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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 16. 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

ZANESLJIV SERVIS ZA VAŠE VOZILO

Ponudba velja do 31. 12. 2019.  * Višina popusta pri nakupu zimskih pnevmatik je odvisna od proizvajalca. ** Jesensko - zimski servisni pregled vključuje 
pregled 26 kontrolnih točk (podvozje, signalizacija, meritev akumulatorja, preverjanje hladilne tekočine).  Vse cene so maloprodajne in vključujejo 22%. 

DoDatna oprema 
za vaš avto -

spletna trgovina 
www.rDo.si

Kvalitetne 
avtoservisne 
storitve za vse 
znamKe vozil 
po UgoDni Ceni !stroKovna 

analiza 
zavornega 
sistema 
z meritvijo
zavornega
učinka. 

oB naKUpU zimsKiH 
pnevmatiK
nudimo do 40 % popusta.*
V primeru nakupa 
4 pnevmatik je premontaža 
s centriranjem 20 eUr.  

JesensKo - zimsKi servisni 
pregleD ŽE ZA **

  

Do40 %popUstavsaKa stranKa
preJme Darilo. 

 05 611 61 20Flamin Avto d.o.o, PE Koper
Obrtniška ulica 28
6000 Koper
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Agencija bo ob nakupu vinjet od 
decembra dalje voznikom raz-
deljevala zloženke »Vozi desno, 
prehitevaj levo!«, skupaj bodo 
razdelili kar 45.000 zloženk.

Agencija za varnost prometa 
želi z akcijo voznike ozaveščati  
o pravilni vožnji po avtocesti. 
S tem namenom so pripravili 
skupno akcijo, s katero voznike 
pozivajo k pravilni vožnji pa 
avtocesti, da bo promet po njej 
potekal bolj tekoče in predvsem 
varneje. Avtocesta velja za naj-
varnejšo cesto, ki ima glede na 
število vozil in prevoženo razda-
ljo manj nesreč kot ostale ceste. 
Toda vse več voznikov uporablja 
levi prometni pas za vožnjo po 
avtocesti, pri tem pa pozablja, 
da je ta namenjen zgolj prehite-
vanju. Zaradi neupravičene upo-
rabe levega prometnega pasu se 
hitrost vseh voznikov posledično 
zniža, v času prometnih konic 
pa se promet večkrat celo ustavi. 
Pretočnost prometa tako postaja 
slabša, hitrost vseh vozil pa se 
posledično zmanjša, kar vodi 
do zastojev in povečuje tveganja 
nevarnosti naleta vozil. 

Vesna Marinko, v. d. direktori-
ce Agencije za varnost prometa, 
je izpostavila: »Gre za prvo to-
vrstno akcijo pri nas, ki je odziv 
na aktualne razmere na naših 
avtocestah. Namen akcije je opo-
zoriti voznike, da je prehitevalni 
pas na avtocesti namenjen zgolj 
in samo prehitevanju, vozni pa 
vožnji. Z akcijo želimo doseči, da 
bodo vozniki odgovornejši, naše 
avtoceste pa varnejše in bolj 
pretočne.«

vsi vozniki z načinom 
vožnje vplivajo na
pretočnost in varnost 
prometa 
Z vožnjo po avtocesti lahko pri-
hranimo veliko časa. Pogosto pa 
pozabljamo, da lahko z načinom 
vožnje vplivamo na to, kako bo 
potekal promet po avtocesti. Ta 
bo bolj tekoč in predvsem bolj 
varen predvsem s pravilno izve-
denimi manevri prehitevanja in 
vračanja na desni prometni pas. 
Desni prometni pas je namenjen 
vožnji (vozni pas), levi prometni 
pas pa prehitevanju (prehiteval-
ni pas). Prehitevanje po desnem 
prometnem pasu je prepoveda-
no! Prav tako je prepovedana 
vožnja po levem prometnem 
pasu, ki je namenjen izključno 
prehitevanju. 

Pred prehitevanjem vozila 
se mora voznik prepričati, da 
to lahko stori varno, nato pa 
prehiteti brez oklevanja. Po 
končanem prehitevanju se mora 
čim prej vrniti na desni prometni 
pas. Vožnja po levem prome-
tnem pasu je lahko nevarna tudi 
zaradi morebitnega srečanja z 
vozilom, ki po avtocesti vozi v 
napačno smer. V prometnih ko-
nicah se promet pogosto zgosti 
na obeh prometnih pasovih. V 
tem primeru lahko kolona vozil 
na desnem prometnem pasu vozi 
hitreje od kolone vozil na levem 
prometnem pasu. To namreč ne 
šteje za prehitevanje.

kaj so fantomski zastoji
in kako jih preprečimo?
Do pojava fantomskih zasto-
jev prihaja predvsem v času 
prometnih konic. Takrat hitrost 
zaradi povečanega števila vozil 
bistveno pade. Zato morajo 
vozniki večkrat celo nepričako-
vano ustaviti, kmalu zatem pa 
spet voziti tako, kot da se ni nič 
zgodilo. Tako lahko v samo pol 
minute obstane kar 100 vozil. 
Vzrok za nastanek fantomskih 
zastojev je ravnanje voznikov. 
Gre za posledico vožnje na 
prekratki varnostni razdalji, 
poznega zmanjševanja hitrosti 
ob dohitevanju počasnejših vozil 
in menjave prometnih pasov 
(prehitevanje), zaradi katere so 
drugi vozniki prisiljeni zmanjša-
ti hitrost. 

Fantomskim zastojem se lahko 
izognemo z vožnjo na ustrezni 
varnostni razdalji. To pomeni, 
da morajo vozniki pravoča-
sno prilagajati hitrost vožnje 
prometnemu toku in spremljati 
dogajanje prometa tudi daleč 
pred seboj. Zelo pomembno 
je tudi, da čim manj vozijo po 
levem pasu, menjavo prometnih 
pasov pa izpeljejo brez vpletanja 
drugih vozil – torej da se ne vri-
vajo v kolono. Vozniki s takšno 
vožnjo ogrožajo vse udeležence 

v prometu. V skrajnem primeru 
pride v takšnih okoliščinah tudi 
do naleta vozil. V zadnjih petih 
letih je zaznati trend povečanja 
števila naletnih trčenj na avtoce-
stah, ki so lahko tudi posledica 
fantomskih zastojev. Lansko leto 
se je na avtocestah pripetilo 515 
naletnih trčenj od skupaj 1.956 
prometnih nesreč oz. 26 %.

ob vsakem zastoju 
ustvarimo reševalni pas!
Agencija želi s partnerji vse 
voznike znova spomniti na 
pomen ustvarjanja reševalnega 
pasu. Ta mora biti dovolj širok 
za varno vožnjo intervencijskih 
vozil. Vozila, ki se ustavljajo ali 
stojijo na skrajnem levem prome-
tnem pasu, se morajo razvrstiti 
čimbolj levo, tudi čez robno črto 
smernega vozišča. Vozila, ki se 
ustavljajo ali stojijo na desnem 
prometnem pasu, pa se morajo 
razvrstiti čimbolj desno, tudi čez 
robno črto smernega vozišča, 
kar vključuje tudi odstavni 
pas. Pri reševanju življenj je 
pomembna vsaka sekunda in 
pravilno vzpostavljen reševalni 
pas lahko odloča o preživetju 
pomoči potrebnega. 
Javna agencija RS za varnost 
prometa
www.avp-rs.si   

Z namenom prispevati k večji 
prometni varnosti in ozaveščati 
voznike o pravilni vožnji po 
avtocesti je Agencija za varnost 
prometa v sodelovanju s Policijo, 
Darsom in Zavodom Reševalni pas 
oktobra v Ljubljani predstavila 
skupno akcijo »Vozi desno, 
prehitevaj levo!«. 

vozi desno, prehitevaj levo!
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Tod je mogoče pohajati tudi 
pozimi, če le ni prehuda 
burja. Začutite utrip Kraškega 
roba in spoznajte njegove 
zanimivosti. Na 15-kilome-
trsko krožno pot, ki nam 
vzame približno 4–5 ur hoje, 
začnemo v najstarejši vasici 
v Sloveniji – v Ospu, kjer je 
tudi svetovno znana plezalna 
stena. S parkirišča ob avto-
kampu krenemo navzgor v 
vas (voda) in sledimo marka-
cijam, ki nas mimo cerkve sv. 
Tomaža usmerijo levo navzgor 
na kolovoz, ki se skozi gozd 
zmerno dviga proti severoza-
hodu. Ko markirana pot zavije 
desno strmo navzgor, nada-
ljujemo naravnost in skoraj 
vodoravno do hudourniške 
grape. Tukaj zavijemo desno 
in po 30 metrih zavijemo levo 
na manj uporabljeno pot, ki 
se strmo vzpne skozi borov 
gozd do čistine pod vasjo 
Prebeneg. Hojo nadaljujemo 
naravnost navzgor po stezi, 
tik ob meji na zgornji kolo-
voz, prečkamo asfaltno cesto 
in prispemo v vas Socerb. 
Dvignemo se (mimo vaške 
kapelice in kala) na skalni rob 
do gradu, kjer se odpre ime-
niten razgled na Trst in velik 
del Istre. Grad z restavracijo 
je vsekakor vreden ogleda, 
mi pa se sprehodimo po 
asfaltni cesti, ki pelje od vasi 
do gradu, še do bližnje Svete 
jame s podzemno cerkvijo, 
edino v Sloveniji, in naprej po 
cesti na rob obsežne kraške 
planote. Lesen kažipot nas 

usmeri levo (prečkamo žico 
in sledimo markacijam) proti 
jugovzhodu po skalnem robu 
skoraj do ceste Koper–Kozina. 
Spustimo se pod skalnat rob, 
nato pa se povzpnemo na 
razgleden skalnat vršič Varda, 
ki ga prečimo proti jugu ali pa 
ga obidemo po stezi v gozdu 
na desni strani. Ko srečamo 
kolovoz, ki prihaja iz sme-
ri Kastelca, zavijemo levo 
navzgor, prečkamo cesto v 
podvozu in v rahlem vzponu 
prispemo nad kamnolom 
Črnotiče. Nadaljujemo pot 
skozi lep borov gozd, ki nas 
pripelje do ceste za Podgorje. 
Nato se pot spusti na nižje 
ležečo planoto in nadaljuje 
po makadamu na rob stene 
nad vasjo Črni Kal. Od tu se 
lahko odločimo, da se mimo 
vodnega zbiralnika vzpnemo 
levo navzgor po robu stene do 
razvalin starega gradu iz 11. 
stoletja, ki čepi na skalnem 
stolpu, odmaknjenem od 
glavne stene. Lahko pa pot 
nadaljujemo naravnost pod 
plezalno steno do zgornjega 
Črnega Kala. Tu si lahko ogle-
damo Benkovo hišo, zgrajeno 
leta 1489, najstarejši primerek 
podeželske hiše na Sloven-
skem, in nagnjen zvonik ob 
cerkvi sv. Valentina. Nato se 
spustimo še v spodnji Črni 
Kal, kjer se lahko okrepčamo 
v gostilni in pot nadaljujemo 
po cesti mimo spomenika 
Prekomorskim brigadam levo 
in nato desno pod mogočni 
avtocestni viadukt, proti 

Gabrovici, ki je bila požga-
na maja 1944. Sledimo poti 
zložno navzdol po kolovozu 
mimo udornice Mišja peč, ki 
skupaj z bližnjo Osapsko ste-
no spada med najbolj znana 
evropska plezališča. Še kratek 
sprehod po dnu doline in že 
smo na izhodišču v Ospu. 
Tukaj nas pot do izhodišča 

vodi do odcepa, kjer se lahko 
povzpnemo še pod Veliko 
steno, ki skriva vhod v jamo 
Grad in izvir Osapske reke.
Turistična organizacija 
Mestne občine Koper  

Pot Pod plezalno steno vam bo 
razkrila zanimiv in pisan svet 
Kraškega roba, poln številnih 
naravnih lepot. Ta naravna meja 
s strmimi, apnenčastimi stenami 
med celinskim delom Slovenije in 
slovensko Istro se prične ravno pri 
Socerbu ter se razteza vse do Mlinov, 
ob slovensko-hrvaški meji. 

pod plezalno steno (p3)



5

 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

• BREZOBRESTNO FINANCIRANJE DO 7 LET
• 7 LETNA TOVARNIŠKA GARANCIJA 
• DODATNI POPUSTI IN DARILA

super ugodne ponudbe 
iz družine ceed  

novi kia xceed
#xtravaganten
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Zaradi celodnevnih delovnih 
urnikov, prisilnih delovnih 
položajev, sedenja pred 
računalnikom, povprečni človek 
potrebuje veliko več telesnih 
dejavnosti kot kadarkoli v 
preteklosti. S preveč sedenja so 
povezane številne degenerativne 
bolezni sodobnega časa. Rešitev 
je preprosta: hoditi moramo 
več, najboljše s palicama, da 
ostanemo vzdržljivi, gibčni, 
zdravi in srečni.
 
najboljša je nordijska 
hoja v skupini
Ko želimo izboljšati svojo 
kondicijo za delo, družino, 
domača opravila ali želimo 
shujšati in okrepiti zdravje, je 
nordijska hoja prava izbira. 
Redni vztrajnostni trening trajno 
učinkuje na naš organizem, 
krepi in stabilizira srce in krvni 
obtok, zato postane celo  telo bolj 
zmogljivo.
Udeleženci vedo, da šport 
v skupini ni le zabaven, 
čas v družbi hitro mine, s 
skupinsko vadbo preprečujemo 
civilizacijske bolezni, kot 
so srčni infarkt, sladkorna 
bolezen, možganska kap, motnje 
srčnega ritma, degenerativne 
bolezni gibal, Parkinsonovo in 
Alzheimerjevo bolezen ter vse 
številnejše depresije. S tem tudi 
upočasnimo procese staranja. 
Govorimo o aerobnem gibanju, 
med katerim mora biti na voljo 
veliko kisika za proizvodnjo 
energije. Za dobavo zadostne 
količine kisika morajo naša 
pljuča, srce in obtok dodatno 

delovati, s čimer se krepijo, 
delujejo bolj učinkovito, 
frekvenca srčnega utripa v 
mirovanju se zniža in s tem 
sprosti srčno mišico. Z redno 
vadbo se zniža tudi krvni pritisk 
in škodljiv holesterol v krvi, kar 
zmanjša nevarnost ateroskleroze 
krvnih žil. Okrepi se tudi imunski 
sistem, ki nam tako zagotavlja 
boljšo zaščito pred vsemi 
vsiljivci v našem telesu, vključno 
z mutiranimi celicami, ki so 
osnova malignih novotvorb. Ko 
postanete vztrajnostni športnik, 
se boste veselili krepkega, 
lepo oblikovanega telesa, 
tako kot dobrega počutja in 
uravnoteženosti svoje psihe.
 
prednosti nordijske hoje:
- z uporabo nordijskih palic se 
vključi v treniranje tudi: zgornjo 
polovico telesa, roki, ramenski 
obroč, vrat, hrbtne in trebušne 
mišice,
- utrjuje se koordinacija rok 
in nog pri gibanju, izboljša se 
ravnotežje,
- odpravi učinek kroničnega 
stresa,
- je ena najboljših vadb za 
preprečevanje in zdravljenje 
bolezni hrbtenice,
- v razbremenjenem stanju 
razgibamo vse sklepe, tako jih 
ohranimo vitalne in zdrave,
- je zelo učinkovita pri hujšanju,
- je odlična vadba za dobro 
telesno držo in postavo,
- je učinkovita za rehabilitacijo 
po različnih operacijah, po 
možganski kapi,

- je najbolj aerobna vadba, s 
čimer učinkovito preprečuje 
bolezni sodobnega časa,
- pri starejših ljudeh sta palici 
tudi primerna opora pri hoji, 
dokler se ne okrepijo vse mišice,  
potrebne za lahkotno korakanje.

Nordijska hoja je idealna 
gibalna terapija za ljudi, ki so 
se poškodovali pri kateri drugi 
športni dejavnosti, imeli hudo 
nesrečo, preboleli bolezen ali 
imajo za seboj operacijo kolka, 
kolena, hrbtenice.

 Ker z nordijsko hojo krepimo 
telo, lahko preložimo določeno 
ortopedsko operacijo in še 
več – z nadaljevanjem te vadbe 
se zelo pogosto operaciji celo 
izognemo. Pri lastnih izkušnjah 
smo našteli 6 primerov razvite 
hernije medvretenčne ploščice, 
ki so bile že uvrščene na 
operativni poseg. Takrat, pred 
posegom, so se vključili v redno 
vadbo nordijske hoje, ki jim je 
postopoma blažila bolečine, 
po nekaj mesecih pa so jim na 
magnetni resonanci ugotovili, da 

se je izboklina povlekla nazaj in 
operacija ni bila več potrebna. 
Mišice ob hrbtenici so se okrepile 
in s svojim močnejšim tonusom 
držale bolj razmaknjena 
vretenca.

Redna vadba varuje možgane 
in upoštevanje vseh elementov 
tehnike nordijske hoje je še 
posebej dobro za ta namen. 
Vadba izboljšuje kognitivno 
funkcijo, raziskave so dokazale, 
da redna aerobna vadba 
povečuje v hipokampusu predel, 
ki je zadolžen za spomin. Tako ta 
vadba predstavlja eno najboljših 
preventiv pred Alzheimerjevo 
boleznijo. Če temu prištejemo 
bogato izločanje endorfinov pri 
veselju ob vadbi v skupini, si 
tako odpravimo vse učinke stresa 
in okrepimo svojo psihofizično 
kondicijo za delo in dobro 
zdravje do svojih poznih let.
Marjan Radetič, dr.med.
Zdravi in vitalni, Koper 

Nordijska hoja kot ena najbolj aerobnih 
vadb postaja vse bolj priljubljena po 
vsem svetu, ker je  tehnika  preprosta, 
a delovanje na naše telo izjemno 
učinkovito. Hoja s priročnimi, 
posebnimi palicami spremeni klasično 
pohodništvo v učinkovit trening za 
celotno telo, primerna pa je za vse 
starostne generacije.

nordijska hoja: odlična vadba 
za vse generacije

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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 05 333 02 90
 manufaktura@manufaktura.si
 www.manufaktura.si

Manufaktura d.d.
Sedejeva ulica 6
5000 Nova Gorica

 059 021 606
 059 022 276
 trgovina.koper@kalcek.si
 www.kalcek.si

Kalček d.o.o.
PE NaturaSi Koper
Ljubljanska cesta 3
6000 Koper

več kot 4000 različnih produktov.

Najboljši ekološki izdelki za zdrav 
in ozaveščen način življenja.

pon-pet: 9:00-20:00
sob: 9:00-14:00

preselili smo se v nove prostore 
na istem naslovu.

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

 05 660 74 26                   
 www.hotel-delfin.si

Delfin Hotel ZDUS d.o.o.                                
Tomažičeva ulica 10
6310 Izola
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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

kaj je tinitus
Šumenje v ušesih ali tinitus je 
zvok, ki ga slišimo brez zuna-
nje zvočne stimulacije. Osebe 
s tinitusom ta zvok pogosto 
opišejo kot zvonjenje, piskanje 
ali šumenje. Tinitus je najbolj 
moteč v tihem okolju. Težave 
lahko predstavlja pri učenju, 
koncentraciji, sprostitvi in pred 
spanjem. Veliko ljudi zaradi 
stigme in predsodkov nerado 
prizna, da imajo težave s sluhom 
(in tinitusom).

najpogostejši vzroki
Pogost povzročitelj tinitusa je 
hrup. Skoraj vsak je že utrpel 
posledice akutne poškodbe 
notranjega ušesa, na primer ob 
pokanju ognjemeta, petard ali 
zaradi glasne glasbe na koncer-
tu. Nadležno piskanje večkrat 
mine že naslednje jutro. Da bi se 
nadlogi v prihodnje kar najbolje 
izognili, si v hrupnih razmerah 
ušesa zaščitite s posebnimi čepi, 
ki jih dobite v slušnih centrih.
Ena od razlag za nastanek tinitu-
sa je, da naj bi bile zanj odgovor-
ne poškodovane dlačnice v no-
tranjem ušesu ali živčna vlakna, 
ki izhajajo iz njih in so vključena 
v slušni živec. Ta se nepravilno 
prožijo in prenašajo nepravilen 
signal do slušnega centra v mo-
žganski skorji, ki to zaznava kot 
piskanje ali šumenje.

kaj storiti, če se pojavi 
tinitus
Obstaja veliko načinov, da pre-
vzamemo nadzor nad tinitusom 
in zmanjšamo vpliv na naše 
življenje. Ko se tinitus prvič poja-
vi, ostanite mirni. Naspite se. Če 
tinitus traja še naslednje jutro, 
se naročite na nujen pregled pri 
otorinolaringologu. Zdravnika 
obiščite tudi v primeru, ko se 
šumenje v ušesu pojavlja skupaj 
z izgubo sluha, saj obstaja sum, 

da se je razvila akutna naglu-
šnost. Vaš specialist ORL in 
slušni akustik lahko strokovno 
pomagata ponovno prevzeti nad-
zor in upravljanje s simptomi.

koristni nasveti za 
sobivanje s tinitusom
Na splošno velja, da naj se osebe, 
ki imajo tinitus, izogibajo tišini. 
Če je prisotna tudi naglušnost, 
je lahko rešitev že preprosta 
uporaba slušnih aparatov. Ker 
so zvoki okoli osebe ojačani, se 
tinitus dojema bolj v ozadju in je 
zato manj nadležen. Seveda si s 
slušnim aparatom izboljšate tudi 
komunikacijo.

Izpostavljanje pretiranem 
hrupu, pokom ali preglasni glas-
bi lahko privede do nastanka 
tinitusa. Zdrav življenjski slog, 
nestresen način življenja, pozi-
tiven pogled na svet in vaje za 
sproščanje lahko pomagajo, prav 
tako izkušnje drugih, ki trpijo za 
tinitusom. 

Če imate tinitus že dlje časa, je 
malo verjetno, da bo izginil. To 
stanje je kronični tinitus. Kljub 
temu lahko živite neobremenje-
no in polno življenje. Pri trajnem 
šumenju v ušesih je največji 
terapevtski cilj odmisliti tinitus. 
Lahko se namreč naučite, da 
se zanj preprosto ne zmenite. 
Mnogim, ki imajo tinitus, je to 
uspelo doseči. 

preverite sluh
Rezultati študij nemške zveze 
za spodbujanje dobrega sluha 
(FGH) so pokazali, da se samo 
okoli 30 % ljudi z okvaro sluha 
tega zaveda in priznava, da ima 
težave. Skoraj 71 % v raziskavo 
vključenih ljudi, pri katerih so 
potrdili okvaro sluha, ni želelo 
priznati tega dejstva. Verjetno 
tudi zato, ker mislijo, da ljudje 
tiste, ki nosijo slušne aparate, 
hitro povežejo s slabotnostjo, 

starostjo in manjšo inteligenco. 
Seveda temu v sedanjem času ni 
tako in se motijo. Veliko jih od-
laša, vse dokler izguba sluha ne 
začne bistveno slabšati kakovo-
sti njihovega življenja. Posledice 
samozanikanja naglušnosti in 
neuporabe slušnega aparata so 
lahko številne, nekatere tudi 
zelo resne: od občutka, da se 
jim godi krivica, do povečane 
osamelosti, nezaupanja, depre-

sije in povečanega tveganja za 
demenco.

Obiščite najbližji AUDIO BM 
slušni center in brezplačno pre-
verite svoj sluh.
Franci Urankar, AUDIO BM 

tinitus – piskanje v ušesih

Piskanje, šumenje ali drugi nadležni 
zvoki v ušesih spremljajo okoli 20 % 
populacije, največkrat se pojavijo po 
40. letu. Izraz tinitus izvira iz latinske 
besede za zvonjenje.
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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

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

 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

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

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

Celovito zavarovanje 
za tujino
Izognite se visokim stroškom zdravljenja 
zaradi bolezni ali nezgode v tujini.
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Ob začetku nove kurilne sezone 
je potrebno celoten ogrevalni 
sistem pregledati, očistiti, izpol-
niti predpisane kontrole naprav,  
preveriti kvaliteto kuriva, da ne 
bo pozimi težav z ogrevalnim 
sistemom. Za njegovo zanesljivo 
in varno delovanje ter dober 
izkoristek pa je bistvo pravil-
no in redno servisiranje. Če 
ogrevalni sistem, v katerega so 
povezani kotel z gorilnikom, 
hranilnik tople vode, dimnik 
in filtri prašnih delcev, cevni 
razvod, ogrevala, v prostorih 
ni redno vzdrževan, bo njegov 
izkoristek slabši, lahko tudi 
odpove, lahko povzroči požar 
ali ustvarja smrtno nevaren 
ogljikov monoksid. Preveriti je 
treba tudi delovanje obtočnih 
črpalk, ki zunaj kurilne sezone 
ne obratujejo; če se v tem času 
niso samodejno zaganjale ozi-
roma jih nismo občasno ročno 
zagnali sami, je pogosta težava 
blokada ležajev. Zaradi varnega 
obratovanja je nujno kontrolira-
ti stanje ekspanzijskih posod in 
varnostnih ventilov. S pritiskom 
na ventil mora pihniti zrak iz 
posode. Če tlak v ogrevalnem 
sistemu nenormalno niha, je to 
znak, da raztezna posoda ni v 
redu in jo je treba zamenjati. Pri 
obratovanju mora biti tlak vode 
v ogrevalnem sistemu med 1,5 
in 2,0 bara, odvisno od višine 
objekta in ogreval nad ogreval-
no napravo. Če tlak ni v nave-
denih mejah, moramo dotočiti 
vodo v radiatorski sistem. 

Za vsak radiator posebej 
preverimo, ali je v njem zrak, ga 
odzračimo in po potrebi dotoči-
mo vodo v sistem do normalne-
ga tlaka. Neodzračeni radiatorji 
namreč lahko povečajo porabo 
energenta tudi do 15 %. Še 
posebno natančno preverimo 
vse radiatorske (termostatske 
in navadne, klasične) ventile 

zaradi morebitnega puščanja 
vode. Če le imamo možnost, 
klasične ventile zamenjajmo s 
termostatskimi, ki lahko zmanj-
šajo toplotne izgube za najmanj 
15 %. Tudi tole opozorilo ne bo 
odveč: radiatorji morajo biti pro-
sti, ne zakriti z zavesami, pred 
začetkom ogrevalne sezone 
pa jih očistimo prahu, s čimer 
bomo zagotovili nemoteno kro-
ženje zraka.

Vzdrževalna dela ob začet-
ku kurilne sezone vključujejo 
pregled in čiščenje dimnika in 
kotla (grelnika) pa tudi čiščenje 
kurilnice, pri čemer mora biti 
poskrbljeno za ustrezno prezra-
čevanje prostora. Predvsem pri 
modernejših sodobnih ogreval-
nih napravah je vse več elek-
tronike in mikroračunalniških 
sistemov, ki so zelo občutljivi 
na prah in nečistočo. To velja za 
vse ogrevalne sisteme ne glede 
na vrsto energenta.

Dimnikar je strokovna, 
usposobljena oseba, ki bo 
ustrezno očistila peč, dimnik, 
prezračevalne kanale. V kolikor 
je energent ekstra lahko kurilno 
olje ali utekočinjen naftni plin, 
naj gorilec pregleda ustrezno 
usposobljen serviser. Skrbno 
zberite vse zapisnike, ki potrju-
jejo ustreznost vaših naprav. To 
je bistveno za vašo varnost.  

Dimnikar bo temeljito očistil 
dimnik, peč, gorilnik in zračni-
ke. Iz vseh bo odstranil obloge 
in tako bodo dovod svežega 
zraka, odvod dimnih plinov in 
prezračevanje varni, učinkoviti 
in bodo naprave delovale z naj-
boljšim izkoristkom. Nevarnost 
samovžiga dimnika bo odpra-
vljena, nevarnost monoksida bi-
stveno zmanjšana. Dimnikar bo 
strokovno ocenil tudi požarno 
varnost dimnika glede na sam 
objekt (še posebej ob morebitni 
obnovi dimnika, zamenjavi 

kurilne naprave). Zapisnik o 
pregledu kompletnega kurilne-
ga sistema je pomemben tudi za 
zavarovalnico ob morebitnem 
požaru na objektu. Odstranitev 
oblog (saj) na stenah peči in v 
dimniku ter očiščene stene cevi 
za dovod svežega zraka bistve-
no prispevajo k zgorevanju, 
izkoristku in varnosti.

Od začetka  leta 2018  je treba 
v bivalne prostore s kurilnimi 
napravami tudi za ogrevanje sa-
nitarne vode, ki nimajo lastnega 
dovoda zgorevalnega zraka in 
torej za zgorevanje energenta 
uporabljajo zrak iz prostora, 
opremiti z javljalnikom ogljiko-
vega monoksida (CO). Naprava 
mora biti standardizirana, 
delujoča in ustrezna. Navodila 
za montažo in varno uporabo 
morajo biti v slovenskem jeziku. 
Montažo naj opravi  usposobljen 
monter, ki bo s pisnim  doku-
mentom potrdil, da je naprava 
pravilno vgrajena in pravilno 
deluje.

Pospravimo kurilnico, od-
stranimo prah in vso navlako 
– snovi, ki lahko zagorijo. Biti 
mora  pospravljena in lahko 
dostopna. V njej ne sme biti vne-
tljivih snovi ali predmetov, ki bi 
lahko zagoreli. Drva ne smejo 
biti zložena neposredno ob 
peči. Omogočimo neoviran in 
zadosten dostop svežega zraka, 
potrebnega za zgorevanje. Ure-
dimo razsvetljavo, električno 
instalacijo …

Očistiti je treba tudi rezervoar 
kurilnega olja in prav tako tudi 
cisterno za utekočinjen naftni 
plin, to naredimo  na vsakih 5 
let. V rezervoarjih ali cisternah 

se nabirajo usedline (oksidacij-
ski produkti) – gosta usedlina 
in voda pod kurilnim oljem 
lahko povzročita motnje v delo-
vanju naprave. Za utekočinjeni 
naftni plin je potrebno opraviti 
tlačni preizkus. Vse našteto je 
delo za specializirana podjetja.

Če za kurjavo uporabljate 
lesno biomaso (drva, sekance, 
pelete), je potrebno preveriti, 
da so drva in sekanci ustrezno 
suhi, čisti, peleti ustrezni, 
brez primesi. Nezadostno suha 
lesna biomasa z morebitnimi 
primesmi zemlje, smeti motijo 
zgorevanje in uničujejo kurilno 
napravo.

Pri ogrevanju s peleti je 
smiselno, da se ogrevamo s 
peleti, ki jih pridelamo v Slove-
niji in da les porabimo doma. 
Z nakupom slovenskih peletov 
namreč podpiramo tudi razvoj 
domačih gozdno-lesnih verig. 
Zveza potrošnikov Slovenije in 
Gozdarski inštitut vsako leto 
pripravita test kvalitete peletov, 
ki se nahajajo na našem trgu. 
Test za leto 2019 je objavljen na: 
https://www.zps.si.

Priprave na kurilno sezono so 
po obsegu lahko zelo različne, 
odvisno od starosti in stanja 
ogrevalnega sistema, kakovosti 
naprav ... Če so potrebni večji 
ali zahtevnejši posegi, se jih 
nikar ne lotevajmo sami, brez 
posveta s strokovnjakom, v 
nekaterih primerih pa to velja 
tudi za manj zahtevna opravila. 
Nihče si namreč ne želi, da bi 
mu sredi zime odpovedal ogre-
valni sistem.
Primož Krapež, ENSVET 

priprava na kurilno sezono

Kurilna sezona se je že začela. 
Ob začetku kurjenja oziroma 
vklopa ogrevalnih naprav je treba 
marsikaj postoriti, da pozimi ne bo 
težav z njihovim delovanjem. 
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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

čistilne 
naprave

do

-30%
akcija velja do 31.12.2019

rezervoarji
do

-20%

 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

 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!

*nikoli ne zaračunavamo stroškov prevoza!



12

 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.

 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

 05 672 03 60 
 041 345 560
 vrt.cerne@siol.net

Vrtnarstvo Ruzzier - Černe
Parecag 115a
6333 Sečovlje

gojenje balkonskih, vrtnih in okrasnih rastlin
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V letu 2019 je problem glodavcev 
še toliko bolj pereč, saj je to leto 
mišje mrzlice.
Na trgu je moč kupiti različne 
vabe mnogih ponudnikov, ki 
so rdeče ali modre barve. Za 
vse je značilno, da so to vabe 2. 
generacije  in spadajo v skupino 
t. i. antikoagulantov, za katere 
je značilno, da jo glodavec mora 
uživati večkrat  in to več dni 
zaporedoma, da se v organiz-
mu nakopiči zadostna količina 
aktivne snovi, ki šele takrat 
doseže zaželen učinek. V zadnjih 
letih se je rezistentnost in s tem 
manjša učinkovitost antikoagu-
lantnih vab vse bolj pojavljala še 
zlasti ob pojavu nove podvrste 
miši Mus musculus spretus, ki je 
najbolj razširjena prav v Evropi. 
Zadnje odkritje, da so vabe prvih 
dveh generacij ob nepravilnem 
rokovanju nevarne tudi za ljudi, 
pa je po celem svetu doprineslo 
sprejetje zakona, ki je antikoagu-
lantnim vabam  okrnila aktivno 
snov za 40 % in preprečuje pro-
dajo pakiranja, večje od 150 g.

maxi starr  rodenticid 
3. generacije (manj vabe, 
večja učinkovitost)
Maxi starr je edina alternativa 
dosedanjim antikoagulantom. S 
svojo edinstveno aktivno snovjo 
ALFAKLORALOZO deluje s šok 
učinkom že v par urah in ne v 
zamiku več dni, kot je značilno 
za tradicionalne vabe prejšnjih 
generacij. Populacijo miši ali 
podgan zatre takoj in tako 
prepreči škodo, ki jo povzročajo 
s svojo prisotnostjo. Je močan 
hipnotik, ki deluje samo v nekaj 
urah in povzroči, da glodavec za-
spi, nastopi koma, ki ji sledi smrt. 
Tako že enkratno zaužitje 0,15 g 

zatre pojav miši ali podgan že v 
nekaj urah, medtem ko dosedanji 
antikoagulanti v 7 do 10 dni z 
dosti večjim skupnim odmerkom 
zaužite vabe 4 g in več.

Aktivna snov je zaščitena v t. i. 
tehnologiji MIKROKAPSULIRANJA, 
ki kot nekakšen plašč obdaja 
aktivno snov in tako omogoča 
aktiviranje aktivne snovi šele v 
črevesju, kjer so njeni obrambni 
mehanizmi najbolj ranljivi. Tako 
mikrokapsula ščiti aktivno snov, 
kontrolira sproščanja strupa in 
poveča njeno absorpcijo. Nova 
tehnologija omogoča učinko-
vitost vabe tako pri nizkih kot 
visokih temperaturah.
Maxi starr vaba je črne barve in 
je zelo okusna.  Za njen učinek 
in smrtni odmerek zadostuje že 
eno, minimalno hranjenje. Za 
20-gramsko miš je potrebno le 
0,15 g vabe s takojšnjim učinkom, 
medtem ko je količina antikoagu-
lantne vabe za isto miš vsaj 7-krat 
večja z do 10-dnevnim zamikom 
delovanja. 

Za ohranjanje ješčnosti 
nastavljenih vab priporočamo 
menjavo Maxi starr mehke vabe 
z Maxi starr žitno vabo, ki je 
ena redkih na trgu. Značilnost 
Maxi starr vab je, da je za su-
rovino namesto pšenice izbran 
neprimerno bolj ješčen oves, 
ki s svojo sočnostjo poveča 
ješčnost v primerjavi z osta-
limi tradicionalnimi vabami. 
Posebnost je tudi, da je zaradi 
minimalne količine zaužite 
vabe enostavno ne zmanjka in 
je tako nastavljena lahko dolgo 
prisotna v prostoru. V takšnih 
primerih priporočamo, da se 
v roku meseca, meseca in pol 
vaba zamenja s svežo, da se 
ohranja svežina in ješčnost.

Mnogi, ki so že nastavili vabo 
Maxi starr, so presenečeni nad 
takojšnjim delovanjem in vidnim 
učinkom in priznavajo, da se gle-
de na učinek ne morejo primerja-
ti s  tradicionalnimi vabami.
1. Vabo uporabljajte varno in 
vedno preberite navodila za 
uporabo. 

2. Vabo nastavljajte nedostopno 
domačim in divjim živalim.  
3. Priporočamo uporabo derati-
zacijskih postaj. 

Vaba Maxi starr se že nahaja v 
Vam najbližji trgovini s kmetij-
skim repromaterialom.
Miran Miše, Agroproagro 

Že nekaj časa se na slovenskem 
trgu pojavlja nov rodenticid s 
popolnoma novim pristopom 
zatiranja vseh vrst glodavcev, ki s 
svojo učinkovitostjo preseneča vse, 
ki so novo vabo že preizkusili in se 
prepričali o njenem delovanju.

vaba maxi starr – rodenticid 3. generacije z inovativno 
tehnologijo in revulucionarno aktivno snovjo

 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

 

	   ANTIKOAGULANT 
Rodenticid 2.generacije 

ALFAKLORALOZA 
Rodenticid 3. generacije 

UČINEK Preprečuje strjevanje krvi Hipnotik, anestetik 
 

SIMPTOMI 
 

Difuzna krvavitev skoz nos, 
ušesa, kri v urinu, postopoma 

slabitev živali 
Utrujenost, koma in hitra smrt 

ČAS DELOVANJA Nekaj dni; 7–10 dni Nekaj ur; 24 do 72 ur 

KOLIČINA ZAUŽITE 
SNOVI, DA NASTOPI 

SMRTNI ODMEREK LD50 

0,30 –1g vabe/miš, glodavci 
jo morajo uživati več dni 3–11 
dni, da nakopičijo potrebno 
smrtonosno dozo 4,2 g/miš 

0,15g vabe/miš (2–7x manj kot pri 
antikougolantih), takojšnje 
delovanje, brez kopičenja, 

uživanje max. 1–2 dni 
ODPORNOST DA Ne obstaja 

ZASTRUPITEV 
Tveganje zaradi načina 

delovanja in kopičenja strupa 
v organizmu 

Brez kopičenja, majhno tveganja, 
saj se molekule razgradijo v 24 

urah 

PROTISTRUP 
 

Vitamin K 1 

 

Aktivno oglje, Atropin, 
Benzodiazepin, Naloxone, 

ogrevanje 
	  

	  

PRIMERJAVA DELOVANJA AKTIVNIH SNOVI IN PREDNOSTI ALFAKLORALOZE
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 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

 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

 041 449 615
 svitan@amis.net
 www.svitan.si

Svitan d.o.o.
Obala 8
6320 Portorož

hitra, kvalitetna in zanesljiva izvedba

∙ inženiring 
∙ novogradnje

∙ prenove starejših stavb
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