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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 21. 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

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

Servus d.o.o.
Kastelec 11c
6275 Črni Kal
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posadimo nove jagode

Na zelenjavnem vrtu imam 
tudi jagode. Iz poganjkov 
sem vzgojila svoje sadike, 
ker so res okusne sorte. 
Zanima me, kdaj jih lahko 
presadim in s čim bi jih po-
gnojila, ker imam na voljo 
majhen del vrta za jagode, 
velik skoraj 10 m2. Koliko 
let so lahko jagode na istem 
mestu?
Jagode presajamo ali sadimo 
nove sadike meseca aprila, 
ko se zemlja dobro ogreje 
in je toplo. Sadike vzgojimo 
sami iz živic, ki poganjajo iz 
matične rastline. Živice so 
zeleni poganjki, ki se ob stiku 
z zemljo lepo ukoreninijo. Do-
bro je menjati nasad jagod na 
3 leta, saj se jagodam poslab-
ša rodnost in poveča pojav 
bolezni in škodljivcev. Posa-
dimo jih na drug del vrta, čim 
dlje od dosedanjega nasada. 
Jagode potrebujejo srednje 
težka, zračna tla, bogata s 
humusom. Za površino 10 m2 
je najbolj enostavno upo-
rabiti organsko gnojilo Bio 
Plantella Nutrivit za jagode 
in jagodičevje, saj pakiranje 
1 kg zadostuje za to površino. 
Tako zagotovimo jagodam 
vsa potrebna hranila za celo 
rastno sezono, dobro cvetenje 
in plodove, bogate z vitamini. 
Sadike jagod sadimo 30 cm 
narazen, lahko jih razporedi-
mo v obliki »cikcak« in tako 
prihranimo prostor. Dober 
sosed jagodam so: česen, 
čebula, por, solata in špinača. 
Ne prenašajo dobro kapusnic 
(zelje, ohrovt, kitajsko zelje). 

Če so zraven jagod čebulnice, 
bo na jagodah manj bolezni 
in škodljivcev, saj čebulnice 
zmanjšajo pojav plesni in 
pepelovk. 

bujni lovorikovci

Za živo mejo okoli parcele 
sem pred 4 leti posadil lo-
vorikovce. Rastejo zelo po-
časi in imajo blede liste. Ali 
bi jih bilo treba pognojiti? 
Kdaj bi bil najprimernejši 
čas in s katerim gnojilom? 
Kdaj jih lahko obrežem?
Lovorikovec je zelo hvaležna 
in uporabna živa meja, ki 
zmanjša vpliv močnega vetra 
in tudi hrupa. Je pa tudi moč-
no in hitro rastoča rastlina, ki 
zraste vsako leto 60–90 cm. 
Da lovorikovci ne rastejo 
dobro ali zelo počasi, je po 
navadi vzrok v pomanjkanju 
hranil. Vsako leto jih spomla-
di pognojimo z modernim 
gnojilom Plantella Formula 
365 za okrasne rastline in žive 
meje. Velika prednost tega 
gnojila je, da ga potresemo 
le spomladi in vse leto hrani 
rastlino s potrebnimi hranili. 
V posebni membrani so shra-
njena hranila, ki se sproščajo 
glede na zunanjo vlago in 
temperaturo. Tako rastline ne 
moremo pregnojiti, temveč 
imajo na voljo vedno primer-
no količino hranil. Lovorikov-
ce porežemo spomladi, pred 
začetkom poletja, ko se je že 
razbohotila nova mlada rast, 
ki jo primerno skrajšamo in 
damo živi meji obliko.

skrb za vrtnice

Pred hišo imamo sonč-
no lego, kjer so posajene 
različne vrtnice, od grmov, 
plazečih, do vzpenjavk. 
Vsako leto pa se pojavijo 
plesni in pegavost. Obstaja 
kakšno naravno sredstvo za 
zmanjšanje bolezni? Ali so 
kakšne enostavne smernice 
za obrezovanje?
Vrtnice so res občutljive 
rastline za mnoge glivične 
bolezni. Priporočamo sajenje 
odpornih sort in primerno 
vzdrževanje. Na naraven 
način lahko pomagamo vsem 
vrtnicam, a je potrebno slediti 
nekaj pomembnim smerni-
cam. Uporabimo sredstvo na 
osnovi njivske preslice Bio 
Plantella Natur, s katerim 
rastline škropimo enkrat na 
teden. Zelo učinkovito je škro-
pljenje po vsakem dežju, saj 
se bolezni razvijajo v toplem 
in vlažnem okolju. Sredstvo 
ima dvojno delovanje: debeli 
celično steno rastlin in deluje 

tudi kontaktno, ker vsebuje 
žveplene spojine. Enostavne 
smernice za spomladansko 
rez vrtnic so, da je potrebno 
odstraniti stari les. Ves odmrl, 
polomljen, razpokan les izre-
žemo čim bliže tlom. Režemo 
0,5 cm nad zdravim brstom, 
pod kotom 45°. Pri grmičastih 
sortah odrežemo zdrave po-
ganjke na 5–8 očes. Pokrovne 
vrtnice odrežemo še nižje in 
tako vzpodbudimo rast novih 
poganjkov. Pri vzpenjavkah 
na 2-letnih poganjkih stran-
ske poganjke skrajšamo na 
10 cm in puščamo vse 1-letne 
poganjke, ki bodo cveteli pri-
hodnje leto. Pri vseh vrtnicah 
poganjke dobro zredčimo, 
saj bo tako manj bolezni. Ko 
začnejo vrtnice odganjati, 
jih pognojimo s Plantella 
Specialnim gnojilom za vr-
tnice in tako zagotovimo vsa 
potrebna hranila za rast. Med  
sezono jih dognojimo vsaj še 
trikrat. 
Plantellini strokovnjaki  
                  

Kadar naletite na vrtu na problem, 
ki terja strokovno pomoč, pokličite 
Plantelline strokovnjake na 
brezplačno številko 080 81 22, ki 
vam bodo pomagali z nasvetom. 
Tu smo izbrali za vas najpogostejša 
vprašanja in odgovore:

plantellini strokovni nasveti

za celo leto
= 10 številk17 €

080 81 22 ali gaia@klubgaia.com

Še nikoli 
tako ugodno! 
(za nove člane) 
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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

 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 

 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

 041 607 594
 vrtnarstvo.moskon@gmail.com

vrtnarstvo
moškon

Logo

Marko Moškon
Parecag 31
6333 Sečovlje

Velika izbira okrasnih
 rastlin za:

odprto: pon-sob

• balkone • vrtove • cvetlična korita •
•••

~ vrtnarstvo s tradicijo ~
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Že naše babice so iskale rešitve 
za zdrav in obilen pridelek. Na 
svojih vrtovih so pridelale najbolj 
okusno zelenjavo, jagode,
krompir in ostale povrtnine ter 
zelišča, ki so nujno potrebna v 
vsakem vrtu.
Vrtičkanje, delo z zemljo in ra-
stlinami, je krepilo telo in duha. 
Vseh teh dobrin pa ne bi bilo, 
če jih ne bi pridelali z ljubezni-
jo. Pričeli so zgodaj spomladi s 
skrbno obdelavo vrta ter v njega 
vkopali najboljše, da so zašči-
tili rastlino in njen koreninski 
sistem. Z leti je tempo življenja 
prisilil človeka, da je začel pose-
gati v naravo s človeku škodlji-
vimi sredstvi, vse z željo po hitri 
in večji količini pridelka, s tem 
pa zavedel človeštvo z instant 
zelenjavo brez okusa.
Naši predniki so se zanašali na 
naravo, da je za zdrav duh v zdra-
vem telesu potrebno spoštovanje 
sebe, narave ter sočloveka. Za 
obilen pridelek pa so uporabljali 
naravi prijazna sredstva za vzgo-
jo rastlin.

v ta namen smo razvili 
masko

MASKA® je organski izboljše-
valec tal z močnim repelentnim 
delovanjem, ki krepi koreninski 
sistem in ščiti rastlino pred ško-
dljivci, kot so bramorji, strune, 
sovke in polži.

MASKA® v granulah je grobo 
mleta koruza, aromatizirana z vo-
njem čebule, zelene in peteršilja, 
pridobljena na poseben način. 
Dodani vonji iz naravnih arom 
delujejo sekundarno kot odganja-
lo proti talnim škodljivcem iz 
rodu hroščev, strun, bramorja in 
tudi proti polžem.

MASKA® zaradi svoje sestave 
zelo dobro izboljšuje strukturo 
tal in vzpostavi ravnovesje med 
vodnim in zračnim režimom. 

Uporabljamo jo lahko pri sajenju 
in pridelavi vse zelenjave na vrtu, 
pri sajenju sadik sadnih dreves, v 
drevesnicah, kot tudi v vrtnar-
stvu ob sajenju okrasnih čebul-
nic in drugih okrasnih rastlin.

MASKA® se preprosto vtre v 
zemljo ob prekopavanju vrta oz. 
frezanju po celi površini ali z 
vmešavanjem v sadilni substrat 
ali pa ob sajenju drevnin v sadil-
no jamo. Še posebej jo priporo-
čamo sedaj ob sajenju krompirja, 
saj je mnogo tal okuženih od 
strun in bramorja.

V letošnjem letu smo dodali še 
dva nova tudi popolnoma na-
ravna EKO proizvoda za zaščito 
rastlin pred škodljivci.
 
MASKA® UNIVERZAL KZ je 
koncentriran macerat (rastlin-
ski izvleček) čebule, zelene in 
rabarbare, ki s svojim značilnim 
vonjem odbija odrasle krompirje-
ve hrošče in rastlinske uši. Inten-
zivni vonj ne vpliva na kakovost 
končnih pridelkov. Uporablja se 
preventivno pred prvim napa-
dom žuželk. Uporabimo ga lahko 
v vseh kulturah. Odlične rezulta-
te dosežemo, če smo predhodno 
pri sajenju uporabili MASKO 
organski izboljševalec tal.

MASKA® LIQUID je koncentri-
ran macerat (rastlinski izvleček) 
čebule, zelene, koprive in pekoče 
paprike, ki s svojim vonjem in 
okusom odvrača divje živali. 
Sredstvo se uporablja v sadjar-
stvu, v drevesnicah in v gozdar-
stvu z namenom zaščite rastlin 
pred napadi kuncev in drugih 
divjih živali. 

Proizvode MASKA®  za zaščito 
rastlin lahko kupite v Semenarni, 
vrtnih centrih Kalia in v vseh 
dobro založenih trgovinah s kme-
tijskim repromaterialom.
Agroproagro 

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

moč  narave  
za zaščito našega vrta

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

Agroproagro d.o.o.
Podlehnik 2c
2286 Podlehnik

 • 7 X UČINKOVITEJŠA 
• TAKOJŠNJI UČINEK
 • BREZ REZISTENcE

NOVA 
EdINSTVENA 

AKTIVNA
SNOV

pakiranje:  
1 kg

repelentno 
delovanje

proti 
škodljivcem

krepi
koreninski 

sistem
zaščiti 

rastlino
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V letu 2020 je policija ugotovila 
36.771 kršitev glede uporabe 
mobilnega telefona med vožnjo, 
v zadnjih devetih letih je tovr-
stnih kršitev za kar 100 %  več. 
Med kršitelji z 28,5 % prevladuje 
starostna skupina 35–44 let.  
Glede na kategorijo udeleženca 
v prometu prevladujejo vozniki 
osebnih vozil, teh je bilo kar 
62 % , sledijo vozniki tovornih 
vozil, ki jih je za skoraj četrti-
no vseh kršiteljev in kolesarji 
s 3,5 %. Tveganje za nastanek 
prometne nesreče je ob uporabi 
mobilnega telefona v prome-
tu po različnih mednarodnih 
raziskavah 4–23 krat večje. Tako 
ogrožamo sebe in druge, za 
nastanek nesreče pa je dovolj že 
majhna napaka.

v 11 mestnih občinah v štirih 
urah skoraj 1.500 voznikov 
med vožnjo uporabljalo 
telefon
Agencija za varnost prometa je 
v času nacionalne preventivne 
akcije izvedla terensko raziska-
vo, s katero so preverjali, kakšno 
je stanje uporabe mobilnih 
telefonov pri voznikih motornih 
vozil na vpadnicah v 11 mestnih 
občinah. V dveh intervalih, 
jutranjem in popoldanskem, so v 
času zgolj štirih ur zabeležili kar 
1.482 voznikov, ki so med vožnjo 
uporabljali mobilni telefon. Več 
kršiteljev, skupaj kar 841, je bilo 
v popoldanski konici, pri čemer 
izstopajo občine Celje, Novo me-
sto in Ljubljana. V jutranji konici 
je bilo skupaj 641 kršitev, največ 
na področju lokacij Koper, Celje, 
Novo mesto in Ptuj. Največje 
število kršitev v absolutnih 
številkah zjutraj in popoldan 
skupaj je bilo v Celju, skupaj kar 

295, sledita lokaciji Ljubljana in 
Novo mesto, obe z 234 kršitva-
mi. V dvotedenski akciji je sicer 
policija ustavila 3.590 voznikov, 
ki so med vožnjo uporabljali 
telefon.

mobilni telefoni močno 
vplivajo na kognitivne 
sposobnosti voznika
Telefoni motijo našo koncen-
tracijo, saj človek ni sposoben 
opravljati dveh miselnih operacij 
hkrati. 
Pozornost voznika je zmanjšana 
v kar treh vidikih zaznavanja in 
upravljanja:
- vidnem – namesto na cesto 
in okolje, je pogled usmerjen v 
zaslon telefona,
- telesnem – roke niso na vola-
nu ali krmilu vozila, temveč na 
napravi,
- miselnem – miselni procesi 
so usmerjeni v dogajanje, ki ga 
sporoča naprava.

kako dolgo razdaljo bi 
prevozili z zaprtimi očmi?
Če je voznik le 5 sekund osredo-
točen na telefon in ne na vožnjo, 
pri hitrosti 60 km/h prevozi 
razdaljo 83 metrov, v naselju pri 
vožnji 50 km/h pa prevozi 70me-
trov. Še večje tveganje je na avto-
cestah, kjer pri hitrosti 130 km/h 
v petih sekundah prevozi  
180 metrov, na hitri cesti pri 
vožnji 100 km/h pa prevozi 
139 metrov. Gre za podobno tve-
ganje, kot da bi takšno razdaljo 
prevozil z zaprtimi očmi. 
Pri voznikih so različne študije 
ugotovile tudi do 50 % slabši 
reakcijski čas kot pri vožnji v 
normalnih pogojih:
- počasneje zaznavajo prometno 
signalizacijo, 

- imajo daljši zavorni čas, 
- imajo zmanjšano zaznavanje 
okolice, 
- počasneje se odzivajo na ne-
predvidene dogodke, 
- imajo zmanjšano vidno polje, 
- vozijo s krajšo/neustrezno 
varnostno razdaljo, 
- ne zmorejo vzdrževati enako-
merne hitrosti vožnje,
- odziv na nepredvidene dogod-
ke je slabši,
- pogosto brez nadzora menjajo 
vozni pas.

v sloveniji med vožnjo 
telefonira 75 % voznikov
Vozniki, kolesarji in pešci se 
še vedno premalo zavedajo 
nevarnosti in tveganj, poveza-
nih z uporabo mobilnih tele-
fonov med vožnjo. Tudi zato je 
Agencija za varnost prometa v 
času nacionalne preventivne 
akcije izvedla terensko raziskavo 
uporabe mobilnih telefonov v 
prometu. Raziskava iz leta 2016 
je pokazala, da mobilne telefone 
med vožnjo uporablja kar 75 % 
voznikov. Trije od štirih vozni-
kov so med vožnjo telefonirali, 
vsak tretji (30 %) pa je pregledo-
val družbena omrežja. Približno 
7 % voznikov si je med vožnjo 
zapisovalo beležke, opomnike, 
5 % jih je brskalo po spletu, 3 % 
pa so uporabljali druge mobilne 
aplikacije. Pogovori med vožnjo 
v povprečju trajajo 5 minut, 
pisanje ali pregledovanje sporo-
čil vzame 3 minute, za pregled 
družbenih omrežij pa vozniki 
porabijo 4 minute. 

pogosta uporaba tudi med 
kolesarji in pešci 
Tudi med kolesarjenjem ne 
uporabljajmo mobilnega telefona 

ali slušalk za poslušanje glasbe, 
saj to pomembno vpliva na 
zaznavanje prometa in doga-
janja v okolici ter pravočasno 
reagiranje. Nemalokrat vidimo 
zamišljene pešce, ki s pogledom 
v mobilni telefon stopijo na 
prehod za pešce ali na kolesar-
sko stezo, in ne preverijo, ali so 
to storili dovolj varno. Pravo-
časnost in ustreznost reakcij 
pešca je zaradi uporabe mobil-
nih telefonov in pregledovanja 
družbenih omrežij zmanjšana 
do 60 %. 

v pričakovanju 
strožjih kazni
Uporaba mobilnega telefona 
predstavlja velik izziv na podro-
čju izboljšanja varnosti cestnega 
prometa. Agencija za varnost 
prometa v različnih preventiv-
nih akcijah na to opozarja že 
dalj časa, zato je predlagala 
spremembo Zakona o pravilih 
cestnega prometa, da se uporaba 
telefona med vožnjo opredeli kot 
prekršek, za katerega bi kršitelj 
poleg denarne kazni v višini 250 
evrov dobil tudi 3 kazenske toč-
ke. Ministrstvo za infrastrukturo 
je predlog Agencije upoštevalo v 
predlogu zakonske novele, ki je 
v postopku obravnave v Držav-
nem zboru.
Klic, sporočilo, všeček ali objava 
na družbenih omrežjih lahko 
počakajo. Za volanom ne bodite 
za ekranom, v prometu ne bodite 
na spletu!
Javna agencija RS za varnost 
prometa
www.avp-rs.si   

Mobilni telefoni so že vrsto let eden 
izmed večjih motilcev pozornosti v 
prometu. Vse bolj razširjen problem 
tudi v Sloveniji je vedno pogostejši 
dejavnik, ki dokazano povečuje 
tveganje za nastanek prometnih 
nesreč. 

za volanom ne bodite za ekranom, 
v prometu ne bodite na spletu!
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Ker nad trenutnimi razme-
rami nimamo nadzora, te za 
marsikoga lahko predsta-
vljajo velik izziv za duševno 
in telesno zdravje. Zato je 
pomembno, da poskrbimo za 
svoje dobro počutje, koli-
kor je v naši moči. To lahko 
storimo tako, da ohranimo 
ali vzpostavimo vsakdanjo 
rutino, ki vključuje aktivno-
sti za krepitev in ohranjanje 
zdravja. 

Vzdržujmo stike z družino, 
s prijatelji in sodelavci.
Če pogovor v živo ni mogoč, 
lahko s pomočjo telefona ali 
druge tehnologije vzdržu-
jemo stike tudi na daljavo. 
Pogovor z ljudmi nas lahko 
razbremeni in nasmeji.
Kaj lahko storimo? 
Pošljimo pismo, voščilo ali 
razglednico sorodnikom po 
navadni pošti, povabimo pri-
jatelje na zoom druženje ob 
kavi, organizirajmo online 
malico s sodelavci …

Vzpostavimo, ohranimo 
dnevno rutino.
Dan in teden si organiziraj-
mo tako, da bomo poleg de-
lovnih ali šolskih obveznosti 
imeli redne obroke, čas za 
gibanje in sprostitev, prosti 
čas, pogovore in počitek.
Kaj lahko storimo?
Načrtujmo si dan, naredimo 
seznam aktivnosti, ki jih v 
dnevu/tednu želimo opravi-
ti, določimo si čas za delo, 
sprostitev, druženje, gibanje 
in počitek …

Bodimo telesno aktivni. 
Poskrbimo, da smo čim bolj 
redno telesno aktivni v na-
ravi ali doma. Pomembno je, 
da si tudi pri delu ali šolanju 
od doma vzamemo čas za 
aktivne odmore.
Kaj lahko storimo?
Pojdimo peš v trgovino, na 
pošto ali v knjižnico, pri-
družimo se Zimski gibanici, 
izzivu zbiranja minut aktiv-
nosti na FB strani Zgeni.se, 
kjer so zbrani tudi nasveti in 
videoposnetki z vadbami, ki 
jih lahko izvajamo doma.

Posegajmo po zdravi in 
uravnoteženi prehrani, 
ki vsebuje dovolj sadja in 
zelenjave. 
Izogibajmo se prekomerne-
mu uživanju kofeina, alkoho-
la in psihoaktivnih snovi.
Kaj lahko storimo?
Izdelajmo si tedenski jedil-
nik, poiščimo recept za manj 
kalorično sladico,  preizku-
simo nov recept za zdravo 
malico …

Poskrbimo za zadostno 
količino spanja. 
Poskusimo vsak dan vstajati 
in hoditi spat ob približno 
isti uri.
Kaj lahko storimo?
1 uro pred spanjem počnimo 
nekaj sproščujočega, berimo 
knjigo, poslušajmo glasbo, 
počnimo nekaj, kar nas 
sprošča. 

Vzemimo si čas za sprostitev.
Izberimo aktivnosti, ob 
katerih se počutimo dobro. 
Lahko poiščemo nov hobi, se 

naučimo nove spretnosti ali 
pa novih tehnik sproščanja.
Kaj lahko storimo? 
Vzemimo v roke knjigo, poi-
ščimo online tečaj risanja ali 
fotografiranja, naučimo se 
splesti ali nakvačkati šal. 

(P)ostanimo solidarni in 
pomagajmo drugim. 
Potrudimo se, da nastala 
situacija ne bo ogrozila načel 
solidarnosti in človečnosti. 
Pomislimo tudi na druge, 
predvsem na ranljive skupi-
ne prebivalstva (npr. social-
no ogroženi, starejši idr.), ki 
potrebujejo pomoč.

Možnosti: v posredovalnici 
prostovoljskih del lahko tudi 
v času epidemije preverimo, 
kje je potrebna pomoč pro-
stovoljcev. Na spletnih stra-
neh različnih humanitarnih 
organizacij (Zveza prijateljev 
mladine Slovenije, Rdeči križ 
Slovenije, Škofijska Karitas, 
Humanitarček idr.) preve-
rimo aktualne dobrodelne 
akcije.

Uporabimo veščine, ki so 
nam bile v preteklosti že v 
pomoč v stresnih situaci-
jah in izzivih. 
Pomislimo, kako smo se v 
preteklosti soočali s stresni-
mi situacijami in izzivi, ka-
tere strategije so se takrat iz-
kazale za uspešne in kaj nam 
je pomagalo, da smo lažje 

obvladovali svoja čustva in 
hitreje rešili težave. Poskusi-
mo prenesti te strategije tudi 
v zdajšnjo situacijo in jih po 
potrebi prilagoditi.

 
Obrnimo se po strokovno 
pomoč, če je stiska prehuda. 
Vsak se kdaj počuti slabše ali 
brez volje. Če slabo počutje traja 
dlje časa in če prej našteto ne 
pomaga, poiščimo pomoč. To ni 
znak šibkosti ali poraza, temveč 
znak skrbi zase.

Brezplačni telefon za psi-
hološko podporo prebival-
cem ob epidemiji Covid-19: 
080 51 00 (24 ur/na dan, 
vsak dan). Ostale vire pomo-
či in gradiva najdete na naši 
spletni strani.

Telefonska podpora pa je 
na voljo tudi v (vašem) zdra-
vstvenem domu. Seznam 
s telefonskimi številkami 
in razpoložljivimi termini 
svetovalcev v zdravstvenih 
domovih je na voljo na naši 
spletni strani.  
Nacionalni inštitut za 
javno zdravje
www.nijz.si  

Epidemija pred nas postavlja 
posebne izzive in vnaša spremembe 
v naš vsakdanjik. Spreminja se naša 
dnevna rutina, več časa preživljamo 
doma – dom je postal delovno mesto, 
igralnica ali učilnica, kuhinja in 
mogoče tudi telovadnica. 

poskrbimo 
za svoje dobro počutje
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 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

 068 627 340
 int.transf@gmail.com

International Services ZM d.o.o.
Bazoviška cesta 16a
6240 Kozina

· poslovne poti · izleti · poroke 
· na letališča · na trajekte · na žure

· avto · limuzina · 7-prostorni kombi 
· 8-prostorni kombi · 20-prostorni minibus

prevozi oseb

 040 211 227
 sandra@soriental.si 
 www.soriental.si 

Asmir Zulić s.p.
Ferrarska ulica 10
6000 Koper

ples in uživanje, kar iz udobja svojega doma
plesni programi prav za vse :

• beginner 1 • beginner 2 • master class • master class + 

uživaš v plesu? so ti všeč orientalski ritmi? 
zaplešite z nami! 

 05 654 05 20
 041 764 048
 mesnica.alan@gmail.com

Alan Košanc s.p.
Spodnje Škofije 207
6281 Škofije

• izbrana kakovost slovenskega   
  mesa in mesnih pripravkov
• naša specialiteta je uležano
  goveje meso
• pripravljamo meso za žar
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Našo pot začnemo na par-
kirišču pri Gostilni Švab v 
Hrastovljah, kjer se usme-
rimo do križišča s kapelico, 
nato nadaljujemo desno po 
cesti v Dol, ki leži v zatrepu 
doline za ogromnim nasipom 
železniške proge. Na razcepu 
sredi vasi Dol (smerna tabla 
za Zanigrad) zavijemo desno 
za hišami navzgor, zapusti-
mo asfalt in se usmerimo 
proti jugovzhodu proti koncu 
doline po kolovozu, ki se 
zmerno dviga in prečka pro-
go. Višje se z leve priključi 
pot iz Zazida, mi pa nadalju-
jemo naravnost in se v nekaj 
daljših zavojih vzpnemo na 
travnate planjave Kuka nad 
Movražem. Odpre se imeni-
ten razgled na vse strani in 
čaka nas najlepši del poti 
po razglednem grebenu. Ko 
pridemo na križišče kolo-
vozov, se usmerimo desno 
(naravnost vodi pot v Mo-
vraž, levo v Rakitovec) in se 
držimo kolovoza, ki poteka 
skoraj po vrhu grebena proti 
severozahodu, najprej malo 
navzdol, nato pa vodorav-
no nad Smokvico in rahlo 
navzgor na Lačno, kjer se 
lahko povzpnemo na razgle-
dni stolp, saj nam imeniten 
razgled zakriva borov gozd. 
Od tu se lahko strmo spusti-
mo v Hrastovlje in celoten 
krog skrajšamo na polovico. 
Osnovna pot se nadaljuje v 
isti smeri ravno in se zač-
ne spuščati proti Kubedu. 
Pripelje nas na glavno cesto 
Kubed–Gračišče, mi pa se 
pri kapelici usmerimo desno, 
prečkamo glavno cesto, na-
daljujemo pot po pločniku in 
kmalu zavijemo levo, strmo 

po klancu navzgor med hiše. 
Za hišami se desno, mimo 
velikega spodmola, pov-
zpnemo na steno, nad katero 
stoji srednjeveška cerkev sv. 
Florjana iz leta 1860. Zanimiv 
je zvonik iz belega kraškega 
kamna, peterokrake oblike, 
ki je služil obrambnim name-
nom, saj so se tukaj skrivali 
ljudje pred Uskoki in Turki, 
ki so v naše kraje vdirali v 15. 
in 16. stoletju. Hojo nada-
ljujemo desno navzdol po 
poti do čistilne naprave in 
spet desno do ostrega ovinka 
glavne ceste. Prečkamo glav-
no cesto in pot nadaljujemo 
po kolovozu v isti smeri proti 
dnu doline. Pot se za kratek 
čas zravna, nato pa začne ra-
hlo dvigati proti Hrastovljam. 
Kolovoz počasi zavija levo in 
nas pripelje na izhodišče. Po 
zanimivem pohodu se lahko 
okrepčamo v vaški gostil-
ni ali na turistični kmetiji. 
Lahko obiščemo Pohlenovo 
galerijo, park avtohtonih 
rastlin in živali,  prodajalno 
suhomesnih izdelkov ter si 
ogledamo znamenite freske 
Mrtvaški ples v romanski 
cerkvici sv. Trojice iz 15. 
stoletja ali pa zasebno zbirko 
predmetov iz 1. in 2. svetovne 
vojne Grozdana Pohlena.
Zavod za mladino, kulturo 
in turizem Koper 

Slovenska Istra je resnično posebna, 
saj na tako majhnem območju skriva 
nešteto prikupnih možnosti za 
odkrivanje zanimivih in navdihujočih 
zgodb, skritih, neodkritih kotičkov ter 
osupljivih razgledov. 

po poti dediščine hrastovelj 
in okolice (P2)
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Sama telesna teža nam ne pove 
dosti o telesni sestavi. Tudi pri 
debelosti je zelo pomembno, ali 
se maščoba nabira enakomerno 
v podkožju, na zadnjici, stegnih 
ali se kopiči na trebuhu. Včasih 
je lahko ITM v mejah normale, 
obseg pasu pa povečan.

visceralna maščoba
Ko ima posameznik povečan 
obseg trebuha, je vedno 
povečana tudi maščoba v 
trebuhu, ki obdaja notranje 
organe: jetra, črevesje, želodec, 
vranico, slinavko, velike žile …  
To maščobo imenujemo 
visceralna maščoba. Kopiči se 
tudi v samih notranjih organih. 
Bistveno se zviša tveganje za 
diabetes tip 2, povišan krvni 
tlak, povišan holesterol in 
druge maščobe v krvi. S tem se 
poveča nevarnost pojavljanja 
srčno-žilnih bolezni, infarkta in 
možganske kapi ter obolevanje 
za rakava obolenja (zlasti 
na dojki in črevesju). Zelo 
obremenjujoč je tudi vpliv na 
dihala in gibala.

Lahko rečemo, da so tisti, 
ki se jim maščoba kopiči na 
zadnjici in na stegnih, manj 
ogroženi, ker je maščoba 
pretežno v podkožju in manj 
okrog  notranjih organov. Ti 
imajo telesno postavo v obliki 
hruške. Tisti z obliko jabolka 
pa so veliko bolj ogroženi, več 
zbolevajo in njihova življenjska 
doba je precej krajša. Ob tem je 
treba izpostaviti, da se ne glede 
na obliko telesa posebno po 50. 
letu starosti tudi pri ženskah 
začne kopičiti maščoba bolj 
okrog pasu, četudi se jim je prej 

kopičila predvsem na stegnih, 
bokih in zadnjici. Pri moških se 
običajno v vseh obdobjih bolj 
kopiči na trebuhu. Približno 
polovica visceralne maščobe je 
v podkožju, druga polovica pa 
okrog notranjih organov.

britanska študija
V dobrih 20 let trajajoči raziskavi 
so britanski znanstveniki 
proučevali obliko telesa 
(somatotip), obseg pasu, telesno 
težo in indeks telesne mase 
pri 7.500 prostovoljcih. Svoje 
ugotovitve so nato primerjali 
z izsledki ameriških raziskav, 
ki so se osredotočile predvsem 
na telesno težo in ITM. Pri tem 
so britanski znanstveniki z 
metaanalizo ugotovili, da ljudje, 
ki uspejo obseg svojega pasu 
ohraniti manjši od polovice 
svoje višine, živijo dlje in so bolj 
zdravi. Potrebno je upoštevati 
škodljiv vpliv visceralne 
maščobe na zdravje, ki se odraža 
v povečanem obsegu pasu, na 
drugi strani pa povečani telesni 
teži botruje tudi povečana 
mišična masa, ki ne ogroža 
zdravja, nasprotno zagotavlja 
kakovostno in dolgo življenje. 
Za odraslo žensko je optimalen 
obseg pasu do 80 cm, pri moških 
pa do 94 cm.

nezdrava prehrana  
in veliko sedenja
Porast koncentracije glukoze 
v krvi je poglavitni fiziološki 
dražljaj, da trebušna slinavka 
začne izločati inzulin. Ta ima 
nalogo prenašalca krvnega 
sladkorja preko membran celic 
v same celice. Inzulin vpliva 

tudi na presnovo maščob, 
saj vzpodbudi shranjevanje 
in blokira mobilizacijo ter 
izgorevanje maščobnih kislin. 
Pri nezdravem prehranjevanju, 
kot je prekomeren vnos hrane, 
preveč sladkorja ali maščob, 
nastane povečano izločanje 
inzulina – hiperinzulinizem, 
ki je poglavitni razlog, da se 
redimo. Ob večji koncentraciji 
inzulina v krvi se vsa odvečna 
hranila pospešeno shranjujejo v 
obliki maščob, tako v podkožju 
kot med notranjimi organi. Pri 
fizični neaktivnosti in veliko 
sedenja se pojavlja centralna 
debelost, ko se maščoba 
nabira predvsem na trebuhu 
in med notranjimi organi. Ko 
hiperinzulinizem traja dalj 
časa, se telesne celice vse slabše 
odzivajo nanj, tako postane 
inzulin sčasoma neučinkovit 
(inzulinska rezistenca). To 
stanje postopoma vodi v 
sladkorno bolezen tipa 2, z vsemi 
posledicami, predvsem moteno 
presnovo ogljikovih hidratov, 
maščob in beljakovin. 

Nezdrava prehrana in nezdrav 
življenjski slog sta v današnjem 
času ključna vzroka za epidemijo 
debelosti ter za strmo naraščanje 
števila sladkornih bolnikov.

Že dolgo je znano, da je tudi 
stres kriv za trebušno debelost. 
Ko smo pod stresom, se v 

telesu izloča stresni hormon 
kortizol, ki poruši presnovno 
ravnovesje v telesu in povzroča 
nalaganje visceralne maščobe. 
Pri ljudeh z obilo visceralne 
maščobe se razvije skupek 
kliničnih in presnovnih znakov, 
ki jih imenujemo metabolični 
sindrom.

odprava resnih zapletov
Sprememba načina življenja, 
ki vključuje znižanje telesne 
teže, zmanjšanje obsega 
pasu, zdravo prehrano in 
redno fizično aktivnost, je 
ključnega pomena za zdravo 
hujšanje, preprečevanje 
in ukrepanje pri sladkorni 
bolezni. Z ustrezno prehrano 
zmanjšamo ali odpravimo 
inzulinsko rezistenco. Redna 
aerobna vadba pa pomaga za 
odpravo presnovnih motenj in 
mobilizacijo shranjene maščobe, 
zlasti visceralne maščobe med 
notranjimi organi in na trebuhu. 
S tem zmanjšamo obseg svojega 
pasu. Za to so zlasti učinkovite 
dinamične vadbe, ki vključujejo 
treniranje mišic trupa, 
zlasti trebušnih mišic. Poleg 
usmerjenih vadb v prostoru so 
zelo učinkovite: nordijska hoja, 
tek, tenis, hitra hoja, hoja v 
hribe, plavanje.
Marjan Radetič, dr.med.
Zdravi in vitalni, Koper 

Obstajajo novejše raziskave, ki 
za oceno zdravstvenega stanja 
posameznika dajejo prednost 
obsegu pasu pred indeksom telesne 
mase (ITM), saj je oseba s povečanim 
obsegom pasu kar 4 krat bolj 
ogrožena za nastanek kroničnih 
bolezni sodobnega časa. 

obseg pasu pomembnejši od itm

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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 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

30 % oseb, starih 70 let ali več, 
uporablja slušne aparate. Pri 
mlajših odraslih, starih med 20 
do 69 let, slušne aparate upo-
rablja 16 % oseb. Gre za osebe, 
ki bi imele od slušnih aparatov 
dejansko korist, a se tega ne 
zavedajo ali težave (še) zanikajo.
Zagotovo se strinjamo, da je 
težko imeti ob sebi družinskega 
člana ali prijatelja, ki se bori z 
zanikanjem izgube sluha, če-
prav obstaja možnost, da bi mu 
lahko slušni aparati pomagali 
in s tem zelo povečali kakovost 
življenja. Nerehabilitirana 
naglušnost dolgoročno prinese 
številne težave, poveča se tudi 
tveganje za depresijo in razvoj 
demence.

če vaša ljubljena oseba 
zanika naglušnost
Predlagajte ji, da boste kar sku-
paj obiskali slušni center in brez-
plačno informativno preverili 
sluh z avdiometrom. Tam boste 
poleg meritve sluha deležni 
tudi brezplačnega strokovnega 
svetovanja – če bo ugotovljena 
naglušnost, boste napoteni k 
specialistu ORL, da opravite 
celovit ORL pregled.

zmotno prepričanje, 
da so slušni aparati  
velik strošek
Kakovostni standardni slušni 
aparati se dobijo tudi preko 
naročilnice, ki vsakih 6 let 
pripada naglušni osebi preko 
ZZZS. Pojasnite najbližjim, da so 
slušni aparati, ki ne presegajo 
cenovnega standarda, popolno-

ma brezplačni. Osebe, ki želijo 
boljše slušne aparate, pa jih 
najprej brezplačno testirajo in se 
šele nato odločijo za tip slušnih 
aparatov, ki jih bodo dolgoročno 
nosili. Doplačilo razlike med 
cenovnim standardom in ceno 
nadstandardnega slušnega 
aparata sledi šele po uspešnem 
testiranju.

obrnite se na prijatelje, ki 
uporabljajo slušni aparat
Dodaten način, kako spremeniti 
miselnost ljubljene osebe glede 
slušnih aparatov je, da se obrne-
te na prijatelje, ki jih že upora-
bljajo. Povprašajte jih po nasvetu 
in njihovih izkušnjah. Večina 
oseb, ki uporablja novejše 
slušne aparate, je z njimi izredno 
zadovoljna, saj so slušni aparati 
z novimi tehnologijami bolj 
udobni za uporabo, predvsem 
pa bolj učinkoviti pri razumeva-
nju govora, tudi v zahtevnejših 
slušnih okoljih.

razblinite napačne  
predstave o slušnih  
aparatih
Slušni aparati so se v zadnjih 
letih močno izboljšali. V prete-
klosti so bili tudi precej večji od 
sedanjih. Mnogi modeli niti ne 
potrebujejo več baterij, saj jih je 
čez noč mogoče zelo preprosto 
napolniti, delujejo samodejno, 
omogočajo prostoročno telefoni-
ranje …

Naslonite se na študije, ki 
dokazujejo, da slušni aparati 
dokazano upočasnjujejo upad 
kognitivnih sposobnosti, da po-

magajo pri delovanju možganov 
in spominu, da lahko zmanjšajo 
tveganje za demenco itd.

naravno je, da vid in sluh  
s starostjo pešata
Primerjajte slabši vid s slabšim 
sluhom. Za oboje je normalno, 
da s starostjo peša. Za boljši vid 
poskrbimo, kaj pa za boljši sluh? 
Poudarite, kako pomembno je 
poskrbeti za sluh.

kdaj po slušni aparat
Slušne aparate se začne upo-
rabljati, ko zdravnik specialist 
ORL postavi zanj indikacijo in 
izda naročilnico. To pomeni, da 
je slušni aparat že potreben in bi 
imela naglušna oseba od njega 
korist – a najprej si je potrebno 
naglušnost sploh priznati in jo 
izmeriti.

 
 

ste vedeli, da je prosta 
izbira dobavitelja vaša 
pravica? 
Dobavitelja slušnih aparatov 
si morate izbrati sami, saj je to 
vaša odgovornost. Svetujemo, 
da obiščete več ponudnikov 
in primerjate: slušne aparate, 
cene, možnosti brezplačnega 
testiranja, strokovnost, razpo-
ložljivost usposobljenih slušnih 
akustikov, dostopnost lokacije 
od vašega doma (ne glejte, kako 
blizu je ORL ambulanti), korek-
tnost, garancijo, servis, plačilne 
pogoje, mnenja drugih strank …

Vabljeni na brezplačni test slu-
ha z avdiometrom. Meritev lahko 
brezplačno opravite v katerem-
koli od 14 AUDIO BM slušnih 
centrov po Sloveniji. Prosimo za 
predhodno rezervacijo prostega 
termina. Napotnica ni potrebna.
Franci Urankar, AUDIO BM 

kako pomagati ljubljenim osebam,
ki zanikajo naglušnost

Pešanje sluha in vida s starostjo je 
naravno. Zavedanje, da ne slišimo več 
dobro oziroma tako kot smo včasih, 
težko sprejme večina ljudi. Na žalost 
si pri sluhu veliko ljudi ne pomaga in 
se še naprej bori skozi svoje vsakdanje 
življenje (dokler ni vse težje), namesto 
da bi sprejeli svojo novo resničnost in 
pravočasno poiskali pomoč. 
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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

 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)

 07 384 62 00
 ponudba@bmigroup.com 
 www.bmigroup.com/si

BMI Adriatic Škocjan, d.o.o.
Dobruška vas 45 
8275 Škocjan
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Ta pojav imenujemo tudi »ne-
kontrolirana izmenjava zraka«, 
če ga omenjamo v povezavi 
z vlažnostjo zraka, pa tudi 
»konvekcija vodne pare«. Gre za 
proces, ki je lahko za nekaj 10 
velikostnih razredov večji (po 
hitrosti dogajanja in po količini 
vodne pare) od difuzije vodne 
pare, ki poteka skozi gradbene 
konstrukcije. Tudi gradbeno 
fizikalne posledice so pogosto 
lahko izrazitejše. Netesna mesta 
v konstrukciji opišemo z izrazom 
»konvekcijski toplotni mostovi«. 
Kritična območja za nastanek 
tovrstnih toplotnih mostov so 
zlasti vsi preboji konstrukcij 
(npr. z instalacijskimi vodi), stiki 
in križanja konstrukcij, obod 
stavbnega pohištva pa tudi npr. 
okenske pripire.

Neustrezna zrakotesnost stavb-
nega ovoja se negativno odraža 
na energijskem (toplotne izgu-
be), ekonomskem (obratovalni 
stroški) in gradbeno fizikalnem 
(kondenzacija vodne pare) 
področju, slabo pa vpliva tudi 
na bivalno ugodje v prostoru (ob-
čutek prepiha, večja temperatur-
na asimetrija). Najneprijetnejši 
so navadno problemi gradbeno 
fizikalne narave. Vodna para 
lahko na svoji poti skozi netesen 
ovoj kondenzira, kar v določenih 
primerih povzroči prekomerno 
navlažitev gradbenih materialov, 
poslabšanje njihovih lastnosti 
in celo fizičen propad (porušena 
struktura, gnitje ipd.). Tudi po-
vršina konstrukcije ob netesnem 
območju se lahko podhladi pod 
temperaturo rosišča, kar pov-
zroči površinsko kondenzacijo 
vodne pare in v nadaljevanju 
razvoj plesni. Netesna mesta 
pogosto prepoznamo tudi že po 
izrazitejšem odlaganju prahu 

in nečistoč iz zraka na površini 
konstrukcij.

Zrakotesnost je lahko problem 
tako pri masivni kot pri lahki 
(montažni) gradnji, čeprav je na-
vadno pri slednji zaradi narave 
izvedbe konstrukcij pogostejši, 
posledice pa so izrazitejše. 

Blower Door test je diagnostič-
no orodje za merjenje zrakote-
snosti stavb in posameznih pro-
storov in omogoča lociranje mest 
prehoda (uhajanja) zraka skozi 
njen ovoj v zunanjost ali druge 
predele stavbe (npr. garažo, pod-
strešje …). Meritve zrakotesnosti 
stavb se uporabljajo za različne 
namene, vključno z: 
- dokumentiranjem zrakotesno-
sti stavbnega ovoja, 
- ocenjevanjem stopnje naravne 
infiltracije v hišah, 
- merjenjem in dokumentiranjem 
učinkovitosti izvedenega te-
snjenja stavbe ali posameznega 
prostora in 
- merjenjem pretoka zraka skozi 
prezračevalne sisteme.

Oprema za Blower Door test je 
sestavljena iz močnih, umerje-
nih ventilatorjev, ki so v času 
izvajanja testa ustrezno vgrajeni 
v okvir zunanjih vrat. Ventila-
torji usmerjajo zrak v stavbo ali 
izven nje in s tem povzročijo 
tlačno razliko med notranjostjo 
in zunanjostjo. Tlačna razlika 
povzroči pretok zraka skozi vse 
odprtine in netesna mesta v zu-
nanjem ovoju stavbe. Na podlagi 
hkratnih meritev pretoka zraka 
skozi ventilator in njegovega 
vpliva na zračni tlak v notranjem 
prostoru sistem Blower Door do-
loči zračno prepustnost celotne-
ga ovoja stavbe. Bolj zatesnjen 
kot je ovoj (npr. ovoj ima manj 
odprtin), manjši pretok zraka 
skozi ventilator je potreben za 

vzpostavitev ustrezne tlačne 
razlike.

Tipičen Blower Door test 
vsebuje vrsto meritev pri tlačnih 
razlikah, ki se spreminjajo od 70 
do 15 Pa. Preizkusi se izvajajo pri 
visokih tlačnih razlikah, saj se 
na takšen način ublažijo učinki 
pritiska vetra in dimničnega 
učinka na rezultate preizkusa. 

V Avstriji in Nemčiji lahko 
kupec zahteva popravilo hiše 
na stroške izvajalca, v kolikor 
zrakotesnost presega naslednje 
vrednosti: 
- energijsko varčne stavbe 

n50 <3.0 h-1  
- nizko energijske stavbe  
   n50 < 1.5 h-1  
- pasivne stavbe n50 < 0.6 h-1 

Po novem Pravilniku o učinko-
viti rabi energije v stavbah (Ul 
RS št. 52/2010 z dne 30.6.2010)  
in Tehnični smernici  
TSG-1-004:2010 zrakotesnost 
stavbe ali njenega dela brez 
mehanskega prezračevanja, 
merjena po standardu SIST EN 
13829, ne sme presegati treh 
izmenjav zraka na uro (pri tlačni 
razliki 50 Pa). V stavbah z vgraje-
nim sistemom mehanskega pre-
zračevanja z več kot 0,7-kratno 
izmenjavo zraka zrakotesnost 
ne sme presegati dveh izmenjav 
zraka na uro (pri tlačni razliki 
50 Pa). Po priporočilu stroke 
zrakotesnost za nizkoenergijske 
stavbe ob predvidenem me-
hanskem prezračevanju ne sme 
presegati 1,5 izmenjav zraka na 
uro in pri pasivnih stavbah 0,6 
izmenjav zraka na uro (pri tlačni 
razliki 50 Pa).

blower door test – osnove 
nekontrolirane izmenjave 
zraka
Za pravilno uporabo diagnostič-
nih zmogljivosti Blower Door 
testa je potrebno razumevanje 
osnovne dinamike nekontroli-
rane izmenjave zraka v stav-
bah. Za pojav nekontrolirane 
izmenjave zraka (infiltracija in 
zračni tok navzven) je potrebna 
odprtina ali razpoka in gonilna 
sila (tlačna razlika), ki potisne 
zrak skozi luknjo. Pogosta mesta 
nekontrolirane izmenjave zraka 
so prikazana na sliki. 5 najpogo-
stejših gonilnih sil, ki delujejo v 
stavbah, je: 
- dimnični učinek, 
- pritisk vetra, 
-  točkovni elementi za dovod ali 
odvod zraka,  
- netesnost dovodnih in odvo-
dnih kanalov ter 
- prekinitev poti prisilnega pre-
zračevanja (npr. zaprtje vrat). 

Že v fazi projektiranja mora 
projektant poleg toplotne 
učinkovitosti načrtovati tudi 
ustrezno zrakotesnost. Ko je 
objekt zgrajen, jo preverimo z 
Blower Door testom. S povečano 
izmenjavo zraka hladen zrak pri 
tleh zmanjšuje ugodje ter daje 
občutek hladu, hkrati pa prihaja 
tudi do večjega gibanja zraka, ki 
v tako grajenih hišah zopet vpli-
va na počutje. Enako se lahko 
poleti stavbe zaradi neustrezne 
zrakotesnosti tudi prej pregre-
jejo. Marsikdo ima občutek, da 
skozi majhno špranjo ne more 
preiti velika količina zraka, a 
se žal moti, saj se z manjšimi 
pretoki veča hitrost.
Lucjan Batista, ENSVET  

preverjanje zrakotesnosti

Glede na geografsko lego Slovenije 
velja, da je objekt v večini leta 
toplejši kot okolica. Ker se zraku ob 
spremembi temperature spreminja 
tudi tlak, zrak začne iskati netesne 
dele objekta in uhaja na prosto. 
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S spremembo energijskih 
razredov se je spremenila 
tudi vsebina nalepke, saj 
se je spremenilo navajanje 
nekaterih drugih podatkov 
o izdelkih, zato primerjava 
nove in stare energijske 
nalepke ni mogoča. Naj vas 
ne preseneti, da ima lahko 
pomivalni stroj iz do zdaj 
najvišjega energijskega 
razreda A+++ po novem 
označen energijski razred C. 
Zato ni nič manj učinkovit, 
kot je bil. Prenovo označeva-
nja namreč spremljajo tudi 
spremembe metodologije za 
merjenje porabe energije in s 
tem za določanje energijskih 
razredov.  Poraba energije je 
denimo pri pomivalnih, pral-
nih in pralno-sušilnih strojih 
po novem prikazana na 100 
ciklov delovanja, poraba 
vode pa na cikel pomivanja 
oziroma pranja, pri čemer se 
za merjenje uporablja varčni 
(eko) program, prej so se 
upoštevali glavni oziroma 
samodejni programi.

Prenovljena nalepka je 
bolj preprosta in razumlji-
va. Od stare nalepke se ne 
razlikuje le po novi lestvi-
ci, novost je tudi koda QR 
v zgornjem desnem kotu. 

Z njeno pomočjo boste 
dobili dodatne informacije 
o izdelku, ki jih na sami 
nalepki ni. 

primerjave nove in stare 
nalepke ni mogoča
To pa ne pomeni, da pred 
nakupom ne morete preveri-
ti, koliko električne energije 
bo porabil izbrani izdelek. 
Pomagate si lahko s spletnim 
orodjem BELT, najdete ga na 
www.zps.si, ki so ga razvili 
na ZPS v okviru evropskega 
projekta BELT (Boost Energy 
Label Take Up). Orodje pre-
prosto »prevede« označeni 
energijski razred v konkre-
tne in preprosto razumljive 
številke o porabi električne 
energije, strošku električne 
energije, izpustih CO₂,  
o številu dreves, potrebnih 
za absorpcijo te količine CO₂, 
in o ekvivalentu kilometrov 
vožnje z avtomobilom.  
S pralnim strojem energij-
skega razreda B in z zmoglji-
vostjo 9 kg, na primer, boste 
s sedmimi pranji na teden 
na letni ravni za električno 
energijo plačali približno 
33 € in pri tem proizvedli za 
skoraj 65 kg izpustov CO₂, 

kar je primerljivo s 524 pre-
voženimi km.

vaš doprinos v boju proti 
podnebnim spremembam
EU se je v boju proti podneb-
nim spremembam zavezala, 
da bo v državah članicah 
povečala energijsko učinko-
vitost in zmanjšala porabo 
energije, k čemur naj bi med 
drugim pomembno pripomo-
gla tudi okolju prijaznejše 
oblikovanje izdelkov (Eco-
design) in nova energijska 
nalepka. Vam pa bo nova 
energijska nalepka v pomoč, 
ko boste izbirali energijsko 
varčnejše aparate.
Potrošniki imamo tudi sicer 
enkratno vlogo, da z naku-

pnimi odločitvami vplivamo 
na trg in ga spreminjamo. 
Čas je, da jo izkoristimo. 
Izbirajmo zeleno in s tem 
podprimo vse tiste, ki nam 
omogočajo trajnostne izbire 
in svoje zaveze okolju jemlje-
jo resno. Kako? Da tudi v 
vsakdanjem življenju težimo 
k trajnostnim odločitvam, 
izbiram. Naj naša potrošnja 
temelji na delitvi, ponovni 
uporabi, popravilu, prenovi 
in recikliranju obstoječih 
materialov in izdelkov, kakor 
dolgo je to mogoče. S tem se 
življenjska doba izdelkov po-
daljšuje, količina odpadkov 
pa zmanjšuje.
Zveza potrošnikov Slovenije 

Energijska nalepka, ki vas že več 
kot 25 let vodi in usmerja k izbiri 
energijsko učinkovitih aparatov, se 
je vrnila k »stari«, poenostavljeni 
podobi. Od 1. marca so tako zgolj 
z energijskimi razredi od A do 
G, brez podrazredov, označenih 
s plusi, na prodajnih mestih 
označeni pomivalni stroji, pralni 
in pralno-sušilni stroji, hladilniki 
in zamrzovalniki, vinske vitrine in 
zasloni (vključno z računalniškimi in 
televizijskimi). 

nova energijska 
nalepka je tu!
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