
INFORMATOR 365
obala | junij 2020 

www.informator365.si

številka 18 | brezplačna izdaja | naklada: 25.000

ustrezna varnostna razdalja — stran 3
zelena učna pot: smokvica — stran 5
toplotna izolacija ovoja stavbe — stran 6
paradižnik potrebuje pozornost — stran 10
vse je odvisno le od nas — stran 12

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

pohištveni studio 
izola — stran 8

slušni center 
— stran 14



2

SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 18. 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

  • 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

 051 303 100
 info@prevozi-portoroz.com

Aleja Štefan Klemenc s.p.
Liminjanska cesta 96
6320 Portorož

aleja · prevoz oseb · non stop 24 ur

taxi štefan

051 303 100
+386 51 303 100
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V času epidemije novega 
koronavirusa smo zelo hitro 
sprejeli pravilo »varnostne 
razdalje«, ki jo moramo med 
seboj ohranjati z namenom 
preprečitve širjenja bolezni.
Razumemo, da fizična var-
nostna razdalja pripomore k 
ohranjanju našega zdravja. 
Ravnamo odgovorno in smo 
tako varnejši. Enako je v 
prometu, saj ustrezna var-
nostna razdalja med dvema 
voziloma pomembno zmanj-
šuje tveganje za nastanek 
prometnih nesreč. Omogoča 
čas za predvidevanje, kaj se 
dogaja pred našim vozilom. 
Omogoča čas za reagiranje 
v primerih nevarnosti in 
pravočasno ukrepanje. Spo-
štovanje ustrezne varnostne 
razdalje pomeni spoštovanje 
do soudeležencev v prometu, 
odgovornost do drugih in do 
sebe.

varnostna razdalja in 
pravilo dveh sekund
Varnostna razdalja je pred-
pisana z Zakonom o pravilih 
cestnega prometa: »Voznik, 
ki vozi za drugim vozilom po 
istem prometnem pasu, mora 
voziti za njim na razdalji, ki 
ni manjša od razdalje, ki jo 
pri hitrosti, s kakršno vozi, 
prevozi v dveh sekundah, 
oziroma na razdalji, določeni 
s prometnim znakom.«
Za boljšo orientacijo, kakšna 
je razdalja pravila dveh se-
kund v praksi, naj voznik ob 
robu cestišča izbere orienta-
cijsko točko (tablo, predmet). 
Ko vozilo, ki vozi pred njim, z 
zadnjim delom prevozi točko, 
ki jo je voznik izbral, naj zač-
ne šteti: “Enaindvajset, dva-
indvajset.” Če ob izteku štetja 

isto točko s sprednjim delom 
vozila prevozi tudi sam, je 
varnostna razdalja ustrezna, 
sicer je premajhna.

Še posebej nujno je varno-
stno razdaljo ohranjati na 
avtocestah, kjer so hitrosti 
višje. Pri vožnji s hitrostjo 
100 km/h varnostna razda-
lja znaša vsaj 54 metrov, pri 
hitrosti 130 km/h pa vsaj 72 
metrov. Na avtocestah so za 
t. i. pravilo dveh sekund na 
nekaterih odsekih voznikom 
v pomoč tudi talne oznake 
puščic v beli barvi. Razda-
lja med dvema puščicama 
prikazuje ustrezno varnostno  
razdaljo med dvema vozilo-
ma, ki vozita s hitrostjo  
130 km/h.

Varnostna razdalja mora 
ne glede na vozne razmere 
omogočati, da lahko voznik 
zmanjša hitrost ali ustavi in s 
tem prepreči trčenje in da se 
lahko voznik, ki prehiteva, 
varno vrne na izhodiščni 
prometni pas.

število kršitev 
neupoštevanja varnostne 
razdalje narašča
Na spoštovanje ustrezne var-
nostne razdalje vozniki vse 
prevečkrat pozabljajo, kar iz-
kazuje tudi naraščajoč trend 
kršitev v obdobju 2015–2019. 
Policija je na področju kršitev 
neupoštevanja varnostne 
razdalje v letu 2015 zabeležila 
3.054 kršitev, leta 2016 3.326 
kršitev, v letu 2017 pa že 4.297 
kršitev. Trend se je v letu 2018 
nekoliko izboljšal, število 
kršitev je padlo na 3.943, a je 
leta 2019 znova poskočilo na  
kar 4.141 kršitev.  

neustrezna varnostna 
razdalja 5. najbolj 
pogost vzrok za nastanek 
prometnih nesreč
Podatki o vzrokih za na-
stanek prometnih nesreč 
izkazujejo, da je neustrezna 
varnostna razdalja med 
pogostejšimi vzroki, lani se je 
pripetilo 2.021 takšnih prome-
tnih nesreč. Delež prometnih 
nesreč kot posledica neupo-
števanja varnostne razdalje 
v zadnjem desetletju (2011–
2019) ostaja skorajda enak 
(giblje se med 10 in 11 %).

Največji delež prometnih 
nesreč zaradi neustrezne 
varnostne razdalje se pripeti 
v naseljih. Zaznan je trend 
padanja deleža v obdobju 
2011–2019, saj se je leta 2011 
zaradi tega vzroka pripetilo 
1.541 prometnih nesreč, v letu 
2019 pa 990 prometnih ne-
sreč, oziroma iz 57 % na 49 % 
glede na vrsto ceste. Sledijo 
avtoceste, kjer je trend nara-
ščajoč. Leta 2011 je bilo zabe-
leženih 346 prometnih nesreč 
zaradi neustrezne varnostne 
razdalje, najnižje število je 
bilo zaznati leta 2014 (266), 
leta 2019 pa je bilo takšnih 
že 394 prometnih nesreč. V 
deležu glede na vrsto ceste te 

številke pomenijo skok iz  
13 % (2011) na 19 % (2019).

posledice prometnih 
nesreč zaradineustrezne 
varnostne razdalje
Zaradi neustrezne varnostne 
razdalje se je na slovenskih 
cestah v obdobju 2011–2019 
pripetilo 19.119 prometnih ne-
sreč. Lažje telesne poškodbe 
je imelo 11.496 udeležencev 
prometnih nesreč, težje pa 
161. Umrle so 4 osebe.
Javna agencija RS za var-
nost prometa
www.avp-rs.si   

Vožnja na prekratki varnostni 
razdalji, največkrat povezana še z 
neprilagojeno hitrostjo ali uporabo 
mobilnega telefona med vožnjo, je zelo 
tvegana in lahko hitro vodi v nastanek 
prometne nesreče. 

ustrezna varnostna  
razdalja nas varuje
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 05 611 61 20Flamin Avto d.o.o, PE Koper
Obrtniška ulica 28
6000 Koper

ZANESLJIV SERVIS ZA VAŠE VOZILO

Ponudba velja do 30. 9. 2020. * Servisni pregled vključuje pregled 26 kontrolnih točk (podvozje, signalizacija, meritev akumulatorja, preverjanje hladilne tekočine).  Vse cene na letaku so maloprodajne in vključujejo 22% DDV. Za tiskarske 
napake ne odgovarjamo. Vsako reproduciranje tega letaka delno, v celoti ali na katerikoli način je brez predhodnega pisnega soglasja Flamin avta d.o.o. prepovedano in kaznivo.

PE KOPER, Obrtniška 28, 6000 Koper, tel. 05 611 61 20

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. 

PREGLED 
IN DEZINFEKCIJA 
KLIMATSKE NAPRAVE 

SERVISNI PREGLED 
ŽE ZA 

VSAKA STRANKA
PREJME DARILO. 

**

Nova_olimpija_letak_250x160mm_maj_2020.indd   1 19. 05. 2020   10:34:45

 05 611 61 20Flamin Avto d.o.o, PE Koper
Obrtniška ulica 28
6000 Koper

 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
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Pot začnemo na vaškem trgu 
pred cerkvijo sv. Magdalene, 
kjer je postavljena tudi infor-
macijska tabla. Na poti ves 
čas sledimo rumenim pušči-
cam, na opazovalnih mestih 
učne poti pa nas pozdravijo 
lične barvne gobice, to je 
tudi znak, da smo na pravi 
poti. 2,7 km dolgo pot začne-
mo naravnost navzgor proti 
severovzhodu mimo cerkve 
sv. Magdalene, ki je na desni 
strani, in vaškega napajali-
šča, ki stoji na levi strani, in 
hodimo vse do zadnje hiše 
pred gozdnatim pobočjem. Tu 
naša pot zavije desno za hišo 
in preide v prijetno stezo, ki 
se začne nekoliko bolj strmo 
vzpenjati proti vzhodu po 
gozdnatem pobočju grebena 
Kuk–Lačna. Na poti lahko 
v spodnjem delu pobočja 
opazujemo globoke erozijske 
jarke v flišnati podlagi, višje 
pa se pot v nekaj ovinkih pov-
zpne na apnenčasti greben z 
vrhi Kuka in Lačne. Nadalju-
jemo ravno in dosežemo širok 
kolovoz (ta povezuje Rakito-
vec prek Kuka nad Movražem 
ter se povzpne na Lačno in 
spusti v Kubed). Na kolovozu 
zavijemo levo in se po njem 
skoraj vodoravno sprehodimo 
do razcepa, kjer se pot spusti 
navzdol proti Smokvici. Tukaj 
nadaljujemo ravno do jame 
Špilja (oznaka jama) in se 
rahlo vzpnemo do zanimive, 

majhne kraške jame na robu 
apnenčastega grebena. To 
je v bistvu kratek rov skozi 
skalni rob; stvaritev narave je 
posebej zanimiva za otroke. 
Po ogledu jame se vrnemo po 
isti poti do razcepa, kjer se 
spustimo navzdol, dokler nas 
nižje, že na flišnatih terasah 
rumena puščica ne usmeri 
levo proti vasi. Nad hišami 
nas ozek kolovoz popelje do 
zadnje hiše pod gozdom, kjer 
smo pričeli naš vzpon, tukaj 
zavijemo desno in se spu-
stimo na vaški trg, kjer nas 
čaka izhodiščna točka. Po tem 
prijetnem sprehodu si lahko 
ogledamo še vas, posebej so 
zanimive hiše z zunanjimi 
stopnišči z lesenimi hodniki 
(baladurji) in obnovljena 
Bržanova domačija s polkro-
žnim »portonom«
Zavod za mladino, kulturo 
in turizem Koper 

Po gozdnatem pobočju grebena Kuk–
Lačna, med skrbno obdelanimi polji, 
travniki, se med gozdičkom dviga 
mikavna in nadvse zanimiva pot. Pot, 
ki vam bo ostala v lepem spominu in 
vas zbliža z naravo v vseh letnih časih, 
je možno združiti tudi z ogledom 
tamkajšnje slikovite vasice. Podajte 
se na pohod po zeleni učni poti okoli 
Smokvice.  

zelena učna pot:  
smokvica (u1)
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Pravilnik o učinkoviti rabi 
energije v stavbah (v nadaljeva-
nju Pravilnik) nam dodeli  neko 
letno količino energije za ogre-
vanje  glede na faktor oblike in 
ogrevano površino stavbe. Da tej 
zahtevi ugodimo, gradimo ovoj 
stavbe iz materialov z dobrimi 
toplotno-izolacijskimi lastnostmi 
oz. stavbo »ovijemo« v toplotno 
izolacijo.

V izračunu  upoštevamo  iz-
gube toplote skozi vse elemente 
ogrevanega dela stavbe: zunanji 
zidovi, okna, streha in tla.

Da zadostimo zahtevam 
Pravilnika, da mora biti toplotna 
prehodnost skozi zunanje stene 
manjša od U <  0,28 W/m2K, kar 
v praksi pomeni, da moramo 
zidu iz kamna  debeline npr. 
60 cm, ali iz modularne opeke 
debeline 30 cm, dodati še 12cm 
toplotne izolacije v osnovni 
kvaliteti (za „osnovno kvaliteto” 
vzamemo toplotno-izolacijski 
material s toplotno prevodnostjo  
λ  ≤ 0,039W/mK). Seveda je to 
zakonski minimum, zato je večja 
debelina izolacije samo plus, ki 
pa v končni ceni investicije ne 
predstavlja občutnega doda-
tnega stroška  (vsak dodatni cm 
izolacije podraži fasado cca 2 %).  

EKO sklad pa v razpisnih 
pogojih za nepovratne spodbude 
predpisuje razmerje med toplo-
tno prevodnostjo (λ) in debelino 
(d) toplotne izolacije:  λ/d ≤ 0,230 
W/(m2K). Pri osnovni kvaliteti 
znaša debelina izolacije 17 cm, 
ta pa je ustrezno tanjša, ko je 
kvaliteta izolacije boljša, tako da 
dosežemo enak učinek izolativ-
nosti. Za sisteme kontaktno-izo-
lacijskih fasad so dovoljeni le fa-

sadni sistemi, ki imajo evropsko 
tehnično oceno (ETA).

Načeloma dajemo izolacijo 
zunaj, le ko je to neizbežno, tudi 
na notranji strani. V kolikor 
izoliramo zidove zunaj, se nam 
ogrevalna toplota akumulira v 
zidu, s tem vzdržujemo topel in 
suh zid in tako prispevamo h 
kvalitetnem ugodju v prostoru. 
Prostor se sicer ogreva dalj časa, 
se pa tudi dalj časa ohlaja. 

Po zahtevah Pravilnika mora 
biti toplotna prehodnost stropa 
proti neogrevanemu podstrešju 
ali strehe v mansardi manjša 
od U <  0,20 W/m2K, kar običaj-
no dosežemo z 20 cm debelo 
izolacijo. Optimalna debelina 
izolacije pa je 25–30 cm, saj s tem 
poleg majhnega prehoda toplote 
navzven v hladnejših mesecih 
rešimo tudi problem pregrevanja 
podstrešja v poletnih mesecih. 
S tem zadostimo tudi pogojem v  
razpisih EKO sklada, kjer je zah-
tevano razmerje med toplotno 
prevodnostjo (λ) in debelino (d) 
toplotne izolacije:  λ/d ≤ 0,140 W/
(m2K). Pri osnovni kvaliteti tako 
znaša debelina izolacije 28 cm in 
seveda ustrezno manj, ko je kva-
liteta izolacije boljša. Obenem 
s takšno izvedbo preprečimo 
zimsko taljenje snega na strehah 
ter z njim povezano zaledenitev 
ob napušču in morebitno zama-
kanje skozi kritino. 

Pri izolaciji stropa ali strehe 
moramo zelo paziti, da ne pride 
do nepravilne namestitve folij. 
Veliko pozornost pri polaganju 
folij moramo posvetiti tudi spo-
jem (ob zidovih, prebojih ipd.), 
saj nestrokovna in malomarna 
izvedba v veliki meri vpliva na 

kvaliteto izolacije in s tem izgu-
bo toplote. Če polagamo izolacijo 
v dveh plasteh, položimo eno 
prečno na drugo in tako izniči-
mo morebitno uhajanje toplote 
skozi špranje.

Po Pravilniku sme biti toplo-
tna prehodnost tal na terenu in 
tal nad neogrevanim prostorom: 
U < 0,35 W/m2K (talno ogrevanje 
in tla nad zunanjim zrakom:  
U < 0,30 W/m2K). To vrednost, 
dosežemo z izolacijo v debelini 
10–15 cm. Ker smo tu največkrat 
omejeni z svetlo višino prosto-
rov, se debelina izolacije pač 
prilagaja tem omejitvam, da 
zadostimo pogojem v razpisih 
EKO sklada, kjer je zahtevano 
razmerje med toplotno pre-
vodnostjo (λ) in debelino (d) 
toplotne izolacije:   
λ/d ≤ 0,280 W/(m2K). Pri osnovni 
kvaliteti tako znaša debelina izo-
lacije 14 cm in seveda ustrezno 
manj, ko je kvaliteta izolacije 
boljša. V kolikor delamo tlake 
z lahkim toplotno-izolacijskim 

betonom (v kombinaciji z izola-
cijskim materialom), je debelina 
betona pač ustrezno prilagojena 
zahtevam. 

K ovoju stavbe spada tudi 
stavbno pohištvo. Po Pravilniku 
sme biti toplotna prehodnost  
energetsko učinkovitih oken 
od U ≤1,30 W/m2K. Zahteve EKO 
sklada pa so: leseno stavbno po-
hištvo s toplotno prehodnostjo 
UW ≤ 1,1 W/m2K, vgrajeno trojno 
zasteklitvijo in z energijsko učin-
kovitim distančnikom. Tesnjenje 
med konstrukcijo in okvirjem 
mora biti izvedeno po načelu 
tesnjenja v treh ravneh, kot je 
opredeljeno v smernici RAL za 
načrtovanje in izvedbo vgradnje 
zunanjega stavbnega pohištva.
Več informacij glede racional-
ne rabe in obnovljivih virov 
energije dobite v vaši svetovalni 
pisarni ali  na spletni strani 
www.ekosklad.si. 
Lucjan Batista, ENSVET  

toplotna izolacija 
ovoja stavbe

Zunanji ovoj stavbe nas ščiti  pred 
padavinami, vlago, nizkimi ali 
visokimi temperaturami, sončnim 
sevanjem in hrupom. Da dosežemo 
optimalne rezultate vseh teh zahtev, 
moramo samo izvedbo pravilno 
in strokovno načrtovati in seveda 
brezhibno izvesti.
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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)

 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

 05 663 09 21
 051 306 902
 info@emel.si

Emel d.o.o.
Industrijska cesta 2e
6310 Izola

e m e l 
računovodske storitve

kakovostno, natančno in ažurno



8

 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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1. Neo – Alfa  edinstven 
biocidni insekticid
(z najnovejšo – najsodobnejšo 
formulo)
 Z ustrezno zaščito lahko 
poskrbimo za zatiranje letečih 
in plazečih insektov, kot so 
muhe, komarji, ose, sršeni, 
pajki, mravlje, ščurki …
Razredčenega z vodo raz-
pršimo na površine, kjer se 
nahajajo insekti.
V naravi človeka je, da si obli-
kuje življenjski prostor in hkrati 
ohranja visoko raven higiene in 
čistoče. 

Lastnosti:  
- Neo – Alfa vsebuje aktivno 
snov, ki sproži hitro začetno 
delovanje ter jo ohranja vsaj  
12 tednov
- Neo – Alfa je brez vonja in ne 
pušča madežev 
- Neo – Alfa  je uporabna v 
zaprtih prostorih (v kuhinji, 
pralnici, gostinskih obratih, 
hotelih, bolnicah, hlevih ...)  
in zunaj (na gostinskih tera-
sah, kot zaščita fasade pred 
insekti …).

2. Neo – Starr*Plus insekti-
cid v  prahu (edini s 3 aktivni 
snovmi)
Posteljni zajedavci oz. steni-
ce, uši, bolhe, molji, ščurki, 
srebrne ribice in drugi plazeči 
insekti, katerim lahko enostav-
no naredimo konec. 
Lastnosti: 
- Neo – Starr* Plus je v priročni 
embalaži za hitro uporabo pri 

zatiranju plazečih insektov, za 
domačo in profesionalno rabo
-Neo – Starr* Plus insekticid s 
širokim spektrom delovanja, 
izjemna učinkovitost s podalj-
šanim delovanjem
-Neo – Starr* Plus je učinkovit 
tudi proti osam in sršenom ter 
njihovim gnezdom.
Agroproagro 

Prihajajo najlepši dnevi v letu. Na 
žalost pa nam vsako leto mrčes 
z svojo nadležnostjo pokvari 
razpoloženje. Predstavili vam 
bomo 2 rešitvi v boju proti mrčesu:

zaščita našega doma in vrta

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

Agroproagro d.o.o.
Podlehnik 2c
2286 Podlehnik
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sadilna razdalja
Pomembna je izbrati av-
tohtone sorte paradižnika. 
Domače, na naše okolje pri-
lagojene sorte so nemalokrat 
primernejše od uvoženih. Ko 
kupujemo, izbiramo odporne 
sorte, ki so večinoma hibri-
di, in češnjeve paradižnike. 
Odpornost proti boleznim po-
meni le zmanjšano možnost 
za okužbo, ne imunosti na 
bolezen. Najmanj odporne so 
sorte z velikimi plodovi, kot 
je priljubljeno volovsko srce. 
K vzdrževanju zdravih rastlin 
pripomore tudi razdalja med 
rastlinami, ki naj bo vsaj  
70 cm. Zelo pa je dobrodošla 
tudi streha nad paradižni-
kom. Tako še dodatno poskr-
bimo, da ostanejo rastline 
suhe. Pozorni moramo biti 
tudi ne zalivanje pri tleh in 
ne po listih. 

plodovke rabijo 
dognojevanje
Poleg gnojenja je pomembno 
tudi dognojevanje, saj plo-
dove s paradižnika obiramo 
zelo dolgo, vse do jeseni, 
kar velja tudi za papriko, 
bučke, kumare, jajčevce. Za 
dognojevanje uporabimo 
tekoče organsko gnojilo iz 
morskih alg Bio Plantella Vrt. 
Morske alge so zelo hranilne 
in vsebujejo veliko narav-
nega kalija. Kalij zagotavlja 
čvrstost rastlin in poskrbi za 
dober in kakovosten pridelek. 
Ko je paradižnik v polni rasti 
in redno cveti ter tvori plodo-
ve, ga dognojujemo enkrat 
tedensko. Paradižnika ne 
zalivamo, ker potem naredi 
le plitev koreninski sistem. 
Ampak ga namakamo na 3 
dni z večjo količino vode, ki 

prodre globlje v zemljo. To 
velja tudi za ostale plodovke 
in kapusnice. 

oblikovanje rastline 
Pri paradižniku je pomemb-
no odstranjevanje spodnjih 
listov, zalistnikov in krajšanje 
vrha. Ko se rastlina dobro 
razvija in ima cvetne nastav-
ke, je čas, da odstranimo vse 
spodnje liste do prve veje s 
cvetnimi nastavki. Zalistni-
ke sproti odstranjujemo pri 
visokem paradižniku, da je 
boljša prehranjenost rastli-
ne. Puščamo jih pri nizkem, 
grmičastem paradižniku, saj 
bo tako več plodov. 

glivične okužbe
Ob vlažnem vremenu in rosi 
se na spodnji strani peg obli-
kuje umazano bela plesniva 
prevleka. Na steblu se poja-
vljajo temne pege elipsaste 
oblike, na zelenih plodovih 
pa opazimo temnejše vdrte 
pege. Plod je neužiten in brez 
vsake vrednosti. Poleg plesni 
se lahko pojavi še pegavost, 
pepelovka, siva plesen … Za 
ekološko zaščito in dvig imu-
nosti uporabljamo pripravek 
iz njivske preslice Bio Plan-
tella Vital, s katerim rastline 
škropimo enkrat tedensko in 
obvezno po vsakem moč-
nejšem dežju. Bolezni se 
najhitreje širijo v vlažnem in 
toplem okolju. 

škropljenje preko listov
Posamezna hranila doda-
jamo, če smo prejšnja leta 
opazili pomanjkanje ali goji-
mo določene skupine rastlin. 
Tako recimo vse plodovke 
potrebujejo veliko kalcija za 
uspešno rast. Škropiti zač-

nemo že od prvega cvetenja 
dalje s sredstvom Bio Plan-
tella Kalcij za paradižnike, 
in sicer 4 ml/1l vode. Nato s 
škropljenjem nadaljujemo na 
2–3 tedne. Pri pomanjkanju 
opazimo zmanjšano čvrstost 
listov in črnino okoli plodove 
muhe, ki lahko preraste v 
gnitje. Posebnost pri sredstvu 
je ta, da poleg naravnega 
kalcija vsebuje tudi aminoki-
sline, kar zvišuje odpornost 
rastlin. Bor je eden izmed 
mikrohranil, ki ga najpogo-
steje pogrešamo v slovenski 
zemlji, zato ga dodajamo 
foliarno vsem rastlinam s 
škropljenjem sredstva Plan-
tella Tekoči Bor, in sicer  
2,5 ml/1l vode. Pomanjka-
nje se kaže v zakrneli rasti 

vršičkov in pokanju plodov. 
Z dognojevanjem začnemo že 
pri sajenju in ponovimo vsaj 
3 krat med rastno sezono. Do-
gnojevanje s sredstvom Plan-
tella Tekoče železo začnemo 
v primeru pojava bledice – 
razbarvanja na rastlinah, in 
sicer 5 ml/1l vode. 
Plantellini strokovnjaki  
                  

Ker paradižnik obilno rodi in to 
vse do jeseni, namenimo veliko 
pozornosti in skrbi temu velikanu. 
Posebej v deževnem vremenu se 
lahko pojavi veliko težav. Kako se 
lahko temu ognemo?

paradižnik 
potrebuje pozornost
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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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smeh in gibanje
Danes vemo, da je mogoče 
vidike staranja preprečiti ali 
ublažiti, in to ne glede na to, na 
kateri točki začnete in koliko ste 
stari. Ključni vidiki zdravega 
življenja ostajajo:  telesna vadba, 
zdrava prehrana in sproščanje. 
Znotraj tega je pomembno 
ugotoviti, kako živeti polno.  
Ena od stalnic, ki se pojavljajo v 
znanstvenih raziskavah je, da so 
smeh, razvedrilo in uživanje v 
življenju dejavniki, ki nedvomno 
krepijo zdravje in nas ohranjajo 
mlade, zdrave in vitalne.

zdravje našega srca
Številne študije so pokazale, da 
srčnemu zdravju koristi redna 
vadba. Najboljše so aerobne 
vadbe. S samo polurno hitro 
hojo šestkrat tedensko boste 
za 40 % zmanjšali tveganje 
za srčno bolezen. Še precej 
več bomo naredili zase, če se 
udeležujemo organiziranih 
aerobnih vadb. Med temi ima 
posebno mesto nordijska hoja, 
ki krepi vse mišice telesa.  Vadba 
pa je tudi edini način, da se 
znebimo nadležnega trebušnega 
maščevja, ki se z leti nabira 
okoli pasu. Ta maščoba, ki da 
telesu obliko jabolka, danes 
velja za glavni vzrok zvišanega 
holesterola in krvnega tlaka, 
ki vodita v aterosklerozo 
arterij. Prav zato je ohranjanje 
zdravega obsega pasu ključno.                                                                                                                             
Precej bomo prispevali k 
svojemu zdravju, če se bomo 

držali sodobnih smernic zdrave 
prehrane.  Nova kalifornijska 
študija je odkrila, da hrana, 
bogata z maščobami omega 3, 
upočasni krajšanje delov 
DNK, imenovanih telomere. 
Njihova dolžina pa je povezana 
z zdravjem srca in dolgim 
življenjem. Podobne so 
ugotovitve številnih študij, 
čim več zelenjave in sadja so 
ljudje zaužili, tem manjše je 
bilo njihovo tveganje za srčno 
bolezen.

dihajmo svobodno
Dihanje je edinstvena telesna 
funkcija, ki poteka povsem 
samodejno, toda kadar želimo, 
je povsem pod našim nadzorom. 
Lahko se odločimo, da bomo 
dihali hitreje ali počasneje 
ali zadržali dih, nato zopet 
dihali globlje. To je osupljiva 
sposobnost, ki jo s pridom 
uporabljamo pri številnih 
vadbah za dodatno krepitev 
določenih delov telesa. Številne 
sprostilne tehnike imajo v svoji 
osnovi zavestno usmerjene 
globoke vdihe in izdihe.                                                      
Tako kot drugi telesni sistemi 
se tudi pljuča z leti spreminjajo. 
Postanejo manj prožna, moč 
in vzdržljivost dihalnih mišic 
se zmanjša, prsna stena pa 
postane bolj toga. Zmanjša 
se vitalna kapaciteta, ki jo 
merimo s prisilnim izdihom 
vsega zraka. Študije kažejo, da 
je pulmonalna funkcija – kako 
dobro delujejo pljuča – dober 

kazalnik splošnega zdravja. 
Redna vadba pomaga ohranjati 
prožnost pljučne stene in poveča 
moč pljuč, da kisik vanje vstopa 
hitreje, ogljikov dioksid pa jih 
hitreje zapusti.   Vzdržljivostna 
vadba lahko prinese znatno 
povečanje pljučne kapacitete 
pri vseh generacijah. Najboljše 
so aerobne vadbe, kot so hoja, 
nordijska hoja, plavanje, 
kolesarjenje, ples, izbrane vadbe 
v telovadnici.

ostanimo v gibanju
Telesna aktivnost spodbuja 
zdravje in podaljša življenje. 
Danes vemo, zakaj je ustrezna 
vrsta in količina vadbe tako 
blagodejna. Pomaga v boju 
proti mnogim z leti povezanim 
telesnim spremembam in 
boleznim. Enako pomembno je, 
da nam ohranjanje gibljivosti 

omogoča, da uživamo v 
življenjskih radostih, kot so 
potovanja, izleti, aktivnem 
druženju, predvsem pa v 
redni vsakodnevni hitri hoji. 
Začnimo torej z ustrezno vadbo 
nemudoma. 
Marjan Radetič, dr.med.
Zdravi in vitalni, Koper 

Določena znamenja staranja 
so v življenju neizogibna. Toda 
novejše študije vse bolj kažejo, 
da mnogi tako imenovani vplivi 
staranja sploh niso posledica let, 
ampak načina življenja. O tem pa 
odločamo sami, zato ga lahko vselej 
spremenimo. Navdušujoče sporočilo 
strokovnjakov je, da nikoli ni 
prepozno zavrteti uro nazaj.  

 
vse je odvisno le od nas

Info: 031 600 510  ali 051 302 813                                                           

individualni tečaji pravilne tehnike nordijske 
hoje, po dogovoru, 2–4 srečanja.
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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

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

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

prodaja in dostava drv  
ter peletov na vaš dom
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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

Aktivno ukvarjanje z glasbo, 
bodisi petje bodisi igranje in-
štrumenta, zagotovo z razvoj-
ne perspektive pomeni eno 
izmed dejavnosti, ki najbolj 
celostno vplivajo na človeka. 
Glasbena dejavnost pri otro-
cih spodbuja psihomotorični, 
miselni in čustveno-socialni 
razvoj.

Prav tako to velja za odrasle 
in za starejše, saj je celo 
življenje pomembna aktivna 
skrb za ohranjanje možga-
nov v dobri kondiciji. Torej je 
glasba koristna celo življenje. 
Da bi glasbo lahko ustvarjali 
in slišali, pa je neprecenljiv 
sluh.

ukvarjanje z glasbo je 
najboljši možganski fitnes.
Rezultati se odsevajo v 
kratkoročnih psihofizičnih 
spremembah na ravni mož-
ganskega delovanja, dolgo-
trajno ukvarjanje z glasbo pa 
vodi do anatomskih spre-
memb v človeških možganih. 
Aktivno ukvarjanje z glasbo 
bi glede na svoje pozitivne 
učinke za vsakega otroka 
moralo biti tako pomembno 
kot zdrava prehrana in redna 
telesna dejavnost. Že staro-
davne civilizacije so se tega 
dobro zavedale in v glasbi 
prepoznavale zakone delova-
nja vesolja, s katerimi lahko 
učinkujemo na posameznika 
pa tudi na celotno družbo. 
Tako so glasbo uporabljale v 
zdraviteljske in tudi izobra-
ževalne namene. V sodobni 
družbi se kljub številnim razi-
skavam, ki potrjujejo izjemno 
pozitivne učinke ukvarjanja 
z glasbo, glasbeni dejavnosti 
še vedno ne posveča dovolj 
pozornosti in časa.

Glasba je univerzalna govo-
rica. Z njo se lahko sporazu-
mevamo ne glede na starost, 
ne glede na spol, ne glede na 
kulturo, skratka ne glede na 
razlike med nami. Glasba nas 
povezuje in nagovarja naša 
čustva. Odpre vrata v čarob-
ni svet zvokov, kjer lahko 
spontano izrazimo tisto, kar 
občutimo. 
Koristi ukvarjanja z glasbo: 
- preko glasbe se učimo pre-
poznavanja in izražanja la-
stnih čustev in čustev drugih
- učimo se prilagajanja, sode-
lovanja, javnega nastopanja 
in ob tem spoprijemanja s 
stresom
- zaradi glasbe smo bolj 
vztrajni in samodisciplinirani
- glasbena dejavnost spod-
buja razvoj fonoloških, 
bralnih, pisnih, spominskih, 
prostorskih, matematičnih 
sposobnosti in sposobnosti 
koncentracije.

Zagotovo se strinjate, da 
nam ukvarjanje z glasbo 
veliko da. Da bo ukvarjanje 
z glasbo ali zgolj poslušanje 
glasbe užitek in ne napor, po-
skrbimo za sluh. Ne izposta-
vljajmo ga pretiranemu hrupu 
in če dvomimo v svoj sluh, ga 
čim prej preverimo.

kako so povezani glasba, 
sluh in demenca?
Če poskrbimo za svoj sluh, 
zmanjšamo tveganje za na-
stanek demence. To razkriva-
jo številne raziskave.

Glasba ima velik pomen v 
človekovem življenju. Tudi pri 
osebah z demenco! Posredno 
je torej zelo pomemben tudi 
sluh, ki nam omogoča po-
slušanje glasbe in tudi vseh 
drugih zvokov, med katerimi 

je za komunikacijo najpo-
membnejše, da lahko dobro 
slišimo govor.

Raziskovalec Dan Cohen 
je še pred leti delal v domu 
za starejše. Izkušnja mu je 
spremenila življenje. Kaj se 
zgodi, ko se dementnim lju-
dem predvaja glasbo, ki jim 
je všeč? Ugotovil je, da glasba 
človeka lahko poveže s seda-
njim in preteklim jazom ter 
življenjem.

Glasbe ne moremo ločiti od 
čustev. Ne spodbuja le telesa. 
Če deluje, zajame celega člo-
veka, različne dele možganov 
ter spomine in čustva, ki jo 
spremljajo. Filozof Kant je 
glasbo imenoval poživljajoča 
umetnost.

Za ljudi z demenco je lahko 
zadnji vhod v njihov um. 
Deli možganov, ki skrbijo, da 
se spominjamo glasbe in se 
odzivamo nanjo, pri Alzhei-

merjevi bolezni in drugih 
vrstah demence niso priza-
deti. Glasbeni spomin je med 
drugim jasen zaradi načina, 
kako glasba pride v možgane. 
Glasba lahko močneje vzpod-
budi več delov možganov 
kot drugi dražljaji. Da lahko 
komuniciramo in poslušamo 
glasbo, pa moramo slišati.

Poskrbite za svoj sluh, 
zmanjšajte tveganje za na-
stanek demence in uživajte 
v glasbi. Obiščite najbližji 
AUDIO BM slušni center.
Franci Urankar, AUDIO BM 

zakaj ukvarjanje z glasbo koristi možganom 
in kakšna je povezava med sluhom in demenco?

Glasba v nas lahko prebudi močna 
čustva in pomaga pri razvoju 
možganov. Glasba nas dvigne na 
noge, nariše nasmeh na obrazu in se 
dotakne čustev. Skratka, glasba nas 
osrečuje. 
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razvedrilo
sudoku/pobarvanka
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