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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 13. številka brezplačne regijske 
revije Informator365, kjer boste našli 
informacije, koristne nasvete, strokovne članke 
in predstavitve podjetij iz vaše regije. 
Informator365 izhaja v nakladi 25.000; dobijo 
ga gospodinjstva v naslednjih občinah: Koper, 
Izola, Piran in Ankaran.
Informator365 izhaja 4-krat letno (pomlad, 
poletje, jesen, zima); vsakokrat vam ga 
brezplačno prinese vaš poštar.
Celotno vsebino dobite tudi na internetnem 
portalu www.informator365.si.
Če bi želeli soustvarjati revijo ali predstaviti 
vaše podjetje oziroma dejavnost, vas vabimo, 
da nas kontaktirate na info@informator365.si 
ali  041 359 484.

Prijetno branje!    
Ekipa Informator365, Marko Križnič

 041 607 594
 vrtnarstvo.moskon@gmail.com

vrtnarstvo
moškon

Logo

Marko Moškon
Parecag 31
6333 Sečovlje

Velika izbira okrasnih
 rastlin za:

odprto: pon-sob

• balkone • vrtove • cvetlična korita •
•••

~ 40 let tradicije ~

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

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

Prodaja kmetijskega repromateriala

∙ mineralna gnojila 
italijanskih proizvajalcev

∙ velika izbira sadik in semen
∙ kvalitetne zemlje

∙ krmila
∙ fitofarmacevtska sredstva

∙ kmetijska orodja

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

 040 219 371
 info.urejanjevrtov@gmail.com
 www.urejanje-vrtov.com
 urejanje vrtov

Pugelj Janko s.p
Šmarska cesta 7a 
6000 Koper 

VSE ZA VAŠ SANJSKI VRT
Če časa nimate vi, vam vrt uredimo mi.

ograje
inox, železne, kovane

urejanje vrtov in okolice
načrtovanje in obnove, obrezovanje, 
zasaditev, višinsko obžagovanje dreves, 
posek, letno vzdrževanje zelenih površin

stavbno mizarstvo-tesarstvo
lesene vrtne terase, nadstreški,

 pergole, pohištvo

specializirana gradbena dela
vrtni kamini, fontane, pulti, korita, mize, 

polaganje kamna in keramike 
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Že v malo večjem koritu ali 
loncu si lahko pridelamo zdravo 
domačo zelenjavo. V plitvejše 
posode sejemo solate različnih 
barv in oblik, med njimi redkvi-
ce in korenček. Posejemo lahko 
velikolistno ali visečo špinačo 
in dodamo barvite kapucinke, ki 
so v celoti užitne. S pomočjo  te-
kočega gnojila na osnovi alg Bio 
Plantella Vrt bodo vse te rastline 
odlično uspevale tudi v manjših 
posodah. 

slastne jagode
Namesto obiranja starih cvetov  
bomo gotovo na balkonih rajši 
obirali slastne jagode. Posadi-
mo jih skupaj z novozelandsko 
visečo špinačo,  drobnjakom, 
česnom ali čebulo, ki jagode 
varujejo pred razvojem bolezni. 
Pestrost sort jagod, ki cvetijo v 
beli, rožnati in rdeči ali rodijo 
z belimi ali rumenimi plodovi, 
nam zagotovi tudi želeno bar-
vitost. Za  kontrast k jagodam 
lahko posadimo še drobnocvetni 
mleček  ali modro cvetoči bora-
go, ki se je v poskusih pokazal 
kot najboljši sosed jagodam. 
Ob jagodah lepo uspevajo še 
nizek fižol, žajbelj in kumina. 
Različne oblike rasti, višine in 
barve ustvarijo bogato barvitost 
tudi brez cvetja. Za barvitost 
med jagode lahko sadimo 
tudi škrlatno lobodo, jagodno  
špinačo (Chenopodium capita-
tum) z listi, podobnim špinači 
in plodovi, podobnim jagodam 
ter cejlonsko plezajočo špinačo 
'Malabar', katere sadike gojijo 
tudi pri nas. 
Pomembno je, da  jagodne ra-
stline postavimo na sončno me-
sto, ustrezno zalivamo in dovolj 
gnojimo, da bodo dovolj močne 
za tvorbo plodov. V ta namen 
uporabimo organsko granulira-

no gnojilo Bio Plantella Nutrivit 
za jagode in jagodičevje, ki ima  
dovoljenje tudi za ekološko 
pridelavo.

ključno je izbrati
kakovostno zemljo
Zemlja je ključnega pomena za 
zdrav razvoj in rast rastlin. Tri  
ključne vloge  substrata so:
- zadrževanje vlage in zagotovi-
lo za dober transport hranil iz 
območja korenin po vsej rastlini, 
substrat mora imeti zadosti 
organskih snovi in hranil 
- zračnost  za vitalnost korenin 
in dobro razraščanje; rastline 
v premokrem ali preveč zbitem 
substratu hitro propadejo 
- opora rastlinam za stabilnost, 
ki jo nudi kompakten, ne prera-
hel substrat.
Bio Plantella Univerzalna zemlja 
za BIO vrt in cvetje je popolno-
ma naravna, zato je odlična za 
EKO vrtnarjenje. Zračen substrat 
s stabilno strukturo omogoča 
idealne pogoje za naravno, 
zdravo rast in razvoj rastlin, 
dober pridelek in lep videz ra-
stlin. Zemlja vsebuje optimalno 
mešanico treh najkakovostnej-
ših šot, bogatih s humusom, za 
optimalen vodno-zračni režim. 
Dodano je organsko gnojilo, ki 
povečuje količino mikroorganiz-
mov v tleh. 

Nova tehnologija kompak-
tnega pakiranja, kjer je 25 litrov 
odlične mešanice stisnjeno v  
kocko s 13.5 l, omogoča enostav-
no rabo in shranjevanje.
Strokovnjaki agronomi
Kluba Gaia 

Balkonske zasaditve so kot obleka 
hiše, s katero menjamo podobo v 
odvisnosti od letnih časov. Poleti 
hiše največkrat oblečemo v cvetje, 
a zadnja leta so vse bolj v ospredju 
dišeče in užitne zasaditve. 

slastno in dišeče z balkonov

Brezplačni nasveti
 strokovnjakov agronomov:

080 81 22
 www.klubgaia.com

Naj vrtnarjenje postane 
vaš najljubši hobi. Naročite 

se na najbolj priljubljeno 
revijo za vrtnarjenje!

25let
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 05 720 12 12
 051 349 473
 excelza@siol.net
 www.excelza.si

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

smrekovi peleti

v naši družbi vas ne bo zeblo

∙ izdelani iz čistega 
   smrekovega lesa

∙ zelo majhna količina 
    pepela in prahu

∙ vrhunska kakovost

∙ 15 kg pakiranja,
    neto teža palete: 
    1050 kg 

 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

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

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

prodaja in dostava različnih 
drv za kurjavo

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

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

POOBLAŠČENI SERVIS OGREVANJA

www.timiko.si

www.domotehna.si

da bo vaš dom udoben
pozimi in poleti

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

SVETOVANJE - PRODAJA - MONTAŽA - VZDRŽEVANJE
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Pri nas je daleč najpogostejša 
lymska borelioza, sledi pa ji 
klopni meningoencefalitis, proti 
kateremu se lahko učinkovito 
zaščitimo s cepljenjem. 

Strokovnjaki opozarjajo na 
previdnostne ukrepe, saj se s 
toplejšim vremenom prične tudi 
aktivnost klopov, s tem pa se 
poveča verjetnost okužb, ki lahko 
resno ogrozijo naše zdravje. 

Lymska borelioza je v 
Sloveniji daleč najbolj pogosta 
bolezen, ki jo prenašajo klopi. 
Razširjena je po vsej Sloveniji. 
Povzročajo jo bakterije, ki se 
imenujejo borelije. Letno pri 
nas zabeležimo do več kot 6000 
novih primerov bolezni in smo 
glede na incidenco, ki v neka-
terih letih preseže 300 bolnikov 
na 100.000 prebivalcev, najbolj 
ogrožena populacija v svetu. 
Cepiva proti lymski boreliozi pri 
ljudeh ni. Z ustreznim načinom 
življenja, primerno zaščito z 
oblačili in repelenti ter s čim-
prejšnjo odstranitvijo prisesanih 
klopov lahko možnost okužbe 
pomembno zmanjšamo. Bolezen 
se običajno začne z rdečino, 
ki se pojavi nekaj dni do ene-
ga meseca po vbodu klopa, 
se počasi širi, na sredini bledi 
in dobi obliko obroča. Kožne 
spremembe običajno izginejo po 
nekaj tednih, včasih pa lahko 
vztrajajo tudi več mesecev. Nekaj 
tednov do mesecev, lahko pa celo 
več let po okužbi se lahko pojavi 
prizadetost živčevja, sklepov ali 
srca. Lymsko boreliozo zdravimo 
z antibiotiki. Zdravljenje je zelo 
uspešno in enostavno zgodaj v 
poteku bolezni, nekoliko bolj za-
pleteno pa pri zastaranih oblikah 
bolezni, ki so redke.  

Klopni menigoencefalitis je 
resno virusno vnetje osrednjega 
živčevja, ki se prenaša z vbodom 
okuženega klopa. Prva faza bole-
zni se prične približno teden do 
14 dni po vbodu klopa s slabim 
počutjem, bolečinami v miši-

cah, glavobolom in vročino. Pri 
večini bolnikov se po vmesnem 
izboljšanju, ki traja od nekaj dni 
pa do treh tednov, pojavi druga 
faza bolezni, ki se kaže z visoko 
telesno temperaturo, močnim 
glavobolom, slabostjo, bruha-
njem, tresenjem rok in jezika, 
včasih z motnjami zavesti in 
zbranosti. Pri 5 do 10 % bolnikov 
se pojavijo ohromitve, približno 
1 % obolelih umre. Bolezen 
lahko pusti trajne posledice, med 
katere sodijo glavoboli, vrtogla-
vice, motnje sluha, zmanjšana 
sposobnost koncentracije, 
depresija in motnje razpoloženja, 
motnje v delovanju avtonomnega 
živčevja in ohromitve. Bolezen 
v veliki večini primerov zahteva 
hospitalizacijo in lahko močno 
vpliva na kakovost življenja tudi 
po okrevanju. Slovenija sodi med 
endemska področja in se glede 
na pogostost klopnega menin-
goencefalitisa uvršča v sam vrh 
evropskih držav. Klopi, okuženi 
z virusom klopnega meningoen-
cefalitisa, so razširjeni skoraj po 
vsej Sloveniji. Strokovnjaki opo-
zarjajo, da je glede na možnost 
okužb in razširjenost klopnega 
meningoencefalitisa v Sloveniji 
cepljenih še vedno premalo ljudi. 

Redkejša bolezen, ki jo pre-
našajo klopi pri nas, je humana 
granulocitna anaplazmoza. 
Bolezenske težave so dokaj 
podobne tistim v zgodnjem 
obdobju kopnega meningoence-
falitisa, v ospredju so povišana 
telesna temperatura, glavobol 
ter hude bolečine v sklepih in 
mišicah. Tudi proti tej bolezni se 
ne moremo zaščititi s cepljenjem, 
zdravimo pa jo z antibiotikom.

Tveganju za okužbo s povzro-
čitelji bolezni, ki jih prenašajo 
klopi, so izpostavljeni ljudje vseh 
starostnih skupin, tudi otroci, še 
posebej tisti, ki se veliko gibajo 
v naravi oziroma opravljajo ak-
tivnosti na prostem. V Sloveniji 
je po podatkih Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje 
(NIJZ) v letu 2017 zaradi lymske 
borelioze zbolelo 4.534 oseb 
(219,4 na 100.000 prebivalcev), 
zaradi klopnega menigoen-
cefalitisa pa 102 osebi (4,9 na 
100.000 prebivalcev). Medtem 
ko so z borelijami okuženi klopi 
razširjeni po vsej Sloveniji, pa 
je klopov, okuženih s povzroči-
teljem klopnega menigoence-
falitisa, največ na Gorenjskem, 
Koroškem in v ljubljanski regiji. 

Ondina Jordan Markočič, dr. 
med. z NIJZ, opozarja, da je kljub 
naraščajočemu številu pora-
bljenih odmerkov cepiva proti 
klopnemu meningoencefalitisu 
v zadnjih letih delež cepljenih 
proti tej bolezni v Sloveniji še ve-
dno zelo nizek: »Pri nas se, žal, 
še vedno premalo ljudi odloča 
za cepljenje proti klopnemu me-
ningoencefalitisu kljub težkemu 
poteku te bolezni. Na podlagi 
zadnjih podatkov iz spremlja-
nja cepljenja ocenjujemo, da 
je približno 16 % prebivalcev 
cepljenih z najmanj enim odmer-
kom, redno pa se cepi okrog 7% 
prebivalcev. V Avstriji, ki ima po-
dobno razširjenost povzročitelja 
bolezni kot pri nas, so z zelo od-
mevno promocijo uspeli zvišati 
delež cepljenih s 6 % v letu 1980 
na več kot 80 % v zadnjih letih, 
hkrati pa se je močno znižalo 
število zbolelih. Primer priča tudi 
o nujnosti izvajanja kampanj, ki 
so namenjene osveščanju splo-
šne javnosti in bi se jih morali 
posluževati tudi pri nas.« 

Z virusom klopnega menin-
goencefalitisa se lahko okužijo 
tudi domače živali, na primer 
koze, ovce in krave. Te živali si-
cer niso naravni gostitelji virusa, 
lahko pa okužena žival izloča vi-
rus v svojem mleku. Tako se lah-

ko z zaužitjem nepasteriziranega 
mleka in mlečnih izdelkov oku-
žijo tudi ljudje. Leta 2012 je bil 
v Sloveniji dokazan prvi primer 
izbruha klopnega meningoen-
cefalitisa po zaužitju surovega 
kozjega mleka.  Okužene so bile 
štiri osebe, pri treh osebah so se 
klinični znaki akutne vročinske 
bolezni razvili že po dveh dneh 
od zaužitja. Pri dveh osebah se 
je razvil tipičen potek bolezni z 
dvema fazama. Oba bolnika sta 
poiskala zdravniško pomoč, pri 
čemer je bil eden tudi hospita-
liziran. Tretja oseba je zbolela 
z vročinsko boleznijo, vendar 
ni razvila druge, meningitisne 
faze bolezni. Edina oseba, ki ni 
zbolela, je bila proti kopnemu 
meningoencefalitisu cepljena.

Cepljenje proti klopnemu 
meningoencefalitisu strokov-
njaki priporočajo vsem osebam 
od enega leta starosti naprej, ki 
se gibljejo ali živijo na območju, 
kjer je klopni meningoencefali-
tis endemičen. Priporočljivo je, 
da se cepljenje s prvima dvema 
odmerkoma opravi v zimskih me-
secih še pred aktivnostjo klopov, 
torej pred pričetkom toplejšega 
obdobja. Drugi odmerek osnov-
nega cepljenja sledi prvemu po 
enem mesecu, tretji odmerek pa 
čez 5 do 12 mesecev. Prvi poživi-
tveni odmerek je potreben čez 
tri leta, kasneje pa na pet let, da 
se ohrani ustrezen nivo zaščite. 
Cepljenje se lahko opravi na 
območnih enotah NIJZ (kontakti 
ambulant so dostopni na http://
www.nijz.si/sl/ambulante) in pri 
izbranih zdravnikih. 
Nacionalni inštitut za 
javno zdravje
www.nijz.si  

Slovenija sodi med države, kjer 
obstaja visoka verjetnost okužbe 
s povzročitelji bolezni, ki jih 
prinašajo klopi. 

s pomladjo povečana nevarnost okužbe 
s povzročitelji bolezni, ki jih prenašajo klopi
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Insekti so najbolj razširjena 
živalska vrsta na planetu, 
zato se ljudje srečujemo z mr-
česom povsod, tako v naravi 
kot tudi v zaprtih prostorih. 
V naravi človeka pa je, da si 
življenjski prostor oblikuje-
mo po lastnih željah, brez 
motečih insektov. Prav tako 
je pomembno, da ohranja-

mo  visoko raven higiene in 
čistoče v proizvodnih obratih 
kot so kuhinje, pralnice, v 
gostinskih obratih, hotelih 
in pa tudi bolnicah in drugje. 
Neo–alfa je biocidni insek-
ticid z želodčnim in kontak-
tnim delovanjem. Vsebuje 
aktivno snov, ki sproži hitro 
začetno delovanje in istoča-

sno podaljšano insekticidno 
delovanje.
Za biocidni insekticid 
Neo–Alfa je značilno: 
• hitro delovanje z vidnim 
učinkom,
• je brez vonja,
• ne pušča madežev in ni   
koroziven,

• hitro začetno delovanje in 
istočasno podaljšano delova-
nje (več tednov),
• namenjen je tako za splo-
šno, domačo uporabo kot 
tudi profesionalno delovanje.
Agroproagro 

Neo-alfa je najsodobnejši biocidni 
insekticid. Namenjen je zatiranju 
letečih in plazečih insektov, kot 
so muhe, pajki, komarji, mravlje, 
ščurki, bolhe, ose, sršeni in drugi 
insekti. Razredčenega z vodo 
razpršimo na površine, kjer se 
nahajajo insekti.

biocidni insekticid neo-alfa

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

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

gospodarski
objekti

steklene 
površine

dom

kuhinjehlevi

fasade

DOBAVLJIVO 
v vseh trgovinah

s kmetijskim 
repromaterialom 

po Sloveniji.

biocidni insekticid uporabljajte varno. pred uporabo vedno preberite etiketo s podatki o proizvodu.
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 041 449 615
 svitan@amis.net
 www.svitan.si

Svitan d.o.o.
Obala 8
6320 Portorož

hitra, kvalitetna in zanesljiva izvedba

∙ inženiring 
∙ novogradnje

∙ prenove starejših stavb

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

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

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

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

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

že 20 let
z vami

ALU, PVC, LES

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

www.alfego.si

• okna
• vrata
• zasteklitev balkonov
• vetrolovi

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

z vami že
20 let

 031 637 176
 05 677 85 80  
 bogdan@vbs.si
 www.vbs.si

VBS d.o.o.
Obala 125
6320 Portorož

    • GEODETSKI NAČRTI

• PARCELACIJE 

• UREDITEV MEJE

• VPIS STAVBE V KATASTER STAVB

• UREJANJE PODATKOV V REN

• ETAŽNI NAČRTI

• ZAKOLIČBE OBJEKTOV

geodetske 
storitve 
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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

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

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

CMYK - 0,0,0,80 (siva)
CMYK - 15,100,90,10 (rdeča)

DARSEN
S A L O N  P O H I Š T V A

 031 335 443
 040 822 171
 info@tapetnistvo-damjan.si
 www.tapetnistvo-damjan.si

Damjan Ženko s.p.
Gradiška cesta 5
5271 Vipava

• sedežne garniture
• vrtno oblazinjeno 
   pohištvo
• obnova starinskega 
   pohištva
• vzmetnice in postelje
• oprema poslovnih 
   prostorov
• avtotapetništvo
• tapeciranje kamperjev
• navtika
• ostali izdelki po meri
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 059 044 054
 info@audiobm.si
 www.audiobm.si

AUDIO BM d.o.o.
Pristaniška ulica 3
(nasproti tržnice)
6000 Koper

pon, sre: 8:00-17:00 | tor, čet: 8:00-15:00 | pet: 7:00-14:00

slušni center koper 

smo pogodbeni dobavitelj 
zzzs za slušne aparate

pametni
slušni aparati

brez 
napotnice

brezplačno 
preverite 

sluh 

pokličite 
za termin

kako pogoste 
so težave s sluhom?
Naglušnost je zelo pogosta 
težava. Eden od šestih ljudi po 
vsem svetu se sooča z določeno 
stopnjo izgube sluha, kar vpliva 
na poslabšanje kakovosti njego-
vega življenja. Posledica slabega 
sluha ni le slabše razumevanje. 
Rezultat, če ob naglušnosti ne 
ukrepamo, se lahko kaže tudi 
v razvoju drugih bolezni (na 
primer demence), ki onemogo-
čajo normalno komuniciranje z 
okolico in s tem dodatno bistve-
no znižajo kakovost življenja. 
Najpogostejši razlog za nastanek 
naglušnosti sluha je staranje. 
Zaradi negativnih vplivov hrupa 
število naglušnih narašča tudi 
pri nižji starosti. Tretji razlog za 
nastanek težav s sluhom pa so 
nekatere bolezni.

kako prepoznamo, 
da imamo težave s sluhom?
Ko govorimo o naglušnosti, 
večinoma govorimo o okvari, ki 
se razvija zelo počasi. Posledica 
počasnega razvoja naglušnosti 
je, da osebe, ki so naglušne, 
tega velikokrat sploh ne opazijo 
same. Svojih težav s sluhom se 
zavedo šele takrat, ko jih na to 
opozorijo družinski člani ali pri-
jatelji ali ko jih slabši sluh začne 
ovirati v vsakdanjem življenju. 

kdaj je čas,
da preverimo sluh?
Ko opazite naslednje znake:
• pri pogovoru večkrat krivite 
druge, da govorijo tiho, saj ne 
slišite, kaj vam govorijo. Večkrat 
jih morate prositi, da ponovijo 
izgovorjeno;
• velikokrat se zgodi, da ne razu-
mete pogovora ali pa ga razu-
mete drugače kot ostali. Težave 
s sluhom se največkrat poka-

žejo kot nezmožnost slišanja 
nekaterih zvokov ali kot mešanje 
nekaterih zvokov. Stavek slišite, 
vendar ga ne razumete;
• vaši bližnji vas večkrat opozo-
rijo, da utišajte TV sprejemnik, 
vi pa menite, da je primerno 
glasen;
• ne slišite zvonjenja telefona 
ali pa slabo slišite sogovornika 
med pogovorom;
• v ušesih vam piska, žvižga 
ali šumi;
• imate občasne motnje rav-
notežja.

kdaj se odločiti
za slušni aparat?
Kdaj je pravi čas, da se odločite 
za slušni aparat, je eno izmed 
težjih odločitev, sploh če ne 
veste, kje in kako dobiti odgovo-
re. V glavi se vam poraja veliko 
vprašanj kot na primer: »Ali 
sploh slabo slišim? Kako ugoto-
vim, da slabo slišim? Ali je bolje, 
da počakam ali se čim hitreje 
odločim za slušni pripomoček?« 
Če ne veste, kako slišite, in ste v 
dvomih glede svojega sluha, ali 
pa bi se samo iz radovednosti 
radi prepričali, kakšen je vaš 
sluh, vam predlagam, da obi-
ščete AUDIO BM slušni center in 
sluh hitro, natančno in brezplač-
no preverite. Če je prisotno slabo 
razumevanje vaših sogovornikov 
in če je TV sprejemnik naravnan 
na povečano glasnost, vseka-
kor ne oklevajte več in čim prej 
pokličite za termin.

kakšne so koristi 
uporabe slušnih aparatov?
S slušnim aparatom si ne izbolj-
šate kakovosti življenja le v tem 
trenutku, torej danes, temveč 
boste poskrbeli za prihodnost, 
da se boste lahko tudi čez 
desetletje normalno vključevali 

v pogovore, debate, poslušali, 
slišali in razumeli tisto, kar vam 
je najljubše in vas osrečuje, zato 
kar pogumno. Večini uporabni-
kov slušnih aparatov se izboljša 
družbeno življenje. Torej veliko 
lahko pridobite, če se pravilno 
odločite, spet veliko lahko izgu-
bite, če ne boste ukrepali.

na kaj moramo 
paziti pri izbiri?
V zadnjih letih področje slušnih 
aparatov doživlja preporod. Veli-
ko je novosti, ki so znatno izbolj-
šale doslej poznano delovanje 
slušnih aparatov, popravile upo-
rabniško izkušnjo in s tem pove-
čale zadovoljstvo uporabnikov. 
Ali ste vedeli, da lahko televizijo 
poslušate brezžično s slušnimi 
aparati? Ali ste vedeli, da s slu-
šnimi aparati lahko prostoročno 
telefonirate in jih upravljate tudi 
prek telefona? Pri izbiri slušnega 
aparata pazite, da ustreza vaši 

naglušnosti in življenjskemu 
slogu. Če uporabljate slušni 
aparat in radi spremljate TV, je 
priporočljivo, da povprašate za 
izvedbo, ki omogoča brezžični 
sprejem zvoka televizorja (ali 
drugega vira zvoka). S tem se na 
najboljši način popolnoma pre-
maga negativni vpliv razdalje, 
odmeva in hrupa iz okolice, saj 
slušni aparati zvok iz izbranega 
vira zvoka sprejemajo brezžično 
in zagotavljajo visoko kakovost 
reprodukcije.

V AUDIO BM lahko slušne 
aparate preizkušate brezplačno. 
Smo tudi pogodbeni dobavitelj 
ZZZS in sprejemamo naročilnice 
iz vseh ORL ambulant. Prosta 
izbira dobavitelja je vaša pravi-
ca. Več informacij preberite na 
spletni strani www.audiobm.si.
Franci Urankar, AUDIO BM 

dobremu vidu se ne odpovemo, zakaj bi se dobremu sluhu?
kako do boljšega sluha?

O tej temi smo se pogovarjali s 
Francijem Urankarjem, direktorjem 
podjetja AUDIO BM, ki ima v 
Sloveniji 13 slušnih centrov, 
čeprav vstopa šele v 5. leto svojega 
delovanja.
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  040 147 798
 bistrabuca@gmail.com
 www.bistrabuca.si

Osnovna šola Bistra buča 
Radovica 32
8330 Metlika

Šola Bistra buča vabi vse tiste, ki želijo spoznati, kako je 
potekal pouk v šestdesetih letih prejšnjega stoletja.

 
Šola je namenjena promociji in spoznavanju Bele krajine na 

hudomušen in zabaven način.

šola bistra buča

 030 654 608
 info@hitrakava.si 
 www.hitrakava.si

Hitra Kava d.o.o.
Pristaniška ulica 3
6000 Koper

min. naročanje 
100 kapsul/2 meseca

cena: 39 eur

brezplačen servis
dostava v 24 urah 

na dom ali v pisarno

brezplačen najem 
kavnega aparata

EKSKLUZIVNO V SLOVENIJI - KAVA ALI KAPUČIN?Tomažičeva ulica 10
6310 Izola
T +386 (0) 660 74 26
W www.hotel-delfin.si

Tomažičeva ulica 10
6310 Izola
T +386 (0) 660 74 26
W www.hotel-delfin.si

 05 660 74 26
 www.hotel-delfin.si

Delfin hotel d.o.o. 
Tomažičeva ulica 10
6310 Izola

 05 335 90 25
 051 359 223
 nova.gorica@relax.si

Relax turizem d.d.
Ulica Gradnikove brigade 7
5000 Nova Gorica 

Z RADIEM PRIMORSKI VAL IN RELAXOM 

NA KORČULO

469 €od

15. - 22.6.2019

339 €od

26.4 - 2.5.2019

7 x all inclusive v hotelu posejdon 3* | avtobusni in trajektni prevoz  
izlet z ladjo na otok porizd in fish piknik | animacijski program  | majica

VIVA ESPAÑA

avtobusni prevoz | 4x polni penzion v hotelu 3* v costabravi | ogled 
galerije salvadorja dalija | izlet v tosso de mar | izlet v barcelono 

izlet na sveto goro montserrat | nočni panoramski ogled monte carla 
organizacija in vodenje v slovenskem jeziku
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Vlaknine so neprebavljive 
oblike sestavljenih ogljikovih 
hidratov. Vezi v molekuli 
vlaknin so odporne proti 
encimom, ki delujejo v 
prebavnem sistemu. Ti  
naravni rastlinski proizvodi 
ostanejo v črevesju tudi 
potem, ko so bili: maščobe, 
beljakovine, prebavljivi 
ogljikovi hidrati, vitamini, 
minerali in voda že 
presnovljeni in vsrkani. Le 
bakterije v debelem črevesju 
predelajo topne vlaknine, tako 
ohranjajo zdravo črevesje in 
krepijo imunski sistem.

v preteklosti niso
poznali pomena vlaknin 
V 20. stoletju je prehrana  
vse bolj temeljila na živilih 
živalskega izvora in prečiščenih 
žitih z manj kot 10 g prehranskih 
vlaknin na dan. Danes vemo, 
da je priporočena količina 
vlaknin 30–50 g na dan.
Čas prehoda hrane skozi 
prebavni trakt se pri hrani, 
bogati z vlakninami, skrajša 
tudi na polovico, kar varuje 
črevesje. Vlaknine ugodno 
vplivajo tudi na obnavljanje in 
delovanje črevesne sluznice, 
saj spodbujajo izločanje sluzi 
in hormonov, ki vplivajo na 
funkcijo prebavil.

pomen  vlaknin za zdravje
Prehranske vlaknine vežejo 
nase in odstranjujejo  iz telesa 
veliko rakotvornih in strupenih 
snovi iz naše hrane. Prehod 
ostankov hrane skozi črevesje 
pospešujejo vlaknine, saj  
preprečujejo dolgotrajen stik s 

črevesno steno in zmanjšujejo 
vsrkavanje in škodo za zdravje 
ljudi. Tako preprečujejo raka 
na črevesju in na drugih delih 
telesa.
Vlaknine vežejo  nase tudi 
holesterol in žolčne kisline, ki 
se tako pospešeno izločajo iz 
telesa. To pojasnjuje dejstvo, 
da z vlakninami bogata hrana 
znižuje stopnjo  infarktov srca 
in žolčnih kamnov ter dodatno 
pomaga pri zmanjšanju raka 
na debelem črevesju, ki ga 
povzročajo žolčne kisline.
Prehranske vlaknine 
upočasnijo hitrost vsrkavanja 
ogljikovih hidratov iz črevesja, 
zato so pomembne za  nihanje 
krvnega sladkorja ter za 
preprečevanje in obvladovanje 
sladkorne bolezni.
Znižujejo raven holesterola. 
Topne vlaknine, ki jih 
najdemo v fižolu, ovsu, 
lanenem semenu, ovsenih 
in rženih kosmičih, otrobih, 
pomagajo znižati skupno 
raven holesterola v krvi z 
zniževanjem slabega LDL 
holesterola. Vlaknine v 
prehrani ugodno vplivajo tudi 
na visok krvni tlak.

delovanje na prebavila
Sindrom razdraženega 
debelega črevesa se pogosto 
pojavlja pri ljudeh, ki uživajo 
hrano s premalo vlaknin. Za 
to motnjo so značilne bolečine 
v spodnji polovici trebuha, 
obdobja zaprtja, ki jim sledijo 
obdobja driske, izločanja sluzi 
in tankega blata.
V praksi se kažejo koristni 
učinki hrane, bogate z 

vlakninami na Chronovo 
bolezen. Hrana z malo vlaknin 
povzroča zaprtje. Zaradi 
pogoste zaprtosti v steni 
debelega črevesja izstopajo 
žepasti mešički, imenovani 
divertikuli (divertikuloza).
Živila,  bogata z vlakninami:  
otrobi, stročnice, kosmiči, 
mandlji; vsa sveža zelena 
zelenjava: solate, radič, 
špinača, por, peteršilj, stročji 
fižol, brokoli, zelje, ohrovt, 
paradižnik; od sadja pa 
najbolj: jabolka, slive, hruške, 
pomaranče;  polnozrnat ali 
ržen kruh.

zelo koristne 
so tudi pri hujšanju
Z vlakninami bogata hrana 
napolni želodec in poteši 
lakoto z vnosom manj kalorij. 
Ko je veliko vlaknin v črevesju, 
se upočani vsrkavanje vseh 
ogljikovih hidratov v kri. Tako 
se prepreči večje nihanje 
sladkorja v krvi, ki s tem 
stabilizira izločanje inzulina 
v trebušni slinavki. In prav 
hiperinzulinemija je poglavitni 
razlog, da se redimo.  Ti dve 
dejstvi se s pridom uporabljajo 
pri hujšanju.
Marjan Radetič, dr.med.
Zdravi in vitalni, Koper 

Poleg vseh potrebnih hranil so 
prehranske vlaknine  nujno potrebne 
v vsakdanji prehrani, za krepitev 
zdravja in preprečevanje številnih 
bolezni današnjega časa: bolezni 
srca in ožilja, različnih vrst raka, 
sladkorne bolezni, debelosti, embolije 
ter različnih bolezni prebavil.

pestrost v prehrani
je nujna za zdravje

Zdravi in vitalni, Koper vabijo k vpisu:

Info: 031 600 510  ali 051 302 813                                                           

• vadba za zdravo hrbtenico •                                                                                                                        
• pilates velike žoge •                                                                                                      

• tečaji in redna vadba nordijske hoje •  

Vaje potekajo v prostorih kluba na Razgledni ulici 9 
na Markovcu v Kopru.
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Pot, na katero vas vabimo, 
je označena z rumenimi 
oznakami, lahko pa sledimo 
tudi rdeče-modrim znakom 
poti (oblika srca) »Za srce«, 
ki poteka delno po isti trasi. 
S parkirišča pred trgovino v 
Vanganelu se usmerimo proti 
glavni cesti (Koper–Marezi-
ge), jo prečkamo in se med 
hišami dvignemo na zgornjo 
asfaltno cesto, zavijemo 
po njej levo in se spustimo 
mimo hiš spet do glavne 
ceste, ki jo ponovno prečka-
mo. Na drugi strani se začne 
slaba makadamska cesta, ki 
nas po 30 metrih pripelje do 
mosta. Nato jo zapustimo in 
zavijemo desno na stezo po 
dnu doline, ki nas pripelje 
do velike kamnite pregrade 
Vanganelskega jezera. Po 
stopnicah na levi strani jeze-
ra se povzpnemo na jez in ga 
z nekaj previdnosti prečkamo 
ter nadaljujemo pot proti de-
sni do ceste. Nato gremo po 
stezi navzgor do naslednjega 
odcepa, kjer zavijemo levo 
navzdol do zgornjega roba 
jezera. Po kolovozu se začne-
mo vzpenjati proti desni, na 
drugem razpotju pa zavijemo 
levo na kolovoz, ki se spušča 
navzdol do potoka z majh-
nim slapom. Pot se zravna in 
vijuga v gozdu do naslednje-
ga potoka, ki ga prečkamo 
in nadaljujemo okrog jezera. 
Nato se pot bolj odločno 
vzpne in se iz gozda dvigne 
do razcepa sredi obsežnih 
oljčnikov na prostrani terasi. 
Tukaj se lahko odločimo, ali 
pot skrajšamo ali pa nadalju-

jemo osnovno pot. Če želimo 
pot skrajšati, zavijemo levo 
in po 300 metrih spet doseže-
mo pot P8, ki se spušča v do-
lino. Osnovna trasa nas vodi 
naravnost do vodnega korita, 
od tu pa lahko krenemo proti 
desni, kjer si ogledamo slap 
v strugi potoka Morigla, ali 
proti desni navzgor do roba 
gozda. Sedaj se pot za krajši 
čas strmo vzpne in nas po-
vede na udoben kolovoz, ki 
proti levi pripelje do zaselka 
Škrgati. Nato zavijemo desno 
do glavne ceste (Koper–Babi-
či) in levo po njej dobrih 500 
metrih mimo dveh osmic do 
zadružnega doma z gostilno 
in trgovino v Marezigah. Tu 
je tudi prva vinska fontana 
v Sloveniji in ne bi mogla 
najti boljšega mesta, kot je 
razgledna točka v Marezigah, 
od koder se odpira čudovit 
pogled na slikovito istrsko 
zaledje in Koprski zaliv. Se-
daj si lahko oddahnemo, saj 
smo dosegli najvišjo točko 
poti. Kraj je znan po uporu 
domačinov proti fašistom in 
v spomin na ta dogodek Me-
stna občina Koper 15. maja 
praznuje občinski praznik. 
Obvezen je tudi postanek 
pred spomenikom marež-
ganskemu uporu in žrtvam 
NOB-ja, od koder se odpira 
obširen razgled tudi na drugo 
stran zaliva, kjer se ob lepem 
vremenu v daljavi ponosno 
dvigajo vrhovi Karnijskih Alp 
in Dolomitov. Pred nami je 
še zadnja tretjina poti, spust 
v Vanganelsko dolino. Od 
razgledne točke se odpra-

vimo proti cerkvi sv. Križa, 
nadaljujemo pot do odcepa 
za Montinjan mimo zaselkov 
Sabadini in Bržani, kjer se 
nam na desni strani ceste 
odpre kamnit kolovoz, ki je 
nekoč pomenil glavno pove-
zavo Marezig z Vanganelom 
in Koprom. Po njem pridemo 
v nekaj ovinkih do obsežnega 
vinograda, kjer zavijemo de-
sno po kolovozu, ki vodi do 
kamnitega mostu. Tam zavi-
jemo desno po makadamski 
cesti in nadaljujemo pot do 
glavne ceste (Vanganel–Ma-
rezige), zavijemo desno proti 
Kopru in kmalu zagledamo 

izhodiščno točko. Lahko pa 
tudi ponovno prečkamo glav-
no cesto in se odpravimo po 
isti poti nazaj do izhodišča, 
kjer smo pot začeli.
Turistična organizacija 
Mestne občine Koper  

Streljaj od Kopra, nad Vanganelsko 
dolino, vas pot vodi v Marezige, v 
osrčje dežele refoška. Osupljiv razgled 
na okoliške kraje z modro širjavo in 
razbrazdanimi alpskimi vrhovi vred 
vas ne bo pustil ravnodušne. Vedute, 
ki bi lepše objela Koper z okolico, 
preprosto ni.

pot za srce (P8)
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 059 150 600
 05 630 96 00
 prodaja@kiabencic.net
 www.bencickp.kia.si

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

                                      

OBIŠČITE NAJVEČJI PRODAJNI KIA SALON
 V OBALNOKRAŠKI REGIJI.

NAJhITREJE IN NAJuGODNEJE 
DO POPOLNOmA NOVEGA VOzILA KIA.

PRIDITE, PREIzKuSITE, ODPELJITE!
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 05 611 61 11
 peugeot@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

  Vozilo na sliki je simbolično in nima opreme nivoja Signature. *Kamera za vzvratno vožnjo ni del nivoja opreme Signatur in je na voljo opcijsko, za doplačilo. Dodaten bonus v višini 1.000 EUR (z DDV) velja 
za vse izvedenke vozila Peugeot 2008, razen za izvedenko Allure 1,2 PureTech 110 STT EAT EUR 6.2. Bonus se doda k vsem ostalim, obstoječim popustom. Ponudba velja do 30. 4. 2019. Preverite pri enem izmed pooblaščenih prodajalcev Peugeot.
Poraba v kombiniranem načinu vožnje od 4,0 do 5,7 l/100 km. Izpuh CO2: od 98 do 131 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0175 do 0,0449 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00054 do 0,0024 g/km. 
Število delcev: od 0,24 do 4,23. 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.

peugeot.si

SUV PEUGEOT 2008 
SIGNATURE
OBVLADAJ SVOJ SVET!

KAMERA ZA 
VZVRATNO VOŽNJO*

ELEKTRIČNO ZLOŽLJIVA 
STRANSKA OGLEDALA

AVTOMATSKA KLIMA

DODATNI BONUS

1.000 €

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

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

  www.as.si 

NEPOGREŠLJIVA 
Z VAMI NA POTI
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 040 469 235
 info@dejst.si
 www.dejst.si

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

predelava iz osebnega 
v tovorno vozilo

potujoče delavnice 
order system

nadgradnja specialnih vozil

zaščita tovornega dela 
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izdelava alu kesonov 
in prekucnikov

 zračno in ojačano vzmetenje
proizvajalca mad

termo izolacija vozila

svetlobno zvočna signalizacija
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