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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 14. 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

 05 720 12 12
 051 349 473
 excelza@siol.net
 www.excelza.si

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

smrekovi peleti

v naši družbi vas ne bo zeblo

∙ izdelani iz čistega 
   smrekovega lesa

∙ zelo majhna količina 
    pepela in prahu

∙ vrhunska kakovost

∙ 15 kg pakiranja,
    neto teža palete: 
    1050 kg 

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

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

prodaja in dostava različnih 
drv za kurjavo

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

Ambitim d.o.o.
Goriška cesta 65
5270 Ajdovščina

POOBLAŠČENI SERVIS OGREVANJA

www.timiko.si

www.domotehna.si

da bo vaš dom udoben
pozimi in poleti

• Peči na pelete
• Peči na drva
• Toplotne črpalke
• IR paneli
• Klima naprave
• Peleti
• Rezervni deli za peči

SVETOVANJE - PRODAJA - MONTAŽA - VZDRŽEVANJE
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Vseeno pa lahko s toplotno 
črpalko ogrevamo tudi »ener-
getsko bolj potratno stavbo«, 
z radiatorskim ogrevanjem, 
vendar mora biti le-ta pravilno 
dimenzionirana, v skladu s 
toplotnimi karakteristikami 
hiše in ogrevalnega sistema. Ob 
tem je dobro vedeti še nekaj dej-
stev, ki se pojavljajo v takšnih 
situacijah. 

Najpogosteje se na našem 
tržišču vgrajujejo toplotne 
črpalke zrak/voda (nizka cena, 
enostavna in hitra montaža), 
vendar so te toplotne črpal-
ke, gledano energetsko glede 
grelnega števila, najslabše v  
primerjavi z ostalimi izvedbami 
(zemlja/voda, voda/voda). Zara-
di najpogostejše vgradnje le-teh 
se bomo posvetili prav tem 
izvedbam toplotnih črpalk.

Grelno število – GŠ (COP) 
– pove, koliko toplotne ener-
gije dobimo pri porabi 1 kWh 
električne energije, ki služi 
za pogon črpalke. GŠ (COP) 
= 4 pomeni 4 kWh toplotne 
energije – torej 3 kWh pridobi-
mo iz okolice – medija (zrak, 
voda, zemlja). Po veljavnem 
standardu (EN 14511) se za TČ 
zrak/voda ta podatek navaja pri 
+ 2 °C zunanjega zraka in 35 °C 
vode (talno ogrevanje). 

Seveda pa nas zanima, kako 
in ali se bomo greli pri zunanji 
temperaturi, npr.: – 10 °C, 
– 15 °C zraka, ker imamo hkrati 
radiatorsko ogrevanje, kjer je 
potrebna temperatura ogreval-
ne vode 60–70 °C. Odgovor je: 
bistveno slabše, saj z večanjem 
razlike temperatur GŠ pada (GŠ 
je 2 ali manj). 

Realno merilo učinkovitosti 
pa je SPF (letno grelno števi-

lo), ki pokaže realno sliko o 
učinkovitosti toplotne črpalke 
skozi daljše obdobje. Učinkoviti 
sistemi ogrevanja s TČ naj bi 
imeli SPF višji od 2,5–3.

To pa še ni vse, s padanjem 
zunanje temperature toplo-
tni črpalki pada tudi moč in 
črpalka, ki nam daje pri + 2°C  
zunanje temperature moč 
npr. 10 kW, nam pri – 13 °C 
zunanje temperature in 60 °C 
ogrevalne vode daje samo še 
pribl. 7,5 kW. Ko imamo naj-
nižje zunanje temperature, pa 
rabimo največ toplote. Hkrati se 
nam na zunanji enoti (uparjal-
niku) nabere led in TČ se začne 
odtaljevati, za to pa porablja 
proizvedeno toploto – in takrat 
nepravilno dimenzionirana 
toplotna črpalka ne more več 
zadostiti potrebam po toploti.

Ko se odločamo o nabavi 
TČ, moramo vedeti, kakšna je 
njena moč pri najnižji projektni 
zunanji temperaturi za naš kraj 
(podatek dobimo na ARSO). To 
je pomembno predvsem takrat, 
ko je TČ edini vir ogrevanja, 
potrebe po toploti pa velike. 
Takrat se običajno odločimo za 
bivalentno delovanje črpalke 
(dodatna ogrevalna naprava, 
vgrajeni elektro grelniki ali mo-
žnost vgradnje le-teh). V dolo-
čenih situacijah je priporočljiva 
vgradnja hranilnika toplote.

Res pa je, da imajo nekate-
ri proizvajalci na tržišču že 
proizvode, kjer moč črpalke 
do – 15 °C zunanje tempera-
ture praktično ne pada (oz. le 
minimalno), hkrati pa dosegajo 
temperaturo ogrevanja že do 
65 °C . 

Za določitev moči TČ je edina 
prava pot izračun toplotnih 
izgub objekta in določitev po-
trebne moči ogrevalne naprave. 
To naj opravi strokovnjak/pro-
jektant. S priročnimi programi 
(ki jih dobite tudi na internetu) 
določimo le orientacijske po-
trebne moči TČ. 

Seveda pa tudi energetsko 
»potratne« objekte lahko ogre-
vamo s toplotnimi črpalkami 
ob hkratni izvedbi nekaterih 
ukrepov.

V kolikor imamo radiatorsko 
ogrevanje, nam dovolj toplote 
(dovolj visoko temperaturo 
ogrevalnega medija) omogoča 
le visokotemperaturna TČ. Te 
so energetsko manj učinkovite 
od nizkotemperaturnih, pa tudi 
investicija je višja.

Temu se lahko izognemo tudi 
s sledečimi ukrepi:
-  povečamo moč (ogrevalno po-
vršino) radiatorjev. To običajno 
izvedemo v dnevnih prostorih, 
v kolikor niso dovolj veliki 
zaradi že predimenzioniranega 
sistema – kar je zelo pogosta 
praksa (dovolj toplote dosega-
mo že pri temp. ogrevalne vode 
npr. 60 °C);
- izoliramo ovoj stavbe in s tem 
zmanjšamo toplotne izgube, 
katere lahko potem nadomesti-
mo že s temp. ogrevalne vode 
55–60 °C;

- izberemo bivalentno delova-
nje – TČ ogreva do določene 
zunanje temperature, pod to 
temp. pa se vklopi drugi vir 
ogrevanja (običajno vaša obsto-
ječa kurilna naprava, elektro 
grelniki). Moč TČ je lahko manj-
ša od predpisane, saj konice 
potreb po toploti pokrivamo iz 
drugega vira.

na kaj naj bomo še pozorni 
pri nakupu tč?
Na majhnem slovenskem trgu 
imamo ogromno ponudnikov/
trgovcev, nekaj je tudi proi-
zvajalcev. Pozanimajmo se o 
referencah – ali nudijo tudi 
strokovno/kvalitetno montažno 
in servis. Zato izberite podjetje 
in izvajalca z dolgoletno tradi-
cijo in dobrimi referencami, ki 
ima ustrezno podporo s strani 
proizvajalca, ki daje tudi garan-
cijo na proizvod.

Verjamem, da bodo napotki 
pripomogli k pravilni odločitvi 
in ob hladni zimi ne bo težav.

Vsaka pravilno dimenzio-
nirana, strokovno vgrajena in 
pravilno servisirana TČ dovolj 
segreje tudi ob najneugodnejših 
zimskih razmerah.
Lucjan Batista, ENSVET 

na kaj moramo biti pozorni 
pri ogrevanju s toplotno črpalko?

Ogrevanje s toplotno črpalko 
(TČ) se iz dneva v dan bolj 
uveljavlja.  Uporaba toplotne 
črpalke je najprimernejša pri 
energetsko varčnih objektih in 
nizkotemperaturnih sistemih 
ogrevanja (talno, stensko gretje). 
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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

 05 627 13 34
 041 345 845
 simon.maucec@agencija-as.si

Adriatic – Jadran d.o.o.
Pristaniška ulica 2
6000 Koper

Skupina

www.as.si

Celovito zavarovanje za tujino.
Izognite se visokim stroškom zdravljenja 
zaradi bolezni ali nezgode v tujini.

 040 469 235
 info@dejst.si
 www.dejst.si

Dejst d.o.o.
Vanganelska cesta 5
6000 Koper

predelava iz osebnega 
v tovorno vozilo

potujoče delavnice 
order system

nadgradnja specialnih vozil

zaščita tovornega dela 
prostora

izdelava alu kesonov 
in prekucnikov

 zračno in ojačano vzmetenje
proizvajalca mad

termoizolacija vozila

svetlobno-zvočna signalizacija
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9-kilometrsko pot pričnemo 
pri obnovljenem kalu pred 
vasjo, kjer se usmerimo 
desno mimo hišice krajevne 
skupnosti, nato med hišami 
in po stopnicah navzgor na 
asfalt ter levo proti zgornje-
mu delu vasi. V pomoč so 
nam rumene markacije. Ce-
sta zavije desno, mi pa pred 
rumeno hišo št. 58 zavijemo 
levo na kolovoz, ki se tik pod 
gozdnatim bregom zmerno 
dviga proti severozahodu. 
Postopoma pridobivamo 
višino in ko se pot na obse-
žnem travniku z nekaj lipami 
položi, zavijemo desno na 
pot, ki se iz Zazida dviga 
na obsežno travnato polico 
pod robom kraške stene. Po 
300 metrih nas kažipot na 
osamljenem drevesu usmeri 
levo na stezo, ki se vzpne čez 
rob stene do razpotja, kjer 
nas kažipot usmeri levo proti 
300 metrov oddaljenemu 
vrhu Lipnika. Gibamo se po 
razglednem travnatem grebe-
nu, kjer nam pogled splava 
prek gričevja Hrvaške in 
Slovenske Istre vse do morja 
in naprej do karnijskih vrhov 
in Dolomitov v daljavi. Po isti 
stezi se vrnemo do kažipota, 
lahko počastimo spomin 
padlim v NOB-ju v desni od 
dveh kamnitih ograd pred 
nami in hojo nadaljujemo 
proti vzhodu do kolovoza s 
Kojnika, ki se nam priključi 
z leve. Prek obsežnih goli-
čav se počasi dvigamo proti 
jugovzhodu v smeri Kavčiča, 
našega naslednjega cilja. Po 
800 metrih, pri kupu kame-
nja, zapustimo kolovoz in se 
usmerimo desno na stezico, 

ki se mimo dveh osamelih 
dreves nekoliko bolj strmo 
dviga proti jugu do predvrha 
in naprej do vrha Kavčiča, ki 
ga že od daleč prepoznamo, 
saj sta na vrhu postavljena 
kar dva križa. Dosegli smo 
najvišjo točko naše poti, 
zato je razgled še obsežnejši 
kot na Lipniku. Naravnost 
pred nami proti vzhodu naš 
pogled pritegne Žbevnica, 
najvišji vrh dolgega grebena, 
ki se prične na Kojniku in leži 
že na hrvaškem ozemlju. V 
isto smer vodi tudi naš sestop 
do kolovoza, ki smo ga malo 
prej zapustili. V useku se 
spusti pod rob strme stene, 
kjer nas preseneti obsežen 
spodmol, ki nam lahko nudi 
zavetje v primeru slabega 
vremena, ali pa si pod njim 
privoščimo malico in počitek. 
Pot nadaljujemo navzdol po 
kolovozu, ki počasi prehaja 
v gozdno cesto in vijuga tik 
ob meji s Hrvaško. Na dveh 
odcepih v desno gremo 
naravnost, ko pa se naša pot 
razcepi v obliki črke V, zavi-
jemo po desnem kraku in se 
počasi spuščamo v smeri vasi 
Rakitovec. Vas dosežemo pri 
zgornjih hišah tik pod goz-
dom, takoj smo na razcepu, 
kjer smo pričeli naš vzpon, 
in se med hišami spustimo 
do kala, kjer zaključimo ta 
slikovit potep po Kraškem 
robu nad Rakitovcem.
Turistična organizacija 
Mestne občine Koper  

Na pobočju Kojniško-žbevniškega 
pogorja leži vas Rakitovec. Poleg 
bogate zgodovine in dobro ohranjene 
stavbne dediščine predstavljajo 
pobočja okoliških hribčkov zanimivo 
posebnost, saj jih v maju okrasijo 
omamno dišeče narcise.

po poti narcis (p6)
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 051 303 100
 info@prevozi-portoroz.com

Aleja Štefan Klemenc s.p.
Liminjanska cesta 96
6320 Portorož

aleja · prevoz oseb · non stop 24 ur

taxi štefan

051 303 100
+386 51 303 100

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

Osnovna šola Bistra buča 
Radovica 32
8330 Metlika

Šola Bistra buča ima prostore v 250 let stari stavbi.
Učitelj Jože Matekovič ima ponarejeno diplomo, kar 

priznava, a mu tega ne morejo dokazati.
S palico v roki zaigra šolsko uro na humorističen, 

zabaven, a poučen način.

šola bistra buča

 040 889 932
 info@zavodzdravje.si
 www.zavodzdravje.si

Zavod Zdravje
Drevored 1.maja 4a
6310 Izola

preventivna 
diagnostika

ali ste ogroženi tudi vi? preverite čim prej!
                                          Ordinacije: Izola, Ljubljana, MariborCerti� cirani ULTRAZVOČNI 

pregled za OSTEOPOROZO

Osteoporoza prizadene 
vsako 3. žensko in vsakega 
5. moškega po 50. letu.

Prvič lahko v Sloveniji izmerimo 
stanje vaše kostne gostote brez 
nevarnega sevanja!

CENA PREGLEDA: 
50,00 EUR 
Redna cena: 75 EUR/osebo

Ali ste ogroženi tudi vi? Preverite čim prej!
Druga oseba v zaporednem terminu

GRATIS!
NAROČANJE IN REZERVACIJA TERMINA:
040 289 800 ali info@zavodzdravje.si

ORDINACIJE: LJUBLJANA, MARIBOR, IZOLA

PREVENTIVNA AKCIJAPregled OŽILJA 
ARTERIOGRAFIJA

Smrt je rezultat 50 % srčnih 
infarktov. V Sloveniji pa ga 
vsako uro doživi ena oseba ...

Meritev arterijskega ožilja je 
diagnostična, nezapletena, 
neinvazivna in neboleča metoda. 
Je kratka, ne boli in ni nevarna.

CENA PREGLEDA: 
37,50 EUR 
Redna cena: 75 EUR/osebo

Zavod Zdravje, 
Zaloška c. 149, Ljubljana, 

www.zavodzdravje.si

PREGLED OŽILJA - arteriografija
Smrt je rezultat 50% srčnih infarktov. 
V Sloveniji pa ga vsako uro doživi ena oseba ...

ponudba velja do 30.6.2019

75 EUR 37,50 EUR

Certi� cirani ULTRAZVOČNI 
pregled za OSTEOPOROZO

Osteoporoza prizadene 
vsako 3. žensko in vsakega 
5. moškega po 50. letu.

Prvič lahko v Sloveniji izmerimo 
stanje vaše kostne gostote brez 
nevarnega sevanja!

CENA PREGLEDA: 
50,00 EUR 
Redna cena: 75 EUR/osebo

Ali ste ogroženi tudi vi? Preverite čim prej!
Druga oseba v zaporednem terminu

GRATIS!
NAROČANJE IN REZERVACIJA TERMINA:
040 289 800 ali info@zavodzdravje.si

ORDINACIJE: LJUBLJANA, MARIBOR, IZOLA

PREVENTIVNA AKCIJAPregled OŽILJA 
ARTERIOGRAFIJA

Smrt je rezultat 50 % srčnih 
infarktov. V Sloveniji pa ga 
vsako uro doživi ena oseba ...

Meritev arterijskega ožilja je 
diagnostična, nezapletena, 
neinvazivna in neboleča metoda. 
Je kratka, ne boli in ni nevarna.

CENA PREGLEDA: 
37,50 EUR 
Redna cena: 75 EUR/osebo

Zavod Zdravje, 
Zaloška c. 149, Ljubljana, 

www.zavodzdravje.si

certificirani ULTRAZVOČNI 
pregled za OSTEOPOROZO
Osteoporoza prizadane vsako 3. žensko in 
vsakega 5. moškega po 50. letu.
Prvič lahko v Sloveniji izmerimo stanje vaše 
kostne gostote brez nevarnega sevanja!

ponudba velja do 30.6.2019

75 EUR 37,50 EUR

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

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

več kot 4000 različnih produktov.

Najboljši ekološki izdelki za zdrav 
in ozaveščen način življenja.

pon-pet: 9:00-20:00
sob: 9:00-16:00
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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

kako delujejo baterije 
za slušne aparate?
Najbolj razširjena izvedba 
baterij je cink zrak, kar po-
meni, da za svoje delovanje 
potrebujejo zrak. Ko odstra-
nite nalepko, skozi majhne 
luknjice v baterijo vstopi zrak 
in jo aktivira. Da se baterija 
povsem aktivira po odstra-
nitvi nalepke, počakajte 1 
minuto, preden jo vstavite v 
slušni aparat, saj je količina 
zraka v slušnem aparatu 
omejena.

kakšne velikosti baterij za 
slušne aparate poznamo?
Poznamo štiri standardne 
velikosti. Vsaka velikost ima 
barvno oznako, kot sledi: 10 
rumena, 13 oranžna, 312 rja-
va in 675 modra. Te velikosti 
uporabljajo slušni aparati 
vseh blagovnih znamk, ne 
glede na to, kje ste jih kupili.

koristni nasveti
Zaščitno nalepko odlepite 
z baterije tik pred uporabo 
in pred vstavitvijo v slušni 
aparat, počakajte 1 minuto. 
Baterije shranjujte na sobni 
temperaturi med 20–25 °C.
Baterije shranjujte na suhem 
in v originalni embalaži.
Ko slušnih aparatov ne upo-
rabljate, jih izklopite.
Kadar slušnega aparata 
ne uporabljate dlje časa, 
odstranite baterijo in pustite 
predalček za baterijo odprt.
Izrabljenih baterij ne zavrzite 
med gospodinjske odpadke.

kako dolgo delujeo 
baterije za slušne aparate?
Čas delovanja baterije za 
slušne aparate je odvisen od 
številnih dejavnikov: 
- ur uporabe na dan,
- stopnje naglušnosti,

- zvočnega okolja,
- temperature in vlažnosti,
- modela slušnega aparata,
- vključenih funkcij,
- kvalitete baterij. 
Pričakovan čas delovanja 
baterije je lahko 3–20 dni. 
Podrobnosti o pričakovanem 
delovanju baterije v vaših 
slušnih aparatih vam lahko 
bolj natančno pojasni slušni 
akustik. 

na kaj moramo biti pozorni 
pri nakupu?
Kupujte baterije priznanih 
blagovnih znamk. Pozorni 
bodite tudi na to, da imajo 
baterije čim daljši rok upo-
rabnosti in seveda čim nižjo 
ceno.

zakaj je pametno baterije 
kupiti v audio bm?
Zagotovljena je premium 
kvaliteta.
Nudimo vrhunske blagovne 
znamke baterij: Rayovac, 
Duracell, PowerOne …
Imamo ugodne redne cene in 
poleg tega še velike količin-
ske popuste.
Baterije vam lahko hitro 
dostavi Pošta Slovenije, brez 
dodatnih stroškov.
Imamo sveže zaloge ter dolg 
rok trajanja.
Naročite lahko enostavno 
preko spletne strani
www.audiobm.si/trgovina 
ali telefona 059 044 055.

več o audio bm 
slušnih centrih
AUDIO BM slušni centri smo 
za slušne aparate pogodbeni 
dobavitelj ZZZS. Sprejemamo 
naročilnice iz vseh ORL am-
bulant. Ali veste, da je prosta 
izbira dobavitelja slušnih 
aparatov vaša pravica? 

Sluh in najnovejše pametne 
slušne aparate lahko pri nas 
testirate brezplačno. Osebno 
se bomo zavzeli za vaš boljši 
sluh. 

Za več informacij obiščite 
našo spletno stran

www.audiobm.si ali nas po-
kličite. Z veseljem vam bomo 
svetovali! 

Preverite, zakaj nam zaupa 
že toliko Slovenk in Slovencev.
Franci Urankar, AUDIO BM 

koristni nasveti 
o baterijah za slušne aparate

Slušni aparati za svoje delovanje 
potrebujejo zanesljiv vir energije 
– baterije. Spoznajmo njihove 
posebnosti in na kaj moramo biti 
pozorni pri nakupu.
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Prva hiperbarična komora  je 
bila narejena 1662 leta v An-
gliji. HBO zdravljenje poteka 
pod nadzorom zdravnika. 
Terapija se določi za vsakega 
bolnika posebej, odvisna je 
od njegovega zdravstvenega 
stanja. Dosežena povečana 
koncentracija kisika stimu-
lira in obnavlja zdrave in 
poškodovane celice celega 
telesa. Hiperbarični kisik 
zdravi bolezni: osteoporoza, 
možganske, srčne, ledvič-
ne, jetrne, mišične in druge 
tako, da vse celice vrača v 
normalne biokemične in 
fiziološke procese. Spodbuja 
matične celice, da ustvarjajo 
nove zdrave celice po celem 
telesu, in ustvarja nove krvne 
žile, poteka tako imenovana 
neoangiogeneza. Dokazano 
je, da se po 10–20 tretmajih 
poveča 20 % psihične in 35 % 
fizične moči.

V komorah HBO2T stu-
dia iz Kopra se leži, sedi ali 
celo telovadi. Zdravljenje s 
hiperbarično komoro je precej 
preprosto. Pacient je v komori 
od 60 do 90 minut ali celo 
2 × 90 minut in diha kisik pod 
pritiskom, ki ga določi zdrav-
nik. V redkih primerih, če je 
prisotna akutna slepota zara-
di tromboze arterije centralis 
retine, je pacient v komori 
samo 40 minut z večkratnimi 
ponovitvami potopov.

kako deluje hiperbarična 
komora?
Postopek se uporablja že več 
kot 50 let po vsem svetu za 
preprečevanje ali izboljšanje 
stanja pri raznih boleznih, 
kot pre- in pooperativno tera-
pijo ter izboljšanje splošnega 
počutja in zdravja. Kot zani-
mivost, Izraelci imajo bogate 
izkušnje z zdravljenjem po 
poškodbi glave in možganski 
kapi, prav tako tudi Japonci. 
V Turčiji beležijo odlične 
izkušnje pri izboljšanju  ko-

gnitivnih funkcij pri otrocih 
z avtističnim spektrom. Prof. 
Toma Jovanović v Beogradu 
zdravi avtistične otroke iz 
Srbije in drugih balkanskih 
držav brezplačno. Paul Harch 
iz ZDA zdravi bolnike s posle-
dicami poškodb in psihičnih 
težav pri vietnamskem sin-
dromu, tudi otroke z avtistič-
nim spektrom in cerebralno 
paralizo.

S pomočjo komore po svetu 
zdravijo dekompresijske 
bolezni, težave slabe prekrva-
vitve, uravnavajo krvni tlak, 
uravnavajo holesterol, po-
magajo pri venskih ulkusih, 
angini pektoris, kroničnem 
srčnem popuščanju, periferni 
žilni bolezni, želodčnih bo-
leznih in boleznih prebavil, 
nenadni slepoti, glavkomih, 
motnjah v delovanju žlez 
in hormonov in podobno. 
Zmanjšuje količino sladkorja 
v krvi, izboljšuje delovanje 
jeter in ledvic. 

 
učinki hiperbarične
kisikove terapije:
-  zagotavlja boljši imunski 
sistem, hitrejšo celično 
obnovo in deluje protivnetno;
- izboljša storilnost, 
odpravlja utrujenost in deluje 
protistresno;
- odpravlja napetosti in 
bolečine v sklepih in mišicah;
- skrajšuje čas regeneracije po 
poškodbah do 70 %;
- pospešuje celjenje ran 
in zlomov, skrajšuje čas 
okrevanja po operacijah;
- pospešuje obnovo 
možganskih celic po 
možganski kapi ali drugih 
poškodbah, regenerira živce 
in živčne poti;
- lajša težave revmatizma, 
artritisa, migrene in 
avtoimunskih bolezni;
- zavira proces staranja in 
blagodejno vpliva na kožo in 
brazgotine;

- pomaga pri hujšanju (izgubi 
se 600–800 cal/uro) in 
razstrupljanju telesa;
- pomaga pri moški impotenci 
vaskularnega vzroka.
Hiperbarično zdravljenje 
s kisikom je enostavno in 
brez bolečin. Ob pravilni in 
strokovni uporabi je izredno 
varna metoda  brez stranskih 
učinkov, ki bi škodili zdravju. 
Ob nepravilni in nestrokovni 
uporabi zna biti celo smrtno 
nevarna. Večina pacientov 
v njej uživa in se sprosti. Po 
tretmaju se človek še dolgo 
dobro počuti. Kumulativni 
učinek po 10-ih tretmajih 
traja 3–6 mesecev.  

V hiperbaričnem centru 
HBO2T studio v Kopru se 
lahko pohvalimo z dolgole-
tnimi izkušnjami v reševanju 
velikega števila  različnih 
zdravstvenih problemov. 
Torej pri nas lahko najdete 

ustreznega strokovnega sogo-
vorca, ki je vedno pripravljen 
prisluhniti vašim potrebam 
in vam ponuditi najboljšo 
individualno rešitev. Smo 
edini v Sloveniji, ki imamo 
potrdilo zdravniške zbornice, 
da imamo usposobljenega 
zdravnika za zdravljenje s 
hiperbaričnim kisikom.

Od leta 2011 smo prvi pri-
vatni center v Sloveniji, sedaj 
smo prvi in edini z dovolje-
njem Ministrstva za zdravje.

Hiperbarično komoro 
imamo lahko tudi doma. To 
so enostavne hiperbarične 
komore z manjšimi pritiski, 
ki so popolnoma varne, a 
učinkovite. Več informacij o 
nakupu dobite na 
www.hiperbaricna-komora.com.
mag. dr. Vladan Stanojković, 
ekspert za hiperbarično medi-
cino in otorinolaringolog 

hiperbarična terapija
in njeni učinki

Hiperbarična terapija temelji na 
univerzalnem zdravilu – kisiku pod 
povečanim pritiskom.

 040 936 265 
 hbo2t.studio@gmail.com
 www.kisikovakomora.si
 www.hbo2t-studio.com

HBO2T studio d.o.o 
Tomažičev trg 2
6000 Koper 

hiperbarični kisik
vir življenja, zdravja, dobrega počutja, 

pomlajevanja in lepote

• PRODAJA HIPERBARIČNIH KOMOR ZA OSEBNO IN  
PROFESIONALNO UPORABO

• DIAGNOSTIKA SMRČANJA NA DOMU, ORL PREGLEDI

• LEPOTNI POSEGI NA TELESU S PLAZMA PEN IN LASERJEM

Naravni način za izboljšanje imunskega sistema, 
dviga fizične in psihične moči, pomlajevanja in 

razstrupljanje telesa.

Edini s 
potrdilom ZZS

 o usposobljenosti 
zdravnika
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Stres ni vedno slab. Spodbuja 
nas, da napredujemo skozi 
življenje in dosežemo cilje, 
za katerimi stremimo – 
navsezadnje ničesar ni moč 
doseči brez vsaj nekoliko 
pritiskov in naprezanja. 
Bistveno pa je, koliko stresa 
pri tem doživite in kako dolgo 
ostajate pod njim.

Raziskovalci so izdelali 
preglednico dogodkov, ki 
vplivajo stresno na naše 
počutje in zdravje. Na prvo 
mesto uvrščajo smrt partnerja 
ali otroka, sledi ločitev, nato 
se uvrščajo zaporna kazen, 
izguba zaposlitve, poškodba ali 
bolezen, upokojitev ter druge 
spremembe. Ko je sprememb v 
letu več, je nevarnost, da resno 
zbolimo, večja.

kaj stres povzroča telesu?
Stresni odziv je samodejna 
reakcija, ki se po navadi sproži, 
še preden se zavedate, kaj se 
v resnici dogaja. Ko možgani 
zaznajo grožnjo – nevarne 
okoliščine, veliko delovno 
preobremenitev, pomemben 
pogovor ali izpit ali pa kaj, 
kar vas razjezi ali vznemiri – 
odpošljejo kemične prenašalce 
sporočil, da pripravijo telo 
na stanje, ki ga poznamo kot 
pripravo na boj ali beg. 

Pospeši se srčni utrip in 
zviša krvni pritisk, da srce 
hitreje prečrpa kri v mišice, ki 

jih telo potrebuje za hiter tek 
ali boj proti napadalcu. Ko se 
stres ponavlja ali je kroničen, 
povzroči stalno visok krvni tlak.

Dvigne se raven sladkorja. 
Jetra izločijo veliko količino 
glukoze v kri za potrebe dodatne 
energije. Ko se to ponavlja, 
pride do zvišanega izločanja 
inzulina in presnovnega 
sindroma  z vsemi posledicami, 
kot je tudi sladkorna bolezen. 
Ko smo pod stresom, je 
priporočljivo zmanjšati porabo 
sladkih jedi in pijač.

Dvigne se raven kortizola. 
Nadledvična žleza izloči več 
kortizola, ki telo zavaruje pred 
vnetji, ob daljšem učinkovanju 
pa lahko zavre delovanje 
imunskega sistema, ovira 
delovanje jeter za predelovanje 
maščob, zaradi česar se v 
krvi zviša raven slabega LDL 
holesterola, kar poveča trebušne 
maščobne obloge. Kortizol 
zmanjša tudi obnavljanje kalcija 
v kosteh.

Dvigne se raven adrenalina, 
ki deluje stimulativno na srce in 
krvne žile ter presnovo. Čeprav 
se zaradi adrenalina prehodno 
dobro počutite in imate 
presežek energije, obremenjuje 
telo in ga sčasoma izčrpa.

Kri se zgosti. Vranica izloči 
dodatne snovi, ki zgostijo 
kri, da bi preprečilo pretirano 
krvavitev, če bi prišlo do 
poškodbe. Če po telesu dolgo 

kroži gosta, lepljiva kri, se lahko 
začnejo delati strdki. Če se 
pogosto počutite zaskrbljeni ali 
pod stresom, pijte veliko vode, 
da razredčite kri.

ste srečni?
Za blažitev škodljivih vplivov 
stresa potrebujemo srečo. Za ta 
občutek so v telesu odgovorne 
štiri telesne biokemične snovi: 
endorfini, dopamin, serotonin 
in oksitocin.

Endorfini nastajajo v 
večjih količinah ob športnih 
aktivnostih. Zaradi njih smo 
sposobni doseči več, saj 
zakrijejo utrujenost ali bolečine 
v mišicah. Kljub naporu se 
počutimo zadovoljni in srečni. 
V manjših količinah jih sprožijo 
tudi temna čokolada, smeh in 
glasba.

Dopamin se sproži, ko nekaj, 
kar smo si želeli ali planirali, 
dobimo ali dosežemo. Pomaga 
nam, da naloge dokončamo, 
saj se po tem počutimo srečne. 
Zaradi tega je prav, da si 
zastavimo uresničljive cilje, tako 
se bo lažje sprožil dopamin. 

Spodbudi našo budnost, 
pozornost in aktivnost.

Serotonin se sproži, 
ko občutimo sprejetost in 
spoštovanje okolice ter varnost, 
tudi ko smo na sončni svetlobi. 
Ob tem doživljamo zadovoljstvo 
in ugodje. Spodbudi naše 
delovanje, da smo polni 
življenja.

Oksitocin se izloča v 
možganih, kadar smo v stiku 
s kožo, na primer pri objemu, 
spolnosti, dojenju. Rečemo mu 
tudi hormon nežnosti, saj ob 
bližini ustvarja občutek ugodja, 
sproščenosti in pomirjenosti.

Strokovnjaki ugotavljajo, 
da se učinek endorfinov z 
leti zmanjšuje, zato je zelo 
pomembno, da ostanemo 
v formi in redno počnemo 
aktivnosti, ki prispevajo k 
sproščanju stresa. Skupinska 
vadba vključuje telesno 
aktivnost, druženje in 
prijateljevanje ter sproščen 
smeh, kar sproža biokemične 
snovi, ki nam zagotavljajo 
občutek sreče.
Marjan Radetič, dr.med.
Zdravi in vitalni, Koper 

Danes bolj kot kdaj prej potrebujemo 
primerne metode, da obvladamo in 
nadziramo neprestane zahteve, ki jih 
porajajo napeti roki in prenatrpani 
urniki, ko se ukvarjamo z delovnimi 
pa domačimi in družinskimi 
obveznostmi. Tu so tudi neprestano 
medijsko zasipavanje z informacijami 
in pogoste frustracije, ko nam 
odpovedo različne tehnologije, brez 
katerih ne znamo več živeti. 

stres in sreča

Zdravi in vitalni, Koper vabijo k vpisu:

Info: 031 600 510  ali 051 302 813                                                           

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

• pilates velike žoge •                                                                                                        

K nordijski hoji in tečaju se lahko priključite vsak torek in 
četrtek ob 19. uri na Bonifiki, Koper.
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 040 219 371
 info.urejanjevrtov@gmail.com
 www.urejanje-vrtov.com
 urejanje vrtov

Janko Pugelj s.p.
Šmarska cesta 7a 
6000 Koper 

urejanje vrtov

• prenova vrta
• urejanje okolice
• vzdrževanje zelenih površin
• specializirana gradbena dela
• mizarska in tesarska dela

 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 

∙ 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

 082 058 082
 agraria.dornberk@gmail.com
 www.agraria-dornberk.si

Agraria d.o.o.
Vanganelska cesta 18
6000 Koper

Prodaja kmetijskega repromateriala

∙ mineralna gnojila 
italijanskih proizvajalcev

∙ velika izbira sadik in semen
∙ kvalitetne zemlje

∙ krmila
∙ fitofarmacevtska sredstva

∙ kmetijska orodja

Obiščite našo trgovino, kjer vam bodo prijazni 
prodajalci z veseljem pomagali.

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
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Verjetno nas je veliko, ki 
nas vleče neka nerazložljiva 
sila, nek prvinski nagon, da 
uživamo na prostem, obdani 
z naravo, ob pripravi ognja in 
omamnem vonju mesa. A do-
bro se še spominjam piknika, 
ki sem ga lani organiziral na 
svojo okroglo obletnico. 
       Dolgo smo ga pripravljali 
in ga načrtovali do zadnje 
podrobnosti. Povabili smo 
domače, prijatelje in še 
sosede. Da bi bil piknik tako 
kot se »šika«, smo povabili 
še soseda, ki je znan daleč 
naokoli kot mojster peke na 
prostem. Še muzikanti so 
nam igrali in tudi vreme je 
bilo kot naročeno.
     A piknik se je sprevrgel v 
nočno moro. Omamni vonj 
samih dobrot je privabil šte-
vilne insekte, tako gomazeče 
kot leteče. Od nekod so se po-
javile mravlje in organizirano 
kot pod vojaško komando 
napadle obložene krožnike 
mesa in sladic. Muhe in ose 
so nas obletavale in napada-
le z vseh strani. Z insekti smo 
se spopadali z vsem, kar nam 
je prišlo  pod roke. Mahali 
smo z rokami in krpami po 
zraku, špricali z razpršilcem, 
da bi jih odgnali in rešili, kar 
se da rešiti. A zaman, moja 
skrbno načrtovana obletnica 
se je sprevrgla v bitko in beg.
     Nato pa je pristopil k meni 
naš sosed, ki kmetuje, in mi 
svetoval, naj uporabim bio-
cidni insekticid NEO ALFA. 
Sam ga uporablja že nekaj 
časa in je zelo zadovoljen. 
Uporablja ga tako v hlevu in 
drugih gospodarskih poslo-
pjih proti muham in pajkom 
kot v hiši, v njeni okolici pa 
še za zatiranje mravelj ter 
osjih in sršenjih gnezd. 

Rečeno – storjeno. Že nasle-
dnji dan sva s sosedom dobro 
oborožena z vsem potreb-
nim začela s protinapadom.  
Uporabila sva domačo 
škropilnico, ki sva jo skrb-
no očistila vseh ostankov 
prejšnjih škropljenj.  Biocidni 
insekticid Neo Alfa ne pušča 
madežev, ni koroziven in se 
ga lahko uporablja na vseh 
površinah, kot so notranje 
stene, fasade, steklo, ob tem 
pa se ni potrebno izogibati 
kovinskim delom.
  100-mililitrsko stekleničko 
Neo Alfe sva raztopila v 10 l 
vode in se lotila dela. Najprej 
sva poškropila fasado hiše. 
Pod kapjo se je že nabralo ne-
kaj temnih madežev ostarelih 
pajčevin. Tako sva preprečila 
nastanek novih pajkovih 
mrež in odgnala muhe ter 
druge insekte, ki bi se želeli  
sončiti na fasadi. Lotila sva 
se tlakovcev okoli hiše, kjer 
se zadržujejo mravlje in 
nam vdirajo v kuhinjo. S to 
raztopino sva poškropila tudi 
nedostopne dele kuhinje (tla, 
robove kuhinjskih elemen-
tov). Na koncu sva se lotila še 
podstrešja. Že nekaj časa sem 
opažal, kako nam nad teraso 
letajo ose in zginejo nekje v 
notranjosti strehe.  Takoj sva 
opazila za manjšo pest veliko 
osje gnezdo in ga poškropi-
la. Neverjetno, kako hitro je 
delovalo. Ose se sploh niso 
imele časa zorganizirati. Vse  
omotične in brez moči so 
popadale na tla, še celo tiste, 
ki so prilete kasneje in sedle 
na poškropljeno površino, so 
brez moči popadale. »Tako 
poškropljena površina deluje 
še več tednov in prepreču-
je razvoj insektov,« me je 
podučil sosed. Z ostankom 
raztopine sva poškropila še 

pesjak našega Pikija in ga tako 
obvarovala pred bolhami.
    Kmalu smo se čez vikend 
ponovno zbrali na pikniku 
in se neprimerno mirnejše 
kot prej družili, saj se nam 
ni bilo potrebno pretirano 
ubadati z insekti.  Brez pre-

tiravnja lahko trdim, da je se-
daj, ko uporabljam biocidni 
insekticid NEO ALFA, bivanje 
v hiši in ob njej prijetnejše in 
se lahko v miru družimo ter 
uživamo na prostem.
Miran Miše, Agroproagro 

Poletje je čas piknikov in druženja 
na prostem.  Nekateri smo letos 
hitro izkoristili enega izmed redkih 
sončnih dnevov in s pikniki začeli 
tradicionalno 1. maja.  

poletni piknik brez nadležnih muh, 
mravelj, os in drugih insektov

 031 617 349
 info@agroproagro.com
 www.agroproagro.com

Agroproagro d.o.o.
Podlehnik 2c
2286 Podlehnik

biocidni insekticid uporabljajte varno. pred uporabo 
vedno preberite etiketo s podatki o proizvodu.

• Najsodobnejša formula aktivne snovi, ki je korak s časom.
• Za 100 m2  zadostuje že 25 ml / 5 litrov vode.

• Hitro začetno delovanje s podaljšanim delovanjem  
tudi do več tednov.

• Brez vonja in ne pušča madežev.

DOBAVLJIVO v vseh trgovinah s kmetijskim repromaterialom po Sloveniji.
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 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

 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

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

Robor d.o.o.
Ulica 15. maja 2
6000 Koper

• adaptacije in novogradnje

• inženiring in svetovanje

• zaključna dela  
  (parketi in druge obloge, suhomontažna  
   dela, slikopleskarska dela, notranja  
   vrata in stopnice, zunanje terase)

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

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

• zimski vrtovi
• ograje
• senčila (rolete, polkna, 
žaluzije, lamelne zavese...)

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

že 20 let
z vami

ALU, PVC, LES

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

www.alfego.si

• okna
• vrata
• zasteklitev balkonov
• vetrolovi

∙ okna
∙ vrata
∙ zasteklitev 
   balkonov
∙ vetrolovi
∙ zimski vrtovi
∙ ograje
∙ senčila 
    (rolete, polkna, žaluzije, 
    lamelne zavese ...)

z vami že
20 let
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Z možem imava željo zgradi-
ti družinsko hišo, ki naj bo 
predvsem prijetna za biva-
nje. Zato se nagibava k izbiri 
naravnih materialov. Kakšno 
je vaše mnenje?
Naravna gradnja je vse bolj 
priljubljena in razširjena pri lju-
deh. Praktično gre pri naravni 
gradnji za izbor že poznanih 
materialov. Ko razmišljamo o 
naravnih materialih, je dovolj, 
da se ozremo okoli sebe, in 
bomo zagotovo našli materiale, 
ki so jih že naši predniki s pri-
dom uporabljali za gradnjo. Na 
Primorskem sta bila to po večini 
kamen, iz katerega so bili nare-
jeni okenske police, stopnice, 
pragovi, kamnite obrobe okoli 
oken (erte) ter zidovi  in škarpe. 
Iz lesa so izdelovali okna, 
polkna ter vrata, tudi kanelo 
oz. trstiko so znali uporabiti kot 
gradnik, kot izolacijski mate-
rial. Iz gline so bili strešniki, 
tudi tla so izdelali iz drobljene 
opeke. Vsekakor priporočam 
uporabo naravnih materialov, 
ki so hkrati zelo učinkoviti, 
kvalitetni ter tudi ekološki, saj 
jih dobimo v neposredni okolici 
ter okolju ne delamo škode s 
svojo gradnjo. Naravne materia-
le se oblikuje tako, da je končen 
rezultat modernejši oziroma bolj 
domačen videz prostora.

Nama z možem je zelo 
pomembno, da bi dosegla do-
mačnost ter toplino v prosto-
ru. Kako naj se tega lotiva?
V naravi ni popolnoma ravnih 
ali pravokotnih linij. Če želita 
pravo domačnost, vama pripo-
ročam, da se pri gradnji vajine 
hiše uporabi različne naravne 
materiale, in sicer glino za zida-
ke, korce in talno oblogo – gre 
za zmleto pečeno glino, ki jo po-
ložimo na tla in zbrusimo enako 
kot terrazzo. Daje lep rustikalen  
zgled, je zelo dober toplotni 
prevodnik, tako da je smotrno 

imeti talno gretje. Potem je 
tu tudi ilovnati omet oziroma 
apneni omet, saj govorimo za 
Primorsko. Z apnenim ometom 
je lahko izdelati zaobljene 
robove in vogale ter gladko 
ali grobo končno obdelavo. 
Naravni apneni omet je tudi, če 
mu ne dodajamo nobene barve, 
prijetno toplega tona, lahko pa 
seveda dodamo kakšen barvni 
pigment. Takšni zidovi »diha-
jo« in so ekološki ter naravni 
in nimamo problema z vlago, 
kvalitetno bivanje je zagoto-
vljeno. Pomembno je tudi, da je 
toplotna izolacija iz mineralne 
volne, da stene »dihajo«.

Kakšni so energetska učinko-
vitost in mesečni stroški?
Iz lastne izkušnje vam povem, 
da bo vaša hiša energetsko zelo 
učinkovita ter naravna, če jo 
zgradite na naslednji način. 
Hiša naj bo v dveh etažah, to je 
pritličje in nadstropje v skupni 
površini  160 m², in pri gradnji 
uporabite materiale, o katerih 
sem že govoril. Hišo odenete 
v  toplotni ovoj  (termo zaščita) 
12 cm, si umislite talno gretje s 
toplotno črpalko, ploščo med 
etažama lesene konstrukcije, 
leseno ostrešje. Stopnišče naj 
bo med etažama odprto, okna 
lesena in tri-slojna (dvojni ter-
mopan), lesena polkna. Sonce 
skozi večje panoramsko okno 
v osrednjem bivalnem prosto-
ru, ki pozimi prepušča v hišo 
sončno svetlobo in toploto ter 
posredno ogreva osrednji pro-
stor, poleti, ko je kot sonca višji, 
prostora ne ogreva. Garantiram 
vam, da bo vaša energetska 
poraba v takšni hiši, kakor da 
imate pasivno hišo. Stroški 
bodo garantirano minimalni. 
Kmalu bo na ogled vzorčna 
hiša, v kateri bodo vgrajeni vsi 
naravni materiali, o katerih sem 
govoril.
Vladimir Leban, Svitan d.o.o. 

naravna gradnja 
družinske hiše

Pri gradnji naravne hiše je ključna 
kombinacija materialov in oblike. 
Vedno bolj so v uporabi naravni 
materiali.

 041 449 615
 svitan@amis.net
 www.svitan.si

Svitan d.o.o.
Obala 8
6320 Portorož

hitra, kvalitetna in zanesljiva izvedba

∙ inženiring 
∙ novogradnje

∙ prenove starejših stavb
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 065 559 545
 041 594 250
 obala@hisaprava.si
 www.hisaprava.si

Hiša Prava d.o.o.
Obala 114
6320 Portorož

HIŠA PRAVA
upravljamo v zadovoljstvo 

etažnih lastnikov

morda je čas 
za menjavo upravnika

V kolikor želite, da upravnik vestno 
skrbi za redno in investicijsko 

vzdrževanje vaše stavbe, skrbi za 
zniževanje skupnih stroškov in 
da dela z vami z roko v roki, nas 

pokličite in vam pridemo predstaviti 
naš način dela.

novo na obali

 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 

trgovina s čistilnimi napravami 
in zbiralniki deževnice

 041 383 801
 trgovina.marin@gmail.com
 www.cistilnanaprava.si

David Marin s.p. 
Ljubljanska cesta 11
6000 Koper

VGRADNJA NA KLJUČ
SVETOVANJE | DOSTAVA | VGRADNJA | ZAGON | SERVIS

 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
• ponikalni sistemi
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razvedrilo
sudoku/pobarvanka
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