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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 17. 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 ter ostanite zdravi, pazite 
nase in na druge!
Ekipa Informator365, Marko Križnič

NE IŠČI, DOŽIVI SUVERENO!

 Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 3008 Allure 1,5 BlueHDi 130 STT + 3D navigacijska naprava - mesečno odplačevanje; 
maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 2.250€ akcijskega popusta ter 1.250 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 24.495 
EUR; mesečni obrok je 269 EUR pri pologu v višini 30% in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan 
v obrokih; EOM na dan 20.01.2020 znaša 8,46% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 7,4%; financirana 
vrednost 17.147 EUR; skupni znesek za plačilo 29.488 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko 
zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil Peugeot. Poraba v kombiniranem načinu 
vožnje: od 4,0 do 5,7 l/100km. Izpuh CO2: od 105 do 130 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0219 do 0,0406 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00016 do 0,00077 
g/km. Število delcev: od 0,03 do 5,07. 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.

SUV 
PEUGEOT 3008 SUV 

PEUGEOT 5008
KASKO ZAVAROVANJE ZA 1 EUR
5 LET JAMSTVA

SUVEREN PRIHRANEK

DO 3.500 €

 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

  • avto optika 

  • servis in vzdrževanje  
osebnih vozil

  • prodaja nadomestnih  
delov kvalitetnih  
proizvajalcev

  • servisiranje in polnjenje 
klimatskih sistemov

  • diagnostični test vozil  
(texa - diagnostika)

  • vulkanizerstvo

NOVO

IBW - system d.o.o.
Prešernova cesta 2a
6310 Izola

 05 640 13 79
 031 470 168
 ibw.system@gmail.com
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Zakaj umivanje rok?
Namen umivanja rok je, da z 
rok odstranimo umazanijo in 
prehodne mikroorganizme, ki so 
se prilepili na kožo rok ob stiku 
z drugimi deli telesa, drugimi 
osebami ali ob stiku z okoljem. 
Prav ti mikroorganizmi so največ-
krat vzrok za različna obolenja. 
S preprostim ukrepom, kot je 
temeljito umivanje rok, lahko 
te mikroorganizme z naših rok 
odstranimo in s tem preprečimo 
razvoj bolezni.

Kdaj si umivamo roke?
Roke si umijemo, kadar so vidno 
onesnažene ali mokre; med in po 
pripravi jedi; pred jedjo; vsakič 
preden koga hranimo; pred nego 
in po negi bolnika v domačem 
okolju; pred in po oskrbi rane, 
ureznine, udarnine, ko je koža 
poškodovana; po menjavi plenic 
ali po brisanju in umivanju 
otroka po uporabi stranišča; po 
smrkanju, kihanju, kašljanju; 
po dotikanju živali ali živalskih 
odpadkov; po dotikanju odpad-
kov ter ob prihodu domov. Sicer 
pa naj bi to delali tako pogosto, 
kot je glede na naša opravila 
potrebno, predvsem ob pravem 
trenutku in seveda pravilno. Le 
tako lahko preprečimo, da se 
v hrano, ki jo pripravljamo, iz 
našega okolja ne prenesejo pov-
zročitelji različnih bolezni in da z 

dotikanjem posameznih predelov 
telesa v naše telo ne zanesemo 
škodljivih mikroorganizmov.

Kako si umivamo roke?
Pomembno je, da se držimo 
pravilnega zaporedja postopka 
umivanja rok in da roke pod 
toplo tekočo vodo najprej omo-
čimo. Veliko ljudi seže po milu 
s suhimi rokami. Če si pa roki 
najprej dobro omočimo, odpla-
knemo kar precejšne število 
mikroorganizmov s površine 
rok in miljenje, ki sledi, je bolj 
učinkovito in postopek umivanja 
rok v celoti odstrani več mikro-
organizmov. Pred umivanjem 
vedno odstranimo ves nakit 
(prstane, ure, ipd.). Pomembno 
je, da namilimo in zdrgnemo vse 
predele rok in po celotni površini 
dlani, hrbtišč, med prsti, konice 
prstov, ne pozabimo palcev, 
predelov pod nohti ali zapestij. 
Roki milimo vsaj 20 sekund, tako 
da namilimo vse predele rok. 
Drgnemo dlan ob dlan, dlan in 
hrbet roke, s sklenjenimi rokami 
z dlanjo proti dlani, med prsti, 
posebej zdrgnemo oba palca, 
konice prstov z nohti in zapestje. 
Bolj kot čas miljenja je pomemb-
no, da namilimo vse predele rok 
in milo dobro speremo. Z umitih 
rok temeljito speremo milo in 
roke dobro osušimo. Najbolje, da 
jih obrišemo do suhega s papir-

nato brisačo ali s svojo brisačo 
za roke, ki jo redno menjamo. 
Pipo zapremo s komolcem ali 
papirjem in ne z umito golo roko, 
še posebej, če nismo doma.

Pri preprečevanju okužbe z 
virusom SARS-CoV-2 je tako kot 
pri drugih nalezljivih boleznih, 
ki povzročajo okužbe dihal, 
priporočljivo upoštevati nasle-
dnje vsakodnevne preventivne 
ukrepe: 
- Izogibamo se tesnim stikom z 
ljudmi, ki kažejo znake nalezljive 
bolezni. 
- Ne dotikamo se oči,  
nosu in ust. 
- V primeru, da zbolimo, ostane-
mo doma. 
- Upoštevamo pravila  
higiene kašlja. 
- Redno si umivamo roke  
z milom in vodo.

V primeru, da voda in milo nista 
dostopna, za razkuževanje rok 
uporabimo namensko razkuži-
lo za roke. Vsebnost etanola v 
razkužilu za roke naj bo najmanj 
60 %. Razkužilo za roke je na-
menjeno samo zunanji uporabi. 
Sredstva za čiščenje/razkuže-
vanje površin niso namenjena 
čiščenju/razkuževanju kože.

Glede na trenutno epidemio-
loško situacijo splošna uporaba 
zaščitnih mask ni potrebna.

V času povečanega pojavljanja 
okužb dihal se izogibamo zaprtih 
prostorov, v katerih se zadržuje 
veliko število ljudi. Poskrbimo za 
redno zračenje zaprtih prostorov.
Nacionalni inštitut za 
javno zdravje
www.nijz.si  

Odrasli pri umivanju rok nismo 
vedno dovolj natančni, predvsem pa 
si rok ne umijemo vedno, kadar je to 
potrebno. Otroci se s posnemanjem 
vzorcev odraslih veliko naučijo, zato 
je zelo pomembno, da svoje otroke 
postopoma navajamo doslednega 
in vestnega umivanje rok v času, ko 
so za vse novosti še zelo motivirani 
in učljivi, s svojimi ravnanji pa 
predstavljamo vzor, jim pomagamo
in jih usmerjamo.

ob pojavu različnih obolenj 
je pomembno dosledno in vestno umivanje rok 

Nasveti za umivanje rok

Z desno dlanjo milimo 
hrbtišče leve roke in obratno.

Milimo dlan ob dlan.Roki namilimo.

Novi koronavirus SARS-CoV-2

Pred umivanjem vedno 
odstranimo ves nakit.

Roke najprej zmočimo pod  
tekočo vodo.

S prsti ene roke milimo 
med prsti druge roke.

Konice prstov ene roke namilimo 
s krožnimi gibi v obe smeri po 

dlani druge roke. Roki 
zamenjamo in ponovimo.

S sklenjenimi rokami milimo 
z dlanjo proti dlani. 

Roki zamenjamo in ponovimo.

Roki milimo vsaj 1 minuto.
Roke dobro osušimo s 

papirnato brisačo. 
Pipo zapremo s komolcem 

ali papirnato brisačo.

Roke temeljito speremo pod 
tekočo vodo.

Z dlanjo krožno milimo 
stegnjen palec druge roke, 

roki zamenjamo in ponovimo.

Več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: www.nijz.si.
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To pot začenjamo v Kampelu 
pri Kopru, kjer s parkirišča 
krenemo mimo kapelice, ki je 
na naši levi strani, po dolini 
200 metrov navzgor, nato pa 
zavijemo desno čez mostiček, 
kjer se cesta dvigne nad glo-
boko hudourniško grapo, po 
kateri nadaljujemo pot ravno. 
Pri tabli in klopci Lovrečiče-
ve planinske poti zavijemo 
desno v gozd in se zmerno 
dvigamo do roba velikega 
oljčnika, od tu dalje sledimo 
markacijam, ki nas popeljejo 
levo navzdol v hudourniško 
grapo s skromnim izvirom. 
Tukaj prečkamo grapo in se 
začnemo vzpenjati po stezi, 
ki se s številnimi ovinki dviga 
do vodoravnega kolovoza. 
Ta prereže pobočje Poljan. 
Prečkamo ga in nadaljujemo 
na trenutke precej strmo nav-
zgor. Celoten vzpon iz grape 
je moker zaradi blata, spolzek 
in zahteva previdnost. Pot 
nadaljujemo proti levi skozi 
gozd po kolovozu, ki se za 
kratek čas vzpne, nato pa 
spet zravna in nas pripelje na 
pot, ki se iz Manžana dviga 
proti Pomjanu. Po njej se ob 
lepih pogledih dvignemo 
do najvišje vasi Šavrinskega 
gričevja, do cerkve Marijinega 
rojstva z glagolskimi zapisi, 
do Pomjana. Po glavni cesti 
se odpravimo med hišami 
navzgor skozi vas in mimo 
cerkve vse do imenitnega 
razgledišča. Pod nami sta kot 
na dlani Šavrinsko hribovje 
in Vanganelska dolina, levo 
Koprski zaliv, v daljavi pa 
Slavnik in vrhovi Čičarije. Še 
dlje pa ob jasnem vremenu 
lahko občudujemo vrhove 

Alp in Dolomitov. Na vrsti je 
povratek. Vrnemo se navzdol 
skozi vas po poti vzpona, 
sledeč markacijam zapustimo 
asfalt pri cerkvi, zavijemo 
desno in se spustimo po 
kolovozu mimo vodohrama 
do ostrega desnega ovinka in 
takoj za njim stopimo levo na 
planinsko stezo, ki se spušča 
zmerno strmo skozi gozd do 
razcepa na veliki kamniti 
plošči. Planinska pot gre levo, 
mi pa nadaljujemo naravnost 
navzdol do ceste, ki se konča 
pri hiši v zaselku, ki mu 
pravimo Kampel Brda. Mimo 
hiše vodi pot, ki jo na levi 
zapustimo in uberemo stezo, 
ki se odcepi levo in se zmerno 
spušča po desnem pobočju 
izrazite grape do ceste. Za-
vijemo po njej levo in v loku 
proti desni v blagem vzponu 
dosežemo asfalt. Spustimo 
se po cesti rahlo navzdol do 
križišča, kjer se začne strnje-
no naselje družinskih hiš, 
gremo naravnost, sledi dvojni 
ovinek in strm spust v dolino. 
Ko se pot zravna, nas še 300 
metrov loči od daleč vidne 
kapelice, kjer smo začeli našo 
krožno pot.
Turistično informacijski 
center Koper 

Pridite in odkrivajte našo slovensko 
Istro v vsej svoji mikavnosti. 
Zagotavljamo vam, da je spoznavanje 
koprskega podeželja peš enkratno 
doživetje. Tu je doma spokojno, 
odmaknjeno, romantično in 
malodane skrivnostno življenje. 

pomjanska pravljica (P5)
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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

• 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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 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

Ne glede na leta imejmo 
do svojega sluha primeren 
odnos. Ne obremenjujmo ga s 
hrupom in če opažamo znake 
za naglušnost, upoštevajmo 
nasvet TV-voditelja in pevca 
Borisa Kopitarja: Preverite 
sluh in poskrbite zanj.

kdaj k strokovnjakom?
Ob vsaki motnji, ki se zdi 
neobičajna, čeprav ni zelo 
huda, je smiselno obiskati 
strokovnjake (zdravnika 
ORL, slušnega akustika), da 
okvara sluha ne bo negativ-
no vplivala na razumevanje 
govora, zmanjševala posame-
znikovo učinkovitost za delo 
ter nasploh znižala kakovosti 
življenja.

Včasih so ljudje v dilemi, 
ali je z njihovim sluhom res 
tako slabo, da bi bilo treba 
obiskati zdravnika, in se na 
specialistični ORL pregled 
niti ne naročijo. V slušnih 
centrih AUDIO BM lahko ka-
dar koli opravite informativ-
no in brezplačno preverjanje 
sluha (napotnica ni potreb-
na). Rezultat stanja sluha je 

predstavljen v obliki pražne-
ga tonskega avdiograma. Če 
se ugotovi, da s sluhom ni 
vse tako, kot bi moralo biti, je 
potreben celovit ORL pregled, 
ki ga opravi specialist otori-
nolaringolog.

kdaj pričeti z uporabo  
slušnih aparatov?
Uporabo slušnih aparatov pri-
poročamo, čim se opazi, da je 
pri osebi moten socialni kon-
takt in če je zanj postavljena 
tudi medicinska indikacija.

Zanimivo je, da na naglu-
šnost pogosto prej opozarjajo 
drugi, kot pa se tega zave 
oseba sama. Uho oziroma 
naglušna oseba z leti pozabi 
poslušati. Vendar mora vsak 
organ opravljati svojo funkci-
jo, če želimo, da je v kondiciji. 
Uho, ki je v primeru naglu-
šnosti prikrajšano za zvoke, 
zato deluje »le na pol«.

kaj se zgodi,  
če ne ukrepamo?
(Pre)pozna oskrba s slušnimi 
aparati večinoma pomeni 
slabše razumevanje govora, 
kot če se naglušna oseba za 
slušni aparat odloči pravo-
časno. Po dolgih letih naglu-
šnosti se oseba zelo odvadi 
poslušanja marsikaterih 
zvokov.

Od vsakega posameznika 
je odvisno, kako hitro se bo 
navadil na slušne aparate. 
Predvsem od njegove motiva-
cije in želje po boljšem sluhu 
ter lažjem komuniciranju.

Če je oseba že od prej upo-
rabnik slušnih aparatov, je 
zamenjava slušnih aparatov 
lahko zelo hitra in enostavna. 
Kdor prvič izbira slušne apa-
rate, priporočamo, naj testira 

različne izvedbe in si vzame 
čas. Običajno je potrebnih 
več prilagoditev in svetova-
nja, saj se je potrebno navaja-
ti na zvoke, pa tudi na sama 
opravila, ki so povezana z 
uporabo slušnih aparatov. 
V AUDIO BM uporabnikom 
zagotavljamo preizkušanje 
katere koli izvedbe in tehno-
logije povsem brezplačno.

Večinoma velja, da čim 
daljša je naglušnost, tem dlje 
traja tudi privajanje, saj se 
mora oseba ponovno priva-
diti na poslušanje že poza-
bljenih zvokov. Običajno so 
rezultati pri doseganju odlič-
nega razumevanja govora 
pri ljudeh, ki so se (pre)dolgo 
odrekali slušnih aparatov, 
nekoliko slabši.

Naročite se na brezplačno 
meritev sluha.
Franci Urankar, AUDIO BM 

praktični nasveti za sluh

Že v najstniških letih bi se morali 
zavedati, da lahko dolgotrajna 
izpostavljenost hrupu povzroči 
nepopravljive poškodbe sluha, kar 
se lahko v izrazitejši meri pokaže 
šele z leti.

2 koristna nasveta  

Varujte vaš sluh pred 
premočnimi zvoki.  
Velja za otroke 
in odrasle.

Pravočasno poiščite 
pomoč usposobljenih 
strokovnjakov, če s 
sluhom ni več tako, 
kot bi moralo biti. 
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Že v drugi polovici 20. stoletja so 
znanstveniki začeli ugotavljati, 
da bi lahko bile transmaščobe 
vzrok za veliko naraščanje 
bolezni srca in ožilja.

Kaj so transmaščobe? 
Oksidacijo maščob pospešujejo 
različni kemični procesi, kot 
so visoka temperatura, višji 
pritisk in prisotnost nekaterih 
kovin. Pri tem se maščoba 
kemično spremeni, začne 
trdeti, spremenijo se tudi 
njene lastnosti. Govorimo 
o hidrogenaciji ali delni 
hidrogenaciji. Tako dobimo 
nove maščobne kisline – 
transmaščobne kisline, ki 
drugače vplivajo na presnovo, ne 
le maščob, ampak na delovanje 
človeškega organizma v celoti.

S postopkom hidrogenacije 
spreminjajo tekoče rastlinsko 
olje v trdo rastlinsko maščobo 
(rastlinska mast, margarina).  
Proizvodnja in uporaba 
hidrogeniranih maščob v 
proizvodnji pekovskih izdelkov 
in piškotov, za cvrenje, v fast 
food restavracijah, za uporabo 
v domačih gospodinjstvih 
namesto surovega masla je hitro 
naraščala. K temu so pripomogli: 
nizka cena, večja stabilnost in s 
tem tudi dolga obstojnost živil, 
narejenih s temi maščobami.

Zakaj so škodljive?
Ob oksidaciji nenasičenih 
maščobnih kislin pri trdenju 
maščob ali pri izpostavljanju 
temperaturi nad 120 °C se 
na ogljikov atom veže vodik. 
Transmaščobe so bolj agresivne, 
hitreje reagirajo z drugimi 
snovmi v hrani ter tako prevlada 
njihov učinek. Znano je, da 
zvišujejo slabi LDL holesterol in 
znižujejo dobri HDL holesterol, 

zato najbolj prispevajo k 
aterosklerozi žil in posledično 
višanju krvnega tlaka, boleznim 
srca in ožilja, presnovnemu 
sindromu, diabetesu tipa 2 ter 
drugim kroničnim boleznim 
sodobnega časa. Transmaščobe 
povzročajo vnetja tkiv povsod 
po telesu. Svetovna zdravstvena 
organizacija je lani ugotovila, 
da se tveganje za bolezni srca 
in smrtnost poveča za 30 %, in 
sprejela načrt za odstranitev 
transmaščob industrijskega 
porekla iz prehrane vseh ljudi do 
leta 2023. Raziskave tudi kažejo, 
da transmaščobe pri nosečnicah 
prehajajo preko posteljice v 
telo ploda, motijo delovanje 
esencialnih maščobnih kislin, 
zlasti pri razvoju možganovine 
ter tako dolgoročno vplivajo na 
bodoče generacije. Določene 
raziskave so potrdile večje 
pojavljanje raka pri uživanju 
hrane s transmaščobami.

V katerih živilih  
so najpogostejše?
Ko se maščoba uporabi za 
pripravo hrane (cvrenje, pečenje 
pri temperaturi nad 120 °C, 
beljenje z vročo maščobo), 
se v jedeh tvorijo nevarne 
transmaščobe.

Transmaščob je veliko v 
slaščicah, piškotih, vseh jedeh, 
ki se pripravljajo s cvrenjem, 
pečenjem in praženjem, še več 
jih pridelamo z večkratnim 
pogrevanjem hrane. Veliko jih je 
v čipsu, koruznih kokicah.

Pravilnik o največji vsebnosti 
transmaščob v živilih zajema 
vsa živila, ki so v prodaji, 
od surovin do pakiranih in 
nepakiranih živil v trgovinah 
in jedi v gostinskih obratih. 
Zadnje analize kažejo, da morajo 
ponudniki živil za uveljavitev 

določb pravilnika še veliko 
narediti.

Kako se izognemo tvorbi 
transmaščob?
Neprimerni načini priprave 
hrane, kjer so temperature 
previsoke pri cvrenju, pečenju, 
praženju, so glavne napake 
za tvorbo transmaščob. 
Čeprav med ljudmi velja, da 
je sončnično olje kakovostno 
zaradi velike vsebnosti večkrat 
nenasičenih maščobnih kislin, 
pa ni primerno za segrevanje 
in še manj za cvrenje, kot ga 
pogosto reklamirajo trgovci. 
Pri sončninčnem olju se veliko 

hitreje tvorijo transmaščobe 
kot npr. pri oljčnem olju ali olju 
oljčne ogrščice, ki vsebujejo 
pretežno enkrat nenasičene 
maščobne kisline.

Izbirajmo takšne načine 
priprave hrane, da je nevarnost 
tvorbe transmaščob čim 
manjša, uporabljajmo več 
kuhanja in dušenja pri čim nižji 
temperaturi, jedem dodajmo 
maščobe na koncu priprave, 
hrane ne pogrevajmo. Večkratno 
segrevanje olja zelo povečuje 
vsebnost transmaščob v hrani.
Marjan Radetič, dr.med.
Zdravi in vitalni, Koper 

Od aprila 2019 v Sloveniji ni več 
dovoljeno tržiti živil, ki vsebujejo več 
kot 2 g transmaščob na 100 g živila. Kaj 
pa so transmaščobe in zakaj so zdravju 
tako škodljive, da jih je bilo treba 
prepovedati?

 
transmaščobe so zelo nevarne

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

Info: 031 600 510  ali 051 302 813                                                           

• vadba za zdravo hrbtenico • 
• tečaj in redna vadba nordijske hoje •                                                                                                                                               

• pilates velike žoge s tibetanskimi vajami •        
                                                                            
Vaje potekajo v prostorih kluba na Razgledni ulici 9 

na Markovcu, Koper.



informator365

8

Nekateri  imate za svojo dušo 
in svoje potrebe zelenjavni, 
sadni ali okrasni vrt. Drugi 
si ustvarite  bivalni kotiček 
na domači trati, po kateri 
tečete bosi, se na njej igrate, 
počivate in se nastavljate ne-
žnim žarkom. Pogled na našo 
porjavelo zelenico je vse prej 
kot lep. Trata je zgodaj spo-
mladi porumenela, pobledela 
ali tudi nekoliko porjavela. 
Navadno si opomore že po pr-
vem močnejšem spomladan-
skem dežju, najbolje pa je, da 
ji pri tem malo pomagamo. 

nujno odstraniti mah
Odmrlo listje preprosto 
odstranimo z nežnim gra-
bljenjem. V tem času je treba 
odpraviti tudi mah, ki ga ne 
smemo kar pograbiti, saj s 
tem raznesemo njegove trose 
po vsej zelenici.  Priporočamo 
uporabo specialnega sred-
stva Plantella proti mahu, 
ki ga potresemo po zelenici 
in počakamo toliko časa, da 
mah povsem porjavi. Nato ga 
odstranimo z grabljami. 

prezračimo tla
Z zračenjem počakamo do 
druge ali tretje spomladanske 
košnje, ko je trava že dovolj 
krepka, da se lahko lepo ob-
raste. Zračimo lahko ročno z 
vilami ali posebnimi vertiku-
lirnimi napravami, ki površi-
no prebadajo in izmetavajo 
čepke prsti in odmrle trate. 
Prezračevanje zmanjšuje in 
preprečuje zbitost tal, zato 
je dostopnost zraka, hranil 
in vode za travne bilke večja. 
Korenine se lahko globlje in 
širše razraščajo, zato je tudi 

trata gostejša in bolj trpežna 
na obremenitve. Trato zrači-
mo 1–2 krat letno, predvsem 
pa je ta ukrep nepogrešljiv na 
trati, kjer je zemlja težka  
in zbita. 

Po zračenju po površini 
potresemo Plantella Kreme-
nove peske, ki jih pometemo 
v narejene luknjice. Tako bo 
trata dlje časa ostala dosto-
pna za kroženje zraka in vode 
v tleh. 

prva spomladanska  
košnja
Prvič spomladi kosimo, ko 
začne trava intenzivno rasti 
in doseže okoli 8 cm. Po-
membno je, da ne odkosimo 
več kot 1/3 višine trave. Pre-
nizko pokošena trata je bolj 
ranljiva na zunanje pogoje in 
si težje opomore. 

dognojevanje
Spomladi trata potrebuje 
nove hranilne snovi za zagon 
rasti. Enakomerno jo dogno-
jimo s Plantella Formula 365 
gnojilom za travo s podaljša-
nim in nadzorovanim spro-
ščanjem hranil.  Hranila se iz 
gnojila sproščajo postopoma, 
odvisno od temperature 
tal, kar pomeni, da dobijo 
travne bilke vedno optimal-
no količino hranil glede na 
rastne razmere in njihovo 
stopnjo razvoja. Na ta način 
preprečimo tudi ožige zaradi 
nenadzorovanega pretirane-
ga sproščanja gnojila.

trato po potrebi  
dosejemo
Ko smo s trate odstranili 
plevel in mah, se lahko poja-

vijo prazna mesta. Ta mesta 
prerahljamo, potresemo 
gnojilo in dosejemo z mešani-
co travnih semen. Najbolje je 
uporabiti mešanico obložene-
ga semena Plantella Contes-
sa, ki zaradi zaloge hranil 

hitro kali, ptiči ga ne marajo 
in je konkurenčno plevelu. 
Plantellini strokovnjaki  
                  

Marsikdo v teh dneh negotovosti 
razmišlja o načinu, kako bi aktivno 
in koristno preživel čas v izolaciji. 
Zdaj je še toliko bolj pomembno, 
kako skrbimo za dobro voljo in 
kondicijo ter lepo okolico. Tu je nekaj 
napotkov za lepo domačo trato.

koraki do lepe  
domače trate
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 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

naziv
podjetja

Logo

• ČIŠČENJE kleti, garaž, podstrešji in vrtov
• SELITVE poslovnih in privat prostorov
• ODVOZ pohištva, odsluženih predmetov,  
                     bele tehnike ...
• UREJANJE vrtov in okolice

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

IN ZANESLJIVO.

selitve in razna čiščenja
Pri nas hitreje in ceneje

Ugodne 
cene

obžagovanje in 
podiranje dreves

• PODIRANJE IN OBREZOVANJE DREVES 
   MED STANOVANJSKIMI OBJEKTI

• VIŠINSKO OBREZOVANJE DREVES

• ČIŠČENJE IN REDČENJE GOZDNIH POVRŠIN

• SEČNJA IN SPRAVILO LESA

   
  v

arno

cenovno  u
g

o
d

n
o

&

 040 889 933
 selitve.servus@gmail.com
 www.servustc.com

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

 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 •
•••

~ vrtnarstvo s tradicijo ~
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Že naše babice so iskale rešitve 
za zdrav in obilen pridelek. 
Na svojih vrtovih so pridelale 
najbolj okusno zelenjavo, ja-
gode … Tudi kakšna zdravilna 
rož'ca za čaje v zimskih dneh 
je zacvetela.

Vrtičkanje, delo z zemljo in 
rastlinami je krepilo telo in 
duha. Vseh teh dobrin pa ne 
bi bilo, če jih ne bi pridelali 
z ljubeznijo. Pričeli so zgodaj 
spomladi s skrbno obdelavo 
vrta ter v njega vkopali naj-
boljše, da so zaščitili rastlino 
in njen koreninski sistem. Z 
leti je tempo življenja prisilil 
človeka, da je začel posegati v 
naravo s človeku škodljivimi 
sredstvi, vse z željo po hitri in 
večji količini pridelka, s tem 
pa zavedel človeštvo z instant 
zelenjavo brez okusa.

Naši predniki so se zanašali 
na naravo, da je za zdrav duh 
v zdravem telesu potrebno 
spoštovanje sebe, narave ter 
sočloveka. Za obilen pridelek 
pa so uporabljali naravi prija-
zna sredstva za vzgojo rastlin.

v ta namen smo razvili 
masko
MASKA® je organski izboljše-
valec tal z močnim repelentnim 
delovanjem, ki krepi korenin-
ski sistem in ščiti rastlino pred 
škodljivci, kot so bramorji, 
strune, sovke in polži.

MASKA® je na poseben način  
pridobljen proizvod, ki s svojo 
močjo deluje repelentno in 
preprečuje, da se talni ško-
dljivci lotijo podzemnih delov 
rastlin.

MASKA® zaradi svoje sestave 
zelo dobro izboljšuje strukturo 
tal in vzpostavi ravnovesje 
med vodnim in zračnim reži-
mom. Uporabljamo jo lahko 
pri pridelavi vse zelenjave 
na vrtu, pri pridelavi sadja 

ob sajenju in drevesnicah 
kot v vrtnarstvu, ob sajenju 
okrasnih čebulnic in drugih 
okrasnih rastlin.

MASKA® se preprosto vtre v 
zemljo ob prekopavanju vrta 
oz. frezanju po celi površini 
ali z vmešavanjem v sadilni 
substrat ali pa ob sajenju 
drevnin v sadilno jamo. Še 
posebej jo priporočamo sedaj 
ob sajenju krompirja, saj je 
mnogo tal okuženih od strun 
in bramorja.

MASKA® sredstvo za zaščito 
rastlin lahko kupite v  Seme-
narni, vrtnih centrih Kalia in v 
vseh dobro založenih trgovi-
nah s kmetijskim repromate-
rialom.
Agroproagro 

Z močjo narave lahko rastline 
uspešno zaščitimo pred talnimi 
škodljivci, kot so bramorji, strune, 
sovke in polži.

moč  narave  
za zaščito našega vrta

 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

pakiranje:  
1 kg

repelentno 
delovanje

proti 
škodljivcem

krepi
koreninski 

sistem
zaščiti 

rastlino
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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

 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 

 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

 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 
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S prisilnim prezračevanjem 
sicer zagotovimo zahtevam po 
izmenjavi zraka v zadostnih in 
konstantnih količinah, vendar 
je ta način energetsko potraten. 
Za primerjavo samo podatek: za 
potrebe prezračevanje porabimo 
1,5 do dvakrat toliko energije, kot 
je dovoljena poraba energije za 
ogrevanje v pasivni hiši! Zato je 
gotovo prava rešitev prezračeva-
nje z vračanjem toplote odpa-
dnega zraka oz. – kar udomačen 
izraz – rekuperacija. Naprave  
za prezračevanje objektov so 
grajene tako, da je možno z njimi 
izkoristiti toploto odpadnega 
zraka oziroma da je omogočeno 
vračanje toplote izstopnega zra-
ka nazaj v prezračevalni sistem. 
Naprava (rekuperator) sestoji iz 
ventilatorja, ki potiska zunanji 
zrak v stavbo, drugi pa ga iz 
stavbe odvaja. Med dovodnim in 
odvodnim zrakom je protitočni 
prenosnik toplote – tu toplota iz 
notranjega ogretega odpadne-
ga zraka prestopa na hladnen 
zunanji zrak, katerega dovajamo 
v prostor. Prenosniki toplote so 
različnih izvedb, od kovinskih 
lamel (starejše izvedbe) do pla-
stičnih mas, ki so dobro toplotno 
prevodne (novejše izvedbe). Tudi 
večina entalpijskih prenosnikov 
toplote (prenosniki, ki omogo-
čajo poleg toplote tudi vračanje 
vlage v prostor – običajno do 
60 %) je narejenih iz posebne 
plastike.

V povprečju lahko z rekuperacijo 
ponovno uporabimo do 90 % 
toplote, odvisno od potrebe po 
predgrevanju svežega zraka. 
To pomeni, da je temperaturna 
razlika med zrakom v prostoru 
in dovedenim zunanjim zrakom 
lahko le 3–4 °C. Sodobne napra-
ve poleg vračanja toplote omogo-
čajo tudi dogrevanje in hlajenje 
vstopajočega zraka, s čimer 
zagotovimo primerno tempe-
raturo vpihovanega zraka tako 
v času kurilne sezone kot tudi 
izven nje. Pri pasivnih hišah je 
to lahko edini način ogrevanja 
prostorov.

rekuperatorji lokalne  
ali centralne izvedbe
Pri obstoječih zgradbah pred-
stavlja montaža sistema razvoda 
lahko nekoliko večji gradbeni 
poseg (razvod vgrajen v steno/
strop/tla) oz. neestetski videz, 
ko razvod, vgrajen v prosto-
ru, »zapiramo – skrijemo« v 
mavčno-kartonske obloge.  Zato 
se v takšnih primerih večkrat 
poslužujemo lokalnih rekupera-
torjev, katere vgradimo v steno 
posameznega prostora. Izkorist-
ki so praviloma nekoliko slabši, 
gradbeni posegi pa običajno ne-
koliko manjši, ne pa tudi cenejši. 
Rekuperatorje lahko vgradimo 
v odprtino v zunanji steni ali 
nad okno oz. v razširitveni profil 
okna. Zavedati pa se moramo 
nekaterih dejstev:

- naprava je montirana v prosto-
ru, zato je hrup lahko zelo moteč 
– posebno v nočnem času,
- toplotni izkoristek in kvaliteta 
prezračevanja sta slabša,
- kvaliteta prezračevanja je bi-
stveno slabša, ko imamo dovod 
in odvod zraka v isti točki,
- to delno popravimo z rekupera-
torji, na katere lahko priključimo 
cev za dovod ali odvod zraka, 
ali prezračujemo prostore z 
vgraditvijo parnega števila enot, 
ki z izmenjajočo smerjo zračnega 
toka dovajajo/odvajajo zrak iz 
posameznih prostorov. Toplota 
odpadnega zraka se shranjuje v 
keramičnem jedru in ta toplotna 
energija prestopi na dovajani 
zrak.

Bolj primeren in uporaben je 
centralni prezračevalni sistem 
(predvsem pri novogradnjah), 
vendar le ko je pravilno zasno-
van, strokovno izveden in redno 
vzdrževan (redna menjava 
filtrov). 

Pri odločanju in izbiri moramo 
biti pozorni predvsem na:
- pravilno projektiranje in 
strokovno izvedbo naložbe – 
reference
- toplotni izkoristek rekupera-
torjev
- porabo električne energije na 
volumsko enoto zraka
- hrupnost naprave – naprava 
naj pri običajnem obratovanju 
dela s 50 % zmogljivostjo zaradi 
manjšega hrupa (posebno ko je 
vgrajena v bivalnem prostoru)
- ali ima entalpijski izmenjeval-
nik (vračanje vlage v prostor, 
posebno važno v zimskem času, 
ko imamo zaradi ogrevanja suh 
zrak)
- dobro in do uporabnika prija-
zno regulacijo sistema.

Kaj je še pomembno vedeti pri 
prisilnem prezračevanju z reku-
peracijo? Morebitna kurišča, ki 
jih imamo v prostoru, ne smejo 
za gorenje uporabljati zraka iz 

prostora, ampak morajo imeti 
lasten dovod zgorevalnega zraka 
od zunaj.

 Z rekuperatorjem poleg 
konstantne in energetsko varčne 
izmenjave zraka še dobimo:
- zdravo bivalno klimo  
v prostorih
- izločanje cvetnega prahu v 
letnem času in PM 10 delcev v 
zimskem času
- preprečevanje prekomerne 
vlažnosti (in posledično plesni) 
v prostoru zaradi neustreznega 
prezračevanja
- preprečitev povečanja koncen-
tracije CO2 zaradi neustreznega 
prezračevanja
- ni dela z odpiranjem oken
- ni vdora mrčesa, smrada, hru-
pa zaradi zaprtih oken
- zmanjšane stroške ogrevanja 
zaradi vračanja toplote odvede-
nega zraka
- in seveda kvaliteto – komfort 
bivanja v našem prostoru, v ka-
terem je vedno svež, čist zrak.
To pa ima tudi svojo ceno, katere 
ne moremo neposredno ovre-
dnotiti.

Glede na nastalo situacijo oseb-
no energetsko svetovanje odpa-
de, lahko pa se poslužite drugih 
oblik svetovanja, ki so primerne 
nastalim razmeram:
- svetovanje po e-pošti:  
lucjan.batista@ensvet.si
- svetovanje po telefonu:  
051 690 438 – Lucjan Batista
Opišite svojo situacijo, vprašajte, 
kar vas zanima,  in poskušali 
vam bomo čimbolj celovito 
odgovoriti. 
Morda pa je ravno sedaj pravi 
trenutek, ko je na razpolago več 
časa, da razmislite o  bodočih 
ukrepih glede energetske sana-
cije svoje stavbe ali o prenovi 
ogrevalnega sistema.
Lucjan Batista, ENSVET  

prezračevanje z vračanjem  
toplote odpadnega zraka – rekuperacija

Stalno dosledno in zadostno 
prezračevanje je povezano z našo 
prisotnostjo v prostoru, z vnosom 
vseh nečistoč, ki so v zunanjem 
zraku, v prostor, kot tudi padavin, 
mrzlega zunanjega zraka in 
nenazadnje z vprašanjem varnosti. 
Torej željenega stanja ugodja 
običajno ne dosežemo. Željeno 
kvaliteto bivanja dosežemo le s 
prisilnim prezračevanjem. 
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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 •	 hidroizolacije:	

	 ravnih streh (bitumen ali  
tpo/pvc folije), zidov,  
temeljev, teras, kleti, kopalnic, 
bazenov, rezervoarjev

•	 kleparska	dela
•	 zelene	strehe
•	 injektiranje
•	 statične	ojačitve		
konstrukcij

•	 sanacija,	zaščita		
betonov	in	armatur

•	 dilatacije
•	 epoxy	premazi

 051 355 508
 031 249 709
 izolacije.izomont@gmail.com

Izomont d.o.o.
Sermin 75f
6000 Koper

• porcelanski gres, 
keramične ploščice, 
mozaiki

• sanitarna keramika
• vodovodne pipe
• kopalniško pohištvo
• tuš kabine, savne in 

hidromasažne kadi

 05 611 90 00
 info@scarbo.si
 www.scarbo.si

Scarbo d.o.o.
Arjol 1a
6000 Koper   8:00 – 12:00sob:

  8:00 – 12:00
15:00 – 19:00

pon-pet:

  za vse pri nas kupljene    
  izdelke vam nudimo 
  tudi vgradnjo.
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 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)

Šola Bistra buča ima prostore v 250 let stari stavbi.
Učitelj Jože Matekovič ima ponarejeno diplomo, kar 

priznava, a mu tega ne morejo dokazati.
S palico v roki zaigra šolsko uro na humorističen, 

zabaven, a poučen način.

  040 147 798
 bistrabuca@gmail.com
 www.bistrabuca.si

Osnovna šola Bistra buča 
Radovica 32
8330 Metlika

 05 625 11 11
 info@unifakt.si
 www.unifakt.si

Unifakt d.o.o.
Šmarska cesta 7a
6000 Koper

"Tam kjer se križajo potrebe sveta in tvoji talenti,  
  tam je mesto tvojega poklica."
  Aristotel

 računovodske storitve za mikro in majhna  
podjetja, društva in zavode

 obveščanje o novostih ter zanimivih praksah 

 opozarjanje na pomanjkljivo  
ali neustrezno poslovno dokumentacijo

 hitra odzivnost 

 brezplačen dostop do programa,  
ki omogoča izdajanje računov,  
tudi gotovinskih

Z VAMI ŽE

27let
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