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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 23. 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

 05 654 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

POMA group d.o.o.
Foersterjeva ulica 10
8000 Novo mesto

040 309 813
info@poma.si
www.poma.si

Zdrava osvežitev z visokim deležem sadja.
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 040 309 813
 info@poma.si
 www.poma.si

Poma group d.o.o.
Foersterjeva ulica 10
8000 Novo mesto

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

Asmir Zulić s.p.
Ferrarska ulica 10
6000 Koper

• trebušni ples
•  show dance / hip hop

• tečaj manekenske hoje in modnega poziranja

• zaplešite z nami
• vpisi za novo plesno sezono

• dobrodošle vse starostne skupine
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kako varno je kuhanje z 
indukcijo? 
Že od otroštva uporabljam 
plin. Z leti sem postal 
pozabljiv in v zadnjem 
času se mi je že nekajkrat 
zgodilo, da sem odšel od 
doma, ne da bi ugasnil plin 
pod loncem. Je res varneje 
kuhati z indukcijo? To so 
mi svetovali v trgovini. 
Menda plošče same uga-
snejo, ko zmanjka vode v 
posodi. Ali to pomeni, da 
na taki plošči ne morem 
peči palačink?
Vsa indukcijska kuhališča 
imajo vgrajen varnostni 
sistem, ki v primeru prazne 
posode samodejno izklopi ali 
vsaj močno zmanjša gretje.
So pa med modeli razlike v 
tem, pri kateri temperaturi 
sistem reagira. Če na vklo-
pljenem kuhalnem mestu 
ni posode, se pri indukciji 
gretje niti ne začne.
Varnostni sistem na in-
dukcijskih kuhališčih torej 
zagotavlja ustrezno varnost, 
tudi če pozabimo izklopiti 
kuhališče. Palačinke lahko 
pečemo na vseh kuhališčih, 
je pa pečenje na nekaterih 
hitrejše.

ovoj hrenovke
V trgovini sem kupil hre-
novke. Ko sem jih skuhal, 
je z njih odstopila plastika, 
ki verjetno ni čisto pravi 
PVC, dvomim pa, da je uži-
tna. Kaj pa, če bi jo zaužil 
otrok? Tak ovoj je verjetno 

tudi nevaren, ker se lahko 
zatakne v grlu.
Slovenci smo navajeni, da so 
hrenovke (iz rdečega mesa 
ali perutninske) in njim 
podobne barjene (pasterizi-
rane) klobase ovite v užiten 
ovoj, lahko so tudi brez 
njega. Ovoj pa je lahko tudi 
umeten in neužiten. Proi-
zvajalec mora na deklaraciji 
med drugimi obveznimi na-
vedbami navesti tudi, da tak 
ovoj ni primeren za zaužitje 
in ga je treba pred kuhanjem 
ali takoj po njem odstraniti. 
Hrenovke ali druge barjene 
klobase v umetnem, neuži-
tnem ovoju ne smemo peči v 
pečici ali v ponvi, ker se ovoj 
lahko začne topiti in izloča-
ti zdravju škodljive snovi. 
Pravilnik o kakovosti mesnih 
izdelkov in mesnih priprav-
kov (Uradni list RS, št. 58/17) 
pravi, da so mesni izdelki, 
tudi barjene klobase, kot sta  
hrenovka ali kranjska klo-
basa, lahko v naravnem (iz 
prebavnega trakta klavnih 
živali) ali umetnem (kola-
genskem, plastičnem, ko-
vinskem) ovoju. Uredba EU 
o informiranju potrošnikov 
o živilih (Uredba 1169/2011) 
pa določa: »Če ovoj za 
klobase ni užiten, mora biti 
to označeno.« Potrošnikom 
svetujemo, da pred nakupom 
prehranskega izdelka, ki ga 
ne poznajo, vedno preberejo 
deklaracijo živila in se tako 
seznanijo ne samo s sestavi-
nami in hranilno vrednostjo, 

ampak tudi z vsemi opozorili 
o morebitnih nevarnostih, 
pa naj bodo to alergeni ali 
neužitne ovojnine hrenovk.

plačilo zobozdravstvenih 
storitev
Imel sem težave z mrtvim 
zobom, zato sem želel, da 
mi vstavijo zobni implan-
tat. Moj zobozdravnik 
trdi, da v mojem primeru 
obvezno zdravstveno zava-
rovanje ne krije vstavitve 
zobnega implantata. Po-
nudba kirurga, ki bi opravil 
poseg, se mi je zdela zelo 
draga, plačati bi moral tudi 
za zobni aparat pri orto-
dontu, da se naredi prostor 
za implantat. Ali takšnega 
posega obvezno zdravstve-
no zavarovanje res ne 
krije? Kaj narediti, če se mi 
zdita ponudbi kirurga in 
ortodonta predragi?
Zobozdravstvene storitve, ki 
jih krije obvezno (in dopol-
nilno) zdravstveno zavaro-
vanje, so določene v Pravilih 
obveznega zdravstvenega 
zavarovanja. Zavarovanec 
je do zobnih implantatov 
upravičen le ob izpolnjenih 
pogojih iz 30. člena pravil. 
Če zavarovanec teh pogo-
jev ne izpolnjuje in kljub 
temu želi vstavitev zobnega 
implantata, je tak poseg v 
celoti plačljiv. Zakonodaja ne 
omejuje cen samoplačniških 
zdravstvenih storitev. Te se 

določajo na prostem trgu, 
zunaj sistema obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, 
zato je priporočljivo prido-
biti več ponudb različnih 
izvajalcev in jih primerjati 
med seboj. Če se zavarova-
nec ne strinja z mnenjem 
oziroma odločitvijo svojega 
zobozdravnika in meni, da 
bi moralo vstavitev zobnega 
vsadka kriti obvezno zdra-
vstveno zavarovanje, lahko 
vloži pritožbo po Zakonu 
o pacientovih pravicah. Ta 
določa poseben pritožbeni 
postopek (t. i. postopek z 
zahtevo za obravnavo kršitve 
pacientovih pravic), ki ga 
lahko uporabi pacient, kadar 
meni, da mu je bila kršena 
katera od pacientovih pravic. 
Če spora ni mogoče rešiti v 
postopku z izvajalcem, lahko 
na drugi stopnji kršitev 
obravnava Komisija RS za 
varstvo pacientovih pravic. 
Več informacij o samem 
postopku je dostopnih na 
spletni strani ministrstva za 
zdravje: www.gov.si/zbirke/
storitve/ pritozbeni-posto-
pek-za-paciente/.
Zveza potrošnikov Slovenije 

Ne glede na to, ali kupujemo 
živila, tehniko ali imamo težave z 
obrtnikom, izvajalci zdravstvenih 
storitev … pogosto potrebujemo 
neodvisen nasvet, pomoč. Pri 
ZPS potrošnikom, svojim članom 
pomaga skupina strokovnjakov. 
Zbrali smo nekaj zanimivih vprašanj 
potrošnikov in odgovorov nanje.

zps svetuje
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Ali se morajo debeli ljudje res 
bati za svoje zdravje, tudi če 
so metabolično zdravi, torej 
če še nimajo metaboličnega 
sindroma?  Nekatere zadnje 
analize študij so precej 
zaskrbljujoče. Tako so 
kanadski raziskovalci objavili 
izsledke študij, ki so trajale 
več desetletij in odkrile, da je 
bilo pri presnovno zdravih, 
toda pretežkih osebah precej 
bolj verjetno, da bodo doživeli 
srčni infarkt ali možgansko 
kap ali bodo prezgodaj umrli.  
Verjetnost, da se bo nekaj 
usodno zdravstveno zapletlo, je 
pri debelih ljudeh večja kot pri 
njihovih vrstnikih z normalno 
telesno težo. Enako velja za vse 
ljudi, ki so presnovno nezdravi, 
da imajo povečano tveganje 
v vseh kategorijah telesne 
teže, celo pri normalni teži. 
Znaki presnovnega sindroma 
namreč predstavljajo dejavnike 
tveganja za resne bolezni srca 
in krvnih žil.

Osnovni kriterij za določanje, 
kdaj je človek debel, je indeks 
telesne teže (ITM). Predstavlja 
telesno težo deljeno z višino 
na kvadrat. Pod 25 opredeljuje 
normalno telesno težo, nad 30 
pa debelost.

Velika danska študija, 
objavljena v reviji JAMA, potrjuje 
tudi zvišano tveganje za srčni 

infarkt za 88 % pri debelih 
ljudeh, tudi če so presnovno 
zdravi. Ista študija ugotavlja, 
da je zapletov bistveno več pri 
trebušni debelosti, ki najslabše 
vpliva na inzulinsko odpornost.

bolezni povezane z 
debelostjo
Največji vir bolezenskih 
procesov je maščobno tkivo. 
Še posebej je nevarno tisto, 
ki se nabere okoli pasu in ob 
notranjih organih. Močneje 
vpliva na izločanje mnogih 
hormonov, posrednikov in 
prenosnikov, ki vplivajo na 
povečanje bolezni sodobnega 
časa. Kar tri četrtine debelih ima 
sladkorno bolezen tipa 2. Skupni 
kvarni učinki debelosti se kažejo 
kot pospešena ateroskleroza, 
ki vodi v pogosta obolenja srca 
in ožilja. Debelost je povezana 
tudi z večjim obolevanjem 
za rakavimi obolenji, rak 
debelega črevesja, maternice, 
dojke, žolčnika so pogostejši. 
Prispeva k večjemu pojavljanju 
žolčnih kamnov in putike. 
Zaradi prevelike obremenitve 
sklepov se zgodaj prične obraba 
hrustanca v sklepih, predvsem 
hrbtenice, kolkov, kolen in 
gležnjev.  Huda debelost lahko 
povzroči spalno apnejo – bolnik 
med spanjem za več sekund 

preneha z dihanjem, kar pomeni 
izjemen napor za srce in ožilje.

sladkorna bolezen tipa 2
Najmočnejša je povezava 
debelosti s sladkorno boleznijo 
tipa 2. Ob  ITM  od 25 do 30 je 
tveganje za pojav sladkorne 
bolezni večje za približno 
petkrat. Nad indeksom 30 
je tveganje že petnajst do 
dvajsetkrat večje, pri indeksu 
telesne mase nad 35 pa kar 
petdesetkrat večje.  Tako veliko 
večino sladkorne bolezni 
lahko pripišemo debelosti. 
Pri tem se moramo zavedati, 
da je sladkorna bolezen tiha 
ubijalka srca, ožilja, ledvic, 
oči, živčevja in stopal. Vodilni 
vzrok umrljivosti pri debelosti so 
bolezni srca in ožilja.

kaj je prediabetes?
Ko je krvni sladkor dalj časa 
povišan nad normalo, ni pa 
še diabetesa, takšno stanje 
imenujemo prediabetes. V tem 
stanju je človeški organizem 
že ogrožen. Na majhnih žilah 
kapilarah, zlasti na očesnem 
ozadju in v ledvicah kronično 
povišan krvni sladkor namreč 
povzroča škodo še pod 
diagnostično vrednostjo za 
diabetes.

Krvi sladkor potrebuje 
nekaj let, da se kronično zviša 
na raven, ko je postavljena 
diagnoza diabetes.   

Naraščanje glukoze v krvi, ko 
se od normalne vrednosti okrog 
5 milimolov na liter zvišuje vse 
do 11 milimolov na liter, ki je pri 
diabetesu, povzroča škodo glede 
na to, kako dolga so obdobja 
zvišanega krvnega sladkorja in 
kako visok nivo sladkor dosega.

smernice za ukrepanje  
pri prediabetesu
Strokovne smernice so 
izoblikovali že leta 2007 in so 
bile objavljene v mednarodni 
reviji Diabetes care:
- zmanjšati telesno težo  
od 10 do 20 %
- uvesti redno telesno aktivnost 
vsaj eno uro na dan, nordijska 
hoja je odlična
- ureditev prehrane  
z uravnoteženo, pretežno 
zelenjavno prehrano

Ob preventivnem ukrepanju je 
študija pokazala izjemne koristi 
z odpravo diabetesa skoraj pri 
vseh.  Diabetes tip 2  je postal 
epidemija v zadnjem stoletju 
in povzroča v telesu pravo 
opustošenje, če je nekontroliran. 
V fazi prediabetesa je pravi čas 
za ukrepanje tako,  da se krvni 
sladkor normalizira in ustali 
okrog odlične petice. Z enakimi 
ukrepi se bo tudi telesna teža 
hitreje zmanjšala.
Marjan Radetič, dr.med.
Zdravi in vitalni, Koper 

Pri ljudeh z odvečno telesno težo 
se prej ali slej pojavijo motnje v 
presnovi. Skupino dejavnikov, ki 
kažejo na te motnje, imenujemo 
presnovni sindrom. Ti dejavniki so 
zvišana vrednost krvnega sladkorja, 
zvišan krvni tlak, motnje v presnovi 
maščob z zvišanjem holesterola 
in trigliceridov v krvi. Presnovni 
sindrom ima približno petina 
svetovnega prebivalstva, njegova 
razširjenost pa je vedno večja.

debelost vodi v resne bolezni

Prijave in vse informacije: 
051 397 998                                                          

tečaj pravilne tehnike nordijske hoje v kopru
vabljeni na tečaj nordijske hoje,  

ki začenja v septembru
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Takrat si običajno priskrbimo 
dodatne vire rudnin, vitaminov, 
omega-3 maščobe ... Seveda je to 
koristno, a te snovi tvorijo le 4 % 
celice. Zato so učinki praviloma 
vidni šele po nekaj mesecih. To 
je tako, kot bi na peči popravljali 
le emajl, zanemarili pa bi uni-
čeni šamot, vratca, ki visijo, di-
mnik, ki se je nevarno nagnil ... 
Potrebno je torej obnoviti pred-
vsem makrostrukture. V našem 
telesu so to beljakovine, voda in 
črevesna biota. Seveda imamo 
živila, ki so vir hranil zanje. A 
izčrpan organizem jih ne zmore 
več učinkovito presnoviti. 

Za lažjo presnovo so si ljudje 
že od nekdaj pomagali z izvlečki 
iz živil – čaji, juhami ... A včasih 
tudi to ne zadošča. To sem izku-
sil tudi sam. V mladosti sem bil 
tako bolan, da mi je zdravnik pri 
31 letih svetoval, naj zaradi kro-
ničnega vnetja jeter in trebušne 
slinavke zaprosim za invalidsko 
upokojitev. Pa sem začel iskati 
sodobnejše prehranske izvlečke, 
ki so preverjeno varni in učinko-
viti. In sem jih našel. 

Kakovostni preskok v regene-
raciji s temi dopolnili je očiten, 
saj vsako od njih praviloma iz-
boljša počutje že v dveh tednih. 
Če jih kombiniramo v smiseln 
sistem, pa so njihovi učinki še 
večji. Oblikoval sem trimeseč-
ni program prehranske prve 
pomoči za starejše in ošibele in 
ga objavil v knjigi »Prijateljem 
najboljše!« (Institut.O, 2013). 

V 1. fazi se okrepimo z belja-
kovinskimi dodatki tipa OKA. 
Gre za optimalno kombinacijo 
aminokislin, ki nas okrepi že v 
2–3 tednih, saj ne obremenjuje 
prebave in ne izločal. Tako telo 
pripravimo na 2. fazo, v kate-
ri dodamo v prehrano še bio 
probiotičen napitek EM v tolikšni 
količini, da blato izgubi neprije-
ten vonj. S tem zelo povečamo iz-
koristek hranil v prebavi in okre-
pimo imunski sistem. Po dveh 
tednih takega režima dodajamo 
še izjemno močan antioksidant-
ski prašek FHES, ki večkratno 
poveča moč vseh naših celic ter 
s tem regeneracijo vseh organov 
in odpornost zoper bolezni. Pri 
tem smo sami svoj zdravnik in 
dopolnila odmerjamo tako, da se 
vedno dobro počutimo.

S temi dopolnili sem leta 2000 
– po 23 letih kroničnih obolenj – 
spet pridobil zdravje in se kasneje 
še dodatno občutno okrepil. Že 
poldrugo desetletje zbiram 
izkušnje z njimi. Na spletni strani 
www.iztokostan.com je obja-
vljenih več kot 690, med njimi 
pričevanja 80 oseb, ki so uživale 
kombinacijo vseh treh dopolnil 
mojega sistema. 

Naj izpostavim primer naše 
68-letne znanke. Kljub skrbi 
za zdravo življenje in prehrano 
je njeno zdravje začelo pešati. 
Pojavljale so se bolečine po vsem 
telesu, mučile so jo osteoporo-
za in prebavne motnje, zaradi 
ponavljajočih se viroz je pogosto 
jemala antibiotike, ki niso dosti 

zalegli. Ustna votlina je bila 
nazadnje tako vneta, da je komaj 
odpirala usta. 

Po enem tednu uživanja 
ustreznega odmerka aminokislin 
tipa OKA so bolečine povsem po-
pustile. Po dveh tednih je dodala 
v prehrano bio probiotik EM in 
kmalu so bile odpravljenje čreve-
sne motnje. Po dobrem mesecu je 
dodala še antioksidant FHES. Po 
letu dni jemanj viroz ni bilo več, 
počutje pa je bilo zelo dobro. 
Meritve so pokazale izboljšanje 
kostne mase.

Če si ne moremo privoščiti 
celotnega programa, je najbolje 
poskusiti z aminokislinami OKA. 
Naj to ilustriram s primerom. Moj 
študent Rok je želel pomagati 
svoji izčrpani 85-letni prababici. 
Ko jo je obiskal, je vsa čemerna 
potožila, da nima nič apetita. Pa 
ji je podaril plastenko OKA. Čez 
2–3 tedne jo je spet obiskal. V 
kuhinji je z užitkom jedla tuno, 

ki ji je še pred nekaj tedni smr-
dela. Tisto jutro je bila sama na 
tržnici in se pohvalila prijateljici, 
da ima več moči.

Nismo ustvarjeni, da bi jedli 
tablete. A tako kot potrebujemo 
opornico, da spet shodimo, 
potrebujemo učinkovita pre-
hranska dopolnila kot »notranjo 
opornico«, da pomagamo pre-
snovi in nam hrana spet tekne. 
Iztok Ostan 

prehranska prva pomoč

Kako se okrepiti, ko smo izčrpani od 
starosti ali prestane težke bolezni?
Življenje je vrsta gorenja, naše celice 
pa so kot peči, v katerih poteka 
to gorenje. Ko ostarimo ali smo 
zelo izčprani, je seveda dobro, če 
uporabljamo kakovostna »drva«, 
a za regeneracijo življenjske moči 
je potrebno predvsem popraviti 
načeto »peč«. 

 040 277 857
 info@institut-o.com
 www.institut-o.com

Institut.O d.o.o.
Vegova ulica 29c
6000 Koper
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Izhodišče krožne poti je parkiri-
šče pri gostilni v Sočergi. Prečka-
mo glavno cesto in se po kolovo-
zu v smeri Olike rahlo spuščamo 
do razcepa, kjer zavijemo levo 
navzdol do naslednjega razcepa. 
Naravnost se pot nadaljuje proti 
Šekom, Pisarom in Karlom, mi 
pa zavijemo levo navzgor. Pot 
kmalu postane položna in se 
nadaljuje ves čas skozi gozd, 
nato pa doseže skalni rob gre-
bena, ki se od Sv. Kvirika spušča 
proti Krogu na meji s Hrvaško. 
Zavijemo desno na razgledni 
greben in sledeč planinskim 
markacijam v nekaj minutah 
dosežemo neizrazit vrh Velikega 
Badina (359 m). Pod nami kot na 
dlani leži dolina potoka Reka, 
malo dlje slikovito mesto Buzet, 
v daljavi pa oko uzre mogočen 
masiv Učke in sosednjih vrhov 

nad Kvarnerskim zalivom. Naša 
pot se spet spušča, prečka krat-
ko skalno pregrado in doseže 
razpotje v majhni ovalni jasi, 
obkroženi z drevjem. Steza, ki 
se nadaljuje naravnost naprej 
po robu skalne stene, je neko-
liko zahtevnejša, zato jo bomo 
uporabili za vzpon ob vrnitvi. 
Druga steza, ki se odcepi levo 
navzdol v gozd, pa nas v rahlem 
spustu pripelje do vznožja 
grebena na območju Kroga. Sem 
pripelje tudi ozka asfaltna pot 
iz Movraške doline. Malo pred 
stikom z asfaltom zavijemo ostro 
desno na stezo, ki nas pripelje 
na skalni rob nad Mlini. Desno 
nad nami nas pozdravi zanimiva 
stvaritev narave, kamniti lok na-
ravnega mostu, nekoliko naprej 
pa se bočijo mogočni spodmoli, 
imenovani tudi »ušesa Istre«, ki 

naj bi jih poimenovali po izredni 
akustiki, saj se tu sliši šepet oko-
liških vasi. Na lični informacijski 
tabli si lahko preberemo nekaj 
podrobnosti o teh naravnih 
zanimivostih, kraj pa je tudi kot 
ustvarjen za krajši počitek in 
občudovanje čudes narave. Za 
vrnitev sta na voljo dve možno-
sti. Lahko uporabimo markirano 
stezo, po kateri smo prišli, če pa 
smo vajeni gibanja po nekoliko 
bolj razgibani podlagi in želimo 
izvesti pot v obliki osmice, 
bodimo pozorni na stezo, ki se 
po slabih 100 m od info table od 
nje odcepi levo navzgor na rob 
grebena. Vije se po razbiti kraški 
podlagi z nizkim rastlinjem med 
večjimi skalami, zato je pri giba-
nju potrebna večja previdnost. 
Na koti 308 m se stezi združita. 
Z vzponom nadaljujemo do 

Velikega Badina in naprej po 
robu grebena sledeč planinskim 
markacijam mimo bunkerja in 
antenskega stolpa na plato s po-
kopališko cerkvico sv. Kvirika. V 
bližini si lahko ogledamo ostan-
ke prazgodovinskega gradišča. 
Čaka nas le še kratek spust po
asfaltu do izhodišča pri gostilni 
in naša zanimiva krožna pot je 
zaključena.
Opozorilo: v stenah gnezdijo 
ogrožene ptice. Preberite si 
informacije na opisni tabli in 
prosimo upoštevajte navodila. 
Plezanje v stenah je prepove-
dano!
Zavod za mladino, kulturo  
in turizem Koper 
Fotografija: Jaka Ivančič

Podeželje slovenske Istre je zanimivo 
v vseh letnih časih. Tokrat bi vam 
radi pomagali ustvariti nepozabne 
spomine in prijetne trenutke pri 
spoznavanju spodmolov – očarljivih 
velikanov, ki jim pravimo tudi »ušesa 
Istre«. Spoznajte zakaj.  

badinska osmica (P24)
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 05 333 34 44
 avtovuga@siol.net
 www.avtovuga.si

Avto Vuga d.o.o.
Partizanska ulica 55 
5000 Nova Gorica

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2 po WLTP meritvah: 4,7-7,3 l/100km in 106-164 g/km, emisijska stopnja: EURO6, 
specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0042-0,0245 g/km, trdi delci: 0,00009-0,00086/km, število delcev: 
0,65-2,46 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse 
nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o 
varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni 
strani www.suzuki.si. Slike so simbolične. 

SUZUKI
                        ŽE ZA 12.280 EUR

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2 po WLTP meritvah: 4,7-7,3 l/100km in 106-164 g/km, emisijska stopnja: EURO6, 

                        ŽE ZA

 068 627 340
 int.transf@gmail.com
 www.iszm.eu

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
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Napisanih je veliko knjig, 
člankov, predavanj, raz-
lag, ki govorijo o tem, kaj 
vse vpilva na nas, na naše 
počutje, delovanje znotraj 
družinskega kroga, delov-
nega okolja in družabnega 
življenja.

Se lahko danes vprašate: 
- kaj za vas v tem trenutku 
pomeni zdravje 
- kako  se počutite v tem 
obdobju 
- kakšno je vaše fizično  
stanje 
- ste vaše telesne sposobnosti 
povezali z doseganjem vaše-
ga ugodja 
- ste že povezali vaše psi-
hično, čustveno počutje z 
vašimi telesnimi težavami 
- ste že opazili, kako se vaše 
telo odziva, ko ste dobre 
volje, umirjeni, in kako se 
odziva vaše telo, ko ste ne-
mirni, razdražljivi, v skrbeh 
ali strahu 
- ste opazili, kako vaše misli 
vplivajo na vaše telesne 
težave oz. bolezenska stanja 
in obratno, kako vaše telesno 
počutje vpliva na vaše misli 
- kako vaše umsko in fizično  
delovanje vpliva na vaše 
odnose in kako vaši odnosi 
vplivajo na vas 
- kakšne so vaše instintktivne 
reakcije ob problemu 
- koliko energije imate za okre-
vanje po bolezenskih stanjih 
- koliko energije imate za vsa-
kodnevne izzive in ali znate 
razpolagati z vašo energijo 

- kako pogled na težavo 
vpliva na razplet le-te

Taka in podobna vprašanja 
so ravno tako pomembna pri 
obravnavi telesnih težav in 
pri okrevanju po bolezenskih 
stanjih. Telesne težave se ne 
zgodijo same po sebi brez 
razloga. So rezultat našega 
razmišljanja in našega po-
gleda na težavo, čustvenega 
doživljanja sebe in okolice, 
našega načina delovanja in 
sprejemanja odločitev.

Da je okrevanje hitrejše 
in bolj kvalitetno, da težavo 
rešujemo sebi v prid, imamo 
možnost situacijo pogledati 
tudi iz drugih zornih kotov 
in uporabiti različne tehnike 
ali pristope.

Pri svojem delu uporabljam 
znanja različnih  manualnih 
tehnik in  fizioterapije. Vklju-
čujem tudi znanja iz podro-
čja naturopatije in energet-
ske medicine. Obravnava je 
pospremljena  z usmerjenim 
pogovorom, skozi katerega 
lahko dobite in prepoznate 
širšo sliko vaših težav. Na ta 
način se odprejo nova vrata 
novih rešitev.

Po skrbnem pogovoru, 
pregledu in opisu vaših težav 
vam pomagam in vas pod-
prem na vaši poti okrevanja. 
Nataša Bertok, višji fiziote-
rapevt, manualni terapevt, 
naturopat, energo terapevt 

 
zdravje in telo

Skozi zgodovino se je razvilo veliko 
modelov, ki skušajo odgovoriti na 
vprašanje, kaj sploh je zdravje. 
Razložimo ga lahko kot proces 
iskanja ravnotežja med telesnim 
(fizičnim), duševnim (mentalnim) in 
socialnim blagostanjem (ugodjem) 
ter osebnim razvojem, ne le kot 
odsotnost bolezni ali nemoči.

 041 450 745
 info@rea-fizioterapija.si  
 www.rea-fizioterapija.si  

Rea fizioterapija, 
Nataša Bertok s.p.
Liminjanska cesta 78
6320 Portorož
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 05 720 08 40
 mi.oskrba@siol.net
 www.mioskrba.eu

Mi Oskrba d.o.o.
Novi trg 9
6230 Postojna

pripravljeni na zimo?
pri mi oskrbi vas  

s kurilnim oljem oskrbimo!

 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 

 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

 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 
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čiščenje tepihov in sedežnih garnitur, 
notranje globinsko čiščenje vozil in plovil,

 čiščenje apartmajev za sobodajalce, 
vzdrževanje objektov, 

generalna čiščenja,
 čiščenje steklenih površin, 

načrtovanje čiščenja,
 najem čistilne opreme in strojev ...

Čisto je šele začetek ...
30 let izkušenj v higienskem sektorju.

operemo,  
posušimo, likamo  
in dostavimo vam  

vašo ali našo  
posteljnino. 

 041 615 222
 ocistim@gmail.com
 www.pocistimo.si

Denis Benčič s.p.
PE Lucija 
Liminjanska cesta 109
6320 Portorož    

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

NAJBOLJŠE PO UGODNI CENI - 
ČISTILNE NAPRAVE IN 
SISTEMI ZA DEŽEVNICO
Vse, kar potrebujete, ničesar kar ne.

Deževnica
Z uporabo deževnice lahko 
prihranite do 50 % pitne vode. 
In denarja. Priporočamo vam 
uporabo brezplačne deževnice za 
pranje avtomobila, splakovanje WC-
ja, pranje perila in zalivanje vrta. 

Čistilna naprava 
One2clean
Inovativna čistilna naprava nemške 
kakovosti, ki poskrbi za družinski 
proračun in okolje.
Visok učinek čiščenja, v rezervoarju 
ni električnih komponent. Praznjenje 
le enkrat na tri leta, nizka poraba 
energije in minimalno vzdrževanje. 
Rezervoar je povozen.

 031 200 222
 info@armex-armature.si
 www.cistilnenaprave-dezevnica.si 

Ljubljanska 
cesta 2a
1295 Ivančna  
Gorica
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jesensko škropljenje 
Pred nekaj leti sem prevzel 
očetov sadovnjak. Vedno 
smo opravljali škropljenje 
spomladi in potem tekom 
leta. Sedaj pa sem dobil na-
svet, da bi škropil še jeseni. 
Je to res priporočljivo? 
Pri oskrbi sadovnjaka igra 
zelo pomembno vlogo pravil-
no in pravočasno škropljenje. 
Tako ohranimo ne le plodo-
ve, temveč celotno rastlino 
zdravo in v ustrezni kondiciji. 
Okužbe z glivičnimi bole-
znimi oslabijo žilni sistem 
rastline, s čimer se prekine 
pretok vode in hranil. Rast je 
oslabljena, hkrati pa se zniža 
kakovost plodov. Večina čla-
nov Kluba Gaia ve, da mora-
mo opraviti prvo škropljenje v 
začetku sezone, a pogosto po-
zabimo na konec sezone. Delo 
se ne konča s pobiranjem 
plodov. Nikar ne pozabimo na 
sadne rastline pozimi. Zelo 
pomembna je prava higiena. 
To pomeni redno odstranje-
vanje vsega listja pod drevesi, 
posebno če je bilo okuženo z 
boleznimi. Vedno odstrani-
mo tudi vse plodove, saj so v 
tistih, ki ostanejo v krošnji, 
klice bolezni. Med odpada-
njem listja opravimo jesensko 
škropljenje z bakrovim pri-
pravkom Bio Plantella Baker. 
Prvič škropimo, ko odpade 
okoli polovica listja, in dru-
gič, ko ga je večina na tleh. 
Pazimo, da v času škropljenja 
ni močnega sonca, vetra in je 
temperatura nad 5 °C. Baker 
pospeši dozorevanje lesa, da 
mlad les hitreje oleseni, kar 
pomeni dobro prezimovanje. 

Mlad, zelen les hitro pomr-
zne, kar pomeni izgubo lesa 
in plodov v naslednji sezoni.

gnojenje jeseni 
priporočamo                                
Za hišo sem posadil ne-
kaj sadnih dreves: češnjo, 
jablano, hruško in asimino. 
Pri sosedu, ki je čebelar in 
ima veliko sadnih dreves, 
sem opazil, da jeseni dela 
luknje v zemljo okoli dreves 
in notri dodaja gnojilo. Zakaj 
je to dejansko dobro in kaj 
dosežemo s tem? 
Jeseni je čas za založno gnoje-
nje. To pomeni, da dodajamo 
hranila za naslednjo sezono 
ali več na zalogo. Tukaj pridejo 
v poštev predvsem počasi 
topna hranila, med katerimi 
sta v ospredju fosfor (P) in 
kalij (K). Predvsem kalij je zelo 
počasi topen, kar pomeni, da 
potrebuje daljši čas, da pride 
do koreninskega sistema. Ko 
drevesa preidejo v mirovanje, 
je čas za gnojenje. Po obodu 
krošnje moramo dodati Plan-
tella Sadjarsko gnojilo, saj je 
tam največ drobnih korenin, ki 
absorbirajo večino hranil. Ker 
gre za počasi topna hranila, jih 
moramo spraviti malo globlje 
od površja. Lahko uporabimo, 
tako kot vaš sosed, kovinsko 
palico in naredimo luknje v 
cik-cak vzorcu, kamor nasu-
jemo gnojilo ali pa enostavno 
z lopato privzdignemo travno 
rušo in nasujemo pelete gnoji-
la. Tako gnojenje je priporočlji-
vo za vse sadne rastline. 
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 vrtnarski nasveti:  
jesenska dela v sadovnjaku

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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 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

Vse to zagotavlja blagovna 
znamka Unitron, ki jo zastopa-
mo v naših slušnih centrih. Na 
temo slušnih aparatov smo se 
pogovarjali z gospodom Rainer-
jem Kerscheckom, direktorjem 
distribucije in prodaje za Evropo, 
ki je Slovenijo že večkrat obiskal.

Se lahko našim bralcem pred-
stavite?
V zasebnem življenju sem velik 
ljubitelj Afrike in afriškega 
kontinenta, saj sem tam odraščal 
in skoraj 20 let živel v Namibiji. 
V prostem času sem rad zunaj 
v naravi, rad kampiram, spim v 
strešnem šotoru svojega vozila, 
obožujem pa tudi vodne športe, 
kot so deskanje, jadranje na 
deski … 

Večkrat ste že obiskali Slove-
nijo. Kakšen vtis ste dobili?
Slovenija je čudovita! Prelepa 
narava in prijazni ljudje. Vsaka 
država ima svoje posebnosti 
glede strukture in trga slušnih 
aparatov, na katere vplivajo 
različni politično-gospodarski 
dejavniki, uvozni predpisi in 
izobraževalni sistem v državi. 
Povečevanje ozaveščenosti glede 
okvare sluha in posredovanje 
znanja o tehnologijah slušnih 
sistemov na različne trge sta od 
nekdaj predstavljala največji 
izziv. Slovenski trg je razmeroma 
majhen, vendar zelo strokoven. 

Kakšno je vaše mnenje o pod-
jetju AUDIO BM?
V splošnem me zelo navdušuje 
strokovnost celotnega podjetja. 

Franci je zelo izkušen in spreten 
slušni akustik ter briljanten 
direktor, ki je ustvaril izjemen 
timski duh. Njegovi zaposleni 
resnično delujejo kot ekipa, vsak 
od njih opravlja specifične doda-
tne dolžnosti, spodbujeni pa so 
tudi k izražanju in udejstvovanju 
svojih idej. Zaposlene vključuje v 
vsakodnevne procese odločanja 
in ohranja zelo enakopravno 
hierarhijo. Motivira jih preko 
spodbujanja, da se nikoli ne 
nehajo učiti, postavljati vpraša-
nja in preizkušati novosti. Sem 
mnenja, da je to glavna skrivnost 
uspeha podjetja AUDIO BM.  

Zakaj izbrati Unitron?
Unitron je že vse od začetka, 
pred dobre pol stoletja, imel 
vizijo, da je potrebno ljudem s 
slabšim sluhom ponuditi nekaj 
več po dostopni ceni z zaveda-
njem, da rešitve, ki so bile na 
razpolago v danem trenutku, 
niso dovolj, da bi ljudje lahko v 
polni meri doživeli zvoke okoli 
sebe. Tako smo v Unitronu vedno 
iskali rešitve, izboljšave ter sode-
lovali s skupnostjo naglušnih, da 
so se le-te obnesle tudi v praksi 
– pri samem poslušanju.

Kaj ponujajo zadnje  
tehnologije?
Unitronov cilj je vedno iti naprej, 
zato tehnologije stalno izboljšu-
jemo. Že izhodiščni modeli Dis-
cover ali Blu zajemajo pametno 
tehnologijo, in sicer samodejno 
prepoznavanje slušnih okolij, 
neposredno povezovanje z dru-
gimi napravami, kot so pametni 

telefon, televizija in podobno, 
upravljanje preko telefona, 
možnost ponovnega polnjenja ... 
Te tehnologije v takem obsegu so 
edinstvene in jih tako dostopno 
zagotavlja le Unitron.

Omenili ste povezovanje. 
Lahko to malce bolj razložite?
Seveda. Naša tehnologija 
omogoča, da vaš slušni aparat 
neposredno povežete z vašim 
pametnim telefonom, brez vme-
snika. Tako lahko sprejmete kli-
ce, poslušate in se pogovarjate,  
brez da bi telefon držali ob glavi 
– popolnoma prostoročno. Po-
slušate lahko glasbo, predvajate 
pretočne vsebine iz kanalov, kot 
so Youtube itd. Pametni telefon 
v povezavi s slušnimi aparati je 
lahko tudi daljinski upravljalec, 
kjer dodatno urejate glasnost po 
važi želji, ocenjujete vaše izku-
šnje, ki so posredovane vašemu 
akustiku, da bosta skupaj z njim 

vašo izkušnjo s slušnimi aparati 
še izboljšala.

Celoten članek si preberite 
na spletni strani audiobm.si ali 
skenirajte spodnjo QR kodo.

V AUDIO BM za slušne aparate 
sprejemamo naročilnice iz vseh 
ORL ambulant v Sloveniji. Testi-
ranje sluha in preizkus slušnih 
aparatov zagotavljamo brezplač-
no. Vabljeni!
Franci Urankar, AUDIO BM 

o sloveniji in o najnovejših slušnih aparatih unitron
intervju z rainerjem kerscheckom

AUDIO BM je uporabnike slušnih 
aparatov v preteklosti že večkrat 
navdušil s tehnologijami, ki 
omogočajo naraven in čist zvok, boljše 
razumevanje govora in samodejno 
prepoznavanje zvočnih okolij. Ne 
smemo pa pozabiti tudi edinstvene 
možnosti preizkušanja slušnih 
aparatov s Flex:Trial tehnologijo. 

rainer kerscheck, unitron 
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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

 05 663 44 00
 info@vetambulanta-kp.com
 www.vetambulanta-kp.com

Veterinarska 
ambulanta d.o.o. Koper
Istrska cesta 13
6000 Koper

∙ preventiva in zdravljenje 
∙ operativni posegi malih živali
∙ rtg in laboratorijska diagnostika
∙ zdravljenje in preventiva velikih živali 
   ter eksotičnih in prostoživečih živali 

∙ prehrana in priboljški za male živali
∙ igrače in oprema za hišne ljubljenčke
∙ svetovanje

veterinarska ambulanta koper
PE Koper | Istrska cesta 13   05 663 44 00
PE Piran |  Oljčna pot 15  05 674 55 22

trgovina za male živali
PE Koper | Istrska cesta 13   05 663 44 04

 05 668 60 00
 vodovod@rvk.si
 www.rvk.si

Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
Ulica 15. maja 13
6000 Koper 

www.rvk.si/eracun

Prodajate ali iščete  
nepremičnino?

Ko želite prodati ali kupiti nepremičnino  
in potrebujete strokovno pomoč.

www.urbanistika.si

zaupanja vredna nepremičninska družba – certifikat gzs št.: 6/2019

 05 631 43 94
 041 529 199 
 info@urbanistika.si
 www.urbanistika.si

Urbanistika, d.o.o.
Kolodvorska cesta 1
6000 Koper

2021
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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

 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

 05 757 06 43
 040 554 793
 tapetnistvozele@siol.com
 www.tapetnistvo-zele.com

Boris Žele s.p.
Postojnska cesta 18a
(TC Spar Pivka)
6257 Pivka

Udobje  
po vaših željah!

sedežne garniture
vzmetnice
počivalniki
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INA Slovenija, d.o.o. | Kotnikova ulica 5 | 1000 Ljubljana  
  01 300 92 40 |  info@ina-slovenija.si |  www.ina-slovenija.si

Dobrodošli  
v našo prodajalno na 
Kolodvorski ulici 18 
v Kozini, kjer lahko 
ugodno tankate in 

kupite plin v jeklenkah. 
 

Pridite in preverite  
našo ponudbo!


