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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 19. 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

 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
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Cilji javnega poziva so:
·  zmanjševanje energetske 
revščine v gospodinjstvih soci-
alno šibkih občanov,
·  povečanje energijsko učinko-
vitost stavb,
· izboljšanje socialni status in 
življenjske pogoje vseh članov 
gospodinjstva,
· prispevek k zmanjševanju 
onesnaženosti zraka in
·  ozaveščanje občanov o po-
menu učinkovite rabe energi-
je.

Nepovratna finančna spodbu-
da je lahko dodeljena za inve-
sticije v naslednje ukrepe:
· toplotna izolacija strehe  
in/ali stropa proti neogrevane-
mu prostoru,
· toplotna izolacija zunanjih 
sten,
· vgradnja energijsko učinkovi-
tih oken in/ali vhodnih vrat,
· zamenjava neučinkovitega 
sistema priprave tople vode z 
grelnikom vode s sprejemniki 
sončne energije,
· zamenjava neučinkovitega 
sistema priprave tople vode 
z grelnikom vode s toplotno 
črpalko,
·  vgradnja lokalnega prezra-
čevanja z vračanjem toplote 
odpadnega zraka.

Za posamezno vrsto ukrepa 
so predpisane tehnične zahte-
ve (debeline izolacije, toplotna 
prehodnost, energijska učin-
kovitost …), ki so navedene v 
samem razpisu.

Nepovratna finančna 
spodbuda je lahko dodeljena 
le za investicije v ukrepe, ki 
se bodo začele izvajati po 
podpisu pogodbe, katera se na 

podlagi izdane odločbe sklene 
med vlagateljem, izvajalcem 
posameznega ukrepa in Eko 
skladom, j.s.

Na javni poziv lahko kandi-
dira vsaka fizična oseba/vla-
gatelj, ki izpolnjuje naslednje 
pogoje:
· je polnoletni državljan RS 
(Republike Slovenije) s stalnim 
prebivališčem v RS;
· ima prijavljeno stalno 
prebivališče in dejansko živi 
na naslovu stavbe, kjer se bo 
investicija izvajala;
· je bil zadnjih 9 mesecev 
pred vložitvijo vloge ter je na 
dan vložitve vloge prejemnik 
denarne socialne pomoči ali 
varstvenega dodatka po pred-
pisih RS, ki urejajo socialne 
transfere;
· je vlagatelj sam ali skupaj 
z enim oz. več družinskih 
članov, ki so navedeni v Od-
ločbi Centra za socialno delo o 
priznanju pravice vlagatelja do 
denarne socialne pomoči ali 
varstvenega dodatka, lastnik 
ali solastnik vsaj do ½ eno- oz. 
dvostanovanjske stavbe ali 
etažni lastnik ali solastnik vsaj 
do ½ stanovanja v dvosta-
novanjski stavbi, kjer se bo 
izvedel projekt, oz. živi z njimi 
v skupnem gospodinjstvu.

Predmet nepovratne finanč-
ne spodbude je eno- ali dvo-
stanovanjska stavba oziroma 
stanovanje v dvostanovanjski 
stavbi, zgrajeni pred 31.12.1967, 
je legalna in se lahko upo-
rablja. Nepovratna finančna 
spodbuda je lahko dodeljena 
le za dele predmetne stavbe, 

katerih namembnost je stano-
vanjska.
Izpolnjevanje zgoraj navede-
nih pogojev  vlagatelj izkazuje 
z obveznimi prilogami, ki so 
navedene v pozivu.
Prijavni obrazec lahko vlaga-
telj brezplačno pridobi: 
· osebno na naslovu Eko sklad, 
j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 
Ljubljana v času uradnih ur 
· osebno na vseh območnih 
enotah Centrov za socialno 
delo (CSD) v času uradnih ur 
· na podlagi poslanega zapro-
sila za obrazce na e-naslov 
zero500@ekosklad.si 

Vlagatelj se lahko prijavi na 
javni poziv od dneva objave v 
Uradnem listu Republike Slo-
venije do porabe sredstev, ven-
dar ne kasneje kot 31.12.2020.
Vloge, prispele na javni poziv, 
se bodo odpirale po vrstnem 
redu prispetja vlog.

Višina nepovratne finančne 
spodbude znaša 100 % upravi-
čenih stroškov projekta, ven-
dar ne več kot 9.620,00 EUR z 
DDV. Točna višina spodbude se 
določi s tripartitno pogodbo in 
sicer na podlagi predračuna za 
izbrani ukrep.

V izvajanje javnega poziva 
bodo vključeni tudi neodvi-
sni energetski svetovalci, ki 
delujejo v okviru energetske 
svetovalne mreže ENSVET pre-
ko naslednjih aktivnosti: 
· informiranje potencialnih 
vlagateljev o možnostih prijave 
na javni poziv, 

· svetovanje potencialnim 
vlagateljem pri izboru ukrepov 
učinkovite rabe energije, 
· pomoč vlagateljem pri prijavi 
na javni poziv.

V času izvajanja projektov, 
energetski svetovalci poleg 
predhodnih, vmesnih in konč-
nih ogledov po potrebi opravijo 
tudi kontrolne oglede z name-
nom zagotovitve namenske 
rabe sredstev oz. preveritve, 
da se projekti izvajajo skladno 
z zahtevami, ki so določene v 
javnem pozivu. 

Rok za zaključek projekta je  
6 mesecev od datuma sklenitve 
tripartitne pogodbe. 
Podlaga za predložitev zaklju-
čene dokumentacije je končno 
poročilo o izvedbi projekta s 
strani energetskega svetovalca, 
na  podlagi katerega Eko sklad 
pozove vlagatelja k predložitvi 
dokumentacije o zaključku iz-
vedbe posameznega ukrepa. 

 Eko sklad, j.s. ima pravico 
kadarkoli v obdobju od oddaje 
vloge do 5 let po izplačilu spod-
bude z ogledi, preverjanjem 
dokumentacije ali na drug 
način preveriti pravilnost in 
skladnost projekta.

Vse podrobnosti so navede-
ne v samem razpisu, dodatne 
informacije pa lahko dobite v 
svetovalnih pisarnah ENSVET 
in na Centrih za socialno 
delo.
Lucjan Batista, ENSVET  

subvencije socialno šibkim občanom  
za energetsko sanacijo stavb

Predmet javnega poziva (subvencij) 
ZERO 500 so nepovratne 
finančne spodbude socialno 
šibkim občanom, ki bivajo v 
gospodinjstvih z nizkimi prihodki, 
za investicije v ukrepe večje 
energetske učinkovitosti eno- ali 
dvostanovanjskih stavb.
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Pot se začne sredi vasi Dekani, 
na parkirišču, nasproti cerkve. 
Od parkirišča gremo proti zadru-
žnemu domu, nato levo navzgor 
po desnem ovinku, mimo zadru-
žnega doma. Po slabih 100 me-
trih zavijemo levo (plava tablica 
Galerija) rahlo navzgor mimo 
zadnjih hiš med obsežne oljčni-
ke in vinograde. Na razpotju na 
robu gozda zavijemo desno proti 
jugovzhodu do razgledišča in 
počivališča nad zaselkom Miši. 
Nato pot zavije levo in se začne 
vzpenjati po redkem borovem 
gozdu na zahodni strani izra-
zitega grebena Golega vrha. V 
zadnjem delu se nam odpre lep 
pogled proti Dekanom pod nami 
in Kopru v daljavi. Pridemo do 
naslednjega počivališča, kjer se 
nam odpre pogled proti vzhodu, 
dolini Rižane in Kraškemu robu 
s Slavnikom in Kojnikom v da-
ljavi. Pot se nato rahlo spusti do 
stičišča z gozdno cesto, ki se je 
oprimemo in hojo nadaljujemo 
desno navzgor do razcepa poti 
pod zaselkom Kolombar, kjer je 
ob prostoru za veselice name-
ščena tudi informativna tabla 
Dekanske krožne poti. Visoko 
nad nami vidimo naš naslednji 
cilj, vrh Tinjana s cerkvijo sv. 
Mihaela in visokim antenskim 
stolpom. Pot nadaljujemo po 
asfaltu, pri prvi hiši zavijemo 
levo do konca zaselka, kjer nas 
pri kamniti skali na začetku vasi 
in električnem drogu oznaka 
»Tinjan« usmeri ostro desno po 
kamnitih stopnicah na strmo, 
kamnito stezo, ki se dviga v 
gozd. Pot se položi in nas v ena-
komernem vzponu ves čas proti 
severovzhodu pripelje na asfalt 
pred cestno tablo Tinjan, kjer 

zavijemo desno in okoli kapelice 
ter mimo kala pridemo do cerkve 
sv. Mihaela z mogočno lipo sredi 
vasi (voda). Dosegli smo najvišjo 
točko poti in nagrajeni smo z 
mogočnim razgledom na vse 
strani. Čaka nas še sestop, ki ga 
začnemo med lepo obnovljeno 
kamnito hišo in vodnim zbiralni-
kom do imenitnega razgledišča 
na severni strani vrha Tinjana. 
Pod nami kot na dlani leži 
Osapska dolina z znamenitima 
stenama, ki privabljata plezalce 
od vsepovsod. Nato naravnost 
in strmo navzdol mimo vodnega 
zbiralnika in kala, kjer zavijemo 
na desni kolovoz, ki kasneje pre-
ide v betonsko cesto pri zaselku 
Podgorci. Še nekoliko nižje se na 
desno odcepi sprva široka steza, 
ki nas skoraj vodoravno po 
južnem pobočju Tinjana pripelje 
nazaj v Kolombar. Spuščamo 
se po poti vzpona, dokler nas 
oznaka »Slap« ne usmeri desno 
na stezo, ki se spusti v grapo hu-
dournika. Na razpotju uberemo 
levo stezo do lesenega mostička, 
ki prečka potok tik nad slapom. 
Naša pot pokuka iz gozda na 
robu obsežnega oljčnika in nas 
vodi navzdol do lepo vidnih 
dekanskih hiš in parkirišča, kjer 
končamo našo krožno pot.
Zavod za mladino, kulturo in 
turizem Koper 

Razgibana pot lučaj stran od mestnega 
jedra Kopra, imenitni pogledi na 
Koprski zaliv, bližnje Šavrinsko 
gričevje, Kraški rob, Osapska dolina 
z znamenitimi stenami, veriga Alp in 
Dolomitov v daljavi. To so značilnosti, 
ki zaznamujejo to pot.

med oljčniki in rujem (p9)
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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

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

vseeno nam je kaj vozite. 
pomembno nam je, da nikjer ne obstanete. 
• vrhunski servis po nižji ceni
• ugodni originalni 
   in originalom enakovredni rezervni deli
• asistenca
• za vse stranke v septembru in oktobru 2020 
  nudimo 10% popust na celotno storitev
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Ugodni krediti in subvencije, 
tudi do 100 %, so na voljo 
tudi prejemnikom redne de-
narne pomoči ali varstvenega 
dodatka.

Preden se lotite menjave 
oken, izolacije strehe ali na-
kupa električnega avtomobi-
la, obiščite spletno mesto Eko 
sklada in preverite, za kaj vse 
lahko dobite ugoden kredit 
ali subvencijo. Kredit Eko 
sklada lahko – če ste seveda 
kreditno sposobni – dobite 
z obrestno mero 3-mesečni 
Euribor + 1,3-odstotne točke, 
dodatno pa računajte še na 
stroške:
· odobritev v višini 1,4 % od 
vrednosti najetega posojila 
oziroma najmanj 40,00 € in 
ne več kot 175,00 €,
· vodenje kredita enkrat 
letno: 30,00 € za kredite do 
višine največ 4.000,00 € 
in 40,00 € za kredite nad 
4.000,00 €,
· zavarovanje kredita z zava-
rovalno premijo, odvisna je 
od odplačilne dobe kredita in 
zavarovalne osnove, izraču-
nane po naslednji formuli: 
AN (anuiteta kredita) x n 
(število mesečnih anuitet). 
Zaračunana premija je zmno-
žek zavarovalne osnove in za-
varovalne premije, izražene v 
odstotku (premijski stavek), 
in sicer:
· 0,98 % za odplačilno dobo 
do 4 leta,

· 1,28 % za odplačilno dobo 
nad 4 do 9 let,
· 1,78 % za odplačilno dobo 
nad 9 do 15 let,
· 1,98 % za odplačilno dobo 
nad 15 do 20 let.
Najmanjši možen znesek 
kredita pri Eko skladu je 
1500 € . V nekaterih primerih 
lahko za isto naložbo dobite 
tako kredit kot subvenci-
jo. Predvsem subvencij ne 
spreglejte – povrnjenih lahko 
dobite kar nekaj sredstev 
(pri nakupu plinske peči do 
polovico zneska, pri izola-
ciji strehe in fasade do 20 % 
oziroma 12 € /m², za zunanje 
stavbno pohištvo prav tako 
do 20% oziroma do 150 €/m²). 
Prejemniki redne denarne 
socialne pomoči (zadnjih 
9 mesecev) ali varstvenega 
dodatka pa ste upravičeni do 
100 %, v nekaterih primerih 
tudi, če ste le najemniki in ne 
lastniki nepremičnin, kjer se 
bodo investicije izvajale.
Več koristnih nasvetov naj-
dete na www.vemvec.si in na 
www.zps.si. 
Zveza potrošnikov Slovenije 

V teh dneh marsikdo razmišlja o 
popravilih na domu, ki bi jih bilo 
smotrno izpeljati v prihodnjem letu, 
morda še pred zimo. A s sanacijami 
so povezani tudi (visoki) stroški. Če 
razmišljate o kreditu za financiranje 
obnovljivih virov energije, 
električnega avtomobila ali obnove 
doma, ne spreglejte ponudbe Eko 
sklada. 

z mislijo na okolje  
tudi pri najemu kredita
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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

  • 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

•	 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
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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

• 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.

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

Damjan Ženko s.p.
Gradiška cesta 5
5271 Vipava

• sedežne garniture
• vrtno oblazinjeno 
   pohištvo
• obnova starinskega 
   pohištva
• vzmetnice in postelje

• oprema poslovnih 
   prostorov

• avtotapetništvo
• tapeciranje kamperjev
• navtika
• ostali izdelki po meri
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Z vsemi ukrepi, ki jih je uvedla 
država, poskušajo oblasti 
omogočiti zdravstvenemu 
sistemu, da bo lahko primerno 
in pravočasno poskrbel za vse, 
ki bodo pomoč potrebovali. 
Obenem želijo preprečiti ali 
pomembno zmanjšati širjenje 
okužbe med ljudmi.

Ob eksponentni rasti števila 
okuženih pa je nujna tudi zrelost 
posameznikov. Dosedanje 
izkušnje s širjenjem okužbe, 
razvojem bolezni in umrljivostjo 
so pokazale, da so bili veliko 
bolj prizadeti ljudje, ki so bolj 
ranljivi, krhki in s tem imajo 
slabši imunski sistem. Zrelost in 
odgovornost posameznikov se 
kaže, poleg samoizolacije, tudi 
v ukrepih za krepitev lastnega 
imunskega sistema, ki prepreči 
ali omili bolezen, tudi če do 
okužbe pride.

panika ni utemeljena
Pri vseh novicah in informacijah 
pogosto slišimo, da panika ni 
utemeljena, saj slabo vpliva na 
imunski sistem posameznika. 
Otroci in mladostniki to bolezen 
večinoma prebolevajo v blažji 
obliki, vendar pomembno 
prispevajo k širjenju virusa 
v družbi. Zato se odsvetuje 
obiske in bivanje otrok pri starih 
starših, ki so bolj ranljivi na 
okužbo.

okrepimo svoj imunski sistem
Iz dosedanjega širjenja 
virusa opazimo, da smo 
ljudje različno občutljivi na 
bolezen. Pri kontaktih eni 
zbolijo, drugi se le za nekaj 
dni počutijo slabše, tretji pa 

ostanejo povsem zdravi. Močan 
imunski sistem nas učinkovito 
obvaruje virusov, čeprav gre 
pri COVID-19 za zelo nalezljiv 
virus. Pri krepitvi imunskega 
sistema je velikega pomena 
zdrava uravnotežena prehrana, 
bogata z beljakovinami, veliko 
sveže zelenjave in sadja z 
izobiljem vitaminov, mineralov 
in antioksidantov. Beljakovine 
so nujne za vse encime in za 
izgradnjo obrambnih celic 
imunskega sistema, pospešujejo 
presnovo in s tem proizvodnjo 
toplote v organizmu. Od 
vitaminov sta zlasti pomembna 
vitamin C in D, med minerali 
pa najbolj cink in selen. Od 
maščob so zelo potrebne 
nenasičene maščobne kisline, 
zlasti omega-3 iz rib, lanenega 
semena, oljčnega olja, oreščkov. 
Za beljakovine poskrbimo 
predvsem iz ribjih virov, 
mlečnih, perutninskih virov 
ter iz različnih stročnic, jajc in 
nemastnega mesa. Črevesno 
floro, pomembno za imunski 
sistem, okrepimo z navadnim 
probiotičnim jogurtom, kefirjem 
in zadostno količino vlaknin. 
V čim večji meri  se posvetimo 
domači kuhinji, kjer naj 
prevladujejo: zelje, fižol, leča, 
ohrovt, brokoli, korenček ter vsa 
druga sveža zelenjava, veliko 
različnih solat. Naj bo vedno 
veliko sadja na razpolago, zlasti 
vsi agrumi, jabolka, kivi. Zelo 
pomembno je pitje zadostne 
količine vode, najmanj 1,5 litra 
na dan. 

gibanje v naravi
Prav poseben učinek na krepitev 
imunskega sistema človeka ima 
redna telesna dejavnost. Najbolj 
učinkovita je tista telesna 
dejavnost, ki uri vse telo, vse 
mišice in tudi možgane. Dobro 
je, da izvajamo določene vaje 
doma, zlasti vaje z lastno težo. 
Ob lepem sončnem vremenu je 
zelo koristno, da veliko hodimo 
v naravi, vrtnarimo, gremo na 
tek. Pri tem izvajamo vse te 
aktivnosti bolj individualno in 
se množično ne družimo niti v 
naravi, oziroma upoštevamo 
svetovano pravilo 1,5 metra 
oddaljenosti med posamezniki. 
Nordijska hoja je ena najbolj 
aerobnih vadb za krepitev 

imunskega sistema. Z uporabo 
palic vključimo v treniranje več 
kot 90 % vseh mišic telesa. Sicer 
je uporaba palic pri pohodništvu 
priporočljiva, tudi ko izberemo 
kakšen hribček v bližini svojega 
doma, da se pri vzpenjanju 
angažira za gibanje več telesnih 
mišic. Med gibanjem v naravi 
nas prav prijetno božajo sončni 
žarki, ki poskrbijo za ustvarjanje 
veliko D-vitamina, potrebnega 
za krepitev imunskega sistema. 
Dovolj sproščenega počitka 
in zlasti spanja zelo pozitivno 
vpliva na naš imunski sistem.
Marjan Radetič, dr.med.
Zdravi in vitalni, Koper 

Število okuženih z novim 
koronavirusom se zopet povečuje 
tudi v Sloveniji. Epidemiološke 
razmere so pri nas v 2. fazi, v kateri  
še naprej omejujejo stike med 
ljudmi, priporočajo distanco in 
nošenje mask v zaprtih prostorih, da 
bi čim bolj preprečili širjenje okužbe.

okrepimo odpornost 
proti koronavirusu

Info: 051 397 998  ali 051 302 813                                                           

klub zdravi in vitalni vabi k prijavi na tečaj 
pravilne tehnike nordijske hoje, 

ki se bo začel v jesenskih dneh. 

Prijave in vse informacije o telovadbi
(pilates velike žoge, vadba za zdravo hrbtenico itd.)
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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

Helen Keller, ki  je bila gluho-
slepa ameriška pisateljica in 
borka za pravice gluhoslepih 
je dejala: »KO IZGUBITE SLUH, 
IZGUBITE STIK Z LJUDMI.« 
Zaradi njenega poguma, moči 
in izjemne osebnosti je veliko 
ljudi spremenilo in izboljšalo 
svoje življenje.

kaj je dobro vedeti o sluhu
Sluh omogoča komunikacijo 
in prepoznavanje glasov, ki 
sestavljajo bistven del našega 
vsakdana. Izguba sluha velja 
za težjo prizadetost kot izgu-
ba vida, kajti slušni kanal je 
glavni vir pridobivanja infor-
macij. Izguba sluha človeka 
tudi bolj osami. Uho, ki nam 
omogoča sluh, nenehno upo-
rabljamo. Njegovo delovanje 
se nam zdi samoumevno in o 
njem sploh ne razmišljamo. 
Svet, v katerem živimo, je 
svet slišečih. Prilagojen je 
ljudem, ki dobro verbalno ko-
municirajo. V primeru težav 
s sluhom nastopi vrsta težav, 
če si naglušna oseba to prizna 
ali ne.

naglušnost
Naglušnost je navzven nevi-
dna, njene posledice pa so 
vse prej kot zanemarljive. Na-
glušnost bistveno omeji naše 
možnosti pri vključevanju v 
družbo. Naglušnost običajno 
močno oteži sporazumeva-
nje z okolico, ljudi vodi v 
socialno izolacijo, depresijo, 
poveča pa se tudi tveganje za 
demenco. Okvara sluha lahko 
nastane kjerkoli na slušni 
poti, od zunanjega ušesa 
do možganskih centrov, ki 
procesirajo zvočne dražljaje. 
Nekatere primere naglu-
šnosti je mogoče odpraviti z 

zdravljenjem ali operativno. 
Največkrat, predvsem pri 
zaznavni naglušnosti, pa je 
slušni aparat edina pot.

V večini primerov se 
naglušnost razvija počasi – 
včasih več let. Žal se tega, 
kako pomembno je slišati, 
zavemo šele takrat, ko težave 
s sluhom začnejo ovirati naš 
vsakdanjik.

Po podatkih Svetovne zdra-
vstvene organizacije je na 
svetu več kot 500 milijonov 
ljudi z okvaro sluha. V Evropi 
se blaga okvara, torej izguba 
sluha na ravni vsaj 25dB, 
pojavlja pri 16 % odraslih 
v starosti od 18 do 85 let. V 
Sloveniji je 10 % oseb z okva-
ro sluha, od katerih jih ima 
samo malo več kot tretjina 
okvaro sluha tudi dejansko 
izmerjeno. Med najpogostejša 
vzroka za nastanek naglušno-
sti sodita hrup in staranje.

S podaljševanjem življenj-
ske dobe se je povečal tudi 
delež ljudi s starostno izgubo 
sluha (naglušnostjo). Po-
dobno kot s sluhom je tudi z 
očmi, ko na sredini našega 
življenja že večinoma potre-
bujemo vsaj očala za branje. 
Za dober vid poskrbimo, kaj 
pa za dober sluh?

boljše slišati ni več 
nemogoče
V povezavi s tehnološkim 
napredkom je sluh omogočen 
skoraj vsem, ki imajo okvaro 
tega čutila, saj so na voljo 
zelo zmogljivi slušni aparati. 
Večina naglušnih oseb si z 
uporabo slušnih aparatov 
močno izboljša svoje življenje 
in tudi življenje svojcev ter 
prijateljev. Uporaba slušnih 
aparatov je povezana z 

zmanjšanjem jeze, frustracij, 
paranoje in splošnim izbolj-
šanjem čustvene stabilnosti.

Za ugotovitev, kako je s 
stanjem našega sluha, je 
potrebno narediti meritev 
sluha z avdiometrom. Če se 
ugotovi trajna naglušnost, bo 
zdravnik specialist otorinola-
ringolog, v koliko so izpol-
njene medicinske indikacije, 
predlagal slušne aparate 
in do cenovnega standarda 
strošek plača zdravstvena 
zavarovalnica. 

Kje najhitreje opraviti me-
ritev sluha? Na meritev sluha 
lahko pridete v vam najbližji 
AUDIO BM slušni center. 
Brezplačno vam ga bo izmeril 
strokovno usposobljen slušni 
akustik. Če potrebujete slušni 
aparat, vam bo strokovno 
svetoval in slušne aparate 
tudi predstavil. V AUDIO BM 
zagotavljamo brezplačno 

testiranje in veliko izbiro 
slušnih aparatov. Za slušne 
aparate sprejemamo naročil-
nice iz vseh ORL ambulant. 
Za rezervacijo termina in 
dodatne informacije vas pro-
simo, da nas pokličete.
Franci Urankar, AUDIO BM 

sluh nas povezuje in osrečuje

Prvo razvito človeško čutilo je sluh. 
Že v materinem trebuhu slišimo na 
primer mamin utrip srca in pomirjujoč 
glas. Sluh je od začetka do konca 
življenja eden najpomembnejših poti 
do drugih ljudi. 
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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 

 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)

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
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Da bodo  rastline dobro uspe-
vale, priskrbimo za sajenje 
substrat iz kakovostnih šot, ki je 
dobro odceden, a ostaja vlažen.  
Plantella Ideal, Balkonia ali 
Premium zemlja za okrasne 
rastline bodo odlična izbira. Ker 
se rastline jeseni ne razraščajo 
veliko, ni potrebno imeti globo-
ke prsti. Že 15 do 20 cm prsti je 
dovolj za lepo rast, kar je le ne-
koliko globlje kot so bile rastline 
v lončkih pred presajanjem. Pri 
sajenju posodo v celoti zapolni-
mo, razen če sadimo mačehe, ki 
se bodo še razraščale. 
 
 
 
 

· Barvitost lahko dosežemo s 
kombinacijo  različnih barv, 
struktur in tekstur. Tako so 
hojhere različnih sort v zasa-
ditvi  kot pokrovne  rastline, 
nežne ozkolistne trave pa dajo 
volumen v višino. 

· Z dodajanjem cvetoče ciklame 
v zasaditev bo le-ta kraljica, 
ki bo pritegnila poglede, toda 
sosednje rastline, kot so rese, ji 
poudarijo lepoto. 

· Kombinacija res in hojher je 
ravno tako lahko atraktivna in 
barvita. V kolikor prostor ni v 
celoti zapolnjen z rastlinami, ga 
prekrijemo z mahom, drobno 
narezljanimi vejicami ali vulkan-
skim drobirjem. 
Plantellini strokovnjaki  

Jesenske zasaditve bodo najbolj 
prišle do izraza v posodah iz 
naravnih materialov,  kot so: glina, 
pletene košare iz šibja, cinkane 
košare s sivkasto patino, dajejo 
pridih domačega in naravnega. 
Tokrat bomo v stilu manj je več 
kombinirali le 3 rastline: rese, 
hojhere in ciklame. 

jesenska barvitost 
v posodah 

zasaditev grobne gredice:

1. Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' 
    – plazeča trdoleska
2. Ophiopogon planiscapus 'Niger' – trava kačja brada 
3. Ilex crenata – oblikovan kot bonsai in kot krogla 
    – japonska bodika
4. sezonska greda – v jesenski zasaditvi ciklame, 
    vresje, krizanteme in pisanolistni šaš

Verjetno se sprašujete, kako in kam posaditi rastline, 
da bo zasaditev trpežna in privlačna še v zimskih dneh? 
Z žametno črnino Plantella zemlje za grobove boste  
zadeli v polno, saj poudari lepoto zasaditve, ne pušča 
madežev na kamnu, s specialno sestavo pa spodbudi 
krepko rast in bujno cvetenje rastlin tja v zimo.
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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

 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

 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

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
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V letu 2020 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.
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

PRIMERJAVA DELOVANJA AKTIVNIH SNOVI IN PREDNOSTI ALFAKLORALOZE 

	   ANTIKOAGULANT 
Rodenticid 2.generacije 

ALFAKLORALOZA 
Rodenticid 3. generacije 

UČ INEK 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 
KOLIČ INA ZAUŽ ITE 

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 

Tabela:	  primerjava	  aktivnih	  snovi	  za	  zatrtje	  20g	  miši	  

	  

	  

PRIMERJAVA DELOVANJA AKTIVNIH SNOVI IN PREDNOSTI ALFAKLORALOZE
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