so vam 
tudi letvene podlage, odeje in 
vzglavniki. Prodajni svetovalci 
Dormeo se nenehno dodatno 
izobražujejo, da lahko svojim 
strankam omogočijo kar najbolj-
ši sen – skozi vso noč.
Urška Plavčak, Dormeo 

Nespečnost, visok pritisk, težave 
s srcem in imunskim sistemom, 
previsoka telesna teža, težave s 
koncentracijo, anksioznost. Ali tudi 
vi trpite za eno od teh vse pogostejših 
zdravstvenih motenj? Najverjetneje 
ste eden izmed mnogih, ki si ne 
privoščijo dovolj spanca.

zavarujte svoje zdravje: 
naspite se!

 05 639 34 02
 trgovina.koper@studio-moderna.com
 www.topshop.si

Top Shop Koper
Ankaranska cesta 2
(Planet Tuš)
6000 Koper

                                      
Cena velja za set z dimenzijo odeje 130x190cm. Na voljo tudi v dimenziji 200x200cm. 

Ponudba velja do 30.12.2018 oz. do razprodaje zalog. 

WARM HUG SET

od 2495€
redna cena: od 4990€

Cena velja za set z dimenzijo odeje 130x190cm. Na voljo tudi v dimenziji 200x200cm. 
Ponudba velja do 30.12.2018 oz. do razprodaje zalog. 

božič čaroben Naj bo

-50%

Popusti in akcije se med seboj izključujejo.
Popust velja ob nakupu 1 izdelka in se obračuna

samo ob predložitvi kupona.
Kupon velja do 28.2.2019 v poslovalnici Top Shop Koper.

-25%
na vzglavnik 

po izbiri 
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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

pametni
slušni aparati

brez 
napotnice

brezplačno 
preverite 

sluh 

pokličite 
za termin

Starejši ljudje po večini slab-
še slišijo in vidijo, kar lahko 
pripelje do nedruženja s 
sovrstniki, prijatelji. Sčasoma 
se lahko njihove kognitivne 
sposobnosti zmanjšajo do te 
mere, da se lahko bolezen 
demence pojavi prej, kot bi se 
lahko ob redni uporabi teh-
nično-medicinskih pripomoč-
kov, med katere štejemo tudi 
slušne aparate.

V večini primerov predpi-
sana zdravila za demenco 
bolezni ne zdravijo, upoča-
snijo pa njeno napredovanje 
in za nekaj časa izboljšajo 
simptome bolezni. Zdravi-
la so učinkovitejša, če so 
predpisana v zgodnejši fazi 
bolezni. Zgodnje odkrivanje 
bolezni je zato zelo pomemb-
no, saj pripomore k učinko-
vitejšemu soočanju obolele 
osebe s simptomi bolezni 
ter izboljšanju kakovosti 
življenja. Če smo pozorni, 
lahko začetne simptome 
pravočasno zaznamo in tako 
vplivamo na razvoj bolezni 
oziroma preprečimo, da bi se 
ta razvijala.

Da poskrbite za ohranjanje 
možnosti komunikacije z 
ostalim svetom, bodite pozor-
ni na svoj sluh in tudi na sluh 
vaših družinskih članov ter 
prijateljev. Naglušnost je ena 
najpogostejših zdravstvenih 
težav na svetu. Povzroči teža-
ve v komunikaciji in posle-
dično umik od drugih ljudi 
ter ustvarja pogoje za razvoj 
demence. Večina naglušnih 

se svojih težav s sluhom niti 
ne zaveda, saj jih ne opazi oz. 
ne prizna.

ne slišite jasno? imate do-
volj zadreg? dovolite, da 
vam pomagamo!
Naredite konec dilemam, 
kako je z vašim sluhom. Vabi-
mo vas, da obiščete najbližji 
AUDIO BM slušni center in 
opravite brezplačni informa-
tivni test sluha. Napotnica 
ni potrebna, čakalnih vrst 
ni. Pokličite nas čim prej in 
si rezervirajte termin. Če bo 
ugotovljena naglušnost, bo 
morda potreben slušni apa-
rat. Jih poznamo, kakšni so v 
sedanjem času?

lastnosti sodobnih 
slušnih aparatov
Novejši slušni aparati so zelo 
enostavni za uporabo, saj je 
veliko funkcij samodejnih, 
kot so npr. prilagajanje gla-
snosti, poudarjanje govora, 
zmanjševanje hrupa, prepre-
čevanje piskanja in samodej-
no preklapljanje akustičnih 
programov v različnih slu-
šnih okoljih. Veliko novosti je 
tudi na področju brezžičnega 
povezovanja z bodisi mobil-
nim telefonom, televizijo ali 
radiem. Pri nekaterih mode-
lih ni več potrebno menja-
vanje baterij, saj vsebujejo 
akumulatorsko baterijo, ki jo 
preko noči enostavno napol-
nite. V AUDIO BM slušnih 
centrih so na razpolago naj-
sodobnejše izvedbe pametnih 

slušnih aparatov svetovno 
priznanih blagovnih znamk.

Ali želite poslušati televizi-
jo kristalno jasno? Ali želite 
odlično slišati vaše najdraž-
je? Ne oklevajte več in brez-
plačno preizkusite, kako se 
posluša s pametnimi slušni-
mi aparati. Za slušne aparate 
smo pogodbeni dobavitelj in 
sprejemamo naročilnice iz 
vseh ORL ambulant. Izbira 
dobavitelja je vaša pravica. 
Prej kot se rehabilitacija s 
slušnim aparatom prične, 
hitrejše je privajanje in boljša 
bosta slišnost ter razumeva-
nje govora.

izjava naše stranke
"Za razliko od mojih neka-
terih predhodnih odločitev, 
sem tokrat izbrala prav. 
Vesela sem! Odkrito moram 
pohvaliti slušnega akustika, 
ki me je obravnaval z vso 

pozornostjo, bil nadvse prija-
zen, mi potek jasno razložil in 
tudi svetoval. Zato njemu in 
ostalim v firmi iskrena hvala. 
Hvala za vse!"      

Več izjav zadovoljnih 
strank, informacij o sluhu in 
slušnih aparatih preberite 
na www.audiobm.si. Obi-
ščite AUDIO BM, brezplačno 
preverite sluh ter brezplačno 
preizkusite pametne slušne 
aparate.
Franci Urankar, AUDIO BM 

slušni aparati 
v boju proti demenci

Demenca je kronična napredujoča 
možganska bolezen, ki prizadene 
višje možganske funkcije. S 
kombinacijo redne miselne 
aktivnosti, druženja, pravega 
življenjskega stila in dobrega 
nadzora nad pridruženimi boleznimi 
lahko pojav demence za nekaj časa 
odložimo in ga bolje obvladujemo. 
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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

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

CMYK - 0,0,0,80 (siva)
CMYK - 15,100,90,10 (rdeča)

DARSEN
S A L O N  P O H I Š T V A
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razvedrilo
sudoku/pobarvanka
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