
 

 
 

Upamo, da v trenutnih razmerah ostanemo zdravi in da te dni preživimo, kolikor se 

le da optimistično in s tistimi, ki jih imate najraje. Za vas smo znova zbrali nove 

vsebine s portala Vse bo v redu , kjer Zavarovalnica Triglav objavlja koristne 

nasvete za boljši varen vsakdan na cesti, doma, pri športu ali financah. Vabimo pa 

vas tudi k navijanju za naše orle na digitalni Zoom tribuni Planica 2021. 

Če mislite, da bi bile vsebine koristne in sodelovale na digitalnih tribunah zanimivo 

tudi za vaše sledilce, vas tudi tokrat vabimo k odločitvi na vaših družbenih 

omrežjih. Ob deljenju se bo povezava aktivirala, vi pa nas ne pozabite označiti: na 

Facebooku smo kot Zavarovalnica Triglav , na Twitterju pa @TriglavGroup . 

Skupno preživetje prostega časa je za otroke izjemno dragoceno, odličen način za 

to pa izdelava lutk in lutkovna predstava. Ustvarite jih lahko s pomočjo nasvetov 

Lutkovnega gledališča Ljubljana. 

Avtodom postaja vse bolj priljubljen način potovanja in preživljanja prostega 

časa. Če tudi sami razmišljate o nakupu, preverite nasvete za varno 

vožnjo, vzdrževanje in zavarovanje avtodoma. 

Spoznajte, kako naši vrhunski športniki gledajo na življenje. Z njimi smo se 

pogovarjali o dogodkih, ki so tako zaznamovali njihovo življenje, o navdihu in tudi o 

življenjskih načrtih. 

Neprimerna obutev lahko povzroči težave, predvsem s koleni, kolki in hrbtenico in 

še posebej, če se jih ob uporabi uporabi za ustvarjanje iskanja, kot je na primer pri 

športu. Preverite, kako izbrati pravo in kako preprečiti težave. 

Kakšen je nov način spletnega nakupovanja, ali je v uporabi od začetnika tega 

leta? Odgovarja Matjaž Ropret iz Tehnozvezdja in pojasnjuje, zakaj je nova metoda 

še varnejša.  

Ste spretni za volanom? Ali obvladate vožnjo v dežju, bočno parkiranje in veste, 

kako delujejo nove avtomobilske tehnologije? Predpovejte se tako, da rešite naš 

test . 
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