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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 6. številka brezplačne regijske 
revije Informator365–Obala, kjer boste našli 
informacije, koristne nasvete, strokovne članke 
in predstavitve podjetij iz vaše regije. 
Informator365–Obala izhaja v nakladi 25.000; 
dobijo ga gospodinjstva v naslednjih občinah: 
Koper, Izola, Piran in Ankaran.
Informator365–Obala 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

Zabaviščni vodni park 
Robert Cigoj s.p
Ulica svobode 22
6310 Izola

• aquapark portorož 
  centralna plaža
• aquapark strunjan 
  plaža talaso

 041 778 030
 napihnjencki@gmail.com
 wibit.slovenija@gmail.com

     napihnjenčki

osvežujoča 
zabava za

vso družino

 napihnjencki@gmail.com
 napihnjenčki
 wibit.slovenija@gmail.com
 zabaviščni vodni park Portorož

Robert Cigoj s.p.
Ulica svobode 22
6310 Izola

 041 778 030

 05 640 13 33
 darsen@siol.net
 www.darsen.si

Darsen d.o.o.
Polje 21 (Ruda center)
6310 Izola

 05 640 13 33
 darsen@siol.net
 www.darsen.si

Darsen d.o.o.
Polje 21 (Ruda center)
6310 Izola

studio
Izola

-50% na KUHINJE

-30% na 
CENTER

Akcijski popust velja do 15.6.2017.
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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

Koncesionar leta 2016 
 05 611 61 11
 prodaja@nova-olimpija.si

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

P208_NovaOlimpija_sept2016_195x112.indd   1 06/09/16   17:26

 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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Vsak turist (in popotnik) se poleg 
občudovanja vsega novega 
obenem izpostavlja določenemu 
tveganju za zdravje, ki ga dolo-
čajo kraj, čas, način in trajanje 
potovanja. Vsako potovanje v ne-
znane in tuje kraje zahteva tako 
dobro psihofizično kot zdravstve-
no pripravljenost. Med slednjo 
prištevamo poleg predhodnega 
posveta (pregleda) pri osebnem 
zdravniku še tako imenovano 
»potovalno lekarno«. To so 
zdravila in materiali, ki jih nese 
popotnik s seboj in s katerimi si v 
kritičnih zdravstvenih trenutkih 
pomaga sam. Vsako zdravilo obe-
nem predstavlja tudi past, ki nas 
na potovanju lahko bolj ali manj 
negativno preseneti. Potovalna 
lekarna mora biti prilagojena 
posamezniku (pomembni so sta-
rost, spol, fizična pripravljenost, 
bolezenska zgodovina), zatorej 
se bo potovalna lekarna za npr. 
nekega kroničnega bolnika z 
zvečanim krvnim tlakom razliko-
vala od tiste za novorojenčka ali 
nosečnico. 
      V tabeli je prikazana osnovna 
lekarna za prvo pomoč v krizni 
situaciji. Vsak turist bo lahko še 
kaj dodal (ali odvzel), smiselno 
je, da se o tem pogovorite s svo-
jim osebnim zdravnikom.
      Potovanja v manj razvite 
države ne glede na celino imajo 
nekatere skupne  lastnosti. V 
deželah, kjer vlada tropsko/sub-
tropsko podnebje, velja opozorilo 
glede pitja vode in uživanja 
hrane. Popotniki lahko pijejo 
samo prekuhano vodo (vreti 
mora 5 minut) oziroma vodo iz 

plastenk z originalnim zapeča-
tenim zamaškom. Hrana naj bo 
dobro prekuhana ali zapečena.
      V primeru driske, kar pomeni 
več kot tri iztrebljanja blata dnev-
no, moramo običajno poseči po 
antibiotiku. Medicinskega oglja v 
tropih NE priporočamo. Zelo po-
membna je riževa dieta. Driska, 
bruhanje pa tudi močno znojenje 
vodijo posledično k dehidraciji 
organizma. Na potovanjih v 
tropskih krajih priporočamo pitje 
tekočine, tudi če še NISMO žejni. 
Najbolje je, če imamo s seboj 
oralno rehidracijsko raztopino, ki 
si jo lahko kupimo že v slovenski 
lekarni. V stiski si jo pripravimo 
sami. Tudi Coca Cola, juha ali 
sadni sokovi so primerni za zdra-
vljenje dehidracije.
      Če driska, slabost in žeja ne 
prenehajo kljub vsem pripo-
ročenim ukrepom, moramo 
obiskati tamkajšnjega zdravnika. 
Priporočam, da se že v Sloveniji 
zavarujete in si pocenite ter olaj-
šate plačilo zdravstvenih storitev 
v tujini. Pred daljšim potovanjem 
obiščite zobozdravnika.
Seveda ne pozabite na zdravila, 
ki jih morate že doma redno je-
mati (kontracepcijske tablete, ta-
blete proti zvečanemu krvnemu 
pritisku, tablete za zdravljenje 
sladkorne bolezni …) in na zah-
tevano protimalarično zaščito 
(tablete in lokalne pripravke). 
Malarija je v tropskih deželah 
nevarna in življenjsko ogrožajoča 
bolezen. Ne sprenevedajte se in 
nikar ne recite NE preventivi, če 
je le ta za določeno deželo pred-
pisana. Pameten popotnik bo 

imel v svoji »lekarni« tudi nekaj 
sanitetenega materiala, kremo 
za sončenje (z visokim zaščitnim 
anti UVA in anti UVB faktorjem), 
kondome, tampone, spiralo proti 
komarjem.
      Vsa zdravila imejte pri sebi 
kot osebno prtljago v potniški 
kabini, razen ostrih predme-
tov. Za brezskrbno prenašanje 
določenih zdravil potrebujete 
tudi zdravnikovo poročilo o 
bolezni in diagnozo (npr. pri 
injekcijah proti alergiji za čebelji 
pik) in tudi sicer priporočam, 
da kroničnim bolnikom osebni 
zdravnik napiše kratko poročilo 
o bolezni (z latinsko diagnozo) 
ter o zdravilih, ki jih bolnik redno 
prejema. Ob obisku zdravnika 
v »daljnih« krajih boste olajšali 
težave s sporazumevanjem sebi 
in tamkajšnjemu zdravniku.
      Zdravila, ki jih potrebujete za 
potovanje, si morate kupiti sami 
s predhodnim zdravnikovim 
(»belim«) receptom, saj sistem 
slovenskega zdravstvenega 
zavarovanja tovrstnih stroškov 
ne krije.
      Jet lag – kaj je to? S tujko mu 
pravimo »cirkadiana disritmi-
ja« in se pojavi pri potovanju 
z letalom vzdolž več kot dveh 
časovnih pasov zaradi hitro 
spremenjenega časa (dan/noč) 
glede na tistega, na katerega smo 
bili navajeni doma. Človekova 

»notranja ura« spanca in budno-
sti se začasno poruši, s tem se 
spremeni izločanje melatonina. 
To ni bolezen, lahko pa močno 
obremenjuje določene popotnike 
in jim poslabša kvaliteto bivanja 
na poti (posebno zaradi zaspano-
sti in nezbranosti, če bodo npr. 
na potovanju vozili) v prvih dneh 
potovanja. Več težav povzroča 
organizmu prilagajanje »novemu 
času« pri potovanju na vzhod kot 
na zahod. Traja nekaj dni in se 
od posameznika do posameznika 
razlikuje (pravimo, da se telo pri-
lagaja na normalo »po en dan« 
za vsako novo časovno cono). 
Ob prihodu poskušajte čim bolj 
slediti življenju po »tamkajšnjem 
času«, hranite se in pojdite spat 
po »novi uri«, izpostavljajte se 
dnevni svetlobi.
      Poudarjam: pred odhodom 
se posvetujte s svojim osebnim 
zdravnikom in z osebo, ki je prav-
kar prispela in dežele, kamor se 
vi odpravljate. Velikokrat boste 
prav od popotnikov izvedeli 
najbolj natančne informacije o 
tuji deželi.
      Potovanje naj vam bo v 
užitek, umiritev in srečo, ne pa v 
breme in hitenje. Pa srečno pot 
tja in nazaj!
Mojca Miholič, dr.med., speci-
alistka druž.med. 

Slovenci radi potujemo in radovedno 
spoznavamo tuje kraje, kulture 
in običaje. Nekateri potujejo 
raje organizirano, s turističnim 
vodenjem, nemalo pa se jih podaja 
v svet v lastni »organizaciji«. Še  
preden natančneje načrtujemo 
potovanje, moramo vedeti, kako in 
na kakšen način bomo potovali.                                              

nasveti za primerno pripravo 
pred dopustom/potovanjem

1. sanitetni material
    povoji
    hansaplast
    plastični šivi
    komprese
    elastični povoj
    pestovalna ruta

2. »fini« pripomočki
ostre škarje, pinceta
varnostne sponke
ščipalnik za nohte
termometer
ušesni čep
injekcijska igla in brizgalka

3. pripomočki za higieno    
    in bivanje

repelent proti komarjem
krema za sončenje 
antiseptično čistilo za kožo
mreža proti komarjem 
sterilizator za vodo 
(če imate dojenčka) 
kondomi

4. zdravila
tablete proti malariji 
po potrebi ali predpisu
antibiotik proti driski
tablete proti bolečinam 
(paracetamol in nesteroidni 
  antirevmatik)
antibiotik »širokega 
spektra« (penicilin)
antihistaminik 
(proti alergiji)
antacid (proti zvečani 
želodčni kislini)
tablete proti bruhanju
tablete proti krčem
uspavalo
vsa zdravila, ki jih redno 
jemljete že doma
prašek za rehidracijo
antibiotična krema

*delno povzeto po 
health&travel, aventis pasteur msd

potovalni seznam*
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BMW SERIJE 3 JOY3 EDITION Z 
BOGATO OPREMO ŽE ZA 31.990 EUR 
ALI 300 EUR NA MESEC.*

PREPUSTITE
SE UŽITKU.

*Primer izračuna za BMW 318d Limuzina JOY3 Edition: fi nančni leasing • predračunska vrednost vozila: 31.990 EUR • plačilo na začetku 11.196,50 EUR • število 
obrokov: 84-mesečno plačevanje: 300,75 EUR • skupni znesek fi nanciranja: 21.279,59 EUR • letna obrestna mera: 5,00 %, ki je spremenljiva in vezana na 3-mesečni 
Euribor • EOM: 5,84 % na dan 17. 3. 2017 • redna cena vozila, z vključeno opremo iz posebne ponudbe je 42.655 EUR • ponudba ne vključuje stroškov priprave in 
transporta vozila. Finančne ponudbe so neobvezujoče in BMW Financial Services si pridržuje pravico do spremembe pogojev ali zavrnitve fi nanciranja brez dodatne 
obrazložitve. V primeru dviga pogodbene obrestne mere, posledično spremembi referenčne obrestne mere (3 mesečni EURIBOR), se lahko poveča skupni znesek, ki 
ga mora leasingojemalec plačati po pogodbi. Ponudnik fi nančnih storitev je BMW Financial Services, katerega ekskluzivna zastopnika v Sloveniji sta Gorenjska banka 
d.d. in GB Leasing d.o.o. Uvoznik si pridržuje pravico do spremembe cen in specifi kacije opreme. Cene so v EUR in vključujejo vse zakonsko predpisane dajatve. Več 
informacij dobite na 01 88 88 208, pri pooblaščenih trgovcih z vozili BMW ali na www.bmw.si. 

Kombinirana poraba goriva za vozila BMW serije 3 Limuzina in Touring: od 3,8 do 7,7 l/100 km. Emisije CO2: od 99 do 179 g/km. Emisijska stopnja: Euro6. Emisije 
NOx: od 0,0125 do 0,0584 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. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in 
PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna.

OBIŠČITE AVTO AKTIV KOPER.

Užitek v vožnji
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Pot po poteh vodnih virov 
oziroma kakor ji v gorsko-ko-
lesarskih krogih pravijo kar 
“Kontrabandske poti” povezuje 
stara vodna zajetja med vasica-
mi Koštabona, Puče in Krkavče. 
Če pa to pot podaljšamo še do 
Nove vasi, Padne in Šmarij, 
dobimo lep izlet po praktično 
neokrnjeni naravi. Večinoma 
nas pot vodi po kolovozih, ki so 
včasih povezovali vasi, sedaj pa 
so večinoma  le še namenjeni 
izletništvu in rekreaciji. 

Pot je krožna, tako da si izho-
dišče lahko poljubno izberemo. 
Recimo, da tokrat izberemo kot 
izhodišče Šmarje. Za segreva-
nje se po asvaltni cesti odpravi-
mo v smeri Križišče Puče, kjer 
se spustimo levo proti Košta-
boni. Na prvem ostrem ovinku 
zapustimo asfaltno cesto in 
zavijemo desno na kolovoz. Za 

nami je tudi najdaljši asfaltni 
odsek, od tukaj naprej pa do 
izhodišča uživamo po gozdnih 
poteh, kolovozih, zanimivih 
razgledih in si seveda ogleda-
mo lokalne znamenitosti.

Tako nas pot pripelje v Puče. 
Le-te, čeprav majhne, so razde-
ljene na več zaselkov. V kolikor 
vam čas dopušča, si jih oglejte. 
Ne bo vam žal.

Pot nadaljujemo po serpenti-
nasti poti v smeri proti Krkav-
čam. Ves čas se nam razprostira-
jo razgledi nad dolino Dragonje, 
južneje nad njo pa na Skorušico, 
Brič, Labor …

Pot je ves čas lepa in nezah-
tevna tudi za mlajše. V zasel-
ku Škrljevec zavijemo desno v 
klanec ter se po asfaltni cesti 
dvignemo do lokalne zname-
nitosti – Krkavškega kamna. 
Krkavški kamen ali tudi 

Si želite pohod ali kolesarski izlet 
daleč od mestnega vrveža in daleč 
od prometnih cest?  Zapeljite se le 
nekaj kilometrov iz Kopra, tam, kjer 
se mestni svet konča …

po poteh vodnih virov



informator365

7

Krkavčanski kamen datira tja 
v prva stoletja našega štetja. 
Na njem je izklesana člove-
ška podoba, za kar obstajajo 
različne interpretacije.

Za pučem v Krkavčah zavi-
jemo levo na kolovoz, ki nas 
pelje do Nove vasi. Sprva je 
kolovoz lep in tekoč, kasneje pa 
postane precej kamnit in se str-
meje spušča vse do s kamnom 
obdanega vodnega vira, ki leži 
pod vasjo. Sledi še kratek, a 
strm vzpon do Nove vasi.

V Novi vasi zavijemo desno 
proti vzhodu in pri zadnjih hi-
šah ponovno zapustimo asfalt 
ter zavijemo levo na gozdno 
pot, ki vodi do Padne. Tako se 
počasi spuščamo vse do pre-
čenja potoka Stari studenec, 
od tam naprej pa mimo oljčnih 
nasadov vse do cerkve sv. 
Saba, kjer nas pogled na Pa-
dno ter za njo Korte, Medljan 
in Šrgaše pusti osuple. 

Iz Padne se proti severu čez 
Brežine spustimo v dolino 
Piševca. Potok prečkamo čez 
leseni mostiček. Če ste s ko-
lesom, ne divjajte čez, ampak 
sestopite s kolesa in peš preč-
kajte most. Le-ta in kdor ga je 
naredil, vam bosta hvaležna. 
Enkrat ko ste na mostičku, 
opazujte potoček pod vami, 
saj vas lahko pozdravi tudi 
potočni rak. Od tukaj naprej 
sledi le še zahteven vzpon do 
našega izhodišča – Šmarij.

Opisana pot je dolga ca. 20 
km. Večji del poti se gibljemo 
po naravi izven glavnih cest. 
Ker je pot krožna, jo lahko  
pričnemo, kjer si to zaželi-
mo. Za zaključek, da se malo 
okprepčamo, pa obiščemo še 
kako gostilno, ki je praktično v 
vsaki vasi. Domač pršut, sir ter 
kozarec malvazije ali refoška 
se bodo vedno našli.
www.istra-mtb.net
Tomi Beškovnik 
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kratek opis delovanja
Tehnologija v sodobnih slušnih 
aparatih je v zadnjih letih 
zelo napredovala. Digitalno 
delovanje in visokozmogljivi 
procesorji omogočajo rešitve, ki 
si jih pred leti nismo mogli niti 
predstavljati. Osnovna nalo-
ga je zagotavljanje primerne 
slišnosti – a to je šele začetek. 
Zlahka zagotovijo, da so tihi 
zvoki slišni, vendar istočasno 
tudi skrbijo, da glasni zvoki 
niso preglasni in neudobni. 
Najpomembnejše za večino 
uporabnikov je, da ponovno 
lahko razumejo sogovornika, 
tudi v zahtevnejših zvočnih 
okoljih. Največ udobja nudijo 
tiste izvedbe, ki se povsod sa-
modejno prilagajajo. Brez težav 
se tudi brezžično povežejo z 
na primer mobilnim telefonom 
ali televizorjem. Poslušanje je 
ponovno užitek!

Neprijetni stranski učinki, kot 
je na primer nadležno odme-
vanje, so zdaj preteklost. Nova 
tehnologija slušnih aparatov 
omogoča učinkovito zmanjše-
vanje šumov in poudarjanje 
govora, kar olajša komunikacijo 
celo v hrupnem okolju. Čeprav 
slušni aparat ne more nikoli 
nadomestiti normalnega sluha, 
lahko bistveno izboljša slušne 
zmožnosti in omogoči razloče-
vanje glasov v različnih slušnih 
okoljih. Vsem slušni aparat ne 
pomaga enako. Pomoč je odvi-
sna od narave in stopnje izgube 
sluha, ali mogoče še pomemb-
neje, od motivacije uporabnika, 
da bo slušni aparat nosil in se 
navadil nanj.

kako do slušnega 
aparata?
Kot zavarovana oseba imate 
pravico do slušnega aparata 
za eno ali obe ušesi, če gre za 
izgubo sluha, ki je z zdravlje-
njem ni mogoče izboljšati in če 
je s preiskavami ugotovljeno, da 
je s slušnim aparatom mogoče 
doseči zadovoljiv rehabilitacij-
ski učinek.
1. korak
Z napotnico osebnega zdrav-
nika obiščite specialista ORL, 
kjer boste opravili vse potrebne 
preiskave sluha. 
2. korak
Če so izpolnjenje indikacije, 
vam bo specialist ORL izdal na-
ročilnico, s katero se oglasite pri 
dobavitelju slušnih aparatov, 
ki si ga izberete sami. Vsekakor 
ne smete izpustiti testiranja 
slušnih aparatov v AUDIO BM 
slušnih centrih.
3. korak
Ob obisku AUDIO BM slušnega 
centra boste skupaj s slušnim 
akustikom skrbno izbrali 
najprimernejšo izvedbo slušnih 
aparatov. Vsi postopki testiranja 
– tudi v domačem okolju – so 
brezplačni.
 
brezplačno 
preverjanje sluha
Morda ste v dvomih, ali obiskati 
osebnega zdravnika in pridobiti 
napotnico, ker želite le infor-
mativno informacijo o vašem 
sluhu? Rešitev je, da se oglasite 
v AUDIO BM slušnem centru in 
brezplačno preverite svoj sluh. 
Napotnica ni potrebna, priporo-
čljivo pa je, da se dogovorite za 
prosti termin. 

zakaj izbrati slušni 
center audio bm?
Smo sveži in mladostni, a zreli, 
kot bi imeli 100 let. Naš cilj je 
zagotavljati vrhunsko oskrbo 
s slušnimi aparati in slušnimi 
pripomočki v Sloveniji. Zapo-
sleni si prizadevamo, da bi 
naglušni spet lahko normalno 
komunicirali in uživali v svetu 
zvokov. Strankam omogočamo 
sproščeno počutje in zasebnost 
pri strokovni obravnavi. S stro-
kovnim pristopom, kakovostjo 
pripomočkov in storitev ter kon-
kurenčno ponudbo (najboljše 
razmerje med ceno in kvaliteto) 
smo hitro postali zaupanja vre-
den dobavitelj slušnih aparatov.

V AUDIO BM se srečujejo 
tradicija priznanih proizva-
jalcev in naša mladost. Smo 
pooblaščeni dobavitelj in servis 
za slušne aparate UNITRON, ki 
sodijo v skupino Sonova (Kana-
da/Švica), ter SONIC, ki sodijo v 

skupino William Demant (ZDA/
Danska). V ponudbo uvrščamo 
sodobno tehnologijo slušnih 
aparatov, tudi za modele slušnih 
aparatov, ki sodijo v cenovni 
standard (so brez doplačila). Na 
področju zagotavljanja kakovo-
sti in dostopne oskrbe s slušnimi 
aparati ter tehničnimi pripomoč-
ki premikamo mejnike.
Zavezujemo se, da bomo stro-
kovno poskrbeli za to, da boste 
spet čim bolje slišali in razume-
li. Potrudili se bomo, da boste 
zadovoljni. Vabljeni v slušne 
centre AUDIO BM širom Sloveni-
je, da preverite svoj sluh in našo 
ponudbo slušnih aparatov. Po 
obisku boste razumeli, zakaj je 
naš slogan: VEČ ZA VAŠ SLUH.

Več informacij o sluhu in 
slušnih aparatih preberite na 
www.audiobm.si ali na www.
audiobm.it. Zelo bomo veseli 
tudi vašega osebnega obiska 

spoznajmo sodobne 
slušne aparate

Slušni aparat je izjemno majhna 
elektronska naprava, ki naglušnim 
ponovno omogoča poslušanje 
in olajša komunikacijo. Večini 
uporabnikov in njihovim bližnjim 
drastično spremeni kakovost 
življenja – na bolje! Ali vemo, kaj 
vse omogočajo?

 059 044 054
 info@audiobm.si
 www.audiobm.si

AUDIO BM d.o.o.
Pristaniška ulica 3
(desno od hotela Koper)
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

slušni aparati
na naročilnico

slišite, 
ali mislite, 
da slišite

?

brez 
čakanja

brezplačno 
preverite 

sluh 

pokličite 
za termin
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kaj je paraliza 
obraznega živca?
Paraliza obraznega živca je 
znana tudi kot vnetje obra-
znega živca ali pareza obra-
znega živca. Gre za obolenje, 
pri katerem je glavni simptom 
značilna asimetrija obraza, 
pri čemer se na eni strani 
obraza oči in usta očitno 
ukrivijo navzdol. Pri odra-
slih osebah se najpogosteje 
pojavi pozimi in spomladi, 
a pravzaprav tudi poleti ni 
redka. Paraliza obraznega 
živca se deli na dve vrsti, tj. 
na centralno in periferno. Da-
nes bomo govorili o periferni 
obliki obolenja.

Zahodna medicina kot vzrok 
za paralizo navaja virusno 
ali bakterijsko infekcijo ali 
disfunkcijo žil. Kitajski medi-
cina pa navaja, da do paralize 
pride ob vdoru t. i. bolezno-
tvornega vetra. Oziroma, kot 
je zapisano v knjigi Splošna 
razprava o vzrokih in mani-
festacijah vseh bolezni (Zhu 
Bing Yuan Hou Lun), ko pato-
geni dejavnik veter vstopi na 
področje t. i. meridianov Yang 
Ming noge in Tai Yang roke. 

kako poteka paraliza 
obraznega živca?
Klinični znaki se razvijejo 
zelo hitro, vrhunec pona-
vadi dosežejo v nekaj urah. 
Manjšina obolelih pred 
pojavom ali v času bolezni 
čuti bolečine okrog ušesa in 
na prizadeti strani obraza. 
Oboleli lahko zjutraj pri umi-
vanju obraza in zob opazi, da 
so usta povešena. Značilna 
simptoma sta popolna izguba 
nadzora gibanja stranskih 
obraznih mišic in gubanje 
obraza. Očesna odprtina se 
poveča, guba med nosom in 
ustnico postane plitka, usta 

se povesijo, mimika obraza, 
premikanje obrvi in zapiranje 
oči na oboleli strani so pri-
zadeti, izpostavijo se zobje, 
stisk ust v položaj za žviž-
ganje in podobni gibi niso 
možni. Poleg tega se pogosto 
pojavi solzenje oči, uhajanje 
sline in zastoj hrane med 
dlesnimi in lici, pri nekaterih 
se spremeni tudi okušanje 
in poveča se občutljivost 
na zvok. Če ostane paraliza 
dolgo nezdravljena, se lahko 
pojavijo še utripanje mišic, 
mišični krči, občutek vlečenja 
in drugi neprijetni občutki na 
obrazu.       

kakšno zdravljenje 
je na voljo?
Zahodna medicina za zdra-
vljenje uporablja protivirusna 
zdravila in kortikosteroide, 
dodaja hranila za živce, kot 
so na primer vitamini. Kitaj-
ska medicina pa se osredotoči 
predvsem na to, da zaustavi 
veter, razprši mraz in poskrbi 
za ponovno energijsko pre-
točne meridiane. 

katere so specifične 
metode zdravljenja?
Zelo učinkovito se paraliza 
obraznega živca zdravi z 
akupunkturo! Torej, učin-
kovita je akupunktura, prav 
tako pa tudi zdravljenje 
z mehanskimi ali toplimi 
ventuzami, moksibustija 
(stimulacija točk ali predela 
telesa s toploto, ki jo oddaja 
goreča pelinova palčka), ma-
saža, nanašanje zdravilnih 
učinkovin na obolelo mesto 
in podobne metode. 
dr. Yao Junhao 

*Ordinacije imamo v Kopru, 
  Ljubljani, Mariboru in Celju.

Za ponovno lep in zdrav videz je 
po tradicionalni kitajski medicini 
akupunktura ena izmed najboljših 
izbir za zdravljenje paralize 
obraznega živca.                                             

paraliza obraznega živca

kitajska 
medicina

diagnostika • akupunktura • akupresura

DIAGNOSTIČNI PREGLED IN 
3X AKUPUNKTURA

Akcijska cena: 84 € 
Redna cena: 120 €

akcija

 040 206 744
 koper@kitajska medicina.si
 www.kitajskamedicina.si

Kitajska medicina
Vojkovo nabrežje 29 
6000 Koper*
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V vseh fazah presnovnega 
procesa imajo izjemno vlogo 
vitamini.  Poleg vitaminov sta 
zelenjava in sadje bogata še 
z dragocenimi antioksidanti, 
ki nevtralizirajo agresivne 
proste radikale v vseh naših 
celicah. Prav ti prosti radikali 
so povzročitelji številnih bole-
zni sodobnega časa.   
Če presnovo oskrbujemo z 
dovolj vitaminov, je učinko-
vita in brezhibna, kar nam 
zagotovi dovolj energije za 
vsak dan, dovolj hormonov 
sreče v možganih in hitro 
prenovo celic. 

prava hrana za energijo
Nasprotno pa pomanjkanje 
vitaminov upočasni ali ustavi 
pridobivanje energije, zaradi 
česar smo nenehno utrujeni 
in šibki. Upočasni se tudi na-
stajanje neurotransmiterjev, 
ki so potrebni za delovanje 
možganov in živčevja, kar 
povzroča razdražljivost, ne-
mir, slabo voljo, občutljivost 
za bolečine in moten spanec.
V zrelih letih je zaradi manj 
učinkovitih procesov v našem 
organizmu  za prehrano ustre-
zna zelenjava še  pomembnej-
ša. Dobro se je držati še nekaj 
dodatnih pravil, saj se z leti 
zmanjšuje potreba po vno-
su kalorij, spremeni se tudi 
potreba po antioksidantih, 
vitaminih in mineralih, ki jih 
potrebujemo več. Zato je zelo 
pomembno, da v prehrano 
vključimo dovolj zdrave zele-
njave in sadja. Tega naj bo več 

kot polovica v naših obrokih. 
Z leti se zmanjša absorpcija 
omenjenih hranil skozi čre-
vesno steno. Tako se poveča 
potreba po vitaminih C, E in D 
ter po vitaminih iz B-skupine, 
zlasti B6 in B12.

pomembna vloga 
vitaminov b-skupine
Sodoben način življenja in 
prehranjevanja s predelano, 
vitaminsko osiromašeno hra-
no pa prispeva k temu, da do-
sti ljudi trpi za pomanjkanjem 
vitaminov skupne B. Med 
pogoste simptome spadajo 
predvsem potrtost, depresija, 
slabša koncentracija, sivenje 
las, povečana vrednost hole-
sterola v krvi.

Vitamin B1 imenujemo tudi 
hrana za možgane, saj poskr-
bi, da se ogljikovi hidrati pri-
merno razgradijo v glukozo, 
ki jo naši možgani potrebujejo 
za nemoteno delovanje. Če 
zaradi pomanjkanja tega vi-
tamina pride do pomanjkanja 
razpoložljive glukoze, smo 
najprej nejevoljni in razdra-
ženi, nato nam upada umska 
sposobnost, počutimo se zelo 
utrujeni, vse to vpliva na naše 
poklicno in zasebno življenje.

Vitamin B2 nam zagotavlja 
pridobivanje energije iz 
maščob. Zelo pomemben je za 
ljudi, ki so športno aktivni. 

Vitamin B3 sodeluje pri 
različnih presnovnih reakci-

jah, pri katerih se razkrajajo 
ogljikovi hidrati, maščobe in 
beljakovine. Kožo ohranja 
lepo in zdravo. 

Vitamin B5 skrbi za sijočo 
kožo in lesketajoče lase. 

Vitamin B6 ključno vpliva na 
imunski sistem in delovanje 
možganov, saj omogoča hitro 
tvorbo imunskih celic in neu-
rotransmiterjev iz beljakovin.

Vitamin B12 je pomemben 
za delovanje živčnih celic 
v možganih in perifernih 
živcih. Njegovo pomanjkanje 
je lahko vzrok duševnih mo-
tenj. Potrebujemo ga v zelo 
majhnih odmerkih, je pa po-

manjkanje pogosto posledica 
motenj v delovanju želodca 
ali tankega črevesja.

Večje količine sladkorja 
v prehrani poškodujejo in 
spremenijo črevesno floro, 
zato črevesne bakterije ne 
ustvarjajo več lastnih vitamin-
nov skupine B. Sovražnika 
vitaminov B sta tudi alkohol in 
črna kava.

Vsi vitamini iz skupine B so 
vodotopni in jih organizem ne 
more shranjevati v zalogah, 
temveč vse viške izloči. Izjema 
je le vitamin B12, ki se v jetrih 
shranjuje tudi več mesecev.
Marjan Radetič dr.med. 

Iz vseh sestavin hrane se naš 
organizem v pol leta v celoti 
obnovi, večji del vsakega 
obroka pa porabimo za sprotno 
proizvodnjo energije v vseh 
celicah telesa. Toda hranilne 
snovi telo uporabi le, če jih najprej 
razgradi, nato pa spet sestavi in 
vgradi v celice. 

prevzemimo odgovornost 
za izbor hrane

V klubu Zdravi in vitalni, Koper, imamo še nekaj prostora na:

Info: 031 600 510  ali 051 302 813                                                           

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

• pilates velike žoge •                                                                                                                                                
• pilates tibetanske vaje •                    

Vaje potekajo v prostorih kluba na Razgledni ulici 9,
na Markovcu, Koper.        



informator365

11

Sezone rasti rastlin v domačem 
vrtu, ko nastanejo ugodni pogoji 
za razvoj rastlinskih bolezni, 
nikakor ne smemo začeti brez 
določenih nepogrešljivih 
sredstev, ker učinkovito okrepijo 
rastline in preprečijo razvoj 
bolezni. Med temi sta zagotovo 
izdelka BioPlantelle: Cuprovin 
in Chitosan.

Bakrena sredstva največkrat 
uporabljamo v času mirovanja 
rastlin, vendar  odlično delujejo 
tudi med rastjo za preprečevanje 
pojavljanja bolezni, boljši razvoj 
rastlin in večji pridelek. 

V času rasti rastline škropimo 
foliarno (po listih), ker na ta 
način izboljšamo sprejem hranil 
v rastlino. Sredstvo Cuprovin 
pospešuje fotosintezo in 
encimatske procese, istočasno 
pa deluje proti širokemu spektru 
glivičnih in tudi bakterijskih 
bolezni. Obenem je neškodljivo 
za čebele in ima zelo majhen 
vpliv na druge koristne žuželke. 

Škropljenje vrtnin in sadja 
v rastni fazi: korenje višine 15 
cm škropimo v koncentraciji 10 
g/10 l vode. V deževnih dneh  za 
preprečevanje čebulne plesni 
škropimo po presajanju ali ko je 
rastlina visoka 15 cm. Uporabimo  
10 g/10 l vode in  škropljenje 
ponovimo čez 10 dni. V času 
pojava bolezni paradižnik 
poškropimo po listih in tudi 
plodovih v koncentraciji 10 g/10 
l vode. BioPlantella Cuprovin 
50 vsebuje tudi kalcij (Ca), zato 
deluje proti pojavu gnilobe 
okoli muhe na plodovih. Jagode 
škropimo pred cvetenjem in 
po obiranju v koncentraciji 10 
g/10 l vode. Oreh zavarujemo 
tako, da škropimo pred in po 
cvetenju v koncentraciji 20 g/10 

l vode oziroma 30 g/10 l vode in 
ponovimo 3x v razmaku 3 tednov. 
Bakreni pripravek Bioplantella 
Cuprovin 50 je pakiran v 
vrečke po 10 g in je praktičen 
za uporabo pri vrtičkanju. 
Sredstvo je enostavno dostopno 
uporabnikom, ker se prodaja 
brez izkaznice.

okrepimo celično steno 
rastlin
V pomoč pri varovanju pred 
različnimi boleznimi bo vso 
sezono tudi 100 % naravno 
organsko sredstvo BioPlantella 
Chitosan iz hitina – lupin in 
skeletov  členonožcev.  Le-ta 
sproži obrambo rastlin proti 
patogenim glivam in bakterijam. 
Sredstvo odebeli celično steno 
rastlin, skozi katero bolezen ne 
more prodreti in okužiti rastlino, 
prepreči glivične in bakterijske 
okužbe ter učinkovito deluje 
proti virusom. 

Pred sejanjem namočimo 
seme v raztopino sredstva in 
zagotovimo boljšo in hitrejšo 
kalitev. Med rastjo škropimo s 
sredstvom v koncentraciji 4 g/10 
l vode, kar zadostuje za 100 m2. 
Škropimo največ 8x v sezoni, 
med škropljenji pa naj bo vsaj 
2 tedna.

Sredstvo Chitosan je 
pokazalo odlične rezultate proti 
paradižnikovi in krompirjevi 
plesni in izjemno dobro 
učinkovanje proti pepelovkam in 
plesnim na solatnicah, posebno 
v hladnem in vlažnem delu 
leta, to je spomladi in jeseni, ko 
je dejansko na vrtu predvsem 
listnata zelenjava. 
Strokovnjaki agronomi
Kluba Gaia 

S strokovnjaki Kluba Gaia 
pripravljamo nasvete in odgovore 
na vprašanja naših bralcev. Kadar 
naletite na nerazrešljivo oviro, 
pokličite brezplačno številko Kluba 
Gaia 080 81 22 in skušali bodo najti 
najboljšo rešitev.

klub gaia svetuje:
naredimo rastline odporne

Vrtnarite skupaj z nami. 
Brezplačni nasveti:  080 81 22
www.klubgaia.com | gaia@klubgaia.com
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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
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 040 889 933
 selitve.servus@gmail.com

Servus d.o.o.
Kastelec 11c
6275 Črni Kal

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

Timiko d.o.o.
Hrvatini 122
6280 Ankaran

TIM
IKO

ASISTEN
CA

24
/7

SKORAJ VSE
ZA OGREVANJE

POOBLAŠČENI  SERVIS - DELAMO PO CELI SLOVENIJI!

031 480 675   •   031 300 299   •   031 301 731

SERVIS PLINSKIH PEČI

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

 031 637 176
 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 
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Električna energija, pridobljena 
iz obnovljivih virov, se lahko 
uporabi za celotno ali delno 
pokrivanje lastnega odjema 
električne energije z napravo 
za samooskrbo na podlagi neto 
merjenja. Uredba določa, da 
je največja dovoljena nazivna 
moč naprave za samooskrbo, 
priključene na notranjo nizko-
napetostno električno inštala-
cijo objekta, 11 kVA oz. 11 kW 
in ne sme presegati priključne 
moči iz soglasja za priključitev.

Neto merjenje električne 
energije poteka na letnem nivo-
ju. Neto merjenje omogoča la-
stniku naprave za samooskrbo, 
da višek proizvedene električne 
energije posodi v omrežje 
(energija se porabi na lokalnem 
nivoju, v bližnjih stavbah) ter jo 
vzame iz omrežja, ko naprava 
ne proizvaja energije. Lastniki 
naprav za samooskrbo bodo 
tako za celo leto prejeli samo 
en račun za električno energijo, 
ki bo upošteval razliko med 
porabljeno in proizvedeno ele-
ktrično energijo. Če bo naprava 
za samooskrbo pravilno dimen-
zionirana, lastnik naprave 
praktično ne bo imel stroškov 
z električno energijo, saj je 
bo na letni ravni proizvedel 
toliko, kot je bo tudi porabil. V 
primeru viškov energije bo te 
brezplačno prevzel dobavitelj 
električne energije, s katerim 
ima lastnik naprave sklenjeno 
pogodbo o neto dobavi. Lastnik 
naprave bo moral še vedno 

plačevati stroške omrežnine in 
prispevka za SPTE in OVE, ki 
so vezani na obračunsko moč 
odjemnega mesta. Ker se napra-
va za samooskrbo priključi na 
notranjo inštalacijo stavbe, se 
obstoječe merilno mesto stavbe 
ne spreminja. Edina spremem-
ba, ki je potrebna, je zamenjava 
obstoječega števca z novim 
dvosmernim, ki omogoča tudi 
daljinsko odčitavanje. Zato se v 
veliki meri tudi poenostavi ad-
ministrativni postopek. Lastnik 
naprave bo moral zaprositi za 
dopolnitev oziroma spremembo 
obstoječega soglasja za priklju-
čitev in skleniti z dobaviteljem 
pogodbo o neto dobavi.

 
osončenje in velikost 
elektrarne
Lastna domača sončna elek-
trarna je namenjena za pokri-
vanje lastne porabe električne 
energije, zato je pomembno, da 
je sončna elektrarna ustrezno 
dimenzionirana. Osnovni izho-
diščni podatek pri dimenzioni-
ranju velikosti je letna poraba 
električne energije odjemalca 
in njegove potrebe po električni 
energiji v prihodnosti. Letno 
porabo odjemalec hitro določi 
na podlagi računov za eno leto, 
porabo v prihodnosti pa na 
podlagi načrtovanja poveča-
nja porabe električne energije 
(ogrevanje z toplotno črpalko, 
električni avto …). 

Pri postavitvi sončne elek-
trarne igra veliko vlogo položaj 

strehe objekta, na katerem od-
jemalec želi zgraditi elektrarno. 
Pomembni so predvsem naklon 
in usmeritev strehe ter uporab-
na površina strehe brez ovir 
(drevesa, sosednje stavbe…), 
ki zaradi senčenja zmanjšujejo 
optimalno uporabno površino. 
Najboljše delovanje domače 
sončne elektrarne dosežemo 
v primeru, da module name-
stimo na južni del strehe z 
naklonom od 30 do 35°, vendar 
tudi odstopanje nima večjega 
vpliva na končno proizvodnjo. 
Izgube pri postavitvi mikro 
sončne elektrarne na naklon 
strehe od 15 do 40° so zanemar-
ljive. Fotovoltaične module je 
mogoče namestiti na vse vrste 
kritin in ostrešij. Preveriti pa je 
potrebno, ali bo streha prene-
sla dodatne obremenitve zaradi 
teže modulov. Povprečna teža 
mikro sončne elektrarne na 
strehi se giblje med 15–20 kg/m2 
– odvisno od sistema pritrjeva-
nja in postavitve.

Pri gradnji mikro sončne 
elektrarne je nujna zamenja-
va števca porabe električne 
energije, če na obstoječem 
merilnem mestu še ni name-
ščen digitalni, dvosmerni 
števec, predpisan po navodilih 
sistemskega operaterja dis-
tribucijskega omrežja SODO. 
Strošek zamenjave števca 
porabe električne energije se 
zaračuna kupcu oziroma inve-
stitorju male sončne elektrarne 
za samooskrbo. Zamenjavo 

izvede pristojno distribucijsko 
podjetje, cena števca znaša 
okrog 300 € + DDV.

Investitor mora pred gradnjo 
vložiti zahtevo za izdajo soglas-
ja za priključitev elektrarne 
na elektroenergetsko omrežje. 
Navodila in pomoč najdete na: 
https://www.sodo.si/za-doba-
vitelje/uredba-o-samooskrbi-z-
-elektricno-energijo-iz-ove-in-
-navodila

nepovratna sredstva eko 
sklada
Eko sklad, slovenski okoljski 
javni sklad, je objavil javni 
poziv, namenjen dodeljevanju 
nepovratnih sredstev občanom 
za naprave za samooskrbo z 
električno energijo. Nepovra-
tna finančna spodbuda bo 
lahko dodeljena za naprave, 
ki imajo nazivno električno 
moč do največ 11 kVA, če bodo 
te nameščene na ali ob stav-
bi, ki je zgrajena na podlagi 
pravnomočnega gradbenega 
dovoljenja. Višina nepovratne 
finančne spodbude bo znašala 
do 20 % priznanih stroškov 
naložbe, ki vključujejo strošek 
nakupa in montaže naprave ter 
pripadajočih električnih inšta-
lacij in opreme, vendar ne več 
kot 180 € za 1 kVA inštalirane 
nazivne električne moči napra-
ve za samooskrbo z električno 
energijo. 
Primož Krapež, ENSVET 

samooskrba 
z električno energijo

Kdor si želi zagotoviti energetsko 
neodvisnost, ima odprto pot. V 
začetku leta 2016 je v veljavo vstopila 
Uredba o samooskrbi z električno 
energijo iz obnovljivih virov 
energije, ki gospodinjskim in malim 
poslovnim odjemalcem omogoča 
samooskrbo z električno energijo 
iz obnovljivih virov energije (kot so 
sonce, veter in voda).
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Za potrošnike brezstične bančne 
kartice nikakor več niso novost, 
saj je pri nas število izdanih kar-
tic že krepko preseglo milijon. 
S temi karticami lahko svoje 
nakupe plačujemo na več deset 
tisoč naslovih; večjim trgovcem, 
drogerijam in bencinskim čr-
palkam se pridružuje vedno več 
manjših trgovin. Takšne kartice 
pri nakupu ni več treba dati iz 
rok in jo vtakniti v režo na bralni 
napravi, pri manjših plačilih pa 
večinoma tudi ni treba vnesti 
PIN-a (osebne identifikacijske 
številke). Pri potrošnikih smo 
opazili dve vrsti reakcije na to 
novo obliko plačila: nekateri jo 
uporabljajo z veseljem, ker se 
jim zdi plačevanje na ta način 
enostavnejše, druge pa skrbi, saj 
se jim zdi, da je mogoče takšne 
kartice lažje zlorabiti.

kako deluje brezstično 
plačevanje?
Kartica, ki omogoča brezstično 
plačevanje, vsebuje čip, na ka-
terem so shranjene informacije 
o vašem bančnem računu, in 
anteno, ki omogoči komunici-
ranje s čitalnikom, na primer s 
plačilnim terminalom v trgovini. 
Takšna kartica je označena s 
posebnim simbolom, podobno 
pa so označene tudi naprave, 
na katerih lahko brezstično 
plačujete.
Ko se na plačilnem terminalu 
izpiše znesek, ki ga je treba 
plačati za nakup, svojo kartico 
samo približate. Na primerni 
razdalji se čip aktivira, ko pa 
ga terminal prepozna, se začne 
šifrirana izmenjava podatkov, ki 
so potrebni za plačilo. Na koncu 

kartični terminal potrdi sprejem 
plačila, da je bilo uspešno opra-
vljeno, pa prepoznate po pisku 
in prižganih lučkah.

kakšne so prednosti nove 
tehnologije?
Brezstično plačevanje naj bi bilo 
hitrejše od običajnega plačeva-
nja s kartico in z gotovino. Tega 
se seveda veselijo trgovci, saj 
lahko v krajšem času »obdelajo« 
več strank in tako prihranijo 
pri stroških dela. Od nadejane 
povečane uporabe kartic na 
račun gotovine si bankirji in 
ponudniki kartic obetajo večje 
dohodke od provizij. Takšen 
način plačevanja pa je lahko 
udobnejši in hitrejši tudi za 
tiste potrošnike, ki vedo, kako 
deluje in so se nanj navadili. V 
prihodnosti lahko pričakujemo 
več brezstičnega plačevanja, pri 
čemer pa je plastična kartica le 
vmesni korak. Najverjetneje jo 
bo nadomestil mobilni tele-
fon. Pri nas sorodno rešitev že 
ponuja Intesa Sanpaolo Bank z 
"Wave2Pay".

so brezstična plačila 
varna?
Plačevanje s kartico na brezsti-
čen način ni nič bolj tvegano 
od drugih načinov plačevanja 
s kartico. Čip na kartici lahko 
podatke sporoča le na razda-
lji nekaj centimetrov in le v 
povezavi s posebnimi čitalniki. 
Banke zatrjujejo, da je minimal-
na verjetnost, da bi isti nakup 
plačali večkrat ali da bi s kartico 
plačali po nesreči.
 V javnosti že od same uvedbe 
brezstičnih kartic krožijo zgodbe 

o tveganju, da vam lahko nekdo 
s kartice na skrivaj s posebnim 
čitalnikom presname podatke o 
kartici in tako pride do vašega 
denarja. To tveganje se do zdaj 
v praksi ni potrdilo, saj je treba 
poseben čitalnik za snemanje 
podatkov zelo približati kartici, 
obenem pa na čipu ni shranje-
nih veliko podatkov. S temi tako 
ni mogoče izdelati dvojnika kar-
tice ali pa nakupovati na spletu, 
saj je treba tam vnesti tudi ime, 
enkratno geslo, poslano na 
mobilni telefon, ali pa trimestno 
kodo, izpisano na zadnji strani 
kartice. Kljub temu nekateri 
potrošniki kartico še dodatno 
zavarujejo z aluminijasto folijo 
ali pa kupijo zanjo poseben 
ovitek.

plačevanje brez pin-a
Banke so na brezstičnih karti-
cah omogočile plačilo brez PIN-a 
za nakupe v vrednosti manj kot 
15 evrov, da bi tako predvsem 
trgovcem omogočile še hitrejše 
opravljanje plačil. Potrošniki so 
se že navadili na to, da je PIN 
garant za varno plačevanje, 
zato je ta ukrep pri marsikom 
povzročil zaskrbljenost, da ne 
bi bilo v primeru kraje kartice 
mogoče opraviti več zaporednih 
manjših nakupov. Banke sicer 
kot dodaten varnostni ukrep 
omejujejo število in skupno 
vrednost zaporednih transakcij 
brez PIN-a, pri čemer pa potro-
šnikom varnostnih ukrepov ne 
razkrijejo vedno. Omejitve naku-
pa brez PIN-a so lahko v drugih 
državah, kjer uporabljajo evro, 
drugačne. V Avstriji vam tako ne 
bo treba vnesti PIN-a do plačila 

v znesku 25 €, plačila brez PIN-a 
pa naj ne bi bila mogoča zunaj 
evrskega območja.

kako varno uporabljati 
brezstično kartico?
• Kartice ne dajajte iz rok, še po-
sebej, če se plačilo izvede zunaj 
vašega vidnega polja.
• Kartico skrbno hranite, PIN 
pa naj ne bo shranjen v bližini 
kartice.
• Redno pregledujte promet na 
svojem bančnem računu.
• Pri sebi vedno hranite telefon-
sko številko za preklic kartice.
Dodatno orodje za pregled nad 
svojimi plačili pridobite tako, da 
se naročite na SMS-obvestila o 
opravljenih plačilih s kartico. To 
storitev priporočajo tudi banke. 
Zoprno pri tem pa je, da boste 
morali to storitev plačati, stroški 
zanjo pa se gibljejo od 0,65 € do 
1,60 € mesečno za kartico.
Če bo vaša kartica zlorabljena, 
vam mora banka vrniti škodo, 
če niste ravnali hudo malomar-
no. Zlorabo ali krajo kartice mo-
rate nemudoma sporočiti banki 
in policiji ter od njih pridobiti 
zapisnik. Banke bodo praviloma 
izkoristile zakonsko določilo, da 
potrošnik sam jamči za škodo 
do 150 € (ta znesek bo naslednje 
leto predvidoma znižan na 50 €).
Zveza potrošnikov Slovenije
www.zps.si  

V prihodnosti bomo lahko velik del 
plačil opravili brezstično. Vedno 
več potrošnikov pa uporablja to 
tehnologijo že danes, saj imajo v 
denarnicah kartice z brezstično 
tehnologijo. V ZPS smo preverili, 
kaj je treba vedeti o brezstičnih 
karticah in njihovi varni uporabi.                                                   

brezstične kartice
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sudoku/pobarvanka
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