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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je jubilejna 10. številka brezplačne 
regijske revije Informator365. Ponosni smo, da 
smo z vami že 3. leto. Veseli nas, da dobivamo 
pozitivne odzive tako s strani vas bralcev, kot s 
strani podjetij, ki se v reviji predstavljajo. 
V reviji Informator365 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

Zabavaj se z nami!
ROJSTNI DAN

Praznuj na najbolj

kul vodnih igralih !
Praznuj na najbolj

kul vodnih igralih !

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

 041 778 030
 wibit.slovenija@gmail.com
 zabaviščni vodni park Portorož

centralna plaža portorož
plaža talaso strunjan

  041 657 350
 www.batega.si
 info@batega.si
 batega

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

• Prosena in ajdova kaša, ovseni kosmiči, suho sadje •
• Domače energijske ploščice - za lažji trening, delo in učenje • 

• Osebna in poslova darila lokalnega značaja •
• Izdelki manjših lokalnih pridelovalcev in vinarjev •

 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?
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Vsak od nas lahko živi močno, 
zdravo, živahno in energično 
življenje do visoke kronološke 
starosti.  Kako se odločite 
živeti, je bolj pomemben izbor 
za vaše zdravje kot katerakoli 
tableta, vitamin, prehranski 
dodatek ali geni.

izogibajmo se dietam
Med daljšo študijo, kjer so 
ugotavljali vpliv gibanja 
telesne teže na zdravje ljudi, 
so ugotovili, da ima najhujši 
učinek pogosto nihanje telesne 
teže. Zmanjšanje telesne teže 
pogosto pomeni izgubo mišic 
v telesu. Starejši ljudje imajo 
naravno manjšo mišično maso, 
kot so jo imeli v svojih mladih 
letih. Ker so mišice največji 
porabnik energije, tudi v 
mirovanju, se pri starejših zato 
njihova presnova upočasni. 
Zmanjševanje telesne teže 
z dietami pospeši ta proces. 
Manj mišic tudi pomeni, da 
boste bolj šibki ter bosta vaše 
ravnotežje in gibljivost slabša, 
kar povečuje možnost za padec.

uživajte  manj  kalorij  in  
več  hrane
Napolnimo krožnik z zelenjavo, 
sadjem, dodajmo stročnice, 
različna žita in oreščke pa 
plavo ribo. Zmanjšajmo na 
minimum visoko kalorične jedi, 
kot so kremne omake, mastno 
meso, sladkarije.   Rezultat 
bo: manj kalorij, več vlaknin, 
vitaminov in mineralov, 
antioksidantov. Uživanje hitre, 
mastne in sladke hrane nam 

zakisa organizem in ustvarja 
veliko prostih radikalov, ki 
poškodujejo celice in sprožajo 
vnetja povsod po telesu. 
Prebavljanje takšne hrane in 
njena presnova povečujeta 
število prostih radikalov. 
Nasprotno pri ljudeh, ki 
izbirajo pretežno zelenjavo, 
solate, rjavi riž in ostala žita ter 
oreščke in veliko sadja, niso 
strokovnjaki opazili povečanja 
škodljivih prostih radikalov.

telesna vadba kot cepivo 
proti staranju
Znano je, da telesna dejavnost 
krepi mišice, varuje kosti, 
porablja kalorije, tako vsak 
naš korak oblikuje pozitivnejši 
odnos do stvari. Pred kratkim 
so raziskovalci odkrili novo 
dodano korist: vadba deluje kot 
močno cepivo proti samemu 
procesu staranja.

Za čudovite koristi od vadbe 
se nam ni treba znojiti v dolgi 
naporni vadbi, preteči maraton 
ali hoditi v fitnes, dvigovati 
težke uteži, da bi pridobili te 
koristi. Telesna dejavnost, 
ki nam resnično pomaga, je 
aerobna vadba: hoja, hitra 
hoja, hoja v hribe, nordijska 
hoja, plavanje, kolesarjenje, 
vodena vadba z veliko 
razteznimi elementi, delo na 
vrtu, lahkotni tek.

obremenite svoj razum na 
pozitivne načine
Preproste možganske vadbe, 
ki jih nekateri nevrologi 
imenujejo nevrobika – aerobika 

za možganske celice, ki 
vključuje nove načine izvajanja 
vsakodnevnih aktivnosti, so 
vse kar potrebujemo.

Strokovnjaki menijo, 
da lahko obremenjevanje 
možganov ustvari velike  
koristi: močnejše, bolj 
prilagodljive in prožnejše 
možgane. Razne športne 
aktivnosti, preživljanje časa 
s prijatelji in intelektualno 
delo so zelo pomembni, toda 
dejavnosti, ki so zahtevale 
največ zbrane možganske moči, 
so branje in igranje strateških 
iger.  Tako se povečuje število 
povezav med nevroni (sinapse), 
ki se množijo ter varujejo 
obstoječe živčne celice v 
možganih pred škodo zaradi 
prostih radikalov. Redna 
telovadba koristi pri vseh teh 
učinkih. Naše možgane zelo 
spodbuja tudi  izbiranje vedno 
novih poti do zastavljenega 
cilja. Spravite se iz območja 
udobja, poskusite bolj izzivalne 
konjičke, vpišite se v zanimive 

tečaje tujih jezikov, plesa, 
nordijske hoje, fotografije …

ljubite svoje življenje
Raziskave kažejo, da ljubezen 
do življenja lahko v resnici 
rešuje življenje. Optimističen 
odnos koristi več kot le 
nasmeh na obrazu, ki pritegne 
ljudi. Študije kažejo, da se 
pomembno zmanjša tveganje 
za bolezni od prehlada, viroz 
do srčnega infarkta, raka, 
možganske kapi.  Če ostanemo 
veseli in ohranimo občutek 
nadzora ob življenjskih izzivih, 
gradimo odpornost proti stresu. 
Močno zdravstveno orožje, 
ki ga krepimo vsakič, ko se 
zasmejemo, ko se povežemo s 
svojimi duhovnimi prepričanji 
ali samo s svojimi najdražjimi. 
Brez te čarobne sile nam telo 
preplavijo hormoni stresa, ki 
vodijo v bolezni sodobnega 
časa.
Marjan Radetič, dr.med.
Zdravi in vitalni, Koper  

Ob modrostih najbolj dolgoživih in 
najbolj zdravih kultur na svetu ter z 
novimi pogledi, ki so jih omogočile 
visokotehnološke študije, raziskovalci 
pravijo, da je treba odnos do staranja 
posodobiti. Res je, da se naša telesa 
spreminjajo, toda ali je s staranjem 
neizogibno tudi slabšanje zdravja? 
Nikakor ne.  

pet ključev 
za zdravo staranje

Zdravi in vitalni, Koper vabijo k vpisu:

Info: 031 600 510  ali 051 302 813                                                           

• vadba za zdravo hrbtenico •                                                                                                                        
• pilates velike žoge s tibetanskimi vajami •                                                                                                      

• tečaji in redna vadba nordijske hoje •  

Vaje potekajo v Kopru na Markovcu, Razgledna ulica 9, 
nordijska hoja pa v ŠC Bonifika vsak torek in četrtek ob 18.00 

in v San Simonu ob sobotah ob 9.00. Demonstracija le ob 
prijavi v San Simonu 26. 5. 2018 ob 8.45.
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Ob koncu sedemdesetih let 
prejšnjega stoletja jo je planin-
cem prvi predstavil neutrudni 
predsednik PD Tomos Vlado 
Ivančič. Izhodišče in cilj PG 
je vas Hrastovlje v zatrepu 
Rižanske doline. Celotna PG 
traja dobrih dvanajst ur in je v 
enem kosu skorajda ni mogoče 
prehoditi v enem dnevu. Tokrat 
vas vabim v enega najsliko-
vitejših odsekov te poti. Na 
Marčev hrib in Reber ter jame 
pod njima. Začnemo v Črnem 
Kalu na parkirišču pod ple-
zalnim vrtcem v Klečeh. Nad 
parkiriščem se v desno loči 
dober kolovoz v rahel klančič. 
Vrhu njega se v levo loči steza, 
ki nas hitro privede do vznožja 
Črnokalske stene, v desni del 
plezalnega vrtca. Nad nami se 
boči previsna stena, čeznjo so 
speljane plezalne smeri. Nada-
ljujemo v desno, ko se v steni 
odpre jama. Vodoraven rov nas 
popelje v notranjost stene. Ne-
kaj kapniškega okrasja je prav 
na koncu rova, zato je treba s 
seboj imeti svetilko. 

Od jame se v nekaj ključih 
dvignemo na progo Koper–
Prešnica, jo prečimo in se čez 
naravni prehod Koušce pov-
zpnemo na razpotje s kažipoti. 
Na desni pod stezo bodimo 
pozorni na katastrski kamen iz 
leta 1819, ki je razmejeval čr-
nokalsko od črnotiške gmajne. 
V nekaj korakih smo na golem 
Marčevem hribu, ki je izborno 
razgledišče. Vsa Dolina gradov 
je kot na dlani in ne le dolina, 
vse do morja in čez rajdo istr-
skih gričev seže pogled.
Požar je lansko leto na tem 
območju za seboj pustil veliko 
razdejanje. Sicer sta april in 

maj najprikladnejša meseca 
za obisk Kraškega roba zavoljo 
raznovrstnega cvetja. Tu se 
z morjem spogledujeta dve 
'gorski' rožici: gorska logarica 
in alpski volčin. Kraški rob se 
s prepadnimi stenami od vseh 
južnih razgledišč zdi kot Alpe 
v malem. Kar dolgo hodimo 
tik ob robu po neravnih tleh, 
iz katerih štrlijo ostre čeri. Po 
lanskem požaru, ko je dež spral 
pepel in razgalil tla, se šele za-
veš, da je to pravzaprav nekori-
sten, kamnit, grob in skop svet. 
Vseeno nam zavoljo cvetja, 
obsežnih razgledov ('konice' 
Julijcev ob lepem vremenu re-
žejo severno obzorje!), ruja, ki 
jeseni dobesedno vžge krajino, 
ni niti na enem samem koraku 
dolgčas. Na levi strani, dobrih 
petdeset korakov od roba opa-
zimo podolgovato grublo, eno v 
nizu številnih muš (tako doma-
čini), ki so v času Beneške re-
publike določale mejo med njo 
in avstoogrsko monarhijo. Tej 
meji se da slediti od kraja iznad 
Ospa vse do Goličev v grebenu 
Kojnik–Goliči–Žbevnica. 

Že se Kraški rob zasuka 
malce v desno. Za nami so prvi 
bunkerji, ko so Nemci l. '44, bo-
ječ se izkrcanja zavezniške voj-
ske v Severnem Jadranu, utrdili 
Kraški rob. Z roba je navzdol še 
prostranejši razgled na Dolino 
gradov in na vse tisto, kar jo 
obdaja in od koder bi utegni-
la priti nevarnost.  Ti objekti 
nikoli niso bili uporabljeni. Z 
Marčevega hriba vidimo naš 
naslednji cilj – slok kovinski 
stolp na Rebri. Pri tretjem 
betonskem drogu je treba zaviti 
desno pod rob, kajti od tod je 
najprikladnejši dostop do Jame 

pod Marčevim hribom. Orien-
tacija je zahtevna, zato naj se 
tega dela poti loti le tisti, ki ima 
orientacijski čut. Uporabljaj 
stečine, ki jih je v pobočju pod 
robom utrla divjad. V bistvu se 
vračaš vzporedno s potjo, ki si 
jo prehodil zgoraj na robu. Po 
dobrih desetih minutah prideš 
v ozek žleb. V nekaj strmih in 
ostrih okljukih se dvigneš do 
stene, kjer zazeva vhod v jamo. 
V njej je prostorna dvorana 
z veliko kapniškega okrasja. 
Skozi ozek rov zlezeš v najniž-
ji del jame, ki je tudi bogato 
zakapana.

Iz jame se po isti poti vrnemo 
do betonskega droga in od 
njega nadaljujemo do kovin-
skega stolpa na Rebri. Pri 
njem se velja pomuditi, ker 
je razgled enkraten. Nadalju-
jemo po robu, preskakujemo 
strelske jarke in že smo na cesti 
Črnotiče–Reber–Plasa–Podpeč. 
Na oni strani oznake zavijejo 
desno na rob. Spet bunkerji 
ob poti. Že je tu dolg kamnit 
nasip, ostanek predrimskega 
gradišča. V dolgem loku se 
razteza na levi. Nedaleč stran 
je na robu postavljen možic. Tu 
je treba zaviti desno pod rob in 
ob steni nadaljevati do vhoda 
v Voučarsko jamo. Opremimo 
se s svetilkami in vstopimo. 
Jama nas preseneti z bogatimi 
kapniškimi tvorbami. Najim-
pozantnejši je steber nedaleč 
od vhoda. Sam hudič naj bi ga 
tu postavil v bojazni, da bi se 
strop udrl nanj. Jama ima nekaj 
stranskih rovov. Za napredo-
vanje in ogled pomagajo stari 
napisi iz začetka dvajsetega 
stoletja, ko so se v jamo spustili 

in jo raziskali člani Jamarskega 
društva E. Boegan iz Trsta. 
Iz jame se vrnemo na rob. Na 
njem v desno po Rebri, večji del 
po ravnem. Po krajšem golem 
odstavku pridemo do razpotja 
s kažipoti. V levo oznake vodijo 
na Gradišce, kjer je cerkvica 
Marije Snežne, a mi nadaljuje-
mo po robu do Brenčinc. Čez 
rob in kratko steno te varno 
popelje jeklenica. Pod steno 
zavijemo v desno do vhoda 
v Pizdino jamo in še malce 
naprej do Jame Ladrica. Vanjo 
se brez jamarske opreme ne da. 
Vpišemo se v knjigo, se vrnemo 
k prejšnji jami, tam zavijemo 
desno in se po zložni stezi spu-
stimo na gozdno pot. Na njej 
spet v desno in rahlo navzdol 
do Plase, večjega polja z njiva-
mi in travniki. Tu in tam še kaj 
posadijo, sicer se Plasa, nekdaj 
vrt okoliških vasi, postopoma 
spreminja v travnike. Z obeh 
strani sili vanjo gozd. 

Na prvem okljuku ceste kre-
nemo v desno, se ob robu nek-
danjih njiv navežemo na cesto 
in po njej jo jadrno ubiramo na 
sever. Že smo pri ločkem kalu. 
Obnovili so ga lovci. Takoj za 
njim v levo in po udobnem 
kolovozu mimo temeljev nek-
danjih barak (postavljene za 
časa gradnje železnišle proge 
Koper–Prešnica) sestopimo do 
proge, jo prečimo in se pod njo 
navežemo na dober kolovoz. 
Ves čas drži po borovem gozdu, 
na prvem razpotju zavijemo v 
desno in se dvignemo na izho-
dišče, na parkirišče v Klečeh. 
Za celoten krog potrebujemo 
okoli 4 ure.
Branko Bratož-Ježek 

Pot Gradov poteka okoli doline 
gradov (zgornji del Rižanske doline) 
in povezuje vasice pod in za Kraškim 
robom, se povzpne na nekaj vršičev, 
obišče številne naravne in kulturne 
znamenitosti (gradove, utrdbe, 
obrambni stolp, stene, jame, brezna).

krožna pot po in pod kraškim robom 
z obiskom treh kraških jam
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 05 611 61 11
 prodaja@nova-olimpija.si
 www. flamin-avto.si/nova_olimpija

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

KLIMATSKA NAPRAVA  
TEMPOMAT 
ZASLON NA DOTIK 

S 5 LETI JAMSTVA ZA

12.990 €*

SPA[ R ]KIRAJ GA DOMOV!

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,5 do 5,2 l/100 km. Izpuh CO2: od 90 do 121 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0169 do 0,0550 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do 0,00171 g/km. Število delcev: od 0,01 do 20,14. 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.
* Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008 Active (1,2 PureTech 82), sive hurricane barve - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – pod pogojem 
vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 12.990 EUR; mesečni obrok je 139 EUR pri pologu v višini 3.990 EUR in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 18.1.2018 znaša 
8,1% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,6%; financirana vrednost 9.000 EUR; skupni znesek za plačilo 15.341 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje 
dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot. Ponudba velja do 31. 8. 2018. Vse slike v oglasu so simbolične.

peugeot.si
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Človeško roko anatomsko 
sestavlja 27 kosti, vključno s 
kostmi zapestja. Med njimi 
poteka “povezava” preko 
malih sklepov. Na vsaki kosti 
je nežen, svetel hrustanec. Po 
dva hrustanca  tvorita sklep. 
Prekriva ju sklepna kapsula. 
Sklepna kapsula je z notranje 
strani prekrita s tanko sino-
vijo, ki proizvaja sinovijsko 
tekočino Zdravi mali sklepi 
rok nam omogočajo premika-
nje prstov in fino gibanje.

osteoartroza 
Je najpogostejša bolezen, 
ki povzroča težave in spre-
membe na malih sklepih 
rok, saj prizadene približno 
10 % populacije. Glavni 
dejavniki tveganja zanjo so: 
predhodne poškodbe zape-
stja in kosti roke, družinska 
obremenjenost, spol, starost, 
ponavljajoči gibi rok, težave 
zaradi drugih bolezni (putika, 
revmatoidni artritis), tudi 
debelost posredno deluje 
uničujoče na hrustanec. Pri 
osteoartrozi gre za bolezen ce-
lotnega sklepa. Sklepni hru-
stanec se zaradi prej naštetih 
vzrokov “obrabi”. Koščki 
uničenega hrustanca  nada-
lje uničujejo, dražijo sklep. 
Po daljšem času hrustanec 
popolnoma izgine. V tem 
procesu so prisotni  še številni  
vnetni mediatorji, ki  poslab-
šujejo razpadanje hrustanca. 
Prizadeta je tudi sinovija. 
Spremembe se dogajajo tako v 
kosti, kot ob sklepu. Pogosto 
nastopi še  mišična bolečina. 
Najpogosteje so prizadeti 
sklep med prvo dlančnico in 
kostjo palca in zadnja dva 
sklepa na ostalih prstih (na 
srednjem in zadnjem členku). 

Ko bolnik zazna spremembe 
na malih sklepih rok, pride k 
osebnemu zdravniku in pove, 
da opaža deformacije na 
sklepih, obenem pa čuti bole-
čino, napenjanje, otekanje v 
sklepih z jutranjo okorelostjo, 
ki  traja manj kot pol ure. Pri 
pregledu opazimo, da je sklep 
občutljiv, otekel z omejeno 
gibljivostjo. Slišimo pokanje. 
Le redko se odločimo za rent-
gensko slikanje prstov rok. Le 
v primeru nejasnosti klinične 
slike se odločimo za napotitev 
k revmatologu. Pomembno je, 
da bolniku natančno razloži-
mo njegovo bolezen in ga po-
mirimo. Protibolečinsko zdra-
vljenje priporočamo samo, 
kadar so bolečine zelo močne. 
Redko sledi kirurško zdravlje-
nje. Zdravljenje odmerjamo 
za vsakega bolnika posebej, 
prilagojeno glede na starost, 
poklic, stopnjo okvare, jakost 
bolečine … Dokazali so, da 
stopnja bolečine in dejanska 
stopnja prizadetosti sklepa 
nista sorazmerno povezani.

revmatoidni artritis 
Je najpogostejša kronična, 
vnetna, revmatska bolezen 
in je avtoimunske narave. 
Njena glavna značilnost je, 
da večinoma prizadene male 
sklepe rok in nog (lahko 
tudi vse organske sisteme). 
S širjenjem bolezni opaža-
mo spremembe na kolenih, 
gležnjih, komolcih, kolkih in 
ramenih. Sklepi so simetrično 
poškodovani. Glavno vnetno 
dogajanje poteka v sinoviji. 
Trikrat pogosteje obolevajo 
ženske, med 30.–55. letom. 
Pomemben dejavnik tveganja 
je tudi pojavljanje bolezni v 
družini. 

Kdaj obiščite osebnega 
zdravnika? 
V primeru trajnega občut-
ka neugodja, bolečin ter 
otekanja v sklepih. Katere 
bolezenske znake opažate in 
katere bolezni ste že imeli v 
preteklosti? Ali ima kdo od 
vaših sorodnikov revmatsko 
bolezen? Sestavite listo VSEH 
zdravil, ki jih jemljete, tudi 
tistih brez recepta! Zdravni-
ka bo zanimalo, kdaj se je 
bolezen začela in kako se s 
časom spreminja. Kateri skle-
pi so prizadeti? Ali se težave 
tekom dneva spreminjajo, so 
povezane z dnevnimi aktiv-
nostmi? Bolezenski znaki: 
občutljivi, toplejši, otečeni 
sklepi, ki se nam zdijo zjutraj 
okoreli in ta okorelost traja 
več kot eno uro. Bolečina v 
sklepih je stalna, a zjutraj 
močnejša. Pri nekaterih tiplje-
mo v podkožju revmatoidne 
vozliče. Deformacije sklepov 
na roki se lahko kažejo vse 
do stopnje oblike “labodjega 
vratu”. Pridružijo se lahko 
tudi znaki splošne oslabelosti 
organizma. Bolezenski znaki 
lahko “nihajo” v jakosti in v 
trajanju, začasno lahko celo 
izzvenijo. Zelo pomemben 
vidik predstavlja, kako dobro 
ste o bolezni poučeni. Samo 
zdravljenje poteka v domeni z 
revmatologom in je prilagoje-
no posamezniku. Sodelovanje 
med bolnikom, specialistom 
in vašim osebnim zdravni-
kom je ključnega pomena! 
Veliko počivajte. Morda je 
smiselna vključitev v Društvo 
revmatikov Slovenije, kjer 
boste dobili številne koristne 
informacije.

psoriatični artritis 
(luskavica) 
Je oblika sklepne bolezni, ki 
običajno spremlja sicer kožno 
bolezen luskavico (psoria-
zo). Bolezen se pojavlja pri 
odraslih med 30.-–55. letom. 
Sprva bolniki opažajo in si 
zdravijo kožne spremembe. 
Sklepi so prizadeti nesime-
trično. Prisotni klinični znaki 
so podobni revmatoidnemu 
artritisu: bolečine v sklepih, 
okorelost in otekanje v sklepu 
(kjerkoli po telesu). Na dotik je 
lahko sklep toplejši. Deforma-
cije na prstih rok se kažejo kot 
KLOBASASTI PRSTI, posebna 
oblika artritisa pa je pohablja-
joči artritis. Pomembno je, 
da pravočasno posumimo na 
bolezen in na začetek bole-
zenskega dogajanja v sklepih, 
saj lahko tako preprečimo 
kasnejšo okvaro in obsežnejšo 
deformacijo sklepov. Bolniki, 
ki  že veste, da imate luskavi-
co, takoj ob pojavu kakršnih 
koli bolečin v sklepih omenite 
to svojemu osebnemu zdravni-
ku! Zdravljenje je stopenjsko, 
sprva usmerjeno k lajšanju 
bolečin, nato k preprečevanju 
deformacij. 

Opisala sem tri najpogostej-
še bolezni malih sklepov rok, 
ki lahko zelo močno vplivajo 
na potek in kvaliteto vašega 
življenja. Ne v smislu, da bi se 
ustrašili, pač pa da bi odkrito 
in pravočasno spregovorili z 
zdravnikom o težavah, ki ste 
jih zaznali in opazili pri sebi. 
Tudi če so to “samo” spre-
membe na rokah …
Mojca Miholič, dr.med., 
specialistka druž.med. 

Izgled naših rok (dlani in prstov) 
neredko predstavlja prvi stik z 
okoliškim svetom. Ko razmišljamo 
o staranju, nam je prva stvar, ki 
si jo poleg bolečin predstavljamo, 
sprememba na sklepih rok.       

bolezni malih sklepov (rok)
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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

najnovejši 
slušni aparati

brez 
napotnice

brezplačno 
preverite 

sluh 

pokličite 
za termin

Izgubo sluha lahko med drugim 
povzroči tudi bolezen, poškod-
ba ali daljša izpostavljenost 
hrupu. Upad sluha je običajno 
postopen, tako da se večina ljudi 
svoje težave sploh ne zaveda. 
Dobra novica je, da se izgubo 
sluha in njene stranske učinke 
lahko zelo dobro obvladuje, zato 
najprej priporočamo: preverite 
svoj sluh. V AUDIO BM slušnih 
centrih vam meritev (avdiogram) 
z veseljem omogočamo brez-
plačno. Priporočamo dogovor za 
prosti termin.

nabava oz. zamenjava 
slušnega aparata
Naglušnim osebam, ki že 
nosijo slušni aparat, in tistim, 
ki ga šele bodo uporabljali, 
zdravstveno zavarovanje krije 
nakup osnovnega slušnega 
aparata vsakih 6 let. V tem 
obdobju pride na področju slu-
šnih aparatov do precejšnjih 
izboljšav in novosti, poleg tega 
pa se nam sluh s časom lahko 
spremeni. Iz teh razlogov je 
zamenjava slušnega apara-
ta po tem obdobju običajno 
priporočljiva. Na izbiro in 
uravnavanje slušnega aparata 
pomembno vpliva vrsta in 
stopnja naglušnosti, življenjski 
slog osebe ter tudi pričakova-
nja in motorične sposobnosti. 

lastnosti sodobnih slu-
šnih aparatov
Novejši slušni aparati so 
večinoma veliko enostavnej-
ši za uporabo, saj je veliko 
funkcij samodejnih, kot so npr. 
prilagajanje glasnosti, pou-
darjanje govora, zmanjševanje 
hrupa, preprečevanje piskanja 
in samodejno preklapljanje 
akustičnih programov v raz-
ličnih slušnih okoljih. Veliko 
novosti je tudi na področju 
brezžičnega povezovanja z mo-
bilnim telefonom, televizijo ali 
radiem. Pri nekaterih modelih 

ni več potrebno menjavanje 
baterij, saj vsebujejo akumula-
torsko baterijo, ki jo preko noči 
enostavno napolnite. V AUDIO 
BM slušnih centrih so na raz-
polago najsodobnejše izvedbe 
slušnih aparatov svetovno 
priznanih blagovnih znamk.

privajanje na nove 
slušne aparate
Ko začnemo uporabljati nov 
slušni aparat, je potreben 
določen čas, da se možgani 
prilagodijo na zvok novega 
slušnega aparata. Menjava 
slušnega aparata za sodobnej-
šo različico omogoča boljše, 
ostrejše in čistejše zaznavanje 
zvoka, a na te spremembe se je 
potrebno pripraviti in biti po-
trpežljiv. Vaš pozitiven odnos 
in odločnost za boljše razume-
vanje sta ključnega pomena 
za vaš uspeh. Torej pojdite 
korak za korakom. Napačno bi 
bilo ob prvem stiku z novim 
slušnim aparatom obiskati 
koncert oz. okolje, ki je hrupno 
ali pa zahteva veliko koncen-
tracije za poslušanje. Vsak 
dan pojdite korak dlje in tako 
trenirajte poslušanje s slušnim 
aparatom, postopno, kot to 
poteka pri nabiranju fizične 
kondicije.
 
individualno svetovanje
V AUDIO BM slušnih centrih 
svetujemo in se popolnoma 
posvetimo vsaki stranki. 
Končni uspeh je odvisen 
tako od slušnega akustika in 
slušnega aparata kot samega 
uporabnika. Vsak uporabnik 
ima drugačne želje, potrebe 
in pričakovanja, v katerih 
okoliščinah naj bi se slušni 
aparat najbolje odrezal. Tako 
na primer spodbujamo osebo, 
ki zelo rada obiskuje gleda-
lišče, naj preizkusi aparat v 
testnem obdobju v gledališču 
in se tako prepriča, da se bo 

lahko v prihodnosti z novim 
aparatom smejala in uživala v 
njej najljubših dejavnostih.

pomen podpore družine in 
prijateljev
Če kdo od vaših bližnjih izgu-
blja sluh, mu lahko pomagate 
na več načinov. Vzpodbujajte 
ga pri odločitvi, da preveri svoj 
sluh in poskrbi zanj. Sledite 
tudi naslednjim nasvetom 
za komuniciranje z naglušno 
osebo:
• najprej pridobite pozornost,
• govorite jasno in ne prehitro,
• po potrebi uporabite sopo-
menko,
• naj se jasno vidi obraz in usta,
• govor z manjše razdalje omo-
goča boljše razumevanje.

Svojci ali prijatelji novemu 
uporabniku slušnih aparatov 
na začetku ob velikem priča-
kovanju večkrat pravijo: »Kako 
ne slišiš? Saj imaš slušni apa-

rat!« Zavedajmo se, da je na 
začetku potrebno privajanje na 
nove zvoke, saj naglušna ose-
ba, ki je prejela slušni aparat, 
na začetku še ne more takoj 
optimalno slišati in razumeti. 
Uspešnost in hitrost privajanja 
sta odvisna predvsem od: 
• vrste in stopnje izgube sluha, 
• časa, ki je pretekel, odkar 
je naglušna oseba pričela 
izgubljati sluh do pridobitve 
slušnih aparatov. 
Prej kot se rehabilitacija s 
slušnim aparatom prične, 
hitrejše je privajanje in boljša 
bosta slišnost ter razumevanje 
govora.
Več informacij o sluhu in 
slušnih aparatih preberite na 
www.audiobm.si. Obiščite nas 
in brezplačno preverite sluh ter 
brezplačno preizkusite slušne 
aparate. Z veseljem vam bomo 
strokovno svetovali. 
Franci Urankar, Audio BM 

nove navade 
– novi slušni aparati

Naglušnost je ena najpogostejših 
zdravstvenih težav na svetu. Za 
večino ljudi je izguba sluha naraven 
pojav pri procesu staranja. 
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Noben potrošniški izdelek ne 
ubije toliko ljudi in povzroči 
toliko nepotrebnih smrti kot 
tobak. V Sloveniji vsako leto 
zaradi bolezni, ki jih povzroča 
kajenje tobaka, umre 3.600 
prebivalcev, kar je 10 na dan. 
Pri nas je tobak med vodilnimi 
preprečljivimi dejavniki za smrt 
in za izgubljena zdrava leta 
življenja ter vzrok številnih pre-
zgodnjih smrti. Umirajo ljudje 
v aktivni dobi – vsako sedmo 
smrt med 30. in 44. letom staro-
sti pripisujemo kajenju tobaka, 
med 45. in 59. letom pa vsako 
tretjo. Pljučni rak je skoraj v 
90 % posledica kajenja tobaka. 

s kajenjem se začne v 
mladosti
Približno dve tretjini prebival-
cev v starosti 35–44 let, ki so 
kadarkoli v življenju kadili, je 
prvič kadilo že pred polnole-
tnostjo, 95 % vseh je začelo 
kaditi do 21. leta, 99 % pa do 
25. leta starosti. Torej po 25. 
letu praktično nihče več ne zač-
ne kaditi. Povprečna starost ob 
začetku kajenja med prebivalci, 
starimi 35–44 let, je pod mejo 
polnoletnosti in znaša 16,9 let. 
Moški pričnejo s kajenjem pri 
nižji starosti kot ženske, razlika 
v starosti znaša nekaj manj kot 
eno leto. Starost ob začetku 
kajenja se v zadnjih desetle-
tjih znižuje pri obeh spolih, 
a hitreje med ženskami, ki se 
vedno bolj približujejo moškim, 
tako da razlik med spoloma v 

starosti ob začetku kajenje v 
prihodnosti najverjetneje ne 
bo več.

posledice kajenja tobaka 
za zdravje
Zaradi bolezni, ki jih povzroča 
kajenje, umre do dve tretjini ka-
dilcev, ki v povprečju izgubijo 
od 10 do 15 let življenja, mnoga 
leta pred smrtjo pa preživijo 
s slabo kakovostjo življenja. 
Kajenje tobaka škoduje takore-
koč vsakemu organu v telesu 
in povzroča številne vrste raka, 
bolezni dihal, bolezni srca in 
ožilja. Poleg tega kajenje pov-
zroča še številne druge bolezni, 
med drugim sladkorno bolezen, 
revmatoidni artritis, motnje 
erekcije, motnje imunskega 
sistema, nizko kostno gostoto 
pri ženskah, zlome kolka idr. 

kajenje tobaka vpliva 
na zdravje skozi celotno 
življenje
Škodljivi učinki na zdravje se 
lahko začnejo že pred rojstvom, 
če nosečnica kadi ali je izposta-
vljena tobačnemu dimu drugih. 
Kajenje nosečnice škoduje 
zdravju še nerojenega otroka, 
povezano je s prezgodnjim 
porodom, nenadno smrtjo 
dojenčka, razcepljeno ustnico 
in/ali nebom (zajčja ustnica, 
volčje žrelo), nižjo porodno težo 
otroka in poškodbami ožilja pri 
še nerojenem otroku. 
Napačno je mišljenje, da kajenje 
tobaka povzroči škodo zdravju 

izključno po dolgih letih in dese-
tletjih kajenja, ampak ima lahko 
negativne učinke na zdravje 
že kmalu po začetku. To nista 
le smrad ali zadah po tobaku, 
pojavijo se lahko zmanjšana 
telesna zmogljivost, tudi pri 
treniranih športnikih, kašelj in 
izkašljevanje sluzi, pogostejše so 
nalezljive bolezni dihal, astma 
ali njeno poslabšanje. 

kajenje tobaka spreminja 
tudi videz posameznika
Kajenje tobaka pospeši staranje 
in gubanje kože. Spremembe na 
koži se začnejo kmalu po začet-
ku kajenja, bolj vidne pa posta-
nejo po nekaj letih kajenja. Več 
in dlje ko posameznik kadi, bolj 
postarano in zgubano kožo bo 
imel. Spremembe na koži so ne-
popravljive, trajne, z opustitvijo 
kajenja lahko njihovo napredo-
vanje zaustavimo. K nastajanju 
gub prispevajo tudi ponavlja-
joča se izpostavljenost toploti 
goreče cigarete ter šobljenje 
ustnic in pripiranje oči med ka-
jenjem. Kombinacija kajenja in 
pogostega sončenja prezgodnje 
gubanje pospeši. Pri kadilcih se 
koža slabše celi, po kirurških 
posegih se pogosteje pojavljajo 
komplikacije. Kadilčevi prsti 
in nohti se obarvajo rumeno, 
lahko se pojavijo značilne 
spremembe na jeziku (kadilski 
jezik), kajenje pa povezujejo 
tudi s prezgodnjo plešavostjo in 
osivelostjo las.

Pri kajenju cigaret s filtri ali 
t. i. ''lahkih'' cigaret oziroma 
cigaret z manjšo vsebnostjo 
katrana in nikotina se tveganje 
za zdravje ne zmanjša. Cigarete 
z manj katrana vsebujejo manj 
nikotina in kadilci zato, da do-
bijo potrebno količino nikotina, 
vdihujejo tobačni dim globlje in 
dlje, pogosteje ''potegnejo'' iz 
cigarete, pokadijo cigareto čisto 
do konca ali celo pokadijo več 
cigaret na dan. 

zmanjšanje števila dnevno 
pokajenih cigaret prinese 
le omejene koristi za 
zdravje 
Pri zmanjšanju števila poka-
jenih cigaret se pomembno 
zmanjša tveganje za pljučni 
rak, nima pa učinka na pojav-
nost vseh s kajenjem povezanih 
vrst raka, celokupno umrlji-
vost med kadilci, srčno-žilne 
bolezni, kronično obstruktivno 
pljučno bolezen in zmanjšanje 
pljučnih funkcij. Le popol-
na opustitev kajenja lahko 
pomembno zmanjša tveganje 
za raka, kronično obstruktivno 
pljučno bolezen in srčno-žilna 
obolenja. Varne cigarete ni – 
edina zanesljiva pot za zmanj-
šanje tveganja za zdravje je 
popolna opustitev kajenja. Prav 
tako ni varne meje izpostavlje-
nosti tobačnemu dimu!
Nacionalni inštitut za 
javno zdravje
www.nijz.si  

Kajenje tobaka ima resne 
posledice za zdravje; škoduje 
takorekoč vsakemu organu v 
telesu. Na Nacionalnem inštitutu 
za javno zdravje zato vse kadilce 
spodbujamo k opustitvi kajenja. Naj 
bo Svetovni dan brez tobaka, ki ga 
vsako leto obeležujemo 31. maja, 
priložnost za dan brez tobaka in 
življenje brez tobaka.  

kajenju tobaka pripisujemo veliko breme 
bolezni in prezgodnjih smrti 
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 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 

 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

 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

 059 150 600
 05 630 96 00
 www.bencickp.kia.si
 prodaja@kiabencic.net

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

K O P E R

KIA. ZADETEK V POLNO.

KIA BENČIČ KOPER, NAJPRIJAZNEJŠA KIA NA OBALI.
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 05 734 23 58
 041 703 082
 alfego.sp@siol.net
 www.alfego.si

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

ALU, PVC

z vami že 20 let
okna, vrata, vetrolovi, zimski vrtovi, 
ograje, zasteklitev balkonov, senčila 

(rolete, polkna, žaluzije, lamelne zavese...)

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

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

www.alfego.si
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ograje, zasteklitev balkonov, senčila 

(rolete, polkna, žaluzije, lamelne zavese...)

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

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

www.alfego.si

ALU, PVC

z vami že 20 let
okna, vrata, vetrolovi, zimski vrtovi, 
ograje, zasteklitev balkonov, senčila 

(rolete, polkna, žaluzije, lamelne zavese...)
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• KAmINI
• peči na pelete in drva 

• štedilniki na drva
• krušne peči
• 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 ...

 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 

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

Timiko d.o.o.
Hrvatini 122
6280 Ankaran

POOBLAŠČENI  SERVIS - DELAMO PO CELI SLOVENIJI!

SPREJEM NAROČIL:  031 301 731

SPREJEM NAROČIL ZA SERVIS:  031 480 675

servis 
ogrevanja

Več informacij na www.ambicomfort.si
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Tople barve, kot so rdeča, 
oranžna in rumena, dajo ži-
vahnost, a preveč rdeče lahko 
deluje tudi agresivno. Zato k 
tem barvam dodajmo veliko 
strukturnih listnatih rastlin, ki 
omilijo živahnost, a istočasno 
poudarijo barvitost. 
Hladne barve, kot sta vijoliča-
sta in modra, delujejo umirje-
no, dodatno svežino jim doda 
bela barva, nekaj več življenja 
pa rumene cvetlice. Rožnata 
deluje nežno, zasanjano, a 
tudi k njej se odlično podajo 
rastline z listi v svetlo zelenih 
odtenkih, kot sta pijavčnica 
ali sladki krompir v čokoladni 
barvi. Za stilsko usklajenost je 
dobro, da je vsaj ena rastlina v 
barvi fasade ali ograje.  

naj bo bujno in cvetoče
V posodo brez rezerve vode 
obvezno naredimo drenažni 
sloj iz sipkega materiala, kot 
so drobni kamenčki, sekanci, 
glinopor, vulkanski  drobir ipd. 
Povrh tega položimo vrtni filc, 
šele nato izberemo kvaliteten 
substrat. Nikar ga ne uporabi-
mo večkrat, saj bomo zaradi 
varčevanja dobili le skromno 
cvetenje in ustvarili pravi raj za 
škodljivce in bolezni. Ideal-
ne pogoje za rast in cvetenje 
balkonskih rastlin dobimo z 

uporabo pet-komponentne 
zemlje Plantella Balkonia z iz-
boljšano sestavo iz najkakovo-
stnejših huminskih šot, guana, 
obogateno z bio rastlinskimi 
vlakni za zadrževanje vlage 
in dolgo delujočimi gnojili ter 
aktivatorji cvetenja. Prvi mesec 
po sajenju gnojenje ni potreb-
no, potem pa redno izmenično 
dognojujemo s tekočimi gnojili 
Plantella List in Plantella Cvet, 
ki sta obogateni z vitamini, al-
gami in hranili za lepe liste ter 
dolgotrajno in bujno cvetenje. 

katere rastline izbrati
Vodilna rastlina naj bo pre-
izkušena in trpežna. Poleg 
tradicionalnih pelargonij, tako 
visečih kot pokončnih ali diše-
čih, so za sončno lego hvaležne 
bolivijske begonije in izveden-
ke z zvončastimi cvetovi v raz-
ličnih barvnih niansah.  Dodaj-
mo dišavnice, kot so: timijan, 
sivka, žajbelj, viseči rožmarin, 
bazilika, neprava vanilija, ali 
listnate rastline, kot so: afriški 
smilj, grenkuljica, hojhera, 
dihondra ipd.  Zapolnimo še z 
drobno cvetočimi rastline,  kot 
so: mleček, bidens, verbe-
na, lantana, skevola.  Višino 
na sončni legi bodo odlično 
poudarile cvetoče trave gavre, 
perjanke, salvije ipd. Na senčni 

legi so največkrat  vodilne 
fuksije ali gomoljne begonije. 
K njim dodamo tradicionalne 
tradeskancije, koprive, sladki 
krompir, deteljice, pijavčnice.

sledimo trendu
V trendu so zasaditve z di-
šavnicami in zelenjavo, ki jih 
lahko kombiniramo skupaj 
s cvetlicami in listnatimi 
rastlinami. Na balkonih in te-
rasah odlično uspevajo skoraj 
vse vrste zelenjave. Najbolj 
atraktivne so plodovke, kot so: 
paradižniki, jajčevci, paprike, 
buče, kumare. Izberimo sorte, 
ki imajo manjše plodove. Zra-
ven posadimo ugodne sosede. 
Tako k paradižniku lahko 
sadimo: baziliko, kapucinke, 
rožmarin, žajbelj, timijan, 
ognjič ipd. V koritih ali obe-

šankah se odlično obnesejo 
viseče jagode. Izberemo sorte 
z barvami cvetov v beli, roza in 
rdeči barvi. Zraven dodajmo še 
česen ali drobnjak. Najboljše, 
da posadimo pisano korito ali 
večji lonec z izbranimi dišavni-
cami, ki jih najpogosteje upo-
rabljamo v kulinariki: peteršilj, 
drobnjak ali listnati česen, 
rožmarin, origano, timijan.
Ker bomo te rastline uživali 
in jih želimo pridelati ekolo-
ško, uporabimo organska Bio 
Plantella univerzalno zemljo 
za rože in vrt v kocki, rastline 
pa hranimo z gnojilom Bio 
Plantella Vrt iz morskih alg.
Strokovnjaki agronomi
Kluba Gaia 

Namen cvetja na balkonih in 
terasah je polepšati objekt in 
poudariti arhitekturo. Zato ni 
vseeno, katere rastline izberemo in 
kako jih kombiniramo. Zadnja leta 
trendi narekujejo sajenje rastlin, 
ki so enostavne za vzdrževanje 
in imajo poleg okrasne še druge 
komponente: vonj, užitnost  ali 
korist za kombinacijo. Poleg vedno 
novih rastlin so v uporabi  tudi 
tradicionalne. 

barvno skladna 
balkonska zasaditev
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naziv
podjetja

Logo

• ČIŠČENJE kleti, garaž, podstrešji in vrtov
• SELITVE poslovnih in privat prostorov
• ODVOZ pohištva, odsluženih predmetov, bele tehnike ...
• BREZPLAČNI ODVOZ barvnih kovin, starega železa, 
   akumulatorjev ...
• UREJANJE vrtov in OBREZOVANJE dreves
• PLESKARSKA DELA

SMO ODGOVORNA, POŠTENA, MLADA, DELOVNA EKIPA,
KI ZA VAS OPRAVI DELO NATANČNO, KAKOVOSTNO

IN ZANESLJIVO.

selitve in razna čiščenja
Pri nas hitreje in ceneje

Ugodne 
cene

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
 www.servustc.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

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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Normalno zastekljene površine 
brez zaščite prepuščajo 88 % 
sončne energije, od tega 80 % 
prodira direktno v notranjost 
objekta. Zidovi in sobno pohi-
štvo vpijajo sončno sevanje in 
pretvarjajo to energijo v toploto, 
ki se zadržuje v notranjosti. Ta 
pojav je dobrodošel v hladnejših 
delih leta, ko nam zmanjšuje 
potrebo po energiji za ogrevanje, 
ni pa dobrodošel v toplem delu, 
saj porabimo precej več energije 
za hlajenje objekta. 

Zaščita pred soncem deluje kot 
mehanska ovira, od katere se 
sočni žarki odbijejo, vanjo absor-
birajo ali prepustijo skoznjo. V 
poletnih mesecih, ko segrevanje 
prostora ni zaželeno, je ključno, 
da v prostor ne vstopajo direktni 
sončni žarki, ampak le indirek-
tna svetloba, ki se odbija od la-
mel oziroma jo senčilo prepušča. 
Da bi dosegli prijetno tempe-
raturo brez naprav za hlajenje, 
potrebujemo zunanja senčila, ki 
nudijo kakovostno zaščito in so 
enostavna za vzdrževanje. 

Zaščita pred soncem je lahko 
zunanja ali notranja. Bistveno 
bolj učinkovita je zunanja zašči-
ta pred soncem, saj onemogoča 
vstop sončnih žarkov v prostor. 
Namen senčila je zagotoviti viso-
ko stopnjo termičnega ugodja, to 
pa pomeni čim manj segrevanja 
prostorov v poletnih mesecih 

in s tem prihranek pri hlajenju 
prostora ter obratno v zimskih 
mesecih.

zunanja senčila
Z zunanjimi senčili preprečimo 
segrevanje stekel, kar je zlasti 
pomembno na južni in zahodni 
fasadi. Prostori se tako manj 
segrevajo, zato prihranimo pri 
energiji, saj ne potrebujemo 
klimatske naprave ali pa jo 
vključujemo redkeje. 

Ponudba različnih sistemov 
zunanjega senčenja oken je 
pestra, zato se hitro znaj-
demo pred vprašanjem, kaj 
pravzaprav izbrati. Ena izmed 
možnosti so vsem dobro znane 
rolete. Te omogočajo dobro 
toplotno in zvočno izolativnost, 
so dobra zaščita pred vremen-
skimi vplivi, na primer ob toči 
ali hudih nalivih, pa tudi pred 
vlomilci. S spuščenimi roletami 
pozimi prihranimo pri stroških 
za ogrevanje, poleti pa pora-
bimo precej manj energije za 
hlajenje. Rolete se razlikujejo 
po obliki, načinu vgradnje, na-
činu upravljanja in vrsti lamel. 
Najpogosteje so roletne lamele 
izdelane iz lesa, aluminija, 
jekla ali umetne mase.

Spuščanje in dvigovanje rolet 
najpogosteje izvajamo s trakom 
ali palico ob strani okenskega 
okvirja. Ker so v sodobni gradnji 

prisotne vedno večja okna 
oz. zasteklitve, se vedno bolj 
uveljavljata motorni pogon in 
daljinsko upravljanje. Če imamo 
vgrajen daljinski upravljalnik, 
je smotrno, da ga kombiniramo 
s svetlobnim tipalom, tako da se 
rolete dvigajo in spuščajo glede 
na količino sončne svetlobe. S 
tem preprečimo dostop sončne 
toplote v prostore tudi v času, ko 
nas ni doma.

Večje steklene površine (pa-
noramske stene) lahko senčimo 
z zunanjimi žaluzijami, pri 
katerih z nagibom lamel urav-
navamo količino svetlobe, ki jo 
bomo spustili v prostor. Takšne 
žaluzije so narejene večinoma 
iz aluminija in dobro prenašajo 
različne vremenske vplive. Žalu-
zije lahko dvigamo in spuščamo 
z vrvico, nagib usmerjamo s 
palico, lahko pa tudi z elektro-
motorjem in daljinskim upra-
vljalnikom, ročnim stikalom ali 
centralnim vodenjem.

Za senčenje oken je primer-
na rešitev tudi tenda, s katero 
sicer pogosteje senčimo večje 
površine, kot so balkoni in 
terase. Osnova je aluminijasto 
ogrodje, na katero je napeto 
impregnirano, PVC- ali screen 
platno. Upravljamo jih lahko 
ročno, s pogonsko palico ali 
elektromotorjem.

Ne glede na to, za katero obli-
ko senčenja se odločimo, mora-
mo vedeti, da je zelo pomembna 
izbira kakovostnega materiala 
in pogonskega mehanizma. 
Senčila so vedno bolj tehnološko 
izpopolnjena, avtomatizirana in 
pametna.

notranja senčila
Ponudba notranjih senčil je 
pestra, od notranjih žaluzij, rolo-
jev, panelnih zaves do lamelnih 

in plise senčil. Izbor je odvisen 
od različnih dejavnikov, od 
tega, kaj bi radi dosegli, ali gre 
zgolj za dekoracijo ali potrebu-
jemo senčilo za senčenje čez 
dan. Navadno se v dnevni sobi 
odločimo za drugačna senčila 
kot v spalnici. V dnevni sobi 
potrebujemo bolj prosojna in 
polprosojna, v spalnici pa iz 
tkanin, ki nam bodo prostor 
čimbolj zatemnile. Pri steklenih 
površinah z večjimi širinami 
se pogosteje uporabljajo prosto 
viseči roloji in panelne zavese. 

Pri izbiri senčila je pomemben 
tudi način pritrditve, ki je lahko 
stropni ali stenski ter način 
upravljanja. Način upravljanja je 
lahko na potezno vrvico, krožno 
verižico, ročko ali pa z elektro-
motorjem. Na izbiro vrste senčila 
pa vplivata tudi oblika oken in 
njihova lega.

Notranja senčila so največ-
krat izdelana iz poliestrov, ki so 
obdelani tako (antistatični), da 
naj bi se nanje čim manj nabiral 
prah, poleg tega so lahko pralna 
ali pa jih le brišemo z mokro 
krpo. Na voljo so tudi izdelki 
iz naravnih tkanin, na primer 
iz jute in volne, ki so prav tako 
primerno obdelani.

Notranja senčila premikamo 
ročno ali na motorni pogon, 
ki pride v poštev pri večjih 
dimenzijah ali kjer je senčilo 
nameščeno tako visoko, da je 
ročno upravljanje onemogo-
čeno. Plise senčila običajno 
upravljamo z ročko in vrvico, 
kjer je dostop omejen, pa lahko 
vgradimo motorni pogon. Po-
dobno je pri rolojih, pri katerih 
prevladuje upravljanje s krožno 
verižico. Lamelne in panelne 
zavese navadno premikamo le 
na poteg z vrvico.
Primož Krapež, ENSVET 

senčila, da nam v prostorih
ne bo prevroče

Objekti z velikimi steklenimi 
površinami so ena od značilnosti 
moderne arhitekture. Steklene 
površine omogočajo večje 
koriščenje dnevne svetlobe in se 
naravno in harmonično zlivajo 
z okolico. Steklene fasade na 
objektih so privlačne za oko, a 
imajo nekaj pomanjkljivosti, 
saj se zaradi sončne energije in 
sončnega sevanja pojavljajo težave 
v notranjosti objekta. 
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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

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

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

 041 264 321
 danstudiokp@gmail.com

Danküchen 
Ulica 15. maja 2b
6103 Koper

 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

Brava d.o.o.
Ljubljanska c. 3
6000 Koper

040 730 815
info@brava.si
www.colombinicasa.com

POOBLAŠČENI PRODAJALEC

MODERNE IN KLASIČNE KUHINJE, DNEVNE SOBE, SPALNICE,
OTROŠKE SOBE, PISARNE, HOTELI IN POČITNIŠKI APARTMAJI

Zasnova ambienta, 
ki ne prepušča ničesar naključju. 
Vnesite italijanski slog
v vsak kotiček vašega doma.

ITALIAN DESIGN - DESIGNED FOR YOU

Brava d.o.o.
Ljubljanska c. 3
6000 Koper

040 730 815
info@brava.si
www.colombinicasa.com

POOBLAŠČENI PRODAJALEC

MODERNE IN KLASIČNE KUHINJE, DNEVNE SOBE, SPALNICE,
OTROŠKE SOBE, PISARNE, HOTELI IN POČITNIŠKI APARTMAJI

Zasnova ambienta, 
ki ne prepušča ničesar naključju. 
Vnesite italijanski slog
v vsak kotiček vašega doma.

ITALIAN DESIGN - DESIGNED FOR YOU

 040 730 815
 info@brava.si
 www.colombinicasa.com

Brava d.o.o.
Ljubljanska cesta 3
6000 Koper
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