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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 8. 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

napihnjeNCki
Izposoja napihljivih igral
(od najmanjsih do takih za solarje),

XXL KOCK, SKOKIC, 

POGANJALCEV, RAZNIH IGER in 

veliko drugega za otrOSke 

zabave, praznovanja, 

poroke in ostale 

prireditve.

^
^

^^

 041 778 030
 napihnjencki@gmail.com
 napihnjenčki

Robert Cigoj s.p.
Ulica svobode 22
6310 Izola

 041 567 720
 image@siol.net

Image d.o.o.
Liminjanska cesta 96
6320 Portorož

• Poslujte legalno,
   registriramo vam dejavnost
• Opravljamo kompletno 
   računovodstvo za sobodajalce
• Pomagamo vam pri optimizaciji vaših 
   oglasov na Booking.com in airbnb 
• Smo vaši so-gostitelji 
  (marketing, komunikacija z gosti, 
   urejanje rezervacij …)

sobodajalci
oddajate nastanitev turistom? 

bi, pa ne veste kako?
bi radi povečali zasedenost?

  041 657 350
 info@batega.si

Sabina Tovornik s.p.
Obala 134 
(v Luciji poleg mesnice)
6320 Portorož

• Vsakodnevna sveža ponudba •
• Osebna in poslova darila lokalnega značaja •

• Izdelki manjših lokalnih pridelovalcev in vinarjev •
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Izlet pričnemo v vasi Podpeč. 
Na začetku vasi, iz koprske 
smeri, zavijete levo na maka-
damsko pot. Pot je speljana 
tik pod steno, na levi strani se 
razprostira pogled od Hrasto-
velj pa vse do Kubeda, črnokal-
skega viadukta in Tržaškega 
zaliva. Obstaja kar nekaj razlag, 
kako so Hrastovlje dobile svoje 
ime. Govori se, da je bila okoli-
ca Hrastovelj včasih poraščena 
s hrast-ovimi drevesi, v vasi 
pa so iz hrastovega lesa delali 
oglje (hrast-oglje). Pravijo tudi, 
da so Hrastovlje dobile ime po 
romarski poti Via del Cristo in 
tako najprej postale Cristovia, 
kasneje Hrastovia vse do dana-
šnjih Hrastovelj.

Sčasoma postane pot str-
mejša, vse dokler ne pridemo 
do večje ravnice, na kateri se 
cesta razcepi. Nadaljujemo 
levo, dokler se ne povzpne-
mo nad steno. Na levi boste 
opazili večji oddajnik. Splača 
se iti do njega, saj je v njegovi 
bližini lepa razgledna točka. Od 
razgledišča se vrnemo do ceste 
in nadaljujemo po kolovozu 
v smeri jugozahod. Kmalu se 
vam na desni iz grmičja prikaže 

ozka planinska pot. Nadaljujte 
pot po njej in prišli boste prav 
do roba stene. Kmalu boste opa-
zili markacije na skali, katere 
vas usmerijo nazaj pod steno, 
kjer se skriva kar nekaj jam. Naj-
bolj poznana je jama Ladrica. 
V bližini so še Smrdeča jama, 
Globoka jama in Jama velikih 
podkovnjakov.  Z vrha stene do 
jam se spustimo po klinih in 
jeklenicah.  V bližini se nahaja 
tudi cerkev Marije Snežne, na 
467 m visokem Gradišču.

Povzpnemo se nazaj na vrh 
stene in nadaljujemo  desno, 
še vedno v smeri jugozahod po 
robu stene vse do markacije, ki 
nas usmeri na jug proti stolpu 
nad Podpečjo. Do stolpa nas 
vodi lepa, vijugasta in razgle-
dna pot. Stolp je dal zgraditi 
istrski grof Ulrik Weimarski.

Bodite pozorni, le nekaj 
metrov pod stolpom je odcep, 
ki vas pripelje v jamo Grad. Ta 
je služila kot zatočišče v časih 
vpadov Turkov. Vhod v jamo 
krasi ogromen zid.

Po ogledu stolpa in jame 
se spustimo nazaj do vasice 
Podpeč. V bližini podhoda, kjer 
železnica prečka cesto, se po 

kolovozu spustimo proti dolini, 
dokler ne najdemo odcepa 
levo, ki nas vodi proti steni, v 
smeri proti Zanigradu. 

Ves čas hodimo pod steno 
po apnenčasti polici, dokler ne 
pridemo do ostankov utrdbe. 
Tukaj, v teh impozantih stenah 
gnezdi velika uharica. V pre-
teklosti je skorajda prenehala 
gnezditi pod Štrkljevico zaradi 
plezalne stene v bližini. Z uki-

nitvijo te smeri pa se je velika 
uharica ponovno vrnila.Da več 
kot toliko ne motimo prebival-
cev teh sten, svetujem, da se po 
isti poti vrnemo nazaj na izhodi-
šče našega izleta, Podpeč. 

Sama pot je dolga približno 
9 km in je ves čas razgledna z 
vrsto zanimivosti ob poti.
www.istra-mtb.net
Tomi Beškovnik 

Kraški rob, meja med Krasom in 
Istro, Slovenci na italijanski strani 
meje mu pravijo Breg, na slovenski 
pa tudi Bržanija. Pohodnikom 
ponuja bogato izbiro izletov. Tokrat 
obiščemo Podpeč in njeno okolico.  

kraški rob–podpeč z okolico
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Sprašujem se, ali je snežna 
odeja dobra tudi za sadje. Je 
še čas za sajenje? Kako usta-
vim srne in zajce?
Zima, nizke temperature in 
sneg so vsekakor dobrodošli 
v sadjarstvu, saj sadno drevje 
zaradi njih pride v fazo miro-
vanja. Debela snežna odeja 
predstavlja zaščitno plast za 
rastline. Težava nastopi samo 
takrat, ko na sadno drevje 
pade težak južni sneg, ki lomi 
veje. Pretoplo zimsko vreme 
v decembru in januarju lahko 
botruje pozebam v spomla-
danskem času, saj se sokovi 
ne »umirijo«, kot je treba. 
Sadno drevje lahko sadite vse 
dokler zemlja ni zmrznjena. V 
sadilno jamo ne pozabite na 
dno dodati Plantella Specialno 
sadjarsko gnojilo in organsko 
gnojilo v obliki pelet Plantella 
Organik pomešati med zemljo 
ter dodati na vrh. Pred zajcem 
pri mladih drevesih zaščitimo 
predvsem deblo (koruznica, 
žična mreža), tako ne bo po-
škodovan prevodni sistem, ali 
namestimo žičnato ograjo. 

Pušpan se je letos sušil, 
močno so ga ogrožale tudi 
požrešne gosenice. Kaj lahko 
storim, da ne propade?
Pušpanova vešča Cydalima 
perspectalis je najnevarnejši 
škodljivec, ki se je v zadnjih 
letih močno razširil na pušpa-
nih. Njene požrešne gosenice 
so napadle tudi vaš pušpan. 
Ker je zelo dober letalec, se 
hitro tudi širi v našem oko-
lju. Ob prvem pojavu je treba 
takoj ukrepati s sistemičnimi 
insekticidi. Nekaj dela opravijo 
tudi ptice, ki lovijo požrešne 

gosenice. V manjših nasadih 
redno pregledujte sadike in od-
stranjujte vzdolžno progaste, 
fluorescentno zelene in črne 
gosenice s posameznimi črnimi 
pikami ter črno glavo, približno 
4 cm dolge. Gosenice sčasoma 
postajajo tudi rjavkaste barve. 
Med boleznimi jih ogrožajo 
pušpanova rja (Cylindrocladi-
um buxicola), rja pušpanovih 
poganjkov (Volutella buxi) in 
pegasta pušpanova rja (Pucci-
nia buxi). Proti rji na pušpanih 
in ostalih okrasnih rastlinah 
odlično deluje pripravek Vivera 
Ortiva, ki v prvi vrsti deluje  
preventivno, zato ga je priporo-
čljivo uporabiti pred začetkom 
okužbe. Če se suši, je najbolje, 
da spomladi izrežete suhe 
poganjke in pušpan vsaj dva-
krat poškropite s pripravkom 
Vivera Ortiva (1 m/1 l vode/10 
m2). Presledek med posame-
znimi škropljenji naj bo 7 do 
10 dni. Med vsemi boleznimi je 
najtežje ustaviti pušpanovo rjo 
(Cylindrocladium buxicola), ki 
jo z uporabo različnih fungici-
dov samo upočasnimo.

Vsako leto se sprašujem, 
kako pravilno prezimiti 
nageljne, fuksije, grmasto 
marjeto, afriški smilj, novo-
gvinejsko vodenko in ostalo 
balkonsko cvetje. Včasih opa-
zim tudi uši in plesnive liste. 
Večini balkonskih rastlin za 
prezimovanje ustreza tempe-
ratura okrog 10º C, nekatere 
pa potrebujejo vsaj 15 ali celo 
20º C. Hranimo jih v neogreva-
nih sobah, svetlih hodnikih, 
stopniščih, garažah in kleteh 
z okni. Med prezimovanjem 
sproti odstranjujemo uvele 

dele rastlin, ob toplih dnevih 
prezimovališče zračimo. Na-
geljne prezimujemo v svetlem 
in čim bolj hladnem (5º C ali 
manj) prostoru ter zalivamo 
poredko, da jim ne zgnijejo 
korenine. Fuksije prezimujemo 
na svetlem prostoru s tempe-
raturo od 10 do 15º C. Sicer pa 
so zadovoljne že, če je tempe-
ratura vsaj 5º C. Le da v takih 
pogojih rastlina odvrže liste in 
spomladi malo kasneje zacveti. 
Temperatura med 5 in 10º C 
ustreza pelargonijam, gazaniji, 
kufeji, lobeliji, mimulusu in 
verbeni. Pri temperaturi okrog 
5º C prezimujejo tudi grmasta 
marjeta, rumena lobelija. Dia-
scija prenese nizke temperatu-
re, nezaščitena tudi do –5º C. 
Zaščitena s smrečjem bo zimo 
preživela zunaj. Med 10 in 15º 
C pa se bodo dobro počutile 
afriški smilj, bidens, heliotrop, 
lantana, lotus, viseči slak, 

bakopa in moljevka. Novog-
vinejskim vodenkam zagoto-
vimo svetel in topel prostor s 
temperaturo 18–20º C in bodo 
cvetele tudi čez zimo. Ta tem-
peratura ustreza tudi toreniji. 
V prezimovališču pazimo na 
pojav plesni in listnih uši, če 
se pojavijo prvi znaki plesni, 
ukrepamo s pripravkom Vivera 
Ortiva, proti listnim ušem pa s 
pripravkom Bio Plantella Flora 
kenyatox verde.
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:
sadno drevje pozimi, zaščita pušpanov, balkonsko cvetje
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Čiste roke so zelo pomemben 
dejavnik pri ohranjanju naše-
ga zdravja.

Poleg vzdrževanja dobrega 
imunskega sistema je skrb za 
čiste roke eden najpomemb-
nejših preventivnih ukrepov 
pri preprečevanju širjenja mi-
krobov in potencialnih okužb. 
Številne bolezni se širijo prav 
preko kontaminiranih rok, ki 
so glavni prenašalec mikro-
bov na različne površine in 
ljudi. Zato je zelo pomembna 
higiena rok in kašlja.

Zakaj umivanje rok?
Na koži rok se poleg stal-
no prisotne mikrobne flore 
občasno lahko zadržujejo tudi 
mikroorganizmi, ki pridejo na 
kožo rok ob stiku z drugimi 
deli telesa, drugimi osebami 
ali ob stiku z okoljem. Prav ti 
mikroorganizmi so največkrat 
vzrok za različna obolenja. S 
preprostim ukrepom, kot je 
temeljito umivanje rok, lahko 
te mikroorganizme z naših 
rok odstranimo in tako pre-
prečimo razvoj bolezni.

Kdaj si umivamo roke?
Pogosto si z milom vsaj 
20 sekund umivamo roke. 
Roke si umijemo takoj, ko 
se umažejo. Posebej skrbno 
pa si umivamo roke pred, 
med in po pripravi jedi, še 
posebej dosledno, če rokuje-
mo s surovim mesom, jajci, 
morskimi školjkami, svežo 
neočiščeno zelenjavo ali 
sadjem; pred jedjo; vsakič 
preden koga hranimo; pred 
nego in po negi bolnika v 
domačem okolju; pred in 
po oskrbi rane, ureznine, 

udarnine, ko je koža poškodo-
vana; po menjavi plenic ali po 
brisanju in umivanju otroka 
po uporabi stranišča; po 
smrkanju, kihanju, kašljanju, 
če smo uporabili robec (če 
nimamo pri sebi robca, v ka-
terega bi zakašljali ali kihnili, 
potem to naredimo v rokav 
in ohranimo roke čiste); po 
dotikanju živali (tudi hišnih 
ljubljenčkov, akvarijskih 
živali) ali živalskih odpadkov; 
po dotikanju odpadkov ter ob 
prihodu domov. Sicer pa naj 
bi to delali tako pogosto, kot 
je glede na naša opravila po-
trebno, predvsem ob pravem 
trenutku in seveda pravilno. 
Le tako lahko preprečimo, da 
se v hrano, ki jo pripravljamo, 
iz našega okolja ne prenesejo 
povzročitelji različnih bolezni 
in da z dotikanjem posame-
znih predelov telesa v naše 
telo ne zanesemo škodljivih 
mikroorganizmov. Še posebno 
pomembno je dosledno in ve-
stno umivanje rok ob pojavu 
različnih obolenj.

Kako si umivamo roke?
Pomembno je, da se držimo 
pravilnega zaporedja postop-
ka umivanja rok in da roke 
pod tekočo toplo vodo najprej 
omočimo. Pred umivanjem 
vedno odstranimo ves nakit 
(prstane, ure, ipd.). Pomemb-
no je, da namilimo in zdrgne-
mo vse predele rok in po celi 
površini dlani, hrbtišč, med 
prsti obeh rok, konice prstov, 
ne pozabimo palcev, predelov 
pod nohti ali zapestij. Roki 
milimo vsaj 20 sekund, tako 
da namilimo vse predele rok. 
Drgnemo dlan ob dlan, dlan 

in hrbet roke, s sklenjenimi 
rokami z dlanjo proti dlani, 
med prsti, posebej zdrgnemo 
oba palca, konice prstov z 
nohti in zapestje. Z umitih 
rok temeljito speremo milo in 
roke dobro osušimo. Najbolje, 
da jih obrišemo do suhega s 
papirnato brisačo ali s svojo 
brisačo za roke, ki jo redno 
menjamo. Pipo zapremo s 
komolcem ali papirjem in ne 
z umito golo roko, še posebej, 
če nismo doma.

Veliko ljudi seže po milu s 
suhimi rokami. Če si pa roki 
najprej dobro omočimo, od-
plaknemo kar precejšne števi-
lo mikroorganizmov s površi-
ne rok in miljenje, ki sledi, je 
bolj učinkovito in postopek 
umivanja rok v celoti odstrani 
več mikroorganizmov.
Odrasli pri umivanju rok 
nismo vedno dovolj natančni, 
predvsem pa si rok ne umi-

jemo vedno, ko bi le-to bilo 
treba. Tudi otroci se namreč 
veliko naučijo s posnemanjem 
vzorcev odraslih. Zato je zelo 
pomembno, da svoje otroke 
postopoma navajamo  higi-
enskih navad v času, ko so za 
vse novosti še zelo motivirani 
in učljivi, s svojimi ravnanji 
pa predstavljamo vzor, jim 
pomagamo in jih usmerjamo. 
Šele ko bomo osnovne higi-
enske principe ozavestili in 
jih tudi vestno izvajali, lahko 
pričakujemo preskok v pristo-
pu in miselnosti posamezni-
kov do osnovnih, velikokrat 
enostavnih, a zelo učinkovitih 
higienskih ukrepov.
Nacionalni inštitut za 
javno zdravje
www.nijz.si  

Umivanje rok ščiti naše 
zdravje. Jesen je čas, ko se nam 
približuje obdobje gripe in 
drugih respiratornih okužb. Na 
Nacionalnem inštitutu za javno 
zdravje smo pripravili naslednja 
priporočila glede umivanja rok.

za preprečevanje širjenja 
okužb poskrbimo tudi z umivanjem rok 
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Sluh nam omogoča, da že v 
materinem trebuhu slišimo 
na primer mamin utrip srca 
in pomirjujoč glas. Sluh je 
obenem tudi eden najpo-
membnejših komunikacijskih 
kanalov do drugih ljudi. Tako 
ostane vse življenje. Informa-
cije, ki nas dosežejo v obliki 
zvoka, se nas na čustveni 
ravni veliko bolj dotaknejo kot 
informacije, ki jih zaznamo z 
vidom. Po podatkih Svetov-
ne zdravstvene organizacije 
ima že vsak deseti prebivalec 
okvaro sluha. Zato medicina 
tudi temu področju posveča 
precej pozornosti. V povezavi 
s tehnološkim napredkom je 
sluh omogočen skoraj vsem, 
ki imajo okvaro tega čutila.

Sluh omogoča komunikaci-
jo in prepoznavanje glasov, ki 
sestavljajo bistven del našega 
vsakdana. Izguba sluha velja 
za težjo prizadetost kot izgu-
ba vida, kajti slušni kanal je 
glavni vir pridobivanja infor-
macij. Izguba sluha človeka 
tudi bolj osami. Uho, ki nam 
omogoča sluh, nenehno upo-
rabljamo, njegovo delovanje 
pa se nam zdi samoumevno 
in o njem sploh ne razmišlja-

mo. Svet, v katerem živimo, 
je svet slišečih. Prilagojen je 
ljudem, ki dobro verbalno ko-
municirajo. V primeru težav 
s sluhom nastopi vrsta težav, 
če si naglušna oseba to prizna 
ali ne.

V večini primerov je izguba 
sluha okvara, ki se razvija 
počasi – včasih več let. Žal 
se tega, kako pomembno je 
slišati, zavemo šele takrat, ko 
težave s sluhom začnejo ovira-
ti naš vsakdanjik. Naglušnost 
(slaboslišnost) oz. izguba 
sluha je zelo pogosta težava. 
Več kot 500 milijonov ljudi po 
vsem svetu se sooča z dolo-
čeno stopnjo izgube sluha. 
Zaradi negativnih vplivov hru-
pa število še narašča. Daljša 
izpostavljenost glasnemu 
hrupu na delovnem mestu ali 
doma ima lahko za posledico 
izgubo sluha, ki je pogostejša 
tudi pri nižji starosti.

Med najpogostejša vzroka 
za nastanek naglušnosti 
sodita hrup in staranje. Eden 
od šestih odraslih oseb (16 % 
Evropejcev) ima tolikšno 
stopnjo naglušnosti, da je že 
motena komunikacija v vsa-
kodnevnem življenju. Okvara 
sluha vpliva na sporazume-
vanje, pridobivanje in izme-
njavo informacij, zmanjšuje 
posameznikovo učinkovitost 
za delo ter zmanjšuje kako-
vost življenja. 

Rezultati študij Nemške 
zveze za spodbujanje dobre-
ga sluha (FGH) so pokazali, 
da se samo okoli 30 % ljudi 
z okvaro sluha tega zaveda 
in priznava, da ima težave. 
Skoraj 71 % v raziskavo vklju-
čenih ljudi, pri katerih so po-
trdili okvaro sluha, ni želelo 
priznati tega dejstva. Verje-

tno tudi zato, ker mislijo, da 
ljudje tiste, ki nosijo slušne 
aparate, hitro povežejo s sla-
botnostjo, starostjo in manjšo 
inteligenco. Seveda temu v 
sedanjem času ni tako in se 
motijo. Veliko jih odlaša, vse 
dokler izguba sluha ne začne 
bistveno slabšati kakovosti 
njihovega življenja. Posledice 
samozanikanja naglušnosti 
in neuporabe slušnega apara-
ta so lahko številne, nekatere 
tudi zelo resne: od občutka, 
da se jim godi krivica, do 
povečane osamelosti, nezau-
panja in depresije.

Naglušnosti ne gre pod-
cenjevati, saj sluh omogoča 
kvalitetno komuniciranje s 
socialnim okoljem. Če imate 
težave s sluhom, se osvobo-
dite predsodkov in si vsaj 
deloma priznajte težave, ki 
vam jih slabši sluh prinaša v 
vaše življenje. Naredite prvi 

korak in obiščite najbližji 
AUDIO BM slušni center ter 
brezplačno preverite sluh. 
AUDIO BM slušni akustik 
vam bo strokovno svetoval pri 
izbiri najprimernejše rešitve 
za vašo naglušnost, vaše želje 
in potrebe. Uporaba sodobnih 
slušnih aparatov naglušnim 
pomaga ponovno živeti polno 
in socialno bogato življenje. 

Naj omenimo še dejstvo, da 
je potrebno sluh uriti. Če se 
mu odrekate dlje časa, pride 
do dodatnega upada slušnih 
sposobnosti; predvsem spo-
sobnosti ločevanja glasov in 
razumevanja govora.

Več informacij o sluhu in 
slušnih aparatih preberite na 
www.audiobm.si. 
Zelo bomo veseli tudi vašega 
osebnega obiska. 
Franci Urankar, Audio BM 

pomen sluha

Prvo razvito človekovo čutilo 
je sluh. Okvara sluha vpliva na 
sporazumevanje, pridobivanje in 
izmenjavo informacij, zmanjšuje 
posameznikovo učinkovitost za delo 
ter zmanjšuje kakovost življenja. 

 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

brez 
napotnice

brezplačno 
preverite 

sluh 

pokličite 
za termin
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Pljuča vladajo energiji či, di-
hanju; uravnavanje delovanja 
pljuč tako lahko lajša kronič-
ne in akutne težave dihalnega 
sistema, bronhitis. Po TKM se 
sfera vpliva pljuč odpira v nos, 
zato so tudi težave v povezavi 
z nosom, kot so vnetje nosne 
sluznice, sinusitis, krvavenje 
iz nosu, povezane z meridia-
nom pljuč. S pljučnim meridi-
anom je povezano tudi grlo, 
tako lahko kronično vnetje 
bezgavk uravnavamo preko 
tega meridiana. Poleg tega 
pljuča vladajo tudi koži (odpi-
ranju in zapiranju kožnih por 
– prehlad) in lasišču, kocinam 
ter dlakam.

Pljučni meridian je še pose-
bej dejaven med tretjo in peto 
zjutraj. Če je takrat spanec 
zadosten, je barva kože rdeč-
kasta in esencialna energija je 
zadostna. Pljuča distribuirajo 
svežo kri iz jeter po celem 
telesu, zato sta zjutraj či in kri 
živahna oziroma prekipevajo-
ča, barva obraza je rdečkasta 
in vlažna. V tem času so reak-
cije bolnikov z boleznimi pljuč 
lahko močnejše, nekaterim 
astmatikom lahko jemanje 
zdravil v tem času bolj koristi.
 
Kako varovati pljuča v 
jesenskem času?
Bela barva vstopa v pljuča, 
zato npr. belo korenje (red-
kev) najbolje napolni sfero 
vpliva pljuč.
Jeseni se zrak počasi suši, 
izhlapevanje vode iz kože se 
zato pospeši, koža se tako 
zlahka suši, nos postane suh 
in vroč, prav tako tudi ustna 
votlina in grlo. Zato je v tem 
času priporočljivo uživati več 
sadja, ki lahko poteši znake 
jesenske suše (žeje).
Ker je jesen čas žetve, v tem 
času pripeljemo na trg veliko 

sezonskega sadja, ki poteši 
žejo/sušo. Še posebej hruška 
in pomelo po TKM lahko po-
magata delati slino in razrešiti 
sušo, ustaviti kašelj in razgra-
diti sluz, pohladiti vročino in 
zmanjšati ogenj, negovati kri 
in proizvajati mišice, vlažiti 
pljuča in odpravljati vlago. 
Tudi kislo-sladko grozdje je 
odlična izbira, saj ni bogato 
samo z grozdnim sladkorjem, 
aminokislinami, vitamini, 
ampak lahko deluje tudi kot 
antioksidant, torej proti stara-
nju, in pomaga pri ohranjanju 
elastičnosti kože.

Kako se gibati v jeseni?
Bolj nežno, kot npr. taiji quan, 
baduanjin (oblika qigon-
ga), počasen tek, sprehod 
po hribih, hitra hoja. Take 
oblike gibanja lahko povečajo 
volumen pljuč in izboljšajo 
delovanje pljuč pri tistih s 
kroničnimi težavami, lahko 
izboljšajo moč nog in ledvene-
ga dela telesa in se zaradi tega 
toplo priporočajo.

Razpoloženje v jeseni naj 
ohranja jasnost in čistost 
(srčnost in odkritost). Pri 
jesenskem negovanju sfere 
vpliva pljuč je tako pomemb-
no, da se izogibamo žalostnim 
čustvom, da sami pri sebi 
ohranjamo optimizem 
in veselje. 
Yao Junhao, 
specialist kit. med. 

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

Po tradicionalni kitajski medicini 
naj bi glavne organe negovali in 
varovali glede na določen letni čas. 
Spomladi jetra, poleti srce, jeseni 
pljuča, pozimi ledvice.                            

tradicionalna kitajska medicina 
in negovanje telesa v jesenskem času

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

Vojkovo 
nabrežje 29 
6000 Koper*



informator365

8

Temperatura NI edini pomem-
ben  bolezenski znak; obenem 
moramo biti pozorni še na 
ostale: kašelj, boleče žrelo, 
utrujenost, bolečine v mišicah 
in sklepih, mrzlico, splošno 
oslabelost in slabost, dehidra-
cijo itd. Šele več bolezenskih 
znakov skupaj nam odkrije 
neko bolezen ali stanje. Samo 
kratkotrajno zvečana telesna 
temperatura še ni zadosten 
razlog za alarm ali klic (obisk) 
zdravnika.

V medicinskem žargonu iz-
ražamo VROČINO kot vse, kar 
je nad normalno telesno tem-
peraturo, to je 37° C (merjeno 
z živosrebrnim ali alkoholnim 
termometrom v pazduhi) ali 
nad 37,2° C v danki. Pri otroku 
najlažje izmerimo temperaturo 
z elektronskim merilcem v uše-
su. Nekatere osebe imajo nižjo 
“bazalno telesno temperaturo” 
in pri teh pomeni običajna, 
normalna temperatura 37° C že 
zvečano telesno temperaturo.
Ne smemo zanemariti dej-
stva, da lahko v sicer zdra-
vem človeškem telesu tekom 
dneva temperatura niha za 
okoli 0,6° C (običajno je zvečer 
višja kot zjutraj). Pri ženskah 
je lahko temperatura v drugem 
delu menstrualnega ciklusa 
višja celo za 1° C.
Zvečana telesna temperatu-
ra je pomemben obrambni 
mehanizem, saj se naše telo 

tako uspešneje bori proti 
bakterijam in virusom. Zatorej 
NE znižujmo “kar tako” vsake 
kratkotrajno povečane tem-
perature (razen ob takojšnjih 
težavah). Visoka temperature 
nad 39,4° C pa je lahko nevar-
na in zahteva “zniževanje”. 
Zvečane telesne temperature 
ne smemo zamenjati s pojmom 
HIPERTERMIJA. Hipertermijo 
opišemo kot moten odgovor 
telesa zaradi vročine v okolju. 
Posledično vodi k zvečanju 
telesne temperature organizma 
(termoregulacija).
Stopnja zvečanja telesne tem-
perature ni nujno sorazmerna 
z resnostjo bolezni. Neredko 
opažamo, da blažje bolezni po-
tekajo z zelo zvečano telesno 
temperaturo (npr. pri prehla-
du), pri resnih boleznih pa je 
lahko le rahlo povišana (npr. 
pri raku).

Ob zvečani telesni tempera-
turi nastopijo  povečano pote-
nje, glavobol, mrazenje, žeja 
(dehidracija), splošno slabo 
počutje …; v primeru zvečanja 
temperature med  39,4° C in 
41° C pa se lahko pojavijo tudi  
krči, halucinacije in zmede-
nost. Pri nekaterih otrocih na-
gel porast telesne temperature 
spremljajo vročinski krči.

Zdravnika MORATE NUJNO 
klicati, če je temperatura 
zvečana nad 39,4° C ali če traja 
več kot tri dni s pridruženim 

neznosnim glavobolom, z 
otekanjem žrela, s trdim vra-
tom, s težavami z dihanjem, 
hudim bruhanjem, psihičnimi 
težavami, s hudo bolečino v 
trebuhu ali pri uriniranju ter s 
kakimi drugimi, nepojasnjeni-
mi tegobami.

vzroki za zvečanje 
telesne temperature
1. skoraj vsaka vrsta okužbe se 
izraža z vročino (okužbe dihal: 
prehlad, angina, gripa, vnetje 
obnosnih votlin – sinusov, 
bronchitis, pljučnica; tuber-
kuloza; infekcijska mononu-
kleoza; vnetje sečil; virusne in 
bakterijske okužbe prebavil; 
kožne okužbe; vnetje slepiča; 
ginekološka vnetja; vnetje 
možganskih ovojnic – menin-
gitis …);
2. pri otrocih se lahko pojavi 
rahlo zvečana telesna tempe-
rature zaradi izraščanja zob-
kov ali do 2 dni po cepljenju; 
3. veliko rakastih obolenj se 
kaže sprva z zvečano telesno 
temperature (limfom, levke-
mija);
4. vnetne bolezni (npr. kronič-
na vnetna črevesna bolezen, 
bolezen ščitnice);
5. avtoimunske bolezni (rev-
matoidni artritis, vaskulitis);
6. nekatera zdravila: antihi-
staminiki, nekateri antibiotiki, 
zdravila proti epilepsiji in 
druga;
7. zvečana telesna temperatura 
po vrnitvi s potovanja (mala-
rija, denga, vbodi insektov, 
ugriz kače itd.).

VROČINA NEZNANEGA 
VZROKA je bila definirana 
kot bolezensko stanje šele 
leta 1961. Opredelimo jo kot 

zvečano telesno temperaturo 
nad 38,3° C, ki traja več kot tri 
tedne in kateri kljub natančni 
diagnostiki po enem tednu še 
ne znamo opredeliti vzroka. 
V takih primerih se specialist 
(običajno infektolog) poslužu-
je številih modernejših metod 
za odkrivanje bolezni in v prvi 
vrsti pomisli na povzročitelje, 
kot so HIV, onkološke bolezni, 
krvne ali revmatske bolezni.

zdravljenje
Najprej si seveda izmerite tem-
peraturo. Zgolj “občutek”, da 
imate morda zvečano telesno                    
temperaturo, še ni razlog za 
zdravljenje.

Doma poteka samozdra-
vljenje s tabletami, praški in 
svečkami, ki si jih lahko kupite 
v lekarni brez recepta. Omeni-
la bi paracetamol, ibuprofen, 
acetaminophen in aspirin (ki 
ga NE dajemo otrokom). Ne 
pozabite na ustrezen vnos 
tekočine (juha, rehidracijski 
prašek, čaj, brezalkoholni na-
pitki) in seveda na počitek.

Zdravnik vas bo pregle-
dal, naredil osnovne krvne 
preiskave in pregledal urin. 
Zdraviti vas bo poskušal glede 
na VZROK. Vsekakor velja 
omeniti, da ob virusni okužbi 
antibiotik NE bo pomagal. 
V primeru, da vaš družinski 
zdravnik ne bi odkril vzroka za 
zvečano telesno temperaturo, 
vas bo napotil k specialistu 
(npr. k infektologu, revmatolo-
gu, h kirugu, internistu …) na 
nadaljnjo obravnavo.
Mojca Miholič, dr.med., 
specialistka druž.med. 

Začasno zvečana telesna temperatura 
je pogosto PRVI bolezenski znak 
(simptom), ki nam izraža, da je 
z našim telesom nekaj narobe. 
Za odraslega je zvečana telesna 
temperatura običajno zelo neprijetna, 
a dejansko je nevarna le, če je višja 
od 39° C, za razliko od dojenčka ali 
malega otroka, kjer lahko že rahlo 
zvečana temperatura odraža resnejše 
bolezensko stanje organizma.        

zvečana telesna temperatura
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Razgradnja glukoze za 
pridobivanje energije v telesu 
poteka v dveh procesih. Prvi je 
glikoliza – razgradnja glukoze 
brez kisika, ki nastane v začetku 
gibanja ter pri vsem anaerobnem 
ekstremnem obremenjevanju. 
Pri tem poleg energije nastanejo 
mlečna kislina in laktati, ki 
zakisajo organizem in ustvarijo 
več prostih radikalov. Drugi 
način pridobivanja energije je 
aeroben, ustvarja veliko več 
energije in končna produkta sta 
ogljikov dioksid in voda, ki se 
povsem izločita iz telesa.
      Porast koncentracije glukoze 
v krvi je poglavitni fiziološki 
dražljaj, da trebušna slinavka 
začne izločati inzulin. Ta ima 
nalogo prenašalca krvnega 
sladkorja preko membran celic 
v same celice. Inzulin vpliva 
tudi na presnovo maščob, 
saj vzpodbudi shranjevanje 
in blokira mobilizacijo ter 
izgorevanje maščobnih kislin. 
Zelo hitro zniža nivo maščobnih 
kislin in trigliceridov v krvi.

koncentracija
sladkorja v krvi
Pri zdravih ljudeh je 
koncentracija glukoze v krvi na 
tešče med 3,6 in 6,0 mmol/l.  Po 
zaužitju obroka hrane se dvigne 
koncentracija glukoze v krvi v 
odvisnosti od količine ogljikovih 
hidratov v prehrani. To povzroči 
izločanje inzulina, ki ima 
nalogo, da uredi koncentracijo 
sladkorja v krvi.
Kadar zaradi stradanja 
ali ekstremnih vadb pade 

koncentracija glukoze v krvi pod 
normalno raven (hipoglikemija), 
to sproži sproščanje hormona 
glukagona v trebušni slinavki, ki 
ima nalogo, da v jetrih pospeši 
razgradnjo skladiščenega 
glikogena (povezane molekule 
glukoze) v krvni sladkor.
Pri nezdravem prehranjevanju, 
kot so prekomeren vnos hrane, 
preveč sladkorja, preveč maščob 
v prehrani ali slab razpored 
obrokov hrane, nastane 
povečano izločanje inzulina – 
hiperinzulinizem, ki je poglavitni 
razlog, da se redimo. Ob večji 
koncentraciji inzulina v krvi se 
vsa odvečna hranila pospešeno 
shranjujejo v obliki maščob tako 
v podkožju kot med notranjimi 
organi. Pri fizični neaktivnosti 
se pojavlja centralna debelost, 
ko se maščoba nabira predvsem 
na trebuhu in med notranjimi 
organi. Takšna debelost je 
pomemben dejavnik tveganja 
za razvoj srčno-žilnih bolezni 
in sladkorne bolezni z vsemi 
zapleti.
      Ko hiperinzulinizem traja dalj 
časa, se telesne celice vse slabše 
odzivajo nanj, tako postane 
sčasoma neučinkovit (inzulinska 
rezistenca).

sladkorna bolezen
Sladkorna bolezen je skupina 
progresivnih presnovnih motenj, 
za katero je značilna povišana 
koncentracija sladkorja v krvi. 
Gre za pomanjkanje učinkov 
inzulina. Posledica je motena 
presnova ogljikovih hidratov, 
maščob in beljakovin.

Nezdrava prehrana in nezdrav 
življenjski slog (premalo 
fizične aktivnosti) sta zlasti v 
razvitem svetu ključna vzroka za 
epidemijo debelosti ter za strmo 
naraščanje števila sladkornih 
bolnikov.  V Sloveniji ima 
sladkorno bolezen 8 % odraslih 
prebivalcev.
      Sladkorna bolezen tipa 1 se 
praviloma pojavlja pri otrocih, 
gre za imunsko povzročeno 
propadanje beta celic v trebušni 
slinavki, ki izločajo inzulin. 
Zato pride pri teh bolnikih 
do absolutnega pomanjkanja 
inzulina. Teh bolnikov je 10 %. 
Veliko pogostejša je sladkorna 
bolezen tipa 2, ki nastane zaradi 
nezdravega načina življenja. 
Najprej se pojavi zmanjšanje 
občutljivosti telesnih celic 
na inzulin, nato pa pride do 
izčrpavanja in propadanja 
beta celic v trebušni slinavki 
ter posledično zmanjšanega 
izločanja inzulina.
      Značilni znaki sladkorne 
bolezni so: povečano izločanje 
vode iz telesa, ki se kaže s 
pogostim uriniranjem podnevi in 
ponoči, tako nastane dehidracija 
in huda žeja ter motnje vida. 
Prisotni so tudi utrujenost in 

izguba telesne teže ter zmanjšana 
odpornost telesa.

posledice 
sladkorne bolezni
Posledice sladkorne bolezni 
so dolgoročne poškodbe in 
odpovedi različnih organov.  
Okvare prizadenejo velike in 
male žile in živce. Nastanejo 
tipične spremembe žil na 
očesni mrežnici v obliki 
diabetične retinopatije, 
pogosta je prizadetost ledvic v 
obliki diabetične nefropatije. 
Prav sladkorna bolezen je 
najpogostejši vzrok kronične 
ledvične odpovedi v zahodnem 
svetu.

Pojavlja se kronična okvara 
živcev v obliki neuropatije. 
Zaradi pospešene ateroskleroze 
pri sladkorni bolezni nastajajo 
veliko pogosteje srčni infarkt, 
angina pectoris, možganska kap 
in spremembe na ožilju nog. 
Prvo se pojavi mravljinčenje in 
mrazenje v nogah, nemirne noge 
in bolečine v mišicah. Slabša je 
cirkulacija krvi, tanjša se koža, 
lahko nastanejo rane, kasneje 
tudi gangrena na nogah.
Marjan Radetič, dr.med. 

Krvni sladkor je poglavitni energent v 
našem telesu. Največji porabnik glukoze 
v mirovanju je centralni živčni sistem, 
ki proizvaja vso energijo za svoje 
delovanje izključno iz glukoze. Zato je 
pomembno, da je njena koncentracija 
v krvi stabilna za normalno delovanje 
vseh funkcij možganov, kot je npr. 
ohranjanje zavesti.

debelost 
in sladkorna bolezen

 V klubu 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 •                                                                                                                                                
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Prezračevanje prostorov je pro-
ces, ki mora potekati stalno. 
Intenzivnost izmenjave notra-
njega zraka z okoliškim mora 
biti prilagojena režimu bivanja 
oziroma uporabe prostora ter 
s tem obremenjenosti zraka. 
Pomembno je, da je ta proces 
za uporabnika nemoteč ter 
energijsko učinkovit.

 V starejših stavbah je bilo 
prezračevanje nekaj samo-
umevnega, zrakotesnost 
stavbnega ovoja je bila slaba 
in svežega zraka je bilo v vseh 
prostorih več kot dovolj. Zaradi 
tega je bilo stalno ogrevanje 
oziroma stalno delovanje 
ogrevalnega sistema nujno, na 
kar nas je opozarjal hiter padec 
temperature v prostorih, ko je 
bilo ogrevanje prekinjeno.

Z vidika kakovosti zraka 
je popolnoma vseeno, na 
kakšen način prezračujemo 
prostor. Naravno prezračevanje 
z odpiranjem oken zahteva 
pogosto kratkotrajno odpiranje 
oken, kar je z vidika komforta 
bivanja moteče ali pa sploh 
nimamo dovolj časa. Dodaten 
dejavnik pa je še strošek, ki ga 
povzroči prezračevanje, saj z 
izmenjavo zraka z okolico iz-
menjujemo tudi toploto, katero 
moramo sicer v prostore do-
vesti z ogrevalnim sistemom. 
Zato se ne smemo čuditi, če 
so bivalni prostori pogosto 
premalo prezračevani. Prosto-
rov ne pričnemo intenzivnejše 
prezračevati, ko zrak ni več 
ustrezne kakovosti, temveč ko 
nas na to opozorijo postranski 

pojavi, kot so npr. izdatnejša 
površinska kondenzacija na iz-
postavljenih mestih toplotnega 
ovoja (okna) ali pa celo pojav 
plesni. Motečim uporabniškim 
zadržkom ali oviram se lahko 
pri prezračevanju izognemo, 
če prostore prezračujemo z me-
hanskimi sistemi, ki delujejo 
stalno, avtomatsko ter pri tem 
še varčujejo z energijo.

centralno 
prezračevanje prostorov
Sistem centralnega prezračeva-
nja hiše ali stanovanja sesta-
vljajo naslednji ključni deli 
oziroma komponente:
• naprava za centralno prezra-
čevanje z rekuperatorjem za 
vračanje toplote,
• kanalska povezava naprave 
z okolico (preko strehe ali 
fasade),
• kanalska povezava naprave 
in prostorov (razvod zraka 
do posameznih prostorov v 
stavbi),
• elementi za dovod in odvod 
zraka (v prostorih),
• elementi za dušenje zvoka,
• montažni material.

Osrednji del prezračevalne 
naprave je energijsko učinkovit 
rekuperator, ki z odpadnega 
zraka prenaša toploto na sveži 
zrak ter ga s tem predgreva. 
Posebne izvedbe so poleg to-
plote sposobne vračati tudi del 
zračne vlage in s tem rešujejo 
težave, ki so vezane na presuh 
zrak na višku ogrevalne sezone.

Naprava za prezračevanje je 
povezana v centralni sistem 

preko štirih kanalskih povezav 
(dovod svežega zraka v stavbo, 
dovod segretega zraka po 
rekuperaciji v prostore, odvod 
iztrošenega zraka iz prostorov, 
odvod iztrošenega zraka po 
rekuperaciji v okolico).

Sistem prezračevanja ni pro-
storsko zahteven, vendar pa 
mora biti ustrezno načrtovan 
tudi z vidika vodenja kanal-
skih razvodov. Ob prenovah, 
tj. naknadni vgradnji siste-
ma, lahko notranje kanalske 
povezave pogosto potekajo v 
spuščenem stropu v hodniku. 
Pri novogradnjah lahko raz-
vode intergiramo v AB plošče 
(statik), pogosto pa nad ali pod 
stropno ploščo.

 V samem sistemu prezrače-
vanja se lahko z napravo izvaja 
dogrevanje zraka (pozimi) ali 
pohlajevanje zraka (poleti). To-
plota se prenaša v prenosniku 
toplote z izoliranim ohišjem. 
Pri dogrevanju je najvišja 
temperatura segretega zraka 
55° C – to je obenem osnovni 
sistem ogrevanja pasivne 
hiše. V primeru uporabe kot 
dopolnilni sistem pri ogreva-
nju nizkoenergijske hiše pa 
je temperatura zraka lahko 
nižja. Funkcija hlajenja poleti 
je omejena zaradi majhnih 
količin zraka, ki so značilne za 
centralno prezračevanje.

Sistem centralnega prezrače-
vanja hiše mora biti enostav-
no konfiguriran in izveden. 
Seveda je potrebno tudi redno 
vzdrževanje sistema: mesečna 
ali sezonska menjava grobih 

in finih filtrov, odvisno od vre-
mena/mikroklime (javljanje), 
čiščenje dovodnih/odvodnih 
elementov.

lokalno 
prezračevanje prostorov
Mehansko lokalno prezrače-
vanje prostorov v stavbah ni 
novost, saj je prisotno skoraj v 
vsaki stavbi kot npr. odsesava-
nje z enostavnimi aksialnimi 
ventilatorji v kopalnici ali ku-
hinji. Ti sistemi so enostavni in 
ne omogočajo vračanja toplote 
odpadnega zraka ter imajo 
tudi nekatere pomanjkljivosti 
(hrup, učinkovitost …).

Energijsko učinkovito so-
dobno lokalno prezračevanje 
je zato sprejemljiva rešitev za 
stanovanjske enote ali pa tudi 
hiše (vikendi, sanacije), kjer 
centralnega prezračevanja ni 
moč izvesti. Lokalne naprave 
za prezračevanje z rekuperacijo 
se vgrajujejo v zunanje stene 
izbranih prostorov. Naprava 
lokalno rešuje kakovost zraka 
v izbranem prostoru, zato je za 
stanovanje navadno potrebno 
uporabiti več naprav.

Za vgradnjo centralnih kot 
tudi lokalnih prezračevalnih 
enot so pri Eko skladu na 
razpolago nepovratne finančne 
spodbude (www.ekosklad.si).
Primož Krapež, ENSVET 

centralno 
in lokalno prezračevanje

Na ugodno počutje v bivalnem 
prostoru ali na sposobnost 
koncentracije za delo vpliva več 
dejavnikov: temperatura in gibanje 
zraka, osvetljenost, hrup ter med 
drugim tudi kakovost zraka. V zraku 
mora biti zadosten delež kisika, 
vlažnost mora biti primerna, količina 
raznih vonjav mora biti nemoteča itd.

prikaz centralnega prezračevalnega sistema

prikaz lokalnega prezračevalnega sistema
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 059 150 600
 www.bencickp.kia.si
 prodaja@kiabencic.net

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

K O P E R

Novi suv. Kia Stonic.
#ŽiviVsakTrenutek

prijavi se na testno vožnjo na:
www.bencickp.kia.si

kia stonic 
že od 12.490€

•  Možnost financiranja brez obresti (EOM 0%) 
•  Zimske pnevmatike za 1 €

 031 540 383
 info@sunside.si
 www.sunside.si

Sunside Tuning
Aleš Vežnaver s.p.
Šmarje 61
6274 Šmarje 

• hitri servis
• menjava olja v menjalnikih 

   (avtomatskih in ročnih)
• vulkanizerstvo

• prodaja in montaža vlečnih kljuk
• temnenje stekel

le 5 min
od kopra

• kamini

• peči na pelete in drva 
• štedilniki na drva 

• inox dimniki 
• izdelki iz marmorja, 

granita

 in ostalih naravnih kamnov

 031 665 890
 info@ors-kamini.si
 www.ors-kamini.si

ORS d.o.o.
Vodopivčeva ulica 2
6000 Koper

zastopanje in prodaja izdelkov vrhunskih proizvajalcev: 
Spartherm, Cheminees Philippe, La Nordica Extraflame, Edilkamin 

svetovanje, prodaja, projektiranje in montaža kaminov, 
peči in izdelkov iz naravnih kamnov ...

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

Timiko d.o.o.
Hrvatini 122
6280 Ankaran

POOBLAŠČENI  SERVIS - DELAMO PO CELI SLOVENIJI!

PRI NAROČILU 1 PALETE DOSTAVA GRATIS

031 480 675   •   031 300 299   •   031 301 731

 040 324 374

skoraj vse za ogrevanje in hlajenje
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Vseevropsko kampanjo koor-
dinira Evropska potrošniška 
organizacija BEUC, v njej poleg 
ZPS sodelujejo še potrošniške 
organizacije iz Švice, Slovaške in 
Litve, številne druge pa mrzlično 
preverjajo, kako bi se lahko pri-
družile. V skladu z zakonodajo, 
ki omogoča skupinske tožbe, so 
postopke proti Volkswagnu že 
sprožile tudi potrošniške organi-
zacije v Belgiji, Italiji, Španiji in 
na Portugalskem.

Kako bo potekala kampanja?
V prvi fazi kampanje, ki je traja-
la do 23. oktobra 2017, smo preko 
prijavnega obrazca na www.pre-
VWara.si že zbrali več kot 1.000 
prijav lastnikov, ki bodo upra-
vičeni sodelovanja v nadaljnem 
postopku. Zato je zdaj čas, da se 
kampanji pridružite, če ste bili s 
svojim vozilom v dizelski prevari 
oškodovani tudi vi. Ob prijavi na 
spletni strani boste oddali zahte-
vano dokumentacijo, v nadalje-
vanju pa vam bomo posredovali 
tudi pogodbo o prenosu terjatev, 
ki jo bodo potrošniki morali pod-
pisati, če bodo želeli sodelovati 
v nadaljnjem tožbenem postop-
ku. Tožbo bomo namreč vložili 
v imenu prizadetih lastnikov 
avtomobilov.

Zato vabimo, da se prijavi-
jo vsi lastniki avtomobilov, 
udeleženih v dizelsko prevaro. 
Več prijav bo pomenilo tudi 
večji pritisk na VW in dokaz, da 
potrošnikom ni vseeno. Navse-
zadnje je prijava k sodelovanju 
brezplačna, le kakih 10 minut 
časa si je treba vzeti za izpol-
njevanje obrazca in dodajanje 
skeniranih dokumentov.

Kdo lahko sodeluje 
v kampanji?
Načeloma je kampanja odprta za 
vse (bivše ali sedanje) lastnike 
avtomobilov znamk Audi, Seat, 
Škoda in Volkswagen, ki imajo 
vgrajen 1,2-, 1,6- ali 2,0-litrski 
motor iz družine EA189 (Euro 
5), avtomobil pa so kupili do 
18. septembra 2015. Datum je 
pomemben zaradi dejstva, da je 
takrat afera prišla v javnost, zato 
se s pravnega stališča predvide-
va, da so kupci, ki so avtomobil 
kupili kasneje, vedeli, da je z 
njim lahko nekaj narobe. Izpo-
stavljamo nekaj posebnosti:
• lastniki, ki so avtomobil kupili 
na leasing in ga še niso izplača-
li, naj oddajo prijavo, o poteku 
postopka jih bomo obvestili,
• lastniki avtomobilov, ki so 
registrirani na pravno osebo, naj 
se prijavijo. Takšna vozila bomo 
obravnavali posebej, saj Zveza 
potrošnikov Slovenije ne more 
prevzeti terjatev od pravnih 
oseb, a bomo poiskali drug 
način, da bo njihovo sodelovanje 
mogoče,
• kdor je avtomobil že prodal, naj 
priloži tudi kupoprodajno pogod-
bo, ki jo je sklenil s kupcem in iz 
katere je razvidna prodajna cena.

Kje se lahko prijavite?
Prijave zbiramo izključno na 
spletni strani www.preVWara.
si. Predlagamo vam, da na sple-
tni strani predhodno preberete, 
katere dokumente bo potrebno 
skenirati in oddati, ter da si 
le-te predhodno pripravite za 
lažji proces prijave in oddaje 
dokumentov. 

Kako oddati dokumente?
Vse potrebne dokumente je treba 
naložiti med prijavo v obrazcu 
na spletni strani www.preVWa-
ra.si. Pregledali jih bodo prav-
niki, ki bodo po potrebi pozvali 
lastnike, naj dopolnijo prijavo.
 
Ali se lahko prijavijo tudi tisti, 
ki so se že odzvali vpoklicu in 
avtomobil peljali na servisni 
pregled?
Da, prijavite se lahko tudi tisti, 
ki ste že opravili vpoklic. Po 
našem mnenju odziv na vpoklic 
ne more in ne sme omejevati 
uveljavljanja drugih pravic.

Koliko bo stala kampanja?
Lastniki vozil s kampanjo ne 
bodo imeli nobenih stroškov, če 
z zahtevo slučajno ne bi uspeli. 
Če bo sodišče oškodovanim 
lastnikom prisodilo odškodnino 
ali bo prišlo do (sodne ali izven-
sodne) poravnave s VW, bomo 
potrošnikom nakazali najmanj 
65 % zneska prisojene ali s po-
ravnavo dogovorjene odškodni-
ne. Kupcem ne bo treba plačati 
nobenih drugih pristojbin, prav 
tako ni nobenih drugih stroškov.
Financiranje kampanje poteka 

preko sklada tveganega kapi-
tala, kar je v zahodnem svetu 
precej običajna praksa. Skupaj 
z Evropsko potrošniško organi-
zacijo (BEUC) smo preverili več 
možnosti, a lastniki avtomobilov 
po nobenem drugem sistemu ne 
bi imeli možnosti, da je postopek 
zanje brezplačen, če ne bi uspeli. 
Gre za staro igro med tveganjem 
in dobičkom, mi smo se odločili 
za praktično nično tveganje, 
lastnik pa bo v primeru uspe-
ha vendarle dobil dve tretjini 
odškodnine - vsekakor pa več, 
kot bi dobil, če se za sodelovanje 
ne bi odločil. V zameno za pre-
vzem tveganja je sklad zahteval 
določeno provizijo, ki je vnaprej 
znana in je enaka kot v Nemčiji.

Naš cilj od samega začetka je 
bil zagotoviti najboljše možne 
pogoje ob ničnem tveganju za 
potrošnike, lastnike avtomobi-
lov, seveda pa je sodelovanje v 
kampanji prostovoljna odločitev 
vsakega posameznika. Prijave 
na www.preVWara.si. Informa-
cije na 080 80 22 (od ponedeljka 
do petka med 8. in 20. uro). 
Zveza potrošnikov Slovenije 
www.zps.si  

Zveza potrošnikov Slovenije na 
spletni strani www.preVWara.si 
sprejema prijave tistih, ki jim 
goljufanje z dizelskimi motorji v 
avtomobilih skupine Volkswagen 
(Audi, Seat, Škoda, VW) ni povšeči 
in bi se radi pridružili tožbi proti 
skupini Volkswagen. 

zadeva volkswagen: 
imate pravico do odškodnine!
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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

   
  v

arno

cenovno  u
g

o
d

n
o

&

 040 889 933
 selitve.servus@gmail.com

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

 05 663 44 00
 info@vetambulanta-kp.com
 www.vetambulanta-kp.com

Veterinarska 
ambulanta d.o.o. Koper
Istrska cesta 13
6000 Koper

∙ preventiva in zdravljenje 
∙ operativni posegi malih živali
∙ rtg in laboratorijska diagnostika
∙ zdravljenje in preventiva velikih živali 
   ter eksotičnih in prostoživečih živali 
∙ kiropraktična terapija

∙ prehrana in priboljški za male živali
∙ igrače in oprema za hišne ljubljenčke
∙ svetovanje

veterinarska ambulanta koper
PE Koper | Istrska cesta 13   05 663 44 00
PE Piran |  Oljčna pot 15  05 674 55 22

trgovina za male živali
PE Koper | Istrska cesta 13   05 663 44 04

 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
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 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. rsen. i

Dar .o.o.
Polje 21 (Ruda center)
6310 Izola

studio
Izola

-30% na 
CENTER

Akcijski popust velja do 15.6.2017.

novi modeli kuhinj

studio 
Izola akcija

-50%

 041 264 321
 danstudiokp@gmail.com
 www.koper-dankuchen.si

Endan d.o.o. 
Ulica 15. maja 2b
6000 Koper

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

 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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