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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 15. 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

 040 889 932
 info@zavodzdravje.si
 www.zavodzdravje.si

Zavod Zdravje
Drevored 1.maja 4a
6310 Izola

Ordinacije: Izola, Ljubljana, Maribor
Naročanje: 040 889 932

pregled
arterijskega ožilja

ultrazvočni pregled
za osteoporozo

Smrt je rezultat 50% srčnih infarktov. 
V Sloveniji pa ga vsako uro doživi ena oseba ...

Osteoporoza prizadane vsako 3. žensko in vsakega 
5. moškega po 50. letu. 

Prvič lahko v Sloveniji izmerimo stanje vaše kostne 
gostote brez nevarnega sevanja!

druga oseba
v zaporednem terminu gratis

Cena posameznega pregleda s 50% popustom 37, 50 €

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

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

Skupina

www.as.si

Celovito zavarovanje za tujino.
Izognite se visokim stroškom zdravljenja 
zaradi bolezni ali nezgode v tujini.



informator365

3

Sama telesna teža nam ne pove 
dosti o telesni sestavi. Tudi pri 
debelosti je zelo pomembno, ali 
se maščoba nabira enakomerno 
v podkožju, na zadnjici, stegnih 
ali se kopiči na trebuhu. Včasih 
je lahko ITM v mejah normale, 
obseg pasu pa povečan.

visceralna maščoba
Ko ima posameznik povečan 
obseg pasu, je vedno povečana 
tudi maščoba v trebuhu, ki 
obdaja notranje organe: jetra, 
črevesje, želodec, vranico, 
slinavko, velike žile. To maščobo 
imenujemo visceralna maščoba. 
Kopiči se tudi v samih notranjih 
organih. Bistveno se zviša 
tveganje za diabetes tip2, 
povišan krvni tlak, povišan 
holesterol in druge maščobe v 
krvi. S tem se poveča nevarnost 
pojavljanja srčno-žilnih bolezni, 
infarkta in možganske kapi ter 
obolevanje za rakava obolenja 
(zlasti na dojki in črevesju). Zelo 
obremenjujoč je tudi vpliv na 
dihala in gibala.

Lahko rečemo, da so tisti, ki se 
jim maščoba kopiči na zadnjici 
in na stegnih, manj ogroženi, ker 
je maščoba pretežno v podkožju 
in manj okrog notranjih organov. 
Ti imajo telesno postavo v obliki 
hruške. Tisti z obliko jabolka 
pa so veliko bolj ogroženi, več 
zbolevajo in njihova življenjska 
doba je precej krajša. Ob tem 
je treba izpostaviti, da se ne 
glede na obliko telesa posebno 
po 50. letu starosti tudi pri 
ženskah začne kopičiti maščoba 
bolj okrog pasu. Pri moških se 
običajno v vseh obdobjih bolj 
kopiči na trebuhu.

Približno polovica visceralne 
maščobe je v podkožju na 
trebuhu, druga polovica pa okrog 
notranjih organov.

britanska študija
V dobrih 20 let trajajoči raziskavi 
so britanski znanstveniki 
proučevali obliko telesa 
(somatotip), obseg pasu, telesno 
težo in indeks telesne mase 
pri 7.500 prostovoljcih. Svoje 
ugotovitve so nato primerjali 
z izsledki ameriških raziskav, 
ki so se osredotočile predvsem 
na telesno težo in ITM. Pri tem 
so britanski znanstveniki z 
metaanalizo ugotovili, da ljudje, 
ki uspejo obseg svojega pasu 
ohraniti manjši od polovice 
svoje višine, živijo dlje in so bolj 
zdravi.

 Za odraslo žensko je 
optimalen obseg pasu do 80 cm, 
pri moških pa do 94 cm.

nezdrava prehrana 
in veliko sedenja
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.

Pri nezdravem prehranjevanju, 
kot je prekomeren vnos hrane, 
preveč sladkorja ali maščob, 
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 in sedenju 
se pojavlja centralna debelost, 
ko se maščoba nabira predvsem 
na trebuhu in med notranjimi 
organi.

Ko hiperinzulinizem traja dalj 
časa, se telesne celice vse slabše 
odzivajo nanj, tako postane 
inzulin sčasoma neučinkovit 
(inzulinska rezistenca). To 
stanje postopoma vodi v 
sladkorno bolezen tipa 2 z vsemi 
posledicami, predvsem moteno 
presnovo ogljikovih hidratov, 
maščob in beljakovin.

Nezdrava prehrana in nezdrav 
življenjski slog sta v današnjem 
času ključna vzroka za epidemijo 
debelosti ter za strmo naraščanje 
števila sladkornih bolnikov.

Že dolgo je znano, da je tudi 
stres kriv za trebušno debelost. 
Ko smo pod stresom, se v telesu 
izloča stresni hormon kortizol, 
ki poruši presnovno ravnovesje 
v telesu in povzroča nalaganje 
visceralne maščobe.

odprava resnih zapletov
Sprememba načina življenja, 
ki vključuje znižanje telesne 
teže, zmanjšanje obsega pasu, 
zdravo prehrano in redno 
fizično aktivnost, je ključnega 
pomena za zdravo hujšanje, 
preprečevanje in ukrepanje pri 
sladkorni bolezni. Z ustrezno 
prehrano zmanjšamo ali 
odpravimo inzulinsko rezistenco. 
Redna aerobna vadba pa pomaga 
pri odpravi presnovnih motenj in 
mobilizaciji shranjene maščobe, 
zlasti visceralne maščobe 
med notranjimi organi in na 
trebuhu. S tem zmanjšamo obseg 
svojega pasu. Za to so zlasti 
učinkovite dinamične vadbe, 
ki vključujejo treniranje mišic 
trupa, zlasti trebušnih mišic. Tu 
so pomembne  usmerjene vadbe 
v prostoru, poleg njih so zelo 
učinkovite: nordijska hoja, tek, 
tenis, hitra hoja, hoja v hribe, 
plavanje.
Marjan Radetič, dr.med.
Zdravi in vitalni, Koper 

Obstajajo novejše raziskave, ki 
za oceno zdravstvenega stanja 
posameznika dajejo prednost obsegu 
pasu pred indeksom telesne mase 
(ITM), saj je oseba s povečanim 
obsegom pasu kar štirikrat bolj 
ogrožena za nastanek kroničnih 
bolezni sodobnega časa.

obseg pasu pomembnejši
od indeksa telesne mase

V klubu Zdravi in vitalni, Koper, vabijo k vpisu:

Info: 031 600 510  ali 051 302 813                                                           

• vadba za zdravo hrbtenico • 
• pilates na velikih žogah •                                  

• pilates in tibetanske vaje •        
•tečaj in vadba nordijske hoje •                                                                                                                                                

                                                                            
Vaje potekajo v prostorih kluba na Razgledni ulici 9 

na Markovcu, Koper.
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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

več komunikacije
Nikomur ni prijetno, ko 
komunikacijo ovira ali pre-
prečuje naglušnost. Naglu-
šna oseba se dostikrat raje 
umakne v osamo, kot komu-
nicira, saj se težko sooča z 
dejstvom, da ne more slediti 
pogovorom. Žal je pogosto 
tudi tako, da tisti, ki dobro 
slišijo, manj komunicirajo z 
naglušnimi, saj se ne želijo 
stalno naprezati, da bi jih 
naglušni slišali in razumeli. 
Z boljšim sluhom je komuni-
kacija vsem lažja.

več druženja
Z uporabo sodobnih slušnih 
aparatov je komunikacija 
tudi v zahtevnejših zvočnih 
okoljih izboljšana, zato se 
uporabniki slušnih aparatov 
ponovno več družijo.

več samozavesti
Skrb, da ne bomo slišali in 
razumeli, ni več prisotna ali 
pa je znatno zmanjšana. To 
vlije novo samozavest pri 
komuniciranju in izražanju.

več prijateljev
Ni več odrekanja dejav-
nostim, ki nas povezujejo 
in združujejo. Aktivnejše 
življenje z boljšim sluhom je 
dejstvo. In več ko je aktivno-
sti, več je tudi prijateljev, s 
katerimi si lepšamo življenje 
in si zaupamo.

več informiranosti
Neštetokrat smo že slišali, 
da naglušni ne spremljajo 
več televizije in radia, ker ne 
razumejo povedanega, in-
formativnih oddaj s podna-
pisi pa ni veliko. Optimalno 
prilagojeni slušni aparati ali 
po potrebi dodatne brezžične 
rešitve premagajo vse težave, 
ki jih imajo naglušni s spre-
mljanjem televizije in radia.

več smeha
Vsak je že bil kdaj priča situ-
aciji, ko se v razigrani družbi 
pripovedujejo šale in kdaj 
kakšne ni ujel najbolje. Vsi 
so se smejali, le … Pomislite, 
da naglušna oseba praktično 
nobene šale ne sliši več do-
bro. Kako bi se počutili, če bi 
bili to vi? Gotovo bi bili žalo-
stni. Z boljšim sluhom, ki ga 
zagotavljajo slušni aparati iz 
naše ponudbe, se na obraze 
vrne tudi nasmeh.

več varnosti
Sluh je zelo pomemben tudi, 
ko smo v prometu: kot pešec, 
kolesar ali na primer voznik 
avtomobila. Prav sluh nas 
pogosto opozori na bližajoče 
se vozilo ali sireno. Ko po-
skrbimo za boljši sluh, smo 
varnejši.

več odgovornosti
Če boste poskrbeli za svoj 
boljši sluh, s tem izkazujete 
odgovornost do vaše okolice, 
do vaših najbližjih in tudi do 
sebe. Prav tako zaposleni v 
AUDIO BM slušnih centrih 
svoje delo jemljemo skraj-
no odgovorno in se bomo 
s srcem potrudili, da vam 
korektno pomagamo na poti 
do boljšega sluha.

več veselja
Ne samo več smeha, tudi več 
veselja do druženja in ak-
tivnejšega življenja z vašimi 
najbližjimi boste imeli, ko 
boste v AUDIO BM slušnih 
centrih poskrbeli za boljši 
sluh.

več ugodnosti
Ker cenimo vaše zaupanje, 
ker cenimo da ste izbrali nas, 
vam zagotavljamo številne 
ugodnosti. Te so vam na 
voljo v AUDIO BM slušnih 
centrih kot tudi v AUDIO BM 
spletni trgovini.

več od življenja
Ko spet bolje slišimo, smo 
povezani, komuniciramo, 
se družimo s prijatelji, smo 
samozavestni, informirani 
in veseli … takrat imamo več 
od življenja. Dovolite nam, 
da vam ali vašim najdraž-

jim pomagamo na poti do 
kakovostnejšega življenja. 
Zagotavljamo VEČ ZA VAŠ 
SLUH, za vse generacije.
Franci Urankar, AUDIO BM 

kaj pridobimo, 
če poskrbimo za sluh?

Z izbiro AUDIO BM slušnih centrov 
boste storili VEČ ZA VAŠ SLUH in s 
tem pridobili oz. imeli:
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Zaradi samomora vsako leto 
umre več kot 800.000 ljudi, kar 
pomeni, da se vsakih 40 sekund 
zgodi en samomor nekje na 
svetu. Obeležitev Svetovnega 
dneva preprečevanja samomo-
ra letos že drugo leto zapored 
poteka pod geslom »Skupaj za 
preprečevanje samomora«. Ta 
slogan je bil izbran, ker osvetljuje 
najbolj pomemben del učinko-
vitega preprečevanja samomora 
– sodelovanje. Prav vsak od nas 
ima svojo vlogo pri tem in skupaj 
lahko naslovimo ter premagamo 
marsikateri izziv na področju 
preprečevanja samomorilnega 
vedenja.

upad števila 
samomorov v 2018
Na Nacionalnem inštitut za javno 
zdravje spremljamo statistiko 
umrljivosti zaradi samomora v 
Sloveniji. V letu 2018 je za posle-
dicami samomora umrlo 353 oseb 
(274 moških in 79 žensk). Število 
samomorov v Sloveniji upada, 
še vedno pa je nad evropskim 
povprečjem. V zadnjih desetih 
letih (2008– 2018) smo upad 
števila samomorov zabeležili v 
vseh starostnih skupinah. V vseh 
starostnih skupinah izstopajo 
samomori moških, ki so tri do 
štirikrat pogostejši kot samo-
mori med ženskami. Podobno 
kot drugod po svetu je tudi v 
Sloveniji višji količnik samomora 
opaziti z naraščanjem starosti, 
posebej izrazito je to pri moških 
v višjih starostnih skupinah. Med 
bolj ogrožena področja še vedno 
spadajo vzhodne statistične 
regije (kjer ponekod izstopa visok 
samomorilni količnik med mo-
škimi), medtem ko je pojavnost 
samomora v zahodnih statistič-
nih regijah nižja.

vzemi si trenutek
Mednarodna zveza za prepreče-
vanje samomora v svojih usme-
ritvah, kako ravnati ob stiskah 
bližnjih, poudarja, da jim lahko 

pomagamo predvsem s tem, da si 
vzamemo čas za poslušanje.

Trenutek, ki si ga vzamemo za 
to, da smo pozorni na posame-
znike v naši skupnosti – na dru-
žinskega člana, prijatelja, kolega 
ali tudi tujca – lahko spremeni 
potek njihovega življenja.

Posamezniki, ki so preživeli 
poskus samomora, nas lah-
ko veliko naučijo o tem, kako 
pomembne so besede in dejanja 
drugih, in mnogi danes delujejo 
kot zagovorniki preprečevanja 
samomorilnega vedenja in oza-
veščanja.

Ljudje smo pogosto zadržani 
do tega, da bi ukrepali, tudi če 
nas skrbi za nekoga. Za to obstaja 
več razlogov, med katerimi je tudi 
strah pred tem, da ne bomo vede-
li, kaj naj rečemo. Pomembno je, 
da se vsi zavedamo, da čudežni 
stavek ali recept za pogovor ne 
obstaja. Bolj kot prave besede je 
pomembna naša naravnanost 
- empatičnost, sočutje, pristna 
skrb, znanje o virih pomoči in 
želja pomagati.

Dejavnik, ki nas dodatno 
ovira pri tem, da bi pristopili k 
nekomu, ki je v stiski, in z njim 
začeli pogovor, je skrb oziroma 
strah pred tem, da bomo stvari še 
poslabšali. Takšni pomisleki so 
razumljivi, saj je tema samomora 
občutljiva in težka. Poleg tega 
situacijo še dodatno otežuje mit, 
da bomo s pogovorom o samo-
moru pri nekom sprožili samo-
morilne misli.
Vendar izsledki študij dokazuje-
jo, da to ne drži. Ponujena pomoč 
in poslušanje zmanjšujeta stisko 
in ne obratno.

Pozorni moramo biti na posa-
meznike, ki izražajo znake stiske, 
saj pogosto ne iščejo niti ne 
potrebujejo konkretnega nasveta. 
Opozorilni znaki samomorilne 
ogroženosti vključujejo: brezup, 
bes, nenadzorovano jezo, iskanje 
možnosti za maščevanje, nemir, 
impulzivno vključevanje v tvega-
ne aktivnosti, občutke ujetosti in 
brezizhodnosti, povečano rabo 

alkohola ali drog, socialni umik, 
občutke tesnobe, motnje spanja 
in velike spremembe v vedenju.
Če smo pripravljeni poslušati s 
sočutjem, empatijo in brez obso-
janja, lahko s tem pomagamo pri 
obuditvi upanja. Posameznike 
v stiski lahko vprašamo: »Kako 
si?« in jih vzpodbudimo k temu, 
da nam zaupajo svojo zgodbo. 
Majhna gesta, ki ima lahko velik 
učinek.
- Vzemi si trenutek, da opaziš, 
kaj se dogaja s tabo, tvojo druži-
no, tvojimi prijatelji in kolegi.
- Vzemi si trenutek, da pristopiš 
k nekomu in začneš s pogo-
vorom, če opaziš, da je nekaj 
narobe, drugače.
- Vzemi si trenutek in se pozani-
maj o tem, kakšni viri pomoči so 
na voljo zate in za druge.
Na spletni strani Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje – www. 
Nijz.si so dostopne smernice za 
psihološko prvo pomoč s konkre-
tnimi koraki, kako pristopiti in 
pomagati nekomu, ki je suicida-
len.

viri pomoči
Prvi vir strokovne pomoči je 
izbrani osebni zdravnik. Po 
potrebi bo predpisal zdravljenje, 
napotil k specialistu ali na druge 
oblike pomoči. Kadar je stiska 
zelo huda in vaš osebni zdravnik 
ni dosegljiv, se lahko obrnete 
neposredno na:
- dežurnega zdravnika,
- najbližjo splošno ali psihiatrič-
no bolnišnico,
- reševalno službo (112) ali
- urgentno psihiatrično ambulan-
to v Centru za izvenbolnišnično 
psihiatrijo v Ljubljani 
(01 475 06 70).

Za informacije o ustreznih 
oblikah pomoči ali za podporo in 
pogovor se lahko obrnete tudi na 
telefone za pomoč v stiski:
- Klic v duševni stiski
01 520 99 00 (vsak dan med 19. 
in 7. uro zjutraj);
- Zaupna telefona Samarijan in 
Sopotnik 116 123 (24 ur/dan, vsak 
dan). Klic je brezplačen;
- Društvo SOS telefon za ženske 
in otroke žrtve nasilja 080 11 55 
(pon.–pet. med 12. in 22. uro; 
sob., ned., prazn. med 18. in 22. 
uro). Klic je brezplačen;
- TOM telefon za otroke in mlado-
stnike 116 111 (vsak dan med 12. 
in 20. uro). Klic je brezplačen.
Za podporo, komunikacijo in 
podatke o ustreznih oblikah 
pomoči se lahko obrnete tudi na 
spletno svetovanje:
- zdravstveni portal s svetovalni-
mi forumi za odrasle: 
www.med.over.net
- spletna svetovalnica za mlade: 
www.tosemjaz.net
- spletna postaja za razumevanje 
samomora: www.zivziv.si 

Pomoč je na voljo tudi v kateri 
izmed svetovalnic v mreži psiho-
loških svetovalnic:
- Svetovalnice v Ljubljani, 
Kranju, Postojni, Murski Soboti, 
Novi Gorici, Slovenj Gradcu, 
Sevnici in Kopru; naročanje na 
telefonsko številko 031 704 707 
vsak delovni dan ali po e-pošti 
info@posvet.org
- Svetovalnici v Celju in Laškem; 
naročanje po telefonu 
031 778 772 
ali e-pošti svetovalnica@nijz.si
Nacionalni inštitut za 
javno zdravje
www.nijz.si  

10. septembra obeležujemo svetovni 
dan preprečevanja samomora, saj to 
ostaja vsestranski izziv. 

skupaj za preprečevanje 
samomora
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Pot (7,6 km), na katero vas 
tokrat vabimo, se prične v 
vasi Lopar, do koder pridemo 
po lokalni cesti skozi Bertoke 
in Sv. Anton. S parkirišča 
pred hišo od Bardinca, kjer 
domuje krajevna domoznan-
ska zbirka in je vsekakor 
vredna ogleda, krenemo de-
sno navzgor skozi vas mimo 
kulturnega doma in cerkve 
sv. Rufa (Jerufa), pred katero 
stojijo trije mogočni hrasti. 
Nadaljujemo pot do kala, kjer 
zavijemo desno na kolovoz in 
nato levo ob podpornem zidu 
najprej ob vinogradu, kasne-
je pa bolj strmo skozi gozd. 
Nato se spustimo do struge 
potoka Saje, kjer prečkamo 
pot proti desni in se usmeri-
mo navzgor v nekakšno drčo, 
ki se ob deževju spremeni v 
potoček in se s številnimi vi-
jugami vzpenja navzgor skozi 
gozd. V primeru velikega 
deževja je prehod čez strugo 
onemogočen. Pot kasneje 
preide v širok kolovoz, ki 
se zmerno dviga proti jugu 
do asfaltne ceste na vrhu 
slemena. Prečkamo asfaltno 
cesto in nadaljujemo pot po 
asfaltu do prvih hiš zaselka 
Zabavlje. Tu gremo levo, spet 
po asfaltu, in po 100 metrih 
zavijemo desno v gozd ob 
betonskem opornem zidu. Na 
razpotju gremo levo naprej in 
navzdol, nato pa ostro levo 
navzgor proti vrhu vodnega 
jarka. Držimo se poti na levi, 
ki se skoraj zravna, nato pa 
zavije levo navzgor do asfal-
tne ceste pod Vardo. Odpre 
se razgled proti severu in 
vzhodu, lepo vidimo Tinjan 
in Kraški rob nad dolino 
Rižane ter Koprski in Tržaški 
zaliv z Alpami in Dolomiti v 

ozadju, vrhove Čičarije in gri-
čevje slovenske Istre. Tukaj 
prečkamo cesto in uberemo 
kolovoz proti levi, ki se začne 
spuščati v dolino Rokave 
pod zaselkom Kocjančiči. 
Proti dnu je pot bolj strma in 
razrita od vode, na sotočju 
več jarkov pa se zravna in 
preide v dober makadam. 
Nato se začne pot spet dvi-
gati in po dobrih 100 metrih 
od najnižje točke se levo 
navzdol odcepi ozek kolovoz, 
ki se ga oprimemo. Pripelje 
nas do potoka Rokava, ki ga 
prečkamo, nato pa pot preide 
v stezo, ki se vije po levem 
bregu malo gor, malo dol, 
ves čas v gozdu. Ko ponovno 
prečkamo strugo potoka, se 
dolina zravna in razširi in po 
vodoravnem kolovozu pri-
demo do asfaltne ceste. Pri 
asfaltni cesti zavijemo levo, 
po njej hodimo do mostu čez 
Rokavo in naprej navzgor 
še približno 120 metrov do 
betonske ceste, ki se odcepi 
v levo pot strmo navzgor. 
Pot se konča pri lični poljski 
hiši, ki jo obidemo po levi, in 
takoj nad njo zavijemo desno 
na kolovoz, ki se usmeri 
zmerno strmo naravnost nav-
zgor proti Loparju, ki ga vi-
dimo nad sabo. Višje na poti 
se priključimo na kolovoz, 
ki prihaja z desne strani, in 
nadaljujemo naravnost proti 
jugu navzgor do prvih hiš in 
asfalta sredi vasi. Zavijemo 
desno in se spustimo mimo 
vaškega doma ter turistične 
kmetije Dobrinja na desni 
strani do izhodišča naše poti 
pri hiši od Bardinca.
Turistična organizacija 
Mestne občine Koper  

Tokrat opisujemo pohodno krožno 
pot, ki razvaja s pogledi na vasi in 
njihovo trdoživo istrsko naravo. Z 
značilnostjo, ki jo pripisujemo tudi 
živalim in ki je našla svoje mesto v 
tem dragulju koprskega podeželja.

po poti oslovskega hrbta (p7)
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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 
prostora

izdelava alu kesonov 
in prekucnikov

 zračno in ojačano vzmetenje
proizvajalca mad

termoizolacija vozila

svetlobno-zvočna signalizacija

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

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

 89 €
25.10. - 4.11. 2019

599 €od

26.12. - 2.1.2020

2x oz. 3x polpenzion z notranjim bazenom in fitnesom | 1x vstop v 
wellness | relaxov družinski klub 26.10-30.10. 

relaxov predstavnik/animator | zabava s skupino čuki 27.10.2019

letalski prevoz ljubljana – ciper – ljubljana | letališka in varnostna 
pristojbina v sloveniji in na cipru | avtobusni prevoz z letališča do 

hotela in nazaj | asistenca na letališčih | 5x polpenzion v hotelu kaya 
artemis 5* | 2x polpenzion v hotelu malpas hotel & casino 5* | turistična 
taksa | voden ogled mesta nikozija v slovenskem jeziku | kosilo v mestu

krompirjeve 
počitnice v umagu

novoletna pravljica na severnem cipru

od
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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 

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

 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

NAJ VAS V JESEN 
ZAPELJE NOVI 

CEED
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Težko predvidijo nevarne 
situacije, ki lahko pripeljejo 
do napak v njihovem ravnanju 
in so zato bolj ogroženi. Ker so 
manjši, imajo ožje vidno polje 
kot odrasli in zato kasneje opa-
zijo vozila z leve ali desne. Težje 
določijo smer, iz katere prihaja 
zvok vozila, ter ne znajo dobro 
presoditi hitrosti vozil in razdalj. 
Prepričani so, da jih voznik vidi, 
če oni vidijo vozilo, in mislijo, da 
se lahko ustavi tako hitro, kot se 
sami. Njihovo ravnanje usmerja-
jo predvsem radovednost, čustva 
in dogajanje okoli njih, manj pa 
razum, zato morajo biti vozniki 
nanje vselej pozorni in jim vedno 
prepustiti prednost na prehodih 
za pešce. 

varno v šolo z rumeno 
rutko, kresničko 
in rumenim balonom
Agencija za varnost prometa 
je v želji poskrbeti za še boljšo 
vidnost otrok na cesti in njihovo 
večjo varnost za letošnji prvi 
šolski dan poskrbela za prav 
posebno akcijo s sloganom 
#VarnoVŠolo, katere osrednji 
simbol so rumeni baloni, ki so 
voznike opozarjali na prisotnost 
otrok na cesti. Vsi prvošolčki v 
Sloveniji, letos jih je prag šole pr-
vič prestopilo 20.840, so skupaj 
s preventivnimi gradivi na temo 
prometne varnosti prejeli tudi 
rumene balone, s katerimi so 
še bolj vidni. Prejeli so knjižico 

Prvi koraki v svetu prometa z 
napotki staršem in skrbnikom 
glede varne udeležbe najmlajših 
v prometu in letak Šolska pot. V 
sodelovanju z zavarovalnicami 
so prejeli tudi rumene rutice. 
Agencija svetuje, da starši skupaj 
z otroci prehodijo pot v šolo in 
nazaj domov ter ob tem utrju-
jejo znanje o varnem vedenju v 
prometu.

varovanje otrok 
na šolskih poteh 
Agencija za varnost prometa 
tudi letos nadaljuje z uspešno 
prakso, ki jo je v sodelovanju z 
Zvezo šoferjev in avtomehanikov 
Slovenije uvedla lani, to je varo-
vanje otrok na šolskih poteh v 
prvem tednu po poletnih šolskih 
počitnicah. Še naprej bodo izva-
jali strokovne presoje varnosti 
cest s pomočjo licenciranih 
presojevalcev cest na najbolj 
izpostavljenih mestih na šolskih 
poteh, ki morajo biti varne skozi 
celo leto. Prav tako je Agencija 30 
občinam v brezplačno uporabo 
podelila prikazovalnike hitrosti, 
ki bodo v naseljih opozarjale 
voznike na primerno hitrost 
vožnje. Agencija je pripravila 
tudi nova preventivna gradiva 
#VarnoVŠolo s petimi koraki za 
večjo varnost v prometu. Gradiva 
so namenjena posebej otrokom 
in posebej odraslim.
Preko spletnega portala šolskih 
poti Agencija spodbuja vse 

osnovne šole k pripravi načrtov 
šolskih poti, kjer začrtajo šolske 
poti, opredelijo kritična mesta 
ter vzgojne vsebine na področju 
ravnanja v prometu. Portal je 
namenjen učencem, učiteljem, 
staršem in drugi zainteresirani 
javnosti za boljšo preglednost 
nad področjem urejanja šolskih 
poti v Sloveniji in na ravni občin. 
Trenutno vsebuje že 173 načrtov 
šolskih poti ter preko 117 digitali-
ziranih načrtov.

pet korakov za večjo 
varnost v prometu 

#pojdimo varno v šolo
1. V šolo hodimo po varnih šol-
skih poteh.
2. Kot pešci hodimo po pločniku, 
cesto prečkamo na zebri.
3. Z rutico in kresničko smo bolje 
vidni.
4. Na kolesu vedno nosimo 
čelado.
5. Med vožnjo smo vedno pripeti.

#naj gredo varno v šolo
1. Otroci so na poti v šolo. Bodi-
mo pozorni nanje!

2. Otrokom dajemo vedno pred-
nost na prehodu!
3. Telefon ne sodi za volan. Spre-
mljajmo promet!
4. Mlajše otroke spremljamo na 
poti v šolo!
5. Otroke med vožnjo vedno 
varno namestimo v otroški sedež 
in pripnimo!

naj bodo naši otroci na 
cesti varni in vidni
Agencija znova opozarja, da 
sami lahko največ storimo za 
varnost otrok. Voznike pozivamo 
k previdni in strpni vožnji, starše 
in skrbnike pa želimo spomniti, 
da so s svojim obnašanjem v pro-
metu otroku vedno vzor. Agen-
cija svetuje: »Bodite vedno zgled 
otrokom, vozite in se v prometu 
vselej obnašajte odgovorno, 
bodite pozorni in pripravljeni, ne 
le prvi šolski dan, temveč prav 
vse dni v letu! Srečno!«
Javna agencija RS za varnost 
prometa
www.avp-rs.si   

Na večjo prometno varnost otrok 
letos poleg rumene rutice in 
kresničke opozarjajo tudi rumeni 
baloni. Začetek šole pomeni tudi 
več otrok na cesti in tako je nastopil 
čas, ko je nujna še večja pazljivost 
vseh udeležencev v prometu. 
Otroci spadajo med najbolj ranljive 
udeležence v prometu, saj v promet 
vstopajo s svojimi razvojnimi 
značilnostmi.

na prvi šolski dan so slovenijo 
preplavili rumeni baloni
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 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.

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

 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 

∙ 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

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

Janko Pugelj s.p.
Šmarska cesta 7a 
6000 Koper 

urejanje vrtov

• prenova vrta
• urejanje okolice
• vzdrževanje zelenih površin
• specializirana gradbena dela
• mizarska in tesarska dela
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Za letošnjo leto pravimo, da 
je  leto mišje mrzlice. Sicer 
vsako leto nekaj ljudi oboli 
za mišjo mrzlico, a  na nekaj 
let se ta pojavi v obsežnejši 
obliki in za njo oboli več 
ljudi kot običajno.  Pri blagi 
okužbi so začetni simptomi 
obolenja  podobni kot pri 
gripi. Povečanje tempera-
ture, mrzlica, močan glavo-
bol, bolečina pri obračanju 
očesnih zrkel, ki pri hujši 
obliki obolenja lahko preide 
v izgubo zavesti in odpoved 
ledvic. Ne smemo prezreti, 
da je mišja mrzlica lahko tudi 
smrtonosna.
Za resno preprečevanje 
nevarnosti okužb je potrebno 
redno zatiranje glodavcev  z 
uporabo učinkovitih vab. 
Na trgu je že nekaj časa zelo 
učinkovit rodenticid MAXI 
STARR z edinstveno aktivno 
snovjo in inovativno tehno-
logijo, ki zagotavlja takojšnji 
učinek in predstavlja pri zati-
ranju miši in podgan povsem 
nov pristop.

maxi starr, 
vaba  21. stoletja
Na trgu je že več desetletij 
moč kupiti rodenticide oz. 
vabe prejšnjih generacij z ak-
tivno snovjo, ki so po zadnjih 
dognanjih lahko škodljive 
tudi za ljudi. V zadnjem 
letu in pol so zato  po celem 
svetu vabe doživele zakonske 
spremembe, ki t. i. antikoa-
gulantnim vabam določajo 
maximalno pakiranje mehke 
vabe na 150 g in koncentra-
cijo aktivne snovi zmanjšali 
za 40 %. Takoj se postavlja 
vprašanje: »Koliko je prav-
zaprav takšna mehka vaba 
ali 'pojšterčki', kot so jih 
popularno ljudje poimenova-
li, resnično še učinkovita in v 

kolikšni meri  lahko uspešno 
zatiramo glodavce?«
Vaba MAXI STARR  predsta-
vlja s svojo najmodernejšo 
aktivno snovjo, ki ni antikoa-
gulant in tako nima omejitev 
glede pakiranja, najuspe-
šnejšo alternativo pri učinko-
vitem zatiranju glodavcev. S 
svojimi lastnostmi predsta-
vlja revolucijo pri zatiranju 
vseh vrst glodavcev, saj za 
smrtni odmerek zadostuje že 
enkratno minimalno zauži-
tje 0,15g.  Zanjo je značilno 
trenutno delovanje s takoj-
šnim učinkom. S takšnimi 
lastnostmi lahko zatre po-
pulacijo glodavcev z manjšo 
količino nastavljenih vab 
že v 24 urah in ne delujejo z 
zamikom kot vabe prejšnjih 
generacij. Tako po zagotovilu  
proizvajalca lahko že z 160g 
vabe učinkovito zatremo 
populacijo glodavcev na 
srednje veliki kmetiji oz. z 
rednim menjavanjem vab s 
svežimi na 2 meseca tudi na 
večji farmi. 

Vabe Maxi starr so črne barve 
in se že po barvi močno razlikuje-
jo od ostalih vab na trgu. S svojo 
aktivno snovjo delujejo hipno-
tično in so 7x učinkovitejše. Ker 
zadostuje že minimalno, enkra-
tno hranjenje (0,15 g), se lahko z 
nekaj 10-gramskimi vabami zatre 
agresivna populacija glodavcev 
že v nekaj urah in bo kljub temu 
dajala videz, da se je niso niti 
dotaknili. V takih primerih se 
priporoča menjava vabe s svežo 
že po 3 dneh oziroma izmenično 
menjavanje mehke z žitno Maxi 
starr vabo, da se ohranja ješčnost 
in svežina okusa.

opozorilo
Vaba vsebuje grenko snov, ki 
preprečuje zaužitje neciljnih 
skupin, kot so hišnih lju-

bljenčki. Strogo priporočamo, 
da se vaba nastavlja nedosto-
pno domačim in divjim živa-
lim ter otrokom. Za zaščito 
neciljnih skupin uporabite 

deratizacijske postaje (box) 
za nastavljanje vab!
Miran Miše, Agroproagro 

Rodenticid MAXI STARR, 
najučinkovitejša vaba za 
zatiranje vseh vrst glodavcev in 
najuspešnejša v boju proti mišji 
mrzlici.

odločno nad glodavce
in mišjo mrzlico

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

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

 • 7 X UČINKOVITEJŠA 
• TAKOJŠNJI UČINEK
 • BREZ REZISTENCE

NOVA 
EDINSTVENA 

AKTIVNA
SNOV
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 01 230 02 00
 info@energetski-servis.si
 www.energetski-servis.si

Energetski servis d.o.o.

energetski 
servis d.o.o.

Veliko dimnikarsko podjetje s 25 letno tradicijo 
in izkušnjami, strokovnim in številčnim kadrom, 
ter zavarovano odgovornostjo v višini 500.000 € 
je to kar zagotavlja protipožarno varnost vašega 

objekta, varnost vašega zdravja in skrb za okolje. 

Vsako leto nam zaupa več kot 40.000 zadovoljnih 
strank, kar je največji dokaz našega dobrega in 

kvalitetnega dela.

ZAUPAJTE NAM!

 040 615 614
 info@adriatic-properties.com
 www.adriatic-properties.com

Svitan d.o.o.
PE Nepremičnine
Obala 8
6320 Portorož

strokovnost in profesionalnost na področju 
nepremičninskega posredovanja

• Uspešno posredujemo pri prodaji vaše nepremičnine 
• Izdelujemo energetske izkaznice

• Pomagamo pri iskanju najprimernejše 
NEPREMIČNINE ZA VAS

• Strokovno ocenimo vašo nepremičnino

 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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Električna energija je priso-
tna v vsakem gospodinjstvu 
in tudi vedno bolj pomemb-
na. Verjetno si ne moremo in 
ne znamo več predstavljati, 
da bi bili odklopljeni od nje. 
Veliko gospodinjstev se tudi 
ogreva s toplotno črpalko ali 
IR grelci in stroški za elektri-
ko porastejo. Kaj lahko sami 
naredimo, da pripomoremo 
k energetski neodvisnosti? 
Kako lahko vplivamo na to, 
da na naš proračun ne bo 
vplival dvig cene električne 
energije, ki ga je za pričako-
vati v prihodnje?

Prihodnost je v obnovljivih 
virih energije, kar je neizpod-
bitno dejstvo, ki postaja del 
našega vsakdana. O obnovlji-
vih virih energije se namreč 
vse pogosteje govori na glas 
in sicer ne samo po svetu, 
temveč tudi pri nas. Veliki 
želji EU in naših vladnih or-
ganov sta zmanjšanje porabe 
energije in povečanje izrabe 
obnovljivih virov energije. 
Med temi je najbolj privlačna 
sončna energija, saj v manj 
kot 9 minutah zadene zemljo 
tolikšna količina sončne 
energije, kot jo porabimo 
na zemlji v enem letu. In ta 
energija prihaja direktno 
pred naša vrata brezplačno 
ter brez škodljivih vplivov na 
okolje. Za prehod na obnovlji-
ve čiste vire energije interes 
raste tudi pri posameznikih 
in za to je poskrbela tudi 
Slovenija.

Oktobra 2017 je bila sprejeta 
Uredba o samooskrbi z elek-
trično energijo iz obnovljivih 
virov energije, ki vam omo-
goča postavitev elektrarne na 
vaši strehi in si s tem zagoto-
vite energetsko samooskrbo 
vašega gospodinjstva do 
11kW. Po zadnji spremembi 

uredbe maja 2019 pa se je 
spremenilo to, da lahko pri-
klopite 0,8 x priključna moč 
na vašem merilnem mestu. 

Kaj pomeni to za vsako 
gospodinjstvo? Povprečno 
gospodinjstvo ima priključno 
moč varovalk 3 x 20 A, kar je 
enako 14 kW, to pomeni da 
lahko na objekt priklopite 
11,2 kW elektrarno. Povpreč-
na poraba je za 4- člansko 
družino cca. 700–800 kWh 
na mesec, kar je 8400 kWh 
na leto, kar pomeni, da bi za 
energetsko neodvisnot potre-
bovali 8 kW sončno elek-
trarno. V kolikor se grejete 
s toplotno črpalko ali IR pa-
neli, pa je letna poraba večja 
in bi potrebovali cca. 11 kW 
elektrarno, za katero se cena 
vrti med 11.500 do 13.500,00 
EUR. Ugotovili smo, koliko 
vas bo stala domača sončna 
elektrarna, zdaj vas verjetno 
zanima, kdaj se bo povrnila 
investicija. V povprečju lahko 
rečemo, da se investicija v 
domačo mikro sončno elek-
trarno povrne med 8–12 leti, 
odvisno od tega, če lahko iz-
koristite nepovratna sredstva 
Eko sklada in seveda če se 
grejete s toplotno črpalko ali 
IR paneli, saj se znebite tudi 
stroška ogrevanja. Okvirno 
bo vaš mesečni strošek za 
električno energijo nižji za 
cca. 75 %. Mesečni strošek, 
ki ostane, je strošek obračun-
ske moči in prispevek OVE + 
SPTE, ki ga lahko vidite na 
vaši položnici za elektriko. 
Enkrat letno pa dobite obra-
čun porabljene in proizvede-
ne elektrike; če je potrebno 
se doplača razliko. Pri tem ne 
pozabite, da bo sončna elek-
trarna delovala tudi do 30 let 
in bo po izplačilu investicije 

to samo prihranek za vaše 
gospodinjstvo.

Sončna elektrarna ima 
veliko prednosti, pri tem 
pa velja izpostaviti še vsaj 
ducat ekoloških, ekonom-
skih in praktičnih razlogov 

za nakup: zmanjšate strošek 
za elektriko, dvigne se tržna 
vrednost vaše nepremičnine, 
postanete energetsko neodvi-
sni in samozadostni.
Amp-solar d.o.o. 

Verjetno ste že opazili reklame za 
sončne elektrarne za samooskrbo ... 
Ali je to samo trend ali je za tem tudi 
energetska in ekonomična rešitev za 
vaše gospodinjstvo?

sončna elektrarna 
– hit poletja ali energetska rešitev za vašo hišo?

 070 386 781
 narocila@amp-solar.com
 www.amp-solar.com

Amp-solar d.o.o.
Reška cesta 18a
6258 Prestranek

elektrarne za samooskrbo
• nakup komponent

• elektrarna na ključ
• pomoč pri pridobitvi eko sklada

pestra izbira 
toplotnih črpalk

• ugodno
• brezplačno svetovanje
• možnost ureditve
   eko sklada

top 
ponudba!

super 
cene!
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 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

 041 622 503
 info@robor.si
 www.robor.si

Robor d.o.o.
Ulica 15. maja 2
6000 Koper

• adaptacije in novogradnje

• inženiring in svetovanje

• zaključna dela  
  (parketi in druge obloge, suhomontažna  
   dela, slikopleskarska dela, notranja  
   vrata in stopnice, zunanje terase)

 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
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