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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 20. številka brezplačne regijske 
revije Informator365, kjer boste našli 
informacije, koristne nasvete, strokovne članke 
in predstavitve podjetij iz vaše regije. 
Informator365 izhaja v nakladi 25.000; dobijo 
ga gospodinjstva v naslednjih občinah: Koper, 
Izola, Piran in Ankaran.
Informator365 izhaja 4-krat letno (pomlad, 
poletje, jesen, zima); vsakokrat vam ga 
brezplačno prinese vaš poštar.
Celotno vsebino dobite tudi na internetnem 
portalu www.informator365.si.
Če bi želeli soustvarjati revijo ali predstaviti 
vaše podjetje oziroma dejavnost, vas vabimo, 
da nas kontaktirate na info@informator365.si 
ali  041 359 484.

Prijetno branje!    
Ekipa Informator365, Marko Križnič

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

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

urejanje vrtov

• prenova vrta
• urejanje okolice
• vzdrževanje zelenih površin
• specializirana gradbena dela
• mizarska in tesarska dela

 05 663 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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pogoji sajenja
Česen sadimo jeseni 
(po 15. oktobru) ali zelo 
zgodaj spomladi (februar, 
marec), tako da v kratkih 
dneh odžene liste, ko se 
začnejo dnevi daljšati, pa 
se oblikujejo stroki. Rasti 
začne že pri 3 °C, zato ga je 
možno jeseni saditi, dokler ne 
zmrzuje.
Najbolj mu godijo dobro 
odcedna glinasto-peščena tla, 
na težjih tleh pa je zanj bolje 
narediti okoli 15 centimetrov 
dvignjene grede. Kot vse 
čebulnice ima tudi česen rad 
tla, ki so dobro založena z or-
ganskimi snovmi. V nasprotju 
s splošnim prepričanjem, da 
ima česen skromne potrebe 
po vodi, moramo za enako-
merno vlažnost tal poskrbeti 
predvsem ob saditvi, sicer 
bomo dobili maloštevilne 
stroke skromne teže. 

priprava tal
Dobro pripravljena tla so 
nujen predpogoj za pridelavo 
česna. Zato jih priporočamo 
skrbno prekopati (lopata, 
prekopalnik) ali obdelati z 
oranjem. To opravimo vsaj  
10–14 dni pred sajenjem. 
Hkrati z obdelavo tal opravi-
mo tudi osnovno gnojenje. 
Česen sicer velja za nezahtev-
no vrsto zelenjave po hrani-
lih, a kljub vsemu potrebuje 
hrano, in sicer za 100 m² 
česna potrebujemo 0,75 kg N, 
0,90 kg P2O5 in 1,5 kg K2O. 

pri gnojilih previdno
Obilnejšega gnojenja pred-
vsem s svežimi organskimi 
gnojili tik pred sajenjem ne 
prenese, sicer se otepamo bo-
lezni in škodljivcev. Zato mu 
osnovna hranila lahko damo 
v obliki peletiranih organskih 
gnojil, kot sta preverjeno 
dobra 100% organsko gnojilo 
Plantella Organik, kjer zgoraj 
navedene potrebe pokrijemo s 
15 do 20 kg  Plantella Organi-
ka.  Zavedati se moramo, da 
česen ne mara prekisle zemlje 
– lahko se zgodi, da rastlinice 
na njej sploh ne bodo vzni-
knile. Tej težavi se je mogoče 
postaviti po robu s sredstvom 
za odpravljanje kislosti tal 
– Plantella Kalcivit, ki ga 
dodamo še pred sajenjem.
Obe gnojili uporabimo lahko 
ob osnovni pripravi tal, ko 
ju pomešamo z zemljo ali pa 
gnojilo potresemo po gredici 
tik pred dežjem, da se primer-
no raztopi. Za manjše gredice 
uporabimo organsko gnoji-
lo Bio Plantella Nutrivit za 
listnato zelenjavo z dodanim 
naravnim kalijem. 

kako sadimo
Stroke ločimo od glavic šele 
tik pred sajenjem. Ob saditvi 
v tleh naredimo jamico, če je 
zemlja rahla, pa stroke samo 
potisnemo v zemljo 2–3 cm 
globoko in dobrih 10 cm nara-
zen. Paziti moramo še, da so 
stroki obrnjeni s priostrenim 
koncem navzgor.
Jeseni posajen česen (na 
primer Ptujski jesenski ali 

Jesenski Anka) bo praviloma 
večji, ostrejšega okusa in lažje 
se bo lupil od tistega, ki ga 
posadimo zgodaj spomladi 
(na primer Ptujski spomla-
danski). 
 
kolobar in oskrba
Želeni predhodni posevki pri 
česnu so kumare, rdeča pesa, 
paradižnik, korenček in ja-
gode, odsvetuje pa se sajenje 
česna po fižolu, grahu, kapu-
snicah in seveda čebulnicah. 
Na isto mesto česna tudi naj 
ne bi posadili prej kot v štirih 
letih. Ker česen zapusti gredo 
že poleti, so njegovi dobrodo-
šli nasledniki endivija, repa, 
koleraba, solata ali motovilec.
S česnom, medtem ko raste, 
nimamo veliko dela. Pred-
vsem moramo skrbeti, da 
gredo redno plevemo, najbo-
lje ročno, da ne poškodujemo 
glavic. Ob skromnejši rasti si 
pri oskrbi lahko pomagamo z 
naravnim vitaminskim kom-
pleksom Bio Plantella Vita 

(30 ml v 2 do 5 l vode/10 m² 
pri zalivanju ali 30 ml v 5 do 
10 l vode/100 m² pri škroplje-
nju po listih).
Čeprav je česen odporen 
proti boleznim, pa ga v letih 
obilnih padavin, kot je bilo 
letošnje, rada napade rja. 
Te glivične bolezni najlažje 
preprečimo, če rastline po 
vsakem večjem deževju po-
škropimo z naravnim priprav-
kom iz njivske preslice Bio 
Plantella Natur.
Plantellini strokovnjaki  
                  

V Sloveniji imamo večstoletno 
tradicijo pridelave česna (Allium 
sativum L.). To potrjujeta tudi dve 
priznani sorti česna kot avtohtoni 
sorti. Že od nekdaj smo ga Slovenci 
sadili in to nadaljujemo še danes, ko 
česen ponovno pridobiva ugled tako 
med pridelovalci kot potrošniki. 

česen sadimo pozno jeseni

Brezplačni nasveti  strokovnjakov agronomov:
080 81 22 in www.klubgaia.com

Naj vrtnarjenje postane vaš 
najljubši hobi.

Naročite se na priljubljeno 
revijo za vrtnarje!
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Novejša kvalitetna gradnja,  
pravilna vgradnja stavbnega 
pohištva in kvalitetno izve-
dena izolacija ovoja stavbe so 
ta netesna mesta odpravila in 
hišo »zatesnila«. Zato pa mo-
ramo za ohranjanje kvalitete 
bivanja bivalne prostore nujno 
ustrezno prezračevati.

Paroprepustnost oziroma 
koeficient difuzijskega upora 
»µ« pove, za koliko je odpor pri 
prehodu vodne pare pri dolo-
čenem materialu večji kot pri 
zraku, ki ima vrednost μ = 1. 
Nižja kot je vrednost μ, boljša 
je paroprepustnost materiala. 
Paroprepustnost polistirena 
(stiropor μ = 25-40) je izboljša-
na s perforacijo toplotno-izola-
cijske plošče po njeni debelini. 
Z izbiro premera luknjic in nji-
hovo gostoto na enote površine 
je dosežena odlična paropre-
pustnost (μ = 10–15). V praksi 
je morda paroprepustnost 
nekoliko nižja, ker se določena 
površina toplotno-izolacijskih 
plošč oziroma luknjic v njej 
pokrije z lepilom. 

Ko koeficient difuzijskega 
upora pomnožimo z debe-
lino materiala, dobimo »Sd 
vrednost«, ki pomeni zapor-
no vrednost za vodno paro, 
enakovredno debelino zračne 
plasti (v metrih). Primer: Sd 
vrednost 5 neke folije pomeni 
prepustnost te folije za vodno 
paro, enakovredno propustno-
sti 5 m zračne plasti. Paropre-
pustni sloji imajo Sd manjši od 
0,05 m, parne ovire imajo Sd 
od 0,05 m do 10 m, parne zapo-

re pa imajo zaporno vrednost 
večjo od 10.

Vlagi, ki se ustvarja v pro-
storu, moramo omogočiti, da 
se odvaja v okolico (difuzijsko 
odprta fasada). To dosežemo s 
tem, da so gradbeni materiali, 
ki si sledijo od znotraj navzven 
z  enako ali boljšo difuzijsko 
prehodnostjo. Tako vlaga, ki 
potuje s toploto, ne zaostaja v 
posameznih slojih fasadnega 
sistema. V kolikor je material, 
ki predstavlja parno oviro, na 
zunanji strani, se nam vlaga v 
obliki kondenza nabira na tem 
sloju in vlaži izolacijo, le ta pa 
navlažena ne »opravlja« svoje 
funkcije. Težav ne bo, če bodo 
lahke konstrukcije na notranji 
strani opremljene s parno ovi-
ro, ki ima 7-krat večjo vrednost 
»Sd« kot zunanji paroprepustni 
sloj. Če je to razmerje manjše, 
je v steni možna kondenzacija. 
Zato je najbolje, da difuzijo 
preverimo z izračunom, ki 
mora biti izveden v skladu z ve-
ljavnim standardom SIST 1025. 
Skoraj za vse fasadne sisteme 
velja, da pride na mejni povr-
šini med določeno gradbeno 
podlago (opeka, plinobeton) in 
toplotno izolacijo v zimskem 
času do kondenzacije vodne 
pare (pojav kondenzata), ki pa 
se v letnem obdobju izsuši. 

Fasadni tankoslojni siste-
mi z vgrajenimi ploščami iz 
ekspandiranega polistirena 
v kombinaciji z akrilnimi in 
silikonskimi zaključnimi ometi 
so za paro manj prepustni kot 

sistemi s ploščami iz mineral-
nih vlaken. 

Paroprepustni sistemi so pri-
merni za novogradnje in tudi 
pri kasnejši vgradnji toplotne 
izolacije. Objekt se lahko izsu-
šuje tudi po končani gradnji in 
že dokončanih tlakih, ometih 
in fasadi. Sistem ustreza vse 
strožjim standardom s podro-
čja toplotne zaščite in okolje-
varstvenim zahtevam.

Ali lahko iz notranjih pro-
storov odvajamo odvečno 
vlago skozi ovoj zgradbe brez 
prezračevanja oz. kako je  
z »dihanjem« hiše?
Štiričlanska družina s tuši-
ranjem, kopanjem, pranjem, 
likanjem, kuhanjem in zno-
jenjem dnevno upari 10 do 15 
litrov vode. To količino vlage 
je teoretično in praktično ne-
mogoče vsak dan odvesti skozi 
zidove, tudi če so stene gole. 
Stene brez ometov in fasade 

odvedejo 3–4 % vode, izolirane 
s stiroporom, odvedejo 1–2 % 
vode, izolirane z mineralno 
izolacijo pa 2–3 %. Zato je 
dodatno naravno, prisilno ali 
kombinirano prezračevanje 
nujno, saj z njim odvedemo 
nad 95 % »proizvedene« vodne 
pare v prostoru.

Paroprepustnost celotnega 
konstrukcijskega sklopa je še 
kako odvisna od paroprepu-
stnosti ostalih materialov, to 
posebej velja za osnovne in 
zaključne fasadne omete, ki 
morajo imeti dve večinoma 
nasprotujoči si lastnosti: dobro 
paroprepustnost ob hkratni 
visoki vodoodbojnosti.
Lucjan Batista, ENSVET  

paroprepustnost  
fasadnih sistemov

V svetovalno pisarno ljudje večkrat 
pridejo z vprašanjem, ali bo stena 
hiše še »dihala«, če jo obložimo z 
izolacijo. Starejše neizolirane hiše 
z vgrajenim starejšim stavbnim 
pohištvom niso »dihale«, ampak 
»puščale«. Skozi netesna mesta je 
bila hiša »prezračevana«, če smo 
odpirali okna ali ne. 
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•	 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

 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)

• porcelanski gres, 
keramične ploščice,  
mozaiki

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

hidromasažne kadi
• razrez kuhinjskih  

pultov, balkonskih obrob 
in stopniščnih elementov

 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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Do konca letošnjega septem-
bra se je na slovenskih cestah 
pripetilo 11.672 evidentiranih 
prometnih nesreč, v katerih je 
življenje izgubilo 72 udeležen-
cev v prometu, 552 je bilo hudo 
in 4.087 lažje telesno poško-
dovanih. Posamezni vozniki 
hitrosti in načina vožnje žal še 
vedno ne prilagodijo sposob-
nostim za vožnjo, stanju ceste 
ter preglednosti na njej, gostoti 
in drugim značilnostim prome-
ta, vremenskim razmeram ter 
značilnostim vozila in tovora. 
Ne zavedajo se, da je dovolj 
zgolj trenutek nepazljivosti, ki 
jim lahko popolnoma spre-
meni življenje, in da je lahko 
usodna že najmanjša napa-
ka. Še posebej v jesenskih in 
zimskih mesecih, ko so dnevi 
krajši, ceste spolzke, mokre pa 
tudi poledenele, so razmere za 
vožnjo bolj tvegane. 

Obenem so zaradi trenutne 
vsesplošne situacije posame-
zniki lahko manj zbrani, opu-
ščajo nekatere previdnostne 
navade ali so ohlapnejši pri 
spoštovanju prometnih pred-
pisov. Zato Agencija za varnost 
prometa in Policija kontinuira-
no pozivata vse udeležence v 
prometu k najvišji meri previ-
dnosti in doslednemu spošto-
vanju prometnih predpisov 
in razmer na cesti. Nastanek 
prometnih nesreč je v kar 93 % 
moč pripisati človeškemu rav-
nanju, zato Agencija za varnost 
prometa in Policija vse ude-
ležence v prometu pozivata k 
odgovorni, preudarni in strpni 

udeležbi v prometu. Spoštova-
nje in solidarnost do izjemnih 
naporov zdravstvenih de-
lavcev izkazujmo z največjo 
mero odgovornosti v prometu. 
Posebna opozorila so name-
njena preprečevanju udeležbe 
v prometu pod vplivom alko-
hola. V času prve epidemije 
je bil zaznan trend povečanja 
števila alkoholiziranih pov-
zročiteljev prometnih nesreč. 
Med vsemi alkoholiziranimi 
povzročitelji prometnih nesreč 
do konca maja, ki so jim izme-
rili nad 2 promila alkohola v 
krvi, jih je bilo skoraj 70 % v 
času epidemije.
 
varnost voznikov  
motornih vozil
Vozniki motornih vozil naj 
poskrbijo za dosledno pripe-
njanje z varnostnim pasom, 
med vožnjo naj ne uporabljajo 
mobilnega telefona, vozijo 
naj zmerno, poskrbijo naj za 
ustrezno varnostno razdaljo, 
za volan pa naj vselej sedejo 
trezni. Vožnja jeseni je speci-
fična. Razmere na cestah so 
nepredvidljive, med vremen-
skimi pojavi prevladujejo 
megla, nalivi, dež s snegom. 
Preden se vozniki odpravijo na 
pot, naj preverijo informacije o 
stanju na cestah, v času, ko je 
razglašena epidemija, naj spo-
štujejo tudi veljavne določbe 
odlokov. Krajši dnevi prinašajo 
za voznike različne pasti. Izo-
gnejo sem jim lahko z največjo 
možno mero previdnosti ter 
pravočasno pripravo vozila na 

jesenske in zimske razmere in z 
ustrezno menjavo pnevmatik.

varnost motoristov
Sicer so v prihajajočih mese-
cih na naših cestah le redki 
motoristi in mopedisti, a jih ob 
lepem vremenu, suhih cestah 
in milejših zimah lahko priča-
kujemo tudi jeseni in pozimi, 
sploh v priobalnem pasu. Če že 
morajo na pot, naj motoristi in 
mopedisti obvezno uporabljajo 
zaščitno opremo in čelado, hi-
trost vožnje morajo prilagoditi 
razmeram na cesti in dosledno 
upoštevati omejitve hitrosti. 
Pri tem naj nosijo svetla, od-
sevna oblačila in imajo vedno 
prižgane luči. Posebna previ-
dnost je nujna tudi zato, ker je 
asfaltna površina hladna in ne 
omogoča optimalne oprijemlji-
vosti pnevmatik z voziščem. 

varnost kolesarjev
Tudi kolesarji naj ob nujni poti 
poskrbijo, da je kolo brezhib-
no pripravljeno. Preverijo naj 
delovanje zavor, sprednje in 
zadnje luči ter zvonca, ustre-
zno naj napolnijo pnevmatike 
in poskrbijo, da so odsevniki 
ustrezno nameščeni. Upora-
bljajo naj kolesarsko zaščitno 
čelado, ki pomembno prispeva 
k večji varnosti, saj zmanjšuje 
težo posledic in poškodb glave 
od 40 % do kar 70 %. Kolesarji 
naj nosijo svetla, odsevna 
oblačila, med kolesarjenjem 
pa naj nikdar ne uporabljajo 
mobilnega telefona ali slušalk. 
Dosledno naj spoštujejo vsa 

prometna pravila in razmere 
na cesti ter se ne izpostavljajo 
tvegani vožnji.

varnost pešcev
Največ nesreč z udeležbo 
pešcev se zgodi v jesenskih in 
zimskih mesecih, ko so dnevi 
krajši, vidljivost slabša, ceste in 
pločniki pa spolzki. Pešci naj 
poskrbijo za dobro vidnost z 
odsevnimi telesi in površinami 
(kresničke, odsevni trakovi, po-
vršine na oblačilih in obutvi), 
saj aktivna raba odsevnih teles 
pešcu v temi in mraku lahko 
reši življenje. Uporabljajo naj 
prometne površine, namenjene 
pešcem, vedno naj se prepriča-
jo o varnem prečkanju ceste in 
se zavedajo, da imajo najkrajšo 
zavorno pot. Med hojo naj ne 
uporabljajo mobilnih telefo-
nov, ki odvračajo pozornost 
od dogajanja v prometu. Več 
različnih tujih raziskav kaže, 
da se reakcije pešca ob uporabi 
mobilnih telefonov zmanjšajo 
celo do 60 %. 
Neodgovorno izpostavljanje 
sebe in drugih tveganjem za 
najhujše posledice ne sodi v 
promet. Ravnajmo odgovorno 
in spoštljivo, naj bodo ceste 
prostor solidarnosti in ne obje-
stnega ravnanja. 
Javna agencija RS   
za varnost prometa
www.avp-rs.si   

Bodimo odgovorni tudi na cestah in 
izkažimo solidarnost do zdravstvenih 
delavcev. Slovenija se sooča z drugo 
razglašeno epidemijo, smo v obdobju, 
ko je sprejeta vrsta ukrepov za njeno 
zajezitev. Agencija za varnost prometa 
na vse udeležence v prometu naslavlja 
vrsto opozoril, nasvetov in priporočil 
za varno udeležbo na naših cestah.

koronavirus spreminja naša življenja, 
a prometna pravila ostajajo enaka
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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 

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

  • 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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Iz mestnega jedra se napoti-
mo proti krožnemu križišču v 
centru Izole (Trg republike) in 
pot nadaljujemo po Pittonijevi 
in naprej po Bazoviški ulici do 
križišča s Prešernovo cesto, ki 
jo prečkamo pri semaforju. Pot 
nadaljujemo po Kajuhovi ulici 
mimo trgovin vse do hitre ceste, 
ki jo prečkamo po nadvozu. Na 
drugi strani zavijemo levo na 
vzporedno lokalno cesto, ki jo 
po 200 m zapustimo proti desni 
in se po 100 m podamo levo str-
mo navzgor proti rumeno-zeleni 
hiši. Asfalt preide v beton, med 
oljčniki in vinogradi se hitro dvi-
gamo proti JV. Na levi opazimo 
kapelico, razgled proti Izoli in 
čez morje je vse bolj obširen, ob 
lepem vremenu v ozadju vidimo 
mogočne gore. Proti vrhu beton 
preide v makadam, ki nas pripe-
lje do asfaltne ceste Gažon–Ba-
redi. Smo na najvišji točki poti, 
zahteven vzpon je za nami, sledi 
sprehod po razglednem grebe-
nu in lahkoten spust. Krenemo 
po cesti desno do povezave 
Izola–Baredi (rjava tabla Izola 
desno), kjer hodimo rahlo desno 
do naslednjega razcepa. Cesta 
se spusti navzdol proti mestu, 
mi pa zavijemo levo (na drogu 
prometnega znaka 5 t rumeno-
-rdeča markacija pešpoti E6) in 
vodoravno naprej po grebenu 
mimo hiše, kjer se asfalt konča. 
Mogočnim pogledom v smeri 
morja se pridruži razgled proti 
notranjosti Istre vse do Buj in 
vrhov Čičarije v daljavi. Maka-
damska cesta nas med oljčniki 
in vinogradi pripelje do strmega 
asfaltnega vzpona. Pred njim 
zavijemo desno okrog zidu oljč-
nika z markacijo E6, nato levo 
in se po ožji poti, ki je kasneje 
na krajšem delu precej razdrta, 
spustimo na cesto Izola–Korte 
(tabla Šared). Po njej gremo levo 

in na naslednjem odcepu desno 
po asfaltu navzdol. Pot nadalju-
jemo do ceste Izola–Korte. Po 
njej gremo desno mimo postaje 
in na naslednjem odcepu ostro 
levo, kjer smo spet na osnov-
ni trasi. Po kratkem, strmem 
spustu se pot zravna in po 450 m 
pridemo do razcepa. Zavijemo 
desno na makadam, ki se prične 
močno spuščati do stanovanjske 
hiše Livade 10, pred katero tabli-
ca »Izola 20 min« na cipresi kaže 
levo navzdol. Kratek del asfalta 
v ovinku preide v kolovoz. Ta se 
strmo spusti do druge betonske 
ceste, ki se dviga iz doline. Po 
njej nadaljujemo desno 150 m 
navzdol do servisne ceste ob hi-
tri cesti, pa spet desno 170 m in 
levo skozi podvoz med obširne 
vinograde v Livadah. V rahlem 
spustu prečkamo nekdanjo 
železniško progo Parenzano 
do Južne ceste, nato levo in po 
pločniku do semaforiziranega 
križišča v Jagodju. Gremo narav-
nost naprej do razcepa, pa levo 
proti hotelom in po 30 m desno 
ob robu parkirišča z borovci 
pridemo do plaže v Simonovem 
zalivu pri ostankih rimske vile 
in pristanišča. Zavijemo desno 
in po sprehajalni poti ob morju 
in skozi Marino Izola pridemo 
do tržnice Lonka in TIC-a, kjer 
polni prijetnih vtisov zaključimo 
to krožno, izredno zanimivo 
panoramsko pot.
Turistično združenje Izola 
Fotografije: RIIBA

Nad Izolo se razprostira razgiban 
in slikovit teren mestnega zaledja, 
od koder lahko opazujete imenitne 
razglede, ki so še posebej lepi, ko se 
odenejo v jesenske barve. 

krajša pot na hrib 
(krožna pot p1)
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Indašnja iža je tradicionalna 
prekmurska hiša, obnovlje-
na z naravnimi materiali, 
in predstavlja pomemben 
spomenik stare ljudske arhi-
tekture. Sama notranjost hiše 
je opremljena z restavriranim 
rustikalnim pohištvom, am-
bient nas odpelje v pretekle 
čase, kjer se preprosto spoji-
mo s preprostostjo in mirom 
same narave. 

V velbani iži, ki je nekoč 
služila tudi kot hlev za živino 
se preteklost sreča z moderno 
sedanjostjo. Hiška leži na 
sredini kompleksa in ob njej 
je plavalni bazen. Ime je do-
bila po tradicionalnih velbih, 
ki so bili značilni za hlevsko 
poslopje delavsko-kmetijske 

družine na Goričkem v pre-
teklosti. V njej si boste lahko 
v tradicionalni krušni peči iz  
domače moke, ki jo nudimo, 
spekli sami svoj kruh. 

Konopljina iža je hi-
ška, ki kliče po pozornosti 
zaradi arhitekturne zasnove, 
načina izgradnje iz konoplje 
in naravnih materialov ter 
edinstvene notranje razpore-
ditve. Je edina novogradnja 
v turističnem kompleksu 
Goričke iže in ena izmed red-
kih hiš, pri katerih je glavno 
vlogo pri gradbenih materia-
lih igral konopljin pezdir. Na 
minimalni kvadraturi nudi 
velik izkoristek prostora  ter 
edinstveno udobno počutje. 
Evitel 

goričke iže ... kjer se preteklost
spogleduje s prihodnostjo

Sredi Krajinskega parka Goričko, 
v Križevcih, stojijo 3 prelepe 
goričke hiše: Indašnja, Velbana 
in Konopljina iža. Navdih zanje 
je bil način gradnje „kot nekoč“ 
in njihova obnova z naravnimi 
materiali. 

 070 610 088
 031 769 719
 info@goricke-ize.si
 www.goricke-ize.si

Evitel d.o.o.
PE Goričke iže
Križevci 216
9206 Križevci

V neokrnjeni naravi Goričkega blizu Murske Sobote vam 
nudimo prvovrstne apartmaje za oddih in sprostitev.

Vljudno vabljeni!

sprejemamo 
rezervacije 
za 2021 tudi 

s turističnimi 
boni.

slike: velbana iža z bazenom

slike: indašnja iža, savna v 
hrastovem sodu z jakuzzijem, 

konopljina iža
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Pri večini viroz gre za povišano 
telesno temperaturo, glavobol, 
suh kašelj, draženje v grlu, 
izčrpanost in mrazenje. Dejstvo 
je, da imamo imunski sistem 
različno močan in smo različno 
občutljivi na bolezni, tudi 
nalezljive.  Ko se v zaprtem 
prostoru srečamo z nekom, ki je 
virozen, bosta prenos te bolezni 
in obolevnost zelo različna, eni 
zbolijo, drugi se prehodno nekaj 
dni počutijo slabše, tretji pa 
ostanejo lahko povsem zdravi.
 
imunski sistem nas varuje
To, da delovanje imunskega 
sistema opisujemo z vojaškimi 
izrazi, ni samo prispodoba, telo 
je v resnici izpostavljeno vdorom 
mikroorganizmov, ki poskušajo 
poškodovati ali zavzeti naše 
telesno območje. Na voljo imamo 
sile, katerih naloga je, da se 
upirajo takim napadom. To so 
bele krvne celice.
Podoben pojav so strokovnjaki 
opazili in opisali pri 
izpostavljenosti ljudi 
rakotvornim snovem iz hrane 
ali okolja. Poglobljene študije 
so pokazale, da gre pri ljudeh 
za različno vitalen in učinkovit 
imunski sistem. 

ni vseeno, kaj jemo
Več raziskav o dejavnosti  belih 
krvničk je pokazalo, da se 
te odzivajo na hrano, okolje, 
telesno dejavnost in čustveno 
doživljanje. Velikega pomena je 
zdrava, uravnotežena prehrana, 
bogata z beljakovinami, 
nenasičenimi maščobnimi 
kislinami, antioksidanti 
iz skupine polifenolov in 
vitaminov ter mineralov. 
Beljakovine pospešijo presnovo 
in s tem proizvodnjo toplote v 
telesu, nujne so za vse encime 
ter za izgradnjo obrambnih 
celic imunskega sistema. Od 
vitaminov sta zlasti pomembna 
vitamin C in D, od mineralov pa 
najbolj cink in selen. Maščobe 
so zelo potrebne, toda izbiramo 
nenasičene maščobne kisline, 
zlasti omega-3 iz rib, lanenega 
semena, oljčnega olja. Jogurt 
deluje probiotično, tako krepi 
naše črevesne bakterije, ki 
sodelujejo pri krepitvi celic 
imunskega sistema.
Priporočam pogostejšo uporabo 
dodatkov k jedem, kot so: čili, 
rožmarin, ingver, ameriški 
slamnik, česen, kurkumo, 
čebulo, cimet, kumino, papriko.

pozitivna naravnanost in 
veselje
Obvladovanje čustev je v 
današnjem času posebnega 
pomena za krepitev imunskega 
sistema. Sem sodijo vse metode 
za preprečevanje učinkov 
kroničnega stresa, odpravo 
vseh strahov, depresivnega 
počutja in anksioznosti.  Dalj 
časa trajajoči stres vpliva na 
povečano izločanje kortizola 
in noradrenalina v telesu. Ti 
hormoni pripravijo telo na boj 
ali beg, povečajo sladkor in 
maščobe v krvi. Vemo pa, da 
so ti procesi hrana rakavim 
tumorjem, bodisi že razvitim 
ali latentnim (spečim). Izjemno 
pozitiven učinek imajo: 
prijetno sproščanje, smeh in 
urejen spanec (6–7 ur na noč). 
Sprejemanje samega sebe s 
svojimi vrednotami ter zdrava 
podpora okolice, družine 
in prijateljev delujejo zelo 
blagodejno na vitalnost našega 
imunskega sistema.
Prav poseben učinek na krepitev 
imunskega sistema  ima redna 
telesna dejavnost. Najbolj 
učinkovita je tista, ki uri vse 
telo, tako vse mišične skupine 
kakor tudi možgane. Med takšne 

vadbe sodita telovadba in tek, 
tudi  hitra hoja, plavanje, hoja 
v hribe, vsekakor pa nordijska 
hoja. 

čim več v naravo
Koristno je vsako gibanje v 
naravi, na čistem zraku, ki 
sprošča telo in psiho, kjer nam 
sončni žarki pomagajo ustvarjati 
zadostne količine vitamina D.  
Najbolje je kako uro ali več 
preživeti v naravi aktivno z 
lahkotnim gibanjem, v prijetni 
družbi brez stresa na čistem 
zraku, brez dima, smoga ali 
izpušnih plinov.

čist zrak in kopeli
Zelo koristne so hladno-tople 
kopeli, kjer končamo s toplo 
vodo. Priporočam tudi savno 
in masažo, ki pospešita obtok 
po vsem telesu ter izločanje 
škodljivih presnovkov iz telesa. 
Prezračimo vse prostore, 
zlasti spalnice. Izogibajmo 
se cigaretnemu dimu ter 
onesnaženemu zraku, ki 
dodatno draži sluznico dihal in 
povzroča več prostih radikalov 
v telesu.
Marjan Radetič, dr.med.
Zdravi in vitalni, Koper 

Močan imunski sistem je naša 
obramba pred številnimi napadi 
virusov in bakterij, ki se povečajo 
v hladnih mesecih. Ker se bližajo 
meseci viroz in prehlada, okužbe 
dihal, ki jih povzročajo različni 
virusi, moramo sami storiti kaj 
več za svojo odpornost. Trajanje 
viroz je od nekaj dni do enega 
tedna. Zdravljenje pri zdravniku je 
potrebno pri kroničnih bolnikih ter v 
primeru, da simptomi ne izginejo  
v enem tednu.

okrepite svojo odpornost

Prijave in vse informacije: 
051 397 998  ali 051 302 813                                                           

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

ki se bo začel po "covid ukrepih". 
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 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

 05 640 13 33
 darsen@siol.net
 www.darsen.si

Darsen d.o.o.
Polje 21 (Ruda center)
6310 Izola

CMYK - 0,0,0,80 (siva)
CMYK - 15,100,90,10 (rdeča)

DARSEN
S A L O N  P O H I Š T V A

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

Damjan Ženko s.p.
Gradiška cesta 5
5271 Vipava

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

• oprema poslovnih 
   prostorov

• avtotapetništvo
• tapeciranje kamperjev
• navtika
• ostali izdelki po meri

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

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

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

Damjan Ženko s.p.
Gradiška cesta 5
5271 Vipava
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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

Zakaj je kakovost baterije 
pomembna?
Slušni aparati so v seda-
njem času mnogo več kot 
ojačevalniki zvoka, saj so v 
njih vgrajeni zelo zmogljivi 
računalniki za natančno 
obdelavo zvoka. Poleg tega se 
mnogi slušni aparati zmo-
rejo medsebojno brezžično 
povezovati ali pa se povežejo 
z drugimi zvočnimi viri, kot 
je na primer televizija ali te-
lefon. Da vse deluje kot mora 
in čim dlje, je potrebno imeti 
kakovosten vir energije.

Koliko različnih tipov 
baterij za slušne aparate 
obstaja?
Na srečo samo štirje. Vsak tip 
je označen s številko in bar-
vo, kot je razvidno na sliki.

Zakaj imajo baterije nalep-
ko?
Baterije potrebujejo zrak, da 
se v njih aktivira energija. Za-
ščitna nalepka zapira luknji-
co za zrak na bateriji. Ko se 
nalepko odstrani, traja okoli 
eno minute, da se baterija 
aktivira. Prosimo, ne odstra-
nite nalepke, dokler baterije 
ne potrebujete, ampak jo 
odstranite tik pred uporabo. 
Če nalepko zalepite nazaj, s 
tem ne boste podaljšali časa 
delovanja baterije.

Kako shranjevati baterije?
Shranjujte jih v temperatur-
nem območju med 20 in 25°C. 
Vročina lahko skrajša čas 
delovanja baterije. Vlažno 
okolje, kot je na primer v 
hladilniku, ni primerno za 
shranjevanje.

Kako dolgo bo baterija 
delovala?
Čas delovanja baterije za 
slušni aparat je odvisen od 
mnogih dejavnikov, kot so: 
število ur uporabe na dan, 
vrsta in stopnja naglušnosti, 
zvočno okolje, temperatura 
in vlažnost, model slušnega 
aparata, vključene funkcije 
v slušnem aparatu, uporaba 
brezžičnih povezav, kvaliteta 
uporabljenih baterij. Delova-
nje baterije je lahko od nekaj 
dni do meseca dni.

Kam z izrabljenimi bateri-
jami?
Kot vse druge baterije tudi 
baterij za slušne aparate ne 
smete odlagati med gospo-
dinjske odpadke. Prosimo, 
zavrzite jih na ekološko 
odgovoren način – oddajte jih 
na ustreznem zbirnem mestu. 
Z veseljem jih sprejmemo tudi 
v AUDIO BM slušnih centrih, 
kjer poskrbimo za predajo 
zbirnim centrom.

Nakup baterij preko spleta 
– da ali ne?
DA, vendar bodite pri ta-
kšnem nakupu previdni. 
Predvsem bodite pozorni, da 
izberete baterije, ki so pre-
verjene kakovosti in z dolgim 
rokom trajanja. Primerjajte 
cene in ob tem bodite pozor-
ni tudi na morebitne skrite 
stroške (pakiranje, pošiljanje, 
odkup …).

V AUDIO BM spletni trgo-
vini (audiobm.si/trgovina) je 
nakup najugodnejši, saj poleg 
nizkih rednih cen dodatno 
nudimo tudi izjemno velike 
količinske popuste. Zago-
tavljamo pa le preverjene 
blagovne znamke baterij za 

slušne aparate. Prav tako 
ne spreglejte, da ne zaraču-
navamo nobenih dodatnih 
stroškov – plačate le naroče-
ne izdelke, ki vam jih v nekaj 
dneh na vaš naslov dostavi 
Pošta Slovenije. Vse baterije 

iz naše ponudbe so primer-
ne za vse blagovne znamke 
slušnih aparatov, ne glede na 
to, kje ste jih kupili.
Franci Urankar, AUDIO BM 

vse, kar morate vedeti 
o baterijah za slušne aparate

Kakovostna baterija je za brezhibno 
delovanje slušnih aparatov zelo 
pomembna. Prav tako je pomembna 
cena. V članku preberite informacije, 
ki vam bodo koristile pri kupovanju 
baterij za slušne aparate.
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Vsi lahko prispevamo k 
zmanjšanju zavržkov hrane 
s spremembo svojih nakupo-
valnih navad in ravnanja s 
hrano. 

Pri ZPS smo skupaj z Eko-
logi brez meja pripravili kon-
kretne nasvete za potrošnike, 
kako naj se tega lotijo: 

1. načrtujte obroke.
Pri odločitvi, kaj bo za kosilo 
ali večerjo, naj vas vodijo 
sestavine v hladilniku. Načr-
tujte dan ali teden vnaprej, 
poglejte, kaj imate na zalogi, 
in spremljajte roke uporabe 
živil v omari in hladilniku. 
Najprej uvrstite na jedilnik iz-
delke s krajšim rokom upora-
be. Najbolje bo, da si za teden 
vnaprej napišete jedilnik in 
se v trgovino odpravite le po 
manjkajoče sestavine.

2. v trgovino pojdite samo z 
nakupovalnim seznamom.
Preden se odpravite v trgovi-
no, preverite, kaj potrebujete. 
Pripravite nakupovalni se-
znam. V trgovino se odpravite 
siti, da vas ne bodo zamikala 
živila, ki jih ni na seznamu 
in jih pravzaprav sploh ne 
potrebujete. Kupite le toliko, 
kot veste, da boste pojedli. 

3. ne kupujte večjih količin 
le zato, ker so v akciji.
V trgovino se odpravite, 
ko nekaj zares potrebujete, 
kupite pa le toliko, kolikor 
potrebujete, in ne zato, ker je 
v akciji. Živila z zelo dolgim 

rokom uporabe, kot so kon-
zerve fižola in koruze, seveda 
lahko v shrambi počakajo 
dlje, a ne pozabite nanje. 
Naredite seznam živil, ki jih 
imate v shrambi, pripišite 
datume uporabe in najprej 
porabite tiste, ki jim bo rok 
prej potekel. 

4. skuhajte le toliko, kot 
boste pojedli, viške shrani-
te in porabite kasneje.
Hrano pred kuhanjem steh-
tajte, še posebej, če kuhate 
za več ljudi. Za glavni obrok 
bo zadostovalo 120–150 g 
svežega mesa in 200 g krom-
pirja ali 80–100 g testenin na 
osebo. Večina naših babic je 
bila pri družinskem kosilu 
vedno v strahu, da ne bomo 
šli lačni od mize, a danes se 
prej zgodi, da pojemo preveč 
kot premalo. 
Ostanke kosila ali večerje 
shranite v hladilniku in jih 
porabite naslednji dan. Za 
shranjevanje uporabite na-
menske steklene ali plastične 
posode s pokrovom, še bolj 
trajnostno boste ravnali, če 
ponovno uporabite stekle-
no embalažo od vloženih 
kumaric ali kompota. Tudi če 
jeste v restavraciji, naj vam 
preostanek obroka, ki ga 
niste mogli pojesti, zavijejo 
za domov. V restavraciji bodo 
namreč ostanki obrokov 
romali naravnost v smeti.  
 

5. živila zamrznite ali pre-
delajte.
Če ste nakupili preveč in 
veste, da sveže zelenjave ali 
mesa ne boste mogli porabiti 
do roka, živila zamrznite. Na 
vsako pakiranje napišite, kaj 
ste zamrznili in kdaj. Živila 
porabite v nekaj mesecih, 
nikar jih ne zamrzujte predol-
go, saj lahko izgubijo senzo-
rične lastnosti, ker nekateri 
encimi delujejo tudi pri zelo 
nizkih temperaturah. Zele-
njavo in sadje lahko predela-
te v različne juhe, kompote, 
omake, džeme, vložite v kis 
ali olje, pasterizirate in shra-
nite v steklenih kozarcih. 

6. naučite se pravilno 
shranjevati živila in spre-
mljajte rok uporabe.
Ko nakupujete, preverite 
rok uporabe živila in kupite 
izdelke z daljšim rokom, če 
veste, da jih ne boste kmalu 
pojedli. V večini trgovin ima-
jo posebno polico ali razdelek 
z znižanimi cenami živil tik 
pred iztekom roka uporabe. 
Bodite pozorni na to, kaj ima-
te v hladilniku in shrambi, 
živila s krajšim rokom imejte 
na bolj vidnem mestu in jih 

sproti razvrščajte. Večino 
svežih živil hranimo v hla-
dilniku, a nekaterim lahko to 
škodi. 

7. pomembna je kakovost, ne 
količina.
Namesto količini dajte pred-
nost kakovosti, kupujte lokal-
no in domače. Za kakovostna 
lokalna živila boste sicer 
odšteli nekaj več denarja, 
a s tem podpirate lokalno 
gospodarstvo in spodbujate 
slovenske kmete, da na traj-
nosten način pridelajo čim 
več hrane, ki konča na vaših 
krožnikih. A tudi pri lokalnih 
izdelkih bodite pozorni na 
način pridelave, uporabljene 
sestavine in hranilno vre-
dnost izdelkov. Ni nujno bolje 
le zato, ker je domače.
Zveza potrošnikov Slovenije 

Po podatkih Statističnega urada RS 
(SURS) je leta 2018 vsak prebivalec 
Slovenije le v gospodinjstvu po 
nepotrebnem zavrgel okrog 13kg 
užitnih živil. Številke so skrb 
vzbujajoče, a pri tem Slovenci nismo 
osamljeni, gre za globalni problem. 
In kaj lahko storite vi v vašem 
gospodinjstvu? Veliko!

zmanjšajte zavržke hrane! 
hvaležni vam bosta vaša denarnica in okolje. 
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Prekinitev trenda naraščanja 
novih primerov raka debele-
ga črevesa in danke ter celo 
manj novih rakov med vsemi 
prebivalci Slovenije, ne le 
med udeleženci presejanja, 
ki vključuje moške in ženske 
med 50. in 74. letom starosti, 
je ključni cilj presejalnega 
programa. 

Rak je v Sloveniji resen 
javnozdravstveni, socialni in 
ekonomski problem. Podatki 
kažejo, da je v Sloveniji rak 
debelega črevesa in danke 
med 5 najpogostejšimi raki 
pri obeh spolih skupaj. Za 
rakom debelega črevesa in 
danke povprečno vsako leto 
zboli več kot 1300 ljudi. S 
Programom Svit zmanjšuje-
mo število na novo zbolelih 
ljudi, saj lahko z odkritjem 
in odstranitvijo predrakavih 
sprememb preprečimo razvoj 
raka na debelem črevesu in 
danki. Opuščanje udeležbe 
v Programu Svit ima lahko 
resne posledice za zdravje.

V Program Svit se odzovi-
te redno, vsaki dve leti oz. 
vsakič, ko prejmete vabilo v 
presejalni program.

Rak na debelem črevesu 
in danki se v telesu razvija 
več let, preden se pojavijo 
prvi simptomi. Mnogokrat je 
takrat, ko simptome opazimo 
in pomislimo, da z našim 
zdravjem morda nekaj ni 
v redu, že pozno, zato je 
pomembno, da ukrepamo 

prej. Prav tako morebitne 
spremembe na steni črevesa 
ne krvavijo nujno pri vsakem 
odvajanju. Lahko se zgodi, 
da ravno v času, ko smo 
delali test, spremembe niso 
krvavele, torej krvavitve 
nismo mogli zaznati, kljub 
temu pa je možno, da se je 
v našem telesu bolezen že 
začela razvijati. Če pa se v 
program odzovemo redno 
vsaki dve leti, morebitno bo-
lezen pravočasno zaznamo 
in jo uspešno odstranimo.

delovanje programa  
svit v času razglašene 
epidemije 
Program Svit kljub spremi-
njajoči se epidemiološki situ-
aciji zaradi covid-19 še naprej 
deluje. Dr. Dominika Novak 
Mlakar, vodja Programa Svit, 
je ob tem povedala: »Sode-
lovanje v Programu Svit je 
varno za vse, ki so v njego-
vo izvajanje vključeni. Pri 
vabljenju in oddaji vzorcev 
blata posamezniki nimajo 
stika z drugimi osebami. Če 
je oseba nato vabljena na 
kolonoskopijo, se pregleda 
lahko udeleži zgolj, če nima 
povišane temperature ali 
znakov okužbe zgornjih 
dihal. Pri pregledu uporablja 
zaščitno masko, zdravnik in 
ostalo medicinsko osebje pa 
vso potrebno osebno varo-
valno opremo. Program Svit 
se je v preteklosti izkazal 

kot uspešen program in 
prepričana sem, da bo tudi 
v prihodnje imel pomembno 
vlogo pri varovanju zdravja 
prebivalcev Slovenije.« 

Z udeležbo v Programu 
Svit naredimo veliko za svoje 
zdravje in kakovost življenja, 
obenem pa pripomoremo k 
vzdržnosti in izboljšanju na-
šega zdravstvenega sistema. 
Zato vse, ki prejmete vabilo v 
program, močno spodbujajo, 
da se nanj tudi odzovete.

Obvestila o vseh morebitnih 
spremembah delovanja 
Programa Svit bodo sproti 
objavljena na spletni strani 
www.program-svit.si. 
Nacionalni inštitut za 
javno zdravje
www.nijz.si  

Od leta 2011 v Registru raka za 
Slovenijo beležijo občuten padec 
novih primerov raka debelega črevesa 
in danke. Med vsemi novo odkritimi 
raki v Sloveniji se je med letoma 
2007 in 2017 rak debelega črevesa 
in danke po pogostosti pomaknil z 
2. na 5. mesto, k čemur pomembno 
prispeva odstranjevanje predrakavih 
sprememb v Programu Svit. 

udeležba v programu svit 
lahko reši življenje
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