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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 23.000; dobijo 
ga gospodinjstva v naslednjih občinah: Nova 
Gorica, Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, 
Miren-Kostanjevica, Ajdovščina, Vipava, Brda 
in Kanal ob Soči.
Informator365 izhaja 4-krat letno (pomlad, 
poletje, jesen, zima); vsakokrat vam ga 
brezplačno prinese vaš poštar.
Celotno vsebino dobite tudi na internetnem 
portalu wwww.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

 05 300 17 00
 

Optika Vatovec
Delpinova ulica 7a 
5000 Nova Gorica

AKCIJSKE CENE PROGRESIVNIH OÈAL 

Vpis na telefon: 05/300 17 00

Z LEÈAMI CARL ZEISS

- Ugodne cene, pestra izbira, natanèna izdelava!

BREZPLAÈEN PREGLED VIDA 
ZA KUPCE OÈAL OPTIKE VATOVEC

AKCIJA 1+1 NA 

NAROÈNIK PROGRESIVNIH OÈAL PREJME BREZPLAÈNO PAR LEÈ
ZA BLIŽINSKA ALI SONÈNA OÈALA Z VAŠO DIOPTRIJO. (Do   6 Dsph)

- Kvalitetna sonèna oèala
- Sonèna oèala izdelamo tudi z vašo dioptrijo

PROGRESIVNA STEKLA

POPUST

25€
za naroèila  
do 1.5.2018

DODATNI POPUST ZA VSA  OÈALA ZA VID
NA NAROÈILNICO (OÈALNI RECEPT)
ALI SONÈNA OÈALA Z DIOPTRIJO. 

AKCIJSKE CENE PROGRESIVNIH OÈAL 

Vpis na telefon: 05/300 17 00

Z LEÈAMI CARL ZEISS

- Ugodne cene, pestra izbira, natanèna izdelava!

BREZPLAÈEN PREGLED VIDA 
ZA KUPCE OÈAL OPTIKE VATOVEC

AKCIJA 1+1 NA 

NAROÈNIK PROGRESIVNIH OÈAL PREJME BREZPLAÈNO PAR LEÈ
ZA BLIŽINSKA ALI SONÈNA OÈALA Z VAŠO DIOPTRIJO. (Do   6 Dsph)

- Kvalitetna sonèna oèala
- Sonèna oèala izdelamo tudi z vašo dioptrijo

PROGRESIVNA STEKLA

POPUST

25€
za naroèila  
do 1.5.2018

DODATNI POPUST ZA VSA  OÈALA ZA VID
NA NAROÈILNICO (OÈALNI RECEPT)
ALI SONÈNA OÈALA Z DIOPTRIJO. 

AKCIJSKE CENE PROGRESIVNIH OÈAL 

Vpis na telefon: 05/300 17 00

Z LEÈAMI CARL ZEISS

- Ugodne cene, pestra izbira, natanèna izdelava!

BREZPLAÈEN PREGLED VIDA 
ZA KUPCE OÈAL OPTIKE VATOVEC

NAROÈNIK PROGRESIVNIH OÈAL PREJME BREZPLAÈNO PAR LEÈ
ZA BLIŽINSKA ALI SONÈNA OÈALA Z VAŠO DIOPTRIJO. (Do   6 Dsph)

- Kvalitetna sonèna oèala
- Sonèna oèala izdelamo tudi z vašo dioptrijo

S POPUSTOM DO 216 EUR

PREGLED IZVAJA ZDRAVNIK OKULIST

AKCIJSKE CENE PROGRESIVNIH OÈAL 

Vpis na telefon: 05/300 17 00

Z LEÈAMI CARL ZEISS

- Ugodne cene, pestra izbira, natanèna izdelava!

BREZPLAÈEN PREGLED VIDA 
ZA KUPCE OÈAL OPTIKE VATOVEC

NAROÈNIK PROGRESIVNIH OÈAL PREJME BREZPLAÈNO PAR LEÈ
ZA BLIŽINSKA ALI SONÈNA OÈALA Z VAŠO DIOPTRIJO. (Do   6 Dsph)

- Kvalitetna sonèna oèala
- Sonèna oèala izdelamo tudi z vašo dioptrijo

S POPUSTOM DO 216 EUR

PREGLED IZVAJA ZDRAVNIK OKULIST

AKCIJSKE CENE PROGRESIVNIH OÈAL 

Vpis na telefon: 05/300 17 00

Z LEÈAMI CARL ZEISS

- Ugodne cene, pestra izbira, natanèna izdelava!

BREZPLAÈEN PREGLED VIDA 
ZA KUPCE OÈAL OPTIKE VATOVEC

NAROÈNIK PROGRESIVNIH OÈAL PREJME BREZPLAÈNO PAR LEÈ
ZA BLIŽINSKA ALI SONÈNA OÈALA Z VAŠO DIOPTRIJO. (Do   6 Dsph)

- Kvalitetna sonèna oèala
- Sonèna oèala izdelamo tudi z vašo dioptrijo

S POPUSTOM DO 216 EUR

PREGLED IZVAJA ZDRAVNIK OKULIST

AKCIJSKE CENE PROGRESIVNIH OÈAL 

Vpis na telefon: 05/300 17 00

Z LEÈAMI CARL ZEISS

- Ugodne cene, pestra izbira, natanèna izdelava!

BREZPLAÈEN PREGLED VIDA 
ZA KUPCE OÈAL OPTIKE VATOVEC

NAROÈNIK PROGRESIVNIH OÈAL PREJME BREZPLAÈNO PAR LEÈ
ZA BLIŽINSKA ALI SONÈNA OÈALA Z VAŠO DIOPTRIJO. (Do   6 Dsph)

- Kvalitetna sonèna oèala
- Sonèna oèala izdelamo tudi z vašo dioptrijo

S POPUSTOM DO 216 EUR

PREGLED IZVAJA ZDRAVNIK OKULIST

AKCIJSKE CENE PROGRESIVNIH OÈAL 

Vpis na telefon: 05/300 17 00

Z LEÈAMI CARL ZEISS

- Ugodne cene, pestra izbira, natanèna izdelava!

BREZPLAÈEN PREGLED VIDA 
ZA KUPCE OÈAL OPTIKE VATOVEC

NAROÈNIK PROGRESIVNIH OÈAL PREJME BREZPLAÈNO PAR LEÈ
ZA BLIŽINSKA ALI SONÈNA OÈALA Z VAŠO DIOPTRIJO. (Do   6 Dsph)

- Kvalitetna sonèna oèala
- Sonèna oèala izdelamo tudi z vašo dioptrijo

S POPUSTOM DO 216 EUR

PREGLED IZVAJA ZDRAVNIK OKULIST

linea snella nova gorica v novih prostorih nudi:

akcija velja do 21.12.2018

mesec 
vibracijske 
vadbe

45€
+ brezplačno analizo telesa

 041 697 456
 nova.gorica@lineasnella.si
 www.lineasnella.si

Kaliline d.o.o.
Industrijska cesta 4b
5000 Nova Gorica
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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.
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Sestavlja ga pet zaselkov: 
Lenivec, Tabor, Vovki, Miški 
in Mesesneli. Do Erzelja vodi 
več poti: iz Ajdovščine, s 
ceste, ki vodi iz Vipave proti 
Štanjelu, iz doline Branice 
skozi kraj Gaberje. Skozi vas 
je speljana Vipavska vinska 
cesta, krajani so poznani po 
dobrih vinih.

Začetek tematske pohodne 
poti Med zaselki in studenci 
je pri stari šoli na Erzelju, pri 
spomeniku padlim krajanom 
v NOB. Srednje zahtevni poti 
označuje kačji pastir, z mo-
dro barvo je označena krajša 
pohodna pot, rdeče obarvani 
kačji pastir pa nas vodi po 
daljši poti.

Krajša pohodna pot – ozna-
čena z modro – nas popelje 
med erzeljskimi zaselki in 
studenci skozi vinograde in 
mimo cerkva, znamenj in 
spomenikov. Vzela nam bo 
2 do 3 ure časa in ni posebej 
naporna. Nekoliko dalj-
ša in zahtevnejša – rdeča 
pot – nam predstavi bližnjo 
okolico.

Pohodnikom je vas  pred-
stavljena na tablah v posa-
meznih zaselkih, pot pa jim 
bo kazal kačji pastir. Temat-
ska pot ohranja pričevanja 
o načinu življenja krajanov 
v preteklosti, predstavlja 
zgodovino kraja, pa tudi 
njegovo naravno in kulturno 
dediščino. Za ureditev poti so 
veliko podatkov po pripove-
dih starejših vaščanov zbrali 
domači osnovnošolci.

Erzeljci so šolo ustanovili že 
leta 1900. Pouk je potekal 
neprekinjeno do leta 1959. Po 

obnovitvi leta 1997 pa v njej 
delujeta krajevna skupnost 
in lovska družina. Zaradi so-
delovanja domačinov s parti-
zani so 8. marca 1943  Itali-
jani pregnali vse prebivalce 
vasi in domove izropali.

Erzelj je poznan po zaselku 
Tabor, ki leži na nadmorski 
višini 423 m, od koder je 
izjemen razgled na Vipavsko 
dolino, na Kras in na daljno 
okolico. Ob lepem vremenu 
je videti celo morje. 
V cerkvi sv. Mihaela, ki je 
podružnična cerkev Župnije 
Goče, so občasno maše in si 
jo je takrat možno ogledati, 
cerkev sv. Lovrenca pa po 
dogovoru s krajani.
Vsako leto, drugo nedeljo v 
mesecu marcu, krajani orga-
nizirajo pohod Med zaselki in 
studenci, kjer se na nezah-
tevnem vodenem pohodu 
najlepše spozna vaške pešpo-
ti, zaselke in bližnjo okolico 
vasi. Prijazni domačini takrat 
poskrbijo za hrano in pijačo.
Več informacij: www.erzelj.si. 
Zorka Stegovec Vidmar 

Radovedni pohodniki, ki želijo v 
jesensko-zimskem času pa tudi 
spomladi nabirati kondicijo na 
nezahtevnih poteh in spoznati nekaj 
novega,  naj obiščejo Erzelj,  prijazno  
vasico, ki leži JZ od Vipave v zavetju 
Vipavskih gričev – Vipavskih brd.

na erzelj – med zaselke in studence
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 05 333 03 03
 051 670 900
 kiaprodajang@masavto.si
 www.masavto.si

Mas avto d.o.o.
Ulica Vinka Vodopivca 8 
Kromberk
5000 Nova Gorica

masavto.kia.si

Popolnoma novi
Začetek izjemne zgodbe 

Preiskusite ga v salonu Mas avto, Kia Kromberk

Komb. porabe goriva: 3,9 – 6,4 l/100km, emisije CO2: 101 – 145 g/km, emisijska stopnja: EURO 6d temp, emisije NOX: 0,0137- 0,0569 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, 
ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so 
simbolične. Mas Avto d.o.o., Ul. Vinka Vodopivca 8, Nova Gorica.

KIA - Največ avta za vaš denar
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 059 044 977
 info@audiobm.si
 www.audiobm.si

AUDIO BM d.o.o.
Trg Ivana Roba 6
5290 Šempeter pri Gorici

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.   

pon: 12:00-19:00 | tor, sre: 8:00-15:00 | čet: 8:00-18:00 | pet: 7:00-14:00

slušni center šempeter pri gorici
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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 • ortopedija
• osteosinteze
• sterilizacije-kastracije
• operacije križnih vezi
• osemenjevanja vseh vrst živali
• licenca za slikanje kolkov za pridobitev 
  “a” žiga od sv in odvzem krvi za dna
• kiropraktika
• progesteron test
• diagnostične preiskave 
  (rtg, uv, laboratorijski testi, analize krvi)

 05 364 43 90
 veterina.vipava@siol.net
 www.veterina-vipava.si

Veterina Vipava
Gradiška cesta 10
5271 Vipava

dežurstvo 24 ur na dan

mag. ANTON LAVRENČIČ, dvm
041 671 170

OZANA LEBAN, dvm
041 717 170

mag. IVAN PRICES, dvm
041 618 949

MATEJ HOSTA, dvm
031 612 777

 031 886 277
 05 301 76 56
 info@posestvo-berce.si
 www.posestvo-berce.si

Matjaž Berce s.p.
Draga 20a
5294 Dornberk
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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!

 059 337 062
 trgovina.novagorica@studio-moderna.com
 www.topshop.si

Top Shop Nova Gorica
Cesta 25. junija 1a
(Qlandia, 1. nadstropje)
5000 Nova Gorica

                                      
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 Nova Gorica.

-25%
na vzglavnik 

po izbiri 
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 041 806 440 
 vilmar.nepremicnine@gmail.com
 www.vilmar-nepremicnine.si

VILMAR nepremičnine d.o.o. 
Tolminskih puntarjev 12
5000 Nova Gorica   

agencija za nepremičnine 
in gradbeni inženiring

• posredovanje nepremičnin pri nakupu in prodaji
 na območju severnoprimorske regije

• gradbeni inženiring

• vodenje del
 

• gradbeni nadzor nad gradnjo objektov (gz)

 031 335 443
 040 822 171
 info@tapetnistvo-damjan.si
 www.tapetnistvo-damjan.si

Damjan Ženko s.p.
Gradiška cesta 5
5271 Vipava

• sedežne garniture
• vrtno oblazinjeno 
   pohištvo
• obnova starinskega 
   pohištva
• vzmetnice in postelje
• oprema poslovnih 
   prostorov
• avtotapetništvo
• tapeciranje kamperjev
• navtika
• ostali izdelki po meri

BR
 .  . self servis na žlico catering

info: +386 40 826373

Rožna Dolina  / Slovenija

P / L
Ljubljanski zrezek /  5,7 €Bistecca di Lubiana
Mineštra /     2,3 €Mineštra

T / M
Krompirjevi njoki /   5,2 €Gnabs di patate 
Dunajski zrezek /   4,4 €Bistecca di Vienna

S / 
Mesna lazanja /   5,4 €Lasagna di carne
Pasulj /     2,8 € Fagiolo

Č / G
Vampo po tržaško /  4,2 €Vampo di Trieste
Ješprenova mineštra /  2,3 €Il minestrel di Ishpren

P / V
Ocvrti lignji /   7,9 €Calamari fritti 
Mesni polpeti /   2,1 €Polpette di carne 

HRANA ZA NA DOM ... TAKO BLIZU ... IN POCENI

CIBO PER LA CASA ... VICINO DA TE ... A BUON PREZZO

Vsak dan malica / 4,5 €Ogni giorno snack 
     Kosilo / 5,7 € Pranzo

Odprto od 7 h do 15.00 / Aperto dalle 7:00 alle 15:00
PE Okrepčevalnica BRIKA, Vipavska cesta 12, 5000 Nova Gorica

Università di 
Trieste Polo 
Universitario 
di Gorizia

Castello di Gorizia

Stadio Comunale 
Baiamonti

Gorizia

Šempeter 
pri Gorici

Rožna Dolina

MOL

OMV

Casino Fortuna

Nova Gorica

Parco 
Basaglia

Valico di Frontiera 
di Casa Rossa

SLOVENIJA

ITALIJA SLOVENIJA
Rožna Dolina

BR

 .  . Rožna Dolina  / Slovenija

P
Ljubljanski zrezek  5,7 €
Mineštra      2,3 €

T
Krompirjevi njoki    5,2 €
Dunajski zrezek    4,4 €

S
Mesna lazanja    5,4 €
Pasulj     2,8 € 

Vampi po tržaško  4,2 €
Ješprenova mineštra   2,3 €

P
Ocvrti lignji    7,9 €
Mesni polpeti    2,1 €

Vsak dan malica  4,5 €
     Kosilo  5,7 € 

Šempeter 
pri Gorici

Rožna Dolina

MOL
OMV

Casino Fortuna

Nova Gorica

SLOVENIJAITALIJA

SLOVENIJA
Rožna Dolina

B R

 040 826 373Misenplas d.o.o. 
PE Okrepčevalnica Brika
Vipavska cesta 12
5000 Nova Gorica

BR
 .  . self servis na žlico catering

info: +386 40 826373

Rožna Dolina  / Slovenija

P / L
Ljubljanski zrezek /  5,7 €Bistecca di Lubiana
Mineštra /     2,3 €Mineštra

T / M
Krompirjevi njoki /   5,2 €Gnabs di patate 
Dunajski zrezek /   4,4 €Bistecca di Vienna

S / 
Mesna lazanja /   5,4 €Lasagna di carne
Pasulj /     2,8 € Fagiolo

Č / G
Vampo po tržaško /  4,2 €Vampo di Trieste
Ješprenova mineštra /  2,3 €Il minestrel di Ishpren

P / V
Ocvrti lignji /   7,9 €Calamari fritti 
Mesni polpeti /   2,1 €Polpette di carne 

HRANA ZA NA DOM ... TAKO BLIZU ... IN POCENI

CIBO PER LA CASA ... VICINO DA TE ... A BUON PREZZO

Vsak dan malica / 4,5 €Ogni giorno snack 
     Kosilo / 5,7 € Pranzo

Odprto od 7 h do 15.00 / Aperto dalle 7:00 alle 15:00
PE Okrepčevalnica BRIKA, Vipavska cesta 12, 5000 Nova Gorica

Università di 
Trieste Polo 
Universitario 
di Gorizia

Castello di Gorizia

Stadio Comunale 
Baiamonti

Gorizia

Šempeter 
pri Gorici

Rožna Dolina

MOL

OMV

Casino Fortuna

Nova Gorica

Parco 
Basaglia

Valico di Frontiera 
di Casa Rossa

SLOVENIJA

ITALIJA SLOVENIJA
Rožna Dolina

BR

7:00 – 15:00pon-sob:
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Če ogrevalni sistem, v katerega 
so povezani kotel z gorilnikom, 
cevna napeljava, ogrevala v 
prostorih in dimnik, ni redno 
vzdrževan, bo njegov izkoristek 
slabši, v skrajnih primerih lah-
ko tudi odpove in običajno se 
to zgodi takrat, ko je najmanj 
treba – ko je zunaj že pošteno 
mraz. 

najprej naj delo 
opravi dimnikar
Priporočljivo je, da svoje 
delo najprej opravi dimnikar. 
Rezultat delovanja ogreval-
nega sistema, predvsem peči 
in gorilnika, bo namreč dober 
le, če bosta dimnik in peč 
temeljito očiščena. Čiščenje 
dimovodnih naprav je nujno za 
zagotavljanje ustreznega odva-
janja dimnih plinov iz kurišča 
naprave, čiščenje zračnikov za-
gotavlja neoviran pretok zraka, 
oboje pa je nujno za zagotavlja-
nje požarne varnosti. 

Ker med energenti, s kateri-
mi se grejemo v slovenskih 
gospodinjstvih, prevladuje 
lesna biomasa – delež lesnih 
goriv, kamor spadajo polena, 
sekanci, peleti in briketi, je bil 
predlani po podatkih statistič-
nega urada 42-odstoten. Delež 
električne energije je bil pribli-
žno 24-odstoten, zemeljskega 
plina okrog 10-odstoten, prav 
tako delež ekstra lahkega kuril-
nega olja, z daljinsko toploto se 

je ogrevalo nekaj več kot sedem 
odstotkov gospodinjstev, med-
tem ko smo druge energente 
uporabljali v manjših deležih. 

Na stroške ogrevanja, 
predvsem pa na varnost 
in bivalno ugodje znatno 
vplivajo izbira ustreznega 
kotla oziroma peči, pravilna 
vgradnja in redno vzdrževa-
nje kurilnih, dimovodnih in 
prezračevalnih naprav.

priprava peči
Peči na trdna goriva, kot so po-
lena, sekanci in peleti, je treba 
pregledati večkrat na leto, ob 
koncu kurilne sezone pa jih je 
treba očistiti in opraviti redni 
servis. Če za to nismo poskrbeli 
spomladi, je zdaj skrajni čas. V 
neočiščeni peči se lahko zaradi 
vlage in sajastih oblog pojavi 
korozija, ki uničuje kurišče in 
dimnik, katranaste obloge, ki 
se največkrat nabirajo zaradi 
preveč vlažnih drv ali predi-
menzioniranosti peči, pa pove-
čujejo nevarnost požara. 

kakovostni peleti 
v kakovostnih pečeh
Pri vsakem kurjenju nastajajo 
zdravju škodljive snovi, od 
kakovosti kurišča in energen-
ta pa je odvisno, koliko teh 
snovi bo nastalo. To je še zlasti 
pomembno, če se ogrevamo z 
lesno biomaso. Polena morajo 
biti primerno suha, enako velja 

za sekance, čim bolj kakovo-
stni morajo biti tudi peleti. 
Vendar še tako kakovostno 
lesno kurivo nič ne pomaga, 
če ga kurimo v zastareli peči s 
slabim izkoristkom. Izberimo 
torej kurilno napravo, ki ima 
vsa potrdila oziroma certifikate 
o primernosti in skladnosti, ter 
poskrbimo, da bo vgrajena v 
skladu z navodili proizvajalca 
in s predpisi. To med drugim 
pomeni, da jo postavimo v 
primeren prostor, v katerem je 
zagotovljen zanesljiv, neoviran 
in stalen dovod zgorevalne-
ga zraka ter odvod dimnih 
plinov. Zelo pomembno je, da 
je kurilna naprava usklajena 
z dimovodno napravo, s čimer 
bomo zagotovili, da bo proces 
zgorevanja potekal brez ško-
dljivih vplivov na okolje.

kako izbrati ustrezne 
lesne pelete?
Vedno več peletov je označenih 
le s certifikatom distributerja 
oziroma prodajalca. Ta  certi-
fikat pa je lahko zavajajoč za 
potrošnika, saj zmotno misli, 
da označuje kakovost peletov 
– v resnici pa zgolj potrjuje, da 
distributer oziroma prodajalec 
skrbi za ustrezno skladišče-
nje in transport peletov, tudi 
tistih, ki nimajo certifikata 
proizvajalca.
Za potrošnike je pomemben 
podatek, da ima večina peletov 
na slovenskem trgu certifikat 

kakovosti EnPlus ali DinPlus 
ali pa tržno znamko S4Q. Zato 
izbirajte med peleti z eno izmed 
omenjenih oznak. Certifikata 
EnPlus ali DinPlus potrjujeta, 
da pri izdelovalcih peletov 
certifikacijski organi redno in 
nenapovedano pregledujejo ka-
kovost peletov, zato imajo obi-
čajno vzpostavljen zelo učinko-
vit sistem notranjega nadzora 
in zagotavljanja kakovosti. Oba 
certifikata zagotavljata najvišjo 
stopnjo kakovosti peletov – 
kakovostna razreda A1 in A2. 
Peleti iz omenjenih razredov 
so edini, ki jih priporočamo za 
uporabo v gospodinjstvih, saj 
zagotavljajo najbolj kakovostno 
in do okolja prijazno ogrevanje.

Barva peletov, ki je sicer 
odvisna od lesa in postopka 
izdelave, nikakor ne odraža 
njihove kakovosti. Peleti 
iz čistega lesa iglavcev so 
praviloma svetlejše barve, 
nekoliko temnejši so iz lesa 
listavcev, na barvo vpliva 
tudi toplotna obdelava. Če 
kot surovino uporabljajo les 
smreke s primesjo skorje, 
potem tudi ti peleti niso več 
povsem svetli.

Zveza potrošnikov Slovenije 
www.zps.si 

Večina je že začela ogrevati domove, 
nekateri še bodo. Pa ste svoje kurilne 
naprave pripravili na novo sezono, 
da ne boste imeli težav z ogrevalnim 
sistemom, ko bo pritisnil mraz? Za 
zanesljivo in varno delovanje ter 
dober izkoristek je najprej nujno 
pravilno in redno vzdrževanje, 
marsikaj pa lahko postorimo tudi še 
tik pred zdajci.

ste pripravljeni 
na kurilno sezono?
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 041 455 635
 info@mnt-gj.si
 www.mnt-gj.si

MNT Gubaš Jernej s.p 
Laze 12, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici

 NOVOST
poletja 2017

• pooblaščeni monter toplotnih črpalk 
   in klimatskih naprav mitsubishi electric
• brezplačni ogled in svetovanje 
• strokovna namestitev 
• servis

 040 840 959
 domen.mrak.s.p@siol.net

Domen Mrak s.p.
Poljska pot 16
5290 Šempeter pri Gorici

klima naprave 
in toplotne črpalke

servis • vzdrževanje • prodaja • montaža

40% popust
na vsa okna in vrata, samo na dan 14.12.2018!

 059 941 586
 030 645 300
 novagorica@hausmart.si
 www.hausmart.si

Hausmart d.o.o.
Cesta 25. junija 2c
5000 Nova Gorica

izberite kvaliteto po akcijskih cenah!

brezplačna 
izmera!

velika izbira!

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

 059 344 400
 059 344 401
 info@ambitim.com
 www.timiko.si

Timiko d.o.o.
PE AmbiTim
Goriška cesta 65
5270 Ajdovščina
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Da bi vam olajšali odločitev, 
vam  podjetje LEDUS (zasto-
pnik za BLT Idrija) ponuja 
nekaj nasvetov, ki si jih je 
pametno zapomniti pred 
nakupom novih vrat.

kakšna vrata potrebujem?
 Poznamo dva glavna tipa 
garažnih vrat:
- sekcijska dvižna vrata (ki 
se zapeljejo pod strop). To so 
dvižna vrata iz izolativnih (42 
mm) sendvič panelov, ki se 
po vodilih spravijo pod strop. 
Za takšna vrata je potrebo 
imeti vsaj 12 cm preklade 
(prostora med sv. višino in 
stropom) ter 10 cm zidu levo 
in desno za montažo vodil. 
Montaža se izvede iz zadnje 
strani odprtine. Glede na sta-
ra dvokrilna vrata s temi vrati 
pridobimo na svetli širini za 
debelino starega podboja. 
Uporabna dolžina garaže pa 
se navadno nekoliko zmanj-
ša, v vrata se lahko vgradi 
svetlobne elemente. Predla-
gamo DOORHAN RSD01. 
- ROLO vrata (ki se navijejo v 
zaboj nad vrata). Vrata so po 
načinu delovanja podobna 
okenskim roletam, le da so 
vodila in lamele ustrezno 
ojačane. ALU lamele debeline 
19 mm se navijejo v škatlo, 
katera meri 30x30 cm. Naj-
večja prednost rolo vrat je v 
tem, da jih lahko montiramo 
na zunanjo stran in s tem ne 
izgubimo globine garaže. 
Predlagamo DOORHAN 
ROLLER.

osebni prehod?
Le-ta se priporoča v primerih, 
ko imamo skozi garažo veliko 

“peš” prehodov. Standarden 
osebni prehod  širine 90 cm 
se lahko poljubno pozicionira 
(na sredino, na levo …). Glede 
na vse potrebne dodatne 
stvari (senzorje, stikala, 
samozapirala) pa je na grobo 
potrebno osnovni ceni vrat 
prišteti okrog 700 €. 

 
kako odpremo vrata 
ob izpadu elektrike?
Naša vrata imajo v svoji 
serijski opremi že vgrajeno 
deblokado za ročni dvig ob 
primeru izpada električ-
ne energije iz NOTRANJE 
STRANI garaže, kar pomeni, 
da morate imeti še nek drug 
vhod v samo garažo. V koli-
kor tega nimate, se na vrata 
lahko vgradi zunanja klju-
čavnica. Za njo je potrebno 
odšteti od 30–40 €.

kako poteka zamenjava?
Tega poglavja je večino kup-
cev najbolj strah, v resnici pa 
zamenjava vrat poteka zelo 
enostavno in hitro. Ker je 
večina starih dvokrilnih vrat 
vgrajenih med “špalete” – 
sekcijska vrata pa se vgra-
jujejo na notranji rob, lahko 
vaša stara vrata ostanejo na 
svojem mestu tudi ob monta-
ži novih vrat in se jih nakna-
dno lahko odstrani.  

kako izberem pravega 
ponudnika? 
KUPUJTE LOKALNO – vra-
ta vam lahko proda vsak, 
zavedati pa se morate, da 
jih kupujete za 20–30 let. Ko 
boste potrebovali servis, bo 
zelo pomembno, da imete 
servisno službo blizu sebe.

BLAGOVNA ZNAMKA – nagi-
bajte se k nakupu vrat nekega 
znanega proizvajalca (z la-
stno proizvodnjo in tradicijo). 
Le tako boste lahko imeli 
zagotovilo za vaše rezervne 
dele. Vrata, ki so sestavljena 
iz komponent in jih neka-
teri ponudniki sestavljajo v 
domači garaži, so sicer lahko 
nekoliko cenejša, vendar vi 
prevzemate riziko, da teh 
delov morda več ne boste 
mogli dobiti čez čas, ko bodo 
potrebne zamenjave.
KUPUJTE VRATA, NE CENE 
– za vabljivo nizko ceno se 
navadno skriva vzrok. Naj 
si bo v kvaliteti materialov, 
končni izvedbi ali razliki v 
samem obsegu ponudbe.

kako pa je s servisom
in garancijo?
Vsak ponudnik je dolžan od-
praviti reklamacije v garancij-
ski dobi ter v najkrajšem času 

stranki nuditi servis po po-
trebi. Žal pa v praksi ni tako 
in tukaj se spet vrnemo k na-
svetu, da je velikokrat bolje 
izbrati lokalnega ponudnika, 
ki bo lahko napake odpravil 
bistveno hitreje in, kar je 
najpomembneje, ceneje.

Pokličite nas na 040 206 765 
in nam postavite kakršna koli 
vprašanja glede zamenjave in 
vgradnje garažnih vrat.
LEDUS 

Imate namen zamenjati vaša stara 
garažna vrata, pa ne veste, kako se 
lotiti vsega skupaj? Ko opazimo, da 
so našim starim vratom šteti dnevi, 
začnemo razmišljati o zamenjavi in 
tukaj navadno nastane vprašanje, 
kako se tega lotiti.

kako se lotiti zamenjave
garažnih vrat

Barva: bela, rjava

*Barva Golden Oak, Dark Oak cena 900€.

 Dimenzije: 2500x2030, 2500x2150, 
2500x2280, 2750x2030, 2750x2150, 
2750x2280, 2375x2030, 2375x2150, 

2375x2280

850€
Cena vključuje montažo, motorni pogon z 

dvema daljinskima oddajnikoma ter 9,5% DDV. 
AKCIJA velja do 31.12.2018! 

Smo zastopniki podjetja DoorHans. r.o.

1.500€
NOVO

GARAŽNA VRATA Z OSEBNIM PREHODOM

Barva:
bela, rjava

Dimenzije:
max 2750x2280

Cena vključuje garažna 
vrata, osebni prehod z 

nizkim pragom, montažo, 
motorni pogon z dvema 

daljinskima oddajnikoma 
ter 9,5 % DDV. 

AKCIJA velja do 31.12.2018!

*Slike so simbolične.

AKCIJA
GARAŽNA SEKCIJSKA VRATA

LEDUS, David Bergoč s.p.
Matenja vas 30
6258 Prestranek

 040 206 765
 ledus.info@gmail.com
 www.ledus.si
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 05 333 19 00
 info@bilaz.si
 www.bilaz.si
 www.pcpoceni.si

Pooblaščeni prodajalec Ajdovščina
Tovarniška cesta 2a
(kompleks C3)

 064 266 716

* 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_194x75.indd   1 4. 09. 2018   13:31:13Pooblaščeni prodajalec Nova Gorica 
Kidričeva ulica 20
(Bevkov trg)

 064 160 160

za vas od

1995

servis in prodaja nove, obnovljene in rabljene računalniške opreme
za podjetja in fizične osebe

prenosniki, zasloni, strežniki, omrežna oprema, internet, wi-fi, periferija

od decembra tudi v supernovi 

nova gorica

od decembra tudi v supernovi

 nova gorica

 05 307 98 00
 konem@konem-color.si
 www.konem-color.si

Konem Color d.o.o.
Ozeljan 53b
5261 Šempas

barve in laki za dom, obrt in industrijo

• kvalitetne barve in premazi tudi lastne proizvodnje 
• zidne, industrijske, avto-reparaturne 

ter hobi barve
• tehnično svetovanje

 05 393 65 72
 05 393 65 78
 info@elektro-center.si

Elektrocenter d.o.o.
Žnidarčičeva ulica 25
5290 Šempeter pri Gorici 

pon-pet: 7:00-18:00, sob: 8:00-12:00

salon svetil 
Philips in

Z vami že 15 let!

ponudba bele tehnike 
miele in gorenje

salon svetil philips, horoz, disano, fosnova

vse vrste elektromateriala
vimar, ave, tem, gewiss

Z vami že 
17 let!

Velika izbira novoletnih lučk



14

 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

 031 861 032
 gradbenistvo. 

    kocevskibore@siol.net

Kocevski Bore s.p.
Cesta Goriške fronte 106
5290 Šempeter pri Gorici

• adaptacije hiš
• gradnja novih hiš 
• ometi 
• fasade

• zunanja ureditev
• izdelava in obnova streh 
  (betonske in lesene)
• ostala gradbena dela

Imamo 30 letne izkušnje v gradbeništvu.
Na opravljeno delo damo garancijo!

gradbeništvo
kocevski bore s.p.

 040 186 860
 info@sencila-rus.si
 www.sencila-rus.si

Aljoša Rus s.p.
Ulica Vinka Vodopivca 77
5000 Nova Gorica

izdelava 
in 

montaža 
senčil

• panelne zavese
• lamelne zavese
• steklene stene
• alu žaluzije
• roloji

• tende
• pergole
• bioklimatske  
   pergole
• komarniki
• plise zavese

 05 307 30 03
 info@ralux.si
 www.ralux.si

Senčila Ralux d.o.o.
Ravnica 9s
5251 Grgar

• tende
• pergotende
• bioklimatske lamelne pergole
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razvedrilo
sudoku/pobarvanka
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