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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 24. številka brezplačne regijske 
revije Informator365, kjer boste našli 
informacije, koristne nasvete, strokovne članke 
in predstavitve podjetij iz vaše regije. 
Informator365 izhaja v nakladi 24.000; 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

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

 031 356 887                       
 051 301 052                      
 sifra@siol.net
 www.sifra-nepremicnine-sp.si            

Nepremičnine Izola d.o.o.                                   
Trg Etbina Kristana 2                      
6310 Izola

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

imamo licenco mop in 31 let delovnih izkušenj  
pri poslovanju z nepremičninami

NEPREMIčNINE

 05 663 09 21
 041 649 166
 info@emel.si

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

e m e l 
računovodske storitve

kakovostno, natančno in ažurno
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navodila za uporabo 
računalnika le v angleščini
Pred dnevi sem v večjem slo-
venskem trgovskem centru 
kupil prenosni računalnik. 
Doma sem ugotovil, da so 
priložena navodila za upo-
rabo le v angleškem jeziku. 
Menim, da bi moral trgovec 
izročiti navodila za uporabo 
tudi v slovenskem jeziku. 
Kako je prav?
Na podlagi določil Zakona o 
javni rabi slovenščine (ZJRS) 
morajo ponudniki potrebne  
informacije glede značilno-
sti, uporabe in namenskosti 
izdelka potrošniku posredovati 
v slovenščini oziroma v jeziku, 
ki je potrošniku na območju 
Republike Slovenije zlahka 
razumljiv. Namesto besednega 
sporočanja so dopustni tudi 
splošno razumljivi simboli 
in slike (15. člen). Podobno 
določa tudi 2. člen Zakona o 
varstvu potrošnikov (ZVPot). 
Podrobnejša določila glede 
navodil za uporabo vsebuje 
33. člen ZVPot. Ta člen določa: 
da mora proizvajalec blagu, pri 
katerem je za pravilno uporabo 
potreben določen postopek ali 
bi potrošnik z njegovo napač-
no uporabo lahko povzročil 
nevarnost zase ali za druge ali 
onesnažil okolje, priložiti navo-
dila za uporabo; da so navodila 
za uporabo lahko tudi prile-
pljena ali natisnjena na blagu 
oziroma na njegovi embalaži; 
da je navodilo za uporabo lah-
ko v obliki besedila, slike ali 
skice oziroma je lahko kombi-

nacija teh oblik; da mora biti 
vsebina navodila za uporabo 
potrošniku lahko razumljiva 
in mu mora omogočiti pravil-
no uporabo izdelka; da mora 
biti v primeru, kadar je blago 
namenjeno prodaji na ozemlju 
Republike Slovenije, navodilo 
za uporabo v celoti v sloven-
skem jeziku; da je navodilo 
za uporabo dolžno predložiti 
tudi podjetje pri prodaji blaga 
potrošnikom.
Pripominjamo, da lahko v 
primeru kršitve 33. člena ZVPot 
ukrepa tržni inšpektorat. Če 
ugotovi, da blagu ni priloženo 
navodilo za uporabo v skladu 
s 33. členom ZVPot, lahko 
izda odločbo, s katero prepove 
prodajo tega blaga do odprave 
pomanjkljivosti oziroma podje-
tje kaznuje s predpisano globo.

pranje kock  
v pralnem stroju
V dar sem dobila vrečo lego 
kock. Preden jih dam sinu, 
jih želim oprati, zato me 
zanima, ali jih lahko dam v 
pralni stroj. In še podobno 
vprašanje glede nahrbtnika, 
ki ga moram nujno oprati. 
Nikjer ne najdem podatka, 
ali to sploh smem. Najraje bi 
ga dala v stroj, a se bojim, da 
bi se zaradi vrtenja v bobnu 
poškodoval.
Lego kocke se najbolje operejo 
v stroju. Lahko jih vložite v 
staro prevleko za blazino, če 
ima zadrgo, drugače jo pre-
prosto zavežite, tako bo med 
obračanjem stroja zadržala 

vse, tudi najbolj drobne kocke. 
Lahko pa uporabite vrečo iz 
mreže, ki jo uporabljamo za 
pranje finih kosov perila in 
oblačil iz občutljivega materia-
la (hlačne nogavice, fino perilo 
in nedrčki). Izberite nežnejši 
program (na primer program 
»sintetika«), pri količini praška 
pa ne pretiravajte.
Tudi nahrbtnik lahko perete v 
stroju. Vsi uporabljeni mate-
riali nahrbtnika morajo biti 
odporni proti vodi, saj je med 
uporabo večkrat izpostavljen 
dežju. Zaradi številnih zaponk 
in trakov, ki lahko poškodujejo 
notranjost bobna in/ali steklo 
in gumo na vratih, je priporo-
čljivo uporabiti mrežasto vrečo 
ali staro prevleko za blazino.

vračilo izdelka le  
v originalni embalaži?
Zanima me, ali mora biti pri 
vračilu izdelka res priložena  
originalna embalaža, kadar  
uveljavljaš stvarno napako. 
Prodajalcu sem namreč vrni-
la  izdelek – otroško kosil-
nico na  baterije, ker po treh 
tednih ne deluje več (kljub 
menjavi baterij),  zato želim 
vračilo kupnine  iz naslova 
stvarne napake. Prodajalec 
pravi, da stvarne  napake 
brez originalne embalaže  ne 
morem uveljavljati, emba-
laže  pa nimam več. Zanima 
me, ali je  to res in kaj lahko 
storim.
Pravice v zvezi z uveljavljanjem 
stvarne napake so določene 
v Zakonu o varstvu  potrošni-

kov. Obveznost predložitve 
originalne embalaže ni eden 
izmed pogojev za uveljavljanje 
stvarne napake. Potrošnik  
mora poskrbeti, da prodajalca 
o ugotovljeni  napaki obvesti 
najpozneje v dveh mesecih po 
odkritju napake. Obvestilo pro-
dajalcu naj bo pisno, vsebuje 
naj vsaj kontaktne podatke 
potrošnika, opis napake in 
izbrani zahtevek skladno s 
37.c členom Zakona o varstvu 
potrošnikov (popravilo, zame-
njava blaga z novim, sorazmer-
no znižanje kupnine, odstop 
od pogodbe). Če je mogoče, je 
dobro priložiti tudi račun ali 
drug dokument, iz katerega je 
razviden datum nakupa  ali 
izročitve blaga. V praksi včasih 
prihaja do  nejasnosti, ali je 
potrošnik uveljavljal pravice iz 
naslova garancije ali stvarne 
napake, zato  naj bo v obvestilu 
o napaki jasno navedeno, da 
gre za uveljavljanje stvarne na-
pake. Na naši spletni strani so 
dostopni obrazci, ki  vam bodo 
olajšali delo.

Še več koristnih informacij 
najdete na www.zps.si.
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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 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

 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

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

Rea fizioterapija, 
Nataša Bertok s.p.
Liminjanska cesta 78
6320 Portorož

 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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S parkirišča v Pučah se usme-
rimo po cesti proti severu do 
zaselka Breči (200 m), kjer 
zavijemo desno po kolovozu 
(smerna tabla) skoraj vodoravno 
do obnovljenega izvira Brače. 
Nadaljujemo v isti smeri rahlo 
navzgor do asfalta lokalne 
ceste in po njej desno navzdol 
v Koštabono. Vas premore kar 3 
cerkve (sv. Kozma in Damjana, 
sv. Andreja in blaženega Elija). 
Sredi vasi (pri nekdanji šoli) nas 
kažipot usmeri desno navzdol 
po cesti do vodnega vira Draga 
in naprej skozi oljčnike do za-
selka Hrvatini. Tu nam kažipota 
kažeta dve smeri, izberemo 
desno in se med hišami strmo 
spustimo skozi gozd navzdol do 
potoka. Pot se nadaljuje v zmer-

nem vzponu do podora, nato pa 
v okljukih navzgor do kolovoza, 
ki nas proti levi nad podorom 
skoraj vodoravno pripelje v 
zaselek Planjave. Tu zavijemo 
desno navzgor in se po asfaltu 
mimo zanimivega vodnega vira 
»Na perilu« vzpnemo v Puče in 
se naravnost skozi vas vrne-
mo do parkirišča. Prvi krog je 
zaključen.

 Če želimo s hojo nadaljevati, 
krenemo levo na kolovoz proti 
Bračem (kažipot) in takoj spet 
levo na stezo, ki se med oljkami 
strmo spusti nekoliko desno v 
gozd, nato pa se oprime neka-
kšne rahlo nagnjene kamnite 
žile in nas okrog več robov veči-
noma skozi gozd ob imenitnih 
pogledih na slikovito pokrajino 

pripelje do zaselka Škrljevec. 
Zavijemo levo navzdol in po 
60 m ostro desno po travnatem 
kolovozu do hiš. Spustimo se 
levo navzdol do zadnje hiše pod 
potjo in nadaljujemo po skoraj 
vodoravnem, širokem kolovozu 
pod Žvabi v zaselek Rov. Po 
asfaltu se spustimo levo navzdol 
in pred Sv. Mavrom zavijemo 
desno na širok kolovoz, ki nas 
najprej navzdol do potoka, nato 
pa zmerno navzgor pripelje v sli-
kovito, na živi skali zgrajeno vas 
Krkavče. Tu si je vredno ogledati 
baročno župnijsko cerkev  
sv. nadangela Mihaela in Živi 
muzej – hišo Vrešje. Sledi strm 
vzpon po asfaltu do pokopali-
šča, kjer lahko zavijemo desno 
do 500 m oddaljenega Krkavške-

ga menhirja, kamnitega monoli-
ta iz obdobja Keltov. Vrnemo se 
po isti poti nazaj in nadaljujemo 
po cesti vodoravno naprej mimo 
velikega kala proti severu. Ko se 
začne cesta dvigati, se na desno 
odcepi steza (kažipot), ki zavije 
v gozd, preide v kolovoz in nas 
najprej skoraj vodoravno, nato 
pa rahlo navzdol pripelje v Breče 
in naprej pod vrtovi do izhodi-
šča naše krožne poti.
Zavod za mladino, kulturo  
in turizem Koper 
Fotografije: Jaka Ivančič, 
Vojko Rotar

Slikovita istrska pokrajina vas bo 
zagotovo očarala v vseh letnih časih. 
Spomladi se boste veselili cvetočih 
travnikov, poleti in pozimi vam bo 
pot skozi gozdičke nudila prijetno 
senco in zavetje, jeseni pa vas bodo 
pozdravile oljke in ruj. Pričakujemo 
vas na vašem nepozabnem potepu!

pot vodnih virov (p25)
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Zastoj srca, ki se zgodi izven 
bolnišničnega okolja, je najpo-
gostejši vzrok smrti v razvitih 
državah. Preživi le vsak 10. 
bolnik, ki doživi srčni zastoj. 
Dejstvo pa je, da se srčni 
zastoji pogosto zgodijo doma, 
v službi ali na igrišču, med 
prijatelji, sodelavci, sosedi. 

Še tako napredna služba 
nujne medicinske pomoči ne 
more nadomestiti očividcev, ki 
ukrepajo v prvih minutah. Če 
bi očividci srčnega zastoja ne-
mudoma pričeli s temeljnimi 
postopki oživljanja (TPO) še 
pred prihodom reševalcev, bi 
lahko rešili veliko več življenj. 
Kako učinkovita bo naša 
pomoč, je odvisno od časa, 
ki preteče od srčnega zasto-
ja, do začetka izvajanja prve 
pomoči. Že v 3 do 5 minutah 
po srčnem zastoju začnejo od-
mirati možganske celice, čas 
do prihoda reševalcev na kraj 
dogodka pa je običajno mnogo 
daljši. Več časa preteče, manj 
učinkoviti bodo tudi vsi ka-
snejši zdravstveni ukrepi.

pred epidemijo zaznan 
porast odziva očividcev, 
sedaj spet upada
V zadnjih 20 letih nam je uspe-
lo tudi zaradi večjega odziva 
očividcev izboljšati preživetje 
po srčnem zastoju za trikrat. 
Nedvomno bi bili rezultati 
boljši, če bi vsi znali pomagati. 
In sploh ni težko, saj vsako-
dnevno vidimo, da se tega lah-
ko naučijo tudi otroci. Znani 
so primeri, ko so že otroci od 
4. leta naprej prepoznali zna-
ke srčnega zastoja in poklicali 
na številko 112. Otroci med 8. 
in 12. letom že lahko izvajajo 

stise prsnega koša, od 12. leta 
dalje pa tudi že uporabljajo 
defibrilator. Pomembno je, da 
se ne obrnemo stran, ko vidi-
mo človeka v stiski, ampak mu 
pomagamo. 

Eva Pogačar, dr. med., pred-
sednica Strokovnega centra za 
prvo pomoč pri Rdečem križu 
Slovenije, pojasnjuje 3 eno-
stavne korake oživljanja: 
»Prvi korak je prepoznava 
srčnega zastoja. Če se oseba 
ne odziva in ne diha, gre za 
srčni zastoj. Drugi korak je 
klic na številko 112, kjer nam 
bodo dispečerji pomagali z 
navodili, kako oživljati, in 
informacijo, kje je najbližji 
defibrilator oziroma AED. In 
tretje, nemudoma začnemo s 
stisi prsnega koša, in sicer na 
sredini prsnega koša z globino 
od 5 do 6 centimetrov in s 
frekvenco 100–120 stisov na 
minuto. To počnemo do priho-
da reševalcev, če je le mogoče, 
tudi s pomočjo defibrilatorja. 
Za uporabo le-tega so nam v 
pomoč slikovna in zvočna na-
vodila defibrilatorja, pomaga-
jo pa nam lahko tudi dispečer-
ji na telefonski številki 112.”

Pri dojenčkih in otrocih pri-
de do srčnega zastoja najpogo-
steje zaradi odpovedi dihanja 
ali zapore dihalne poti (zaradi 
tujka v dihalih kot na primer 
hrane ali igrače), zato so 
postopki oživljanja nekoliko 
drugačni. Kljub stresni situa-
ciji je odločilno, da poznamo 
zaporedje ukrepov TPO in 
odreagiramo. Če se razlik ne 
spomnimo, oživljamo tako kot 
pri odraslem.

Znanje iz temeljnih postopkov 
oživljanja lahko obnovite na šte-

vilnih delavnicah in tečajih po 
celi Sloveniji. Če nič drugega, 
naj vas prepriča dejstvo, da bo-
ste najverjetneje oživljali svojca, 
prijatelja, sodelavca …

uporaba aed je varna tudi 
pri otrocih 
AED ali avtomatski zunanji 
defibrilator je naprava, ki 
lahko s pomočjo električne-
ga sunka prekine aritmijo, 
vzpostavi normalni srčni 
ritem in požene srce ter s tem 
tudi reši življenje. AED lahko 
uporabimo tudi pri dojenčkih 
in otrocih. Če imamo otroške 
elektrode, uporabimo le-te, če 
teh nimamo, uporabimo od-
rasle. Sama uporaba defibrila-
torja še ne rešuje življenja, je 
pa zelo koristen in priporočljiv 
dodatek k temeljnim postop-
kom oživljanja. Naprava je 
enostavna in povsem varna. 

Ob sledenju narisanih in zvoč-
nih navodil jo lahko uporablja 
vsakdo. 

veste, kje imate najbližji 
defibrilator?
V Sloveniji imamo več kot 2.500 
defibrilatorjev. Žal se v času 
srčnega zastoja mnogi ne spo-
mnijo nanj oziroma ne vedo, kje 
je najbližji. S klicem na 112 vam 
bo dispečer pomagal locirati 
najbližjega. Svetujemo vam, 
da že zdaj pomislite, kje je vam 
najbližji, oziroma da obrnete 
pozornost na to naslednjič, ko 
se boste sprehodili okoli doma, 
službe, šole, trgovine ali na pri-
mer športne dvorane, kjer redno 
obiskujete rekreacijo. 
Rdeči križ Slovenije   

V Sloveniji se vsak dan zgodi v 
povprečju 4 do 5 srčnih zastojev 
oziroma približno 1.700 na leto. Kar 
70 % pa se jih zgodi doma. S hitrim 
in pravilnim ukrepanjem se možnost 
preživetja osebe s srčnim zastojem 
poveča za dva- do štirikrat.

z oživljanjem najpogosteje  
pomagamo bližnjim
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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

Vodnik je rezultat večletnih 
študij, ki preučujejo razlike med 
rednimi uporabniki slušnih 
aparatov in tistimi, ki slušnih 
aparatov ne uporabljajo ali pa jih 
nosijo le občasno. Iz omenjenih 
študij smo izluščili 5 pomembnih 
korakov, ki so pomembni za vaš 
uspeh.

priznanje – 1. korak
Imam trajno naglušnost, po-
trebujem pomoč
Cilj: opraviti s predsodki in spo-
znati, da si ob naglušnosti lahko 
in morate pomagati.
Razmislite o situacijah, kjer bi 
vam boljši sluh omogočil, da bi 
lahko zopet uživali v zvokih in 
komunikaciji.

zaveza – 2. korak
Pri privajanju na slušne apa-
rate bom imel pozitiven odnos
Cilj: odločno in s pozitivno ener-
gijo narediti vse korake na poti 
do boljšega sluha.
Razmislite, če je izboljšanje 
sluha vaša osebna želja in odlo-
čitev. Boste v procesu privajanja 

na slušne aparate svoje težave 
zaupali slušnemu akustiku?

učenje – 3. korak
Spoznavanje sluha in slušnih 
aparatov
Cilj: pridobiti znanje o sluhu, 
naglušnosti in slušnih aparatih, 
saj se boste z več znanja lahko 
bolje vključili v proces privajanja 
na slušne aparate v različnih 
zvočnih okoljih.
Razmislite o vaši pripravljenosti 
na učenje. Boste namenili čas 
branju tega priročnika in ostalih 
virov, ki so vam na voljo?

cilji – 4. korak
Določitev realnih ciljev s slu-
šnimi aparati
Cilj: razumeti, da slušni aparati 
lahko zagotovijo opazno izbolj-
šanje sluha in razumevanja, 
vendar ne nadomeščajo zdrave-
ga sluha.
Razmislite o vaši pripravljeno-
sti na sodelovanje s slušnim 
akustikom v smislu doseganja 
boljšega sluha in ne čudežev. Ste 
se pripravljeni naučiti načinov, 
kako ravnati v določenih okoljih, 
da boste dosegli najboljše razu-
mevanje govora?

vztrajnost – 5. korak
Vztrajati na poti do boljšega 
sluha
Cilj: med privajanjem na uporabo 
slušnih aparatov ostati vztrajen, 
saj bodo rezultati opazni šele po 
približno šestih tednih.
Razmislite o vaši uporabi slušnih 
aparatov. Koliko časa na dan 
jih uporabljate? Se ravnate po 
nasvetih slušnega akustika? Se 
privajate postopoma in s ciljem, 
da bi slušne aparate kasneje 
lahko uporabljali cel dan? 

skenirajte qr kodo  
in odprite spletno izdajo 
vodnika

vodnikzasluh.si 

V vodniku boste za vsak zgoraj 
omenjeni korak našli podrobne 
informacije in praktične nasvete. 
Poleg tega so vključene tudi 
domače naloge za enostavna, 
zahtevna in zelo zahtevna slu-
šna okolja. Za piko na i se boste 
lahko seznanili tudi z dodatki, 
ki poslušanje s slušnimi aparati 
še izboljšajo. Morda ne veste, 
da s slušnimi aparati lahko 
prostoročno telefonirate, da z 
njimi lahko brezžično poslušate 

TV v stereo tehniki, da obstajajo 
slušni aparati brez baterij, ki 
jih ponoči preprosto napolnite, 
da jih lahko nadzorujete preko 
aplikacije na vašem telefonu … 
Spoznajte podrobnosti, presene-
čeni boste!

brezplačno preverjanje 
sluha
Če ste v dilemi, kako je z vašim 
sluhom, ga lahko brezplačno 
preverite v kateremkoli AUDIO 
BM slušnem centru. Slušni 
akustik vam bo z veseljem in 
strokovno razložil, kaj pomeni 
dobljeni rezultat, in svetoval, 
kako dalje. Za slušne aparate 
sprejemamo naročilnice iz vseh 
ORL ambulant v Sloveniji. Tudi 
testiranje slušnih aparatov 
zagotavljamo brezplačno. Pripo-
ročljiva je rezervacija prostega 
termina.
Franci Urankar, AUDIO BM 

vodnik do boljšega sluha  
s slušnimi aparati – 5 korakov

Na poti do boljšega sluha so najtežji 
prvi koraki. V AUDIO BM se tega 
zavedamo in vam pomagamo pri vseh 
korakih. Pripravili smo vodnik, ki 
vam je brezplačno na voljo v AUDIO 
BM slušnih centrih ali na spletni 
strani www.vodnikzasluh.si

JANEZ HOČEVAR – RIFLE
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Legenda pripoveduje o cesarju 
Shen Nungu, ki je živel na 
Kitajskem. Zelo je pazil na 
higieno, zato je vodo vedno 
prekuhaval. Tako je nekega dne 
leta 2737 pred našim štetjem 
veter prinesel lističe čajevca v 
njegov kotliček z vrelo vodo. 
V kotliču se je razvila prijetna 
zelenksata barva in posebna 
aroma. Cesar je srknil čaj in 
pojasnil, da mu je vlil telesno 
moč, zadovoljstvo in odločnost. 
Iz te ene same rastlinske vrste 
čajevca (Camellia sinensis) danes 
proizvajajo okoli 3.000 vrst čajev.

Cesar je dejansko imel prav: 
na voljo so dokazi številnih 
študij, ki poročajo o številnih 
koristih za zdravje, od podpore 
imunskega sistema prek 
zmanjšanja tveganja za raka in 
srčne bolezni do preprečevanja 
zobne gnilobe.

zeleni, črni ali rdeči
Vrsta in kakovost čaja je odvisna 
od načina vzgoje čajevca, 
od sestave tal in nadmorske 
višine ter klime, kjer se rastlina 
vzgaja. Postopek predelave 
listov odloča o vrsti čaja. Črni 
čaj je fermentiran, kar pomeni, 
da gre skozi postopek sušenja, 
v katerem encimi v listih 
oksidirajo. To povzroči počrnitev 
in razgradnjo nekaterih snovi. 
Rdeči čaj je polfermentiran s 
stopnjo fermentacije med črnim 
in zelenim čajem. Za proizvodnjo 
zelenega čaja liste po nabiranju 
postavijo nad paro in tako 
zavrejo fermentacijo, listi pa 
ohranijo vse svoje sestavine.

zdravilne moči čajnih 
listov
Listi čaja vsebujejo veliko 
flavonoidov, katehinov, ki so 
močni antioksidanti. V zelenem 
čaju je zelo močen antioksidant 
EGCG (epigalokatehingalat). 

Številne objave kažejo, da 
EGCG preprečuje in zavira 
razvoj rakavih celic. Črni čaj 
ne vsebuje EGCG, verjetno se 
uniči v procesu fermentacije. 
Toda ima druge katehine, zato 
je še vedno zelo zdrav. V nekem 
poskusu v ZDA so poskusnim 
mišim dajali velike odmerke 
kancerogene snovi nitrozamina, 
ki nastane pri počrnitvi mesa na 
žaru. Polovica živali je dobivala 
čaj v prehrani. Pri živalih na 
čaju so ugotovili veliko manj 
mutagenih sprememb v celicah, 
ki pomenijo začetek rasti raka. 
Podobno so ugotovili, da v kožo 
vdrgnjeni polifenoli iz čaja 
lahko preprečijo raka kože, po 
obsevanju z žarki UVB, ki so 
glavni dejavnniki tveganja za 
kožnega raka tudi pri ljudeh.
Zeleni čaj krepi imunski sistem, 
tako v zimskem času preprečuje 
pojav viroz, protivnetno deluje 
povsod v telesu. Čaj razstruplja, 
čisti in krepi telo ter pomaga v 
obdobju okrevanja po bolezni.

Kot močen antioksidant čaj 
ščiti pred vnetjem na arterijskih 
stenah in tako vpliva na 
nastanek ateroskleroze. Znižuje 
tudi slabi LDL holesterol. Tudi 
tako dobro vpliva na srčno 
mišico.

Zelo ugodno deluje pri 
hujšanju, polifenoli in 
kofein pospešujejo celični 
metabolizem. Podpira celice 
hrustanca in preprečuje njihovo 
prezgodnje propadanje, tako 
ohranja vitalne sklepe in 
zmanjšuje tveganje za razvoj 
artritisa. Zeleni čaj pomaga 
uravnavati krvni sladkor in 
s tem niža tveganje za razvoj 
sladkorne bolezni. Podpira 
delovanje možganskih celic, 
kofein in katehini pospešijo 
obtok in presnovo. Uravnava 
krvni pritisk. Kofein iz čaja se 
veliko počasneje resorbira kot 

tisti iz kave. Zato deluje več časa, 
tako prepreči nihanje krvnega 
tlaka, ga stabilizira. Zmanjšuje 
pojav astme in bronhitisa. Lajša 
alergije in preprečuje njihov 
ponovni natasnek. Zeleni čaj 
ščiti kožo pred vplivi prostih 
radikalov, tako preprečuje 
staranje kože in gube.

s pitjem do zdravja
Koliko čaja bi morali spiti za 
njegovo blagodejno delovanje? 
Znanstveniki ugotavljajo, da 
3 do 4 skodelice čaja znatno 
zaščitijo. Ta količina se ujema s 
povprečno porabo na prebivalca 
na Japonskem, kjer se številne 
vrste raka pojavljajo občutno 
redkeje kot v zahodnih državah.

Najbolj kvalitetni čaji so v 
čajnih lističih. Eno čajno žličko 
posušenih lističev prelijemo s 
toplo vodo, segreto na 60–70 °C. 
Pustimo namakati 3–5 min, 
tako se sprostijo vse koristne 
sestavine čaja. Okus čaju 
lahko še dodatno izboljšamo z 

dodajanjem nekaj lističev mete 
ali ingverja.

 
ledeni čaj
Na zahodu se popije zelo veliko 
ledenega čaja. V ZDA so testirali 
pripravljene čaje v prodaji in 
ugotovili, da praktično nobeden 
od njih ne vsebuje katehinov. 
Poleg tega je bila vsebnost 
sladkorjev previsoka. Torej, da 
bi osvežilni čaj okrepil telesno 
obrambo, ga moramo sami 
skuhati: na 150 ml vode dodamo 
eno žličko čajnih listov. V topli 
vodi jih namakamo 3–5 min, 
nato čaj ohladimo. Skodelica naj 
bo ves čas pokrita, da čaj ohrani 
okus in učinkovine. Postrežemo 
ga z ledom, okrasimo z rezino 
limone in vejico mete, če želimo, 
ga sladkamo po okusu, najboljše 
z medom.
Marjan Radetič, dr.med.
Zdravi in vitalni, Koper 

Čajne lističe uporabljajo že več 
tisočletij za eno najbolj razširjenih 
pijač na svetu. Čaj ima veliko 
zdravilnih oziroma koristnih 
učinkov.

čaj – požirek zdravja

Prijave in vse informacije: 
051 397 998                                                          

tečaj pravilne tehnike nordijske hoje  
izvajamo na bonifiki v kopru. 

lahko se nam pridružite.  
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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!

 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 

 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
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• 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

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.

k sodelovanju  
vabim samostojno  
čistilko, šiviljo,  

perico, likarico ...

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

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

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. 

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

 05 333 34 44
 avtovuga@siol.net
 www.avtovuga.si

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



informator365

11

Zloraba alkohola je do 15. okto-
bra letos botrovala 1.104 prome-
tnim nesrečam, 546 telesnim po-
škodbam in 25 smrtnim žrtvam. 
V prvih petih mesecih letošnje-
ga leta (1. 1.–31. 5.) je zaradi 
vinjenih povzročiteljev umrlo 7 
oseb, v naslednjih štirih mesecih 
in pol (1. 6.–15. 10.) pa kar 18. 
Povprečna stopnja med vsemi 
alkoholiziranimi povzročitelji 
prometnih nesreč letos zanaša 
1,42 promila, lani pa 1,40 pro-
mila. Vsi povzročitelji smrtnih 
prometnih nesreč so bili moški, 
izstopajo povzročitelji od 25–34 
in od 45–54 let, vozniki osebnih 
avtomobilov in motornih koles. 
Med vzroki za nastanek smrtnih 
prometnih nesreč pri alkoholizi-
ranih povzročiteljih prednjačita 
neprilagojena hitrost (13 umrlih) 
in nepravilna stran/smer vožnje 
(9 umrlih). Letos sta dve smrtni 
žrtvi v prometu povzročila tudi 
vinjena mladostnika v starosti 
15–17 let.  

alkohol, droge  
in udeležba v prometu  
se povsem izključujejo
Neodgovorno in nepremišljeno 
vedenje zaradi pitja alkohola 
prinaša težke posledice. Alkohol 
ni »kriv« za prometno nesrečo. 
Odgovoren je človek, ki se al-
koholiziran usede za volan in ne-
srečo povzroči. Vsako dvanajsto 
prometno nesrečo in vsako tretjo 
prometno nesrečo s smrtnim 
izidom povzročijo alkoholizirani 
udeleženci v prometu. 
Povzročitelji pod vplivom drog 
in drugih psihoaktivnih snovi so 

povzročili 54 prometnih nesreč. 
Povzročili so 7 smrtnih pro-
metnih nesreč, enako kot lani. 
Zaradi prepovedanih drog je 
bilo odrejenih 1.057 strokovnih 
pregledov za droge, od katerih je 
bilo 161 pozitivnih. Agencija za 
varnost prometa bo v novem-
bru Policiji predala 1.000 hitrih 
testov za droge.

alkohol, hitrost in 
nepravilna stran/smer  
vožnje so usodna 
kombinacija
Med vzroki za nastanek smrtnih 
prometnih nesreč pri alkoholizi-
ranih povzročiteljih prednjačita 
neprilagojena hitrost (13 umrlih) 
in nepravilna stran/smer vožnje 
(9 umrlih). Zaradi teh dveh vzro-
kov je bilo zabeleženih kar 88 % 
vseh smrtnih žrtev (22 umrlih) 
prometnih nesreč zaradi alkoho-
liziranega povzročitelja.

največ vinjenih 
povzročiteljev smrtnih 
prometnih nesreč med 
vozniki osebnih vozil in 
enoslednih motornih vozil
Od skupaj 25 preminulih so voz-
niki osebnih vozil in enoslednih 
motornih vozil povzročili skupaj 
23 smrtnih prometnih nesreč 
oziroma kar 92 %. 13 smrtnih 
prometnih nesreč so povzročili 
vozniki osebnih vozil, 10 pa 
vozniki enoslednih motornih 
vozil (7 motorno kolo, 3 moped). 
Eno smrtno prometno nesrečo 
je povzročil voznik tovornega 
vozila in eno voznik traktorja.

skoraj tretjina vinjenih 
povzročiteljev smrtnih 
prometnih nesreč z 
vozniškim stažem nad 31 let
Povzročitelji smrtnih prometnih 
nesreč so imeli naslednje vozni-
ške staže:
- brez veljavnega vozniškega do-
voljenja (ali ni podatka) – 7 oseb,  
- do 3 leta – 1 oseba,  
- od 3 do 5 let – 2 osebi,  
- od 6 do  10 let – 2 osebi,  
- od 11 do 20 let – 3 osebe,  
- od 21 do 30 let – 2 osebi,
- več kot 31 let – 8 oseb.  
Najmlajši alkoholizirani povzro-
čitelj smrtne prometne nesreče je 
imel 15, najstarejši pa 80 let. Med 
vsemi povzročitelji smrtnih pro-
metnih nesreč pod vplivom al-
kohola je bila povprečna stopnja 
alkoholiziranosti 1,36 promila. 
Neslavni "rekorder" med njimi je 
imel 3,14 promila, voznik oseb-
nega avtomobila v starosti 57 let.

smrtnih žrtev 
največ v podravski 
in osrednjeslovenski 
statistični regiji
Agencija je podrobneje pri-
merjala podatke o prometnih 
nesrečah, povzročenih zaradi 
alkohola v 12 statističnih regijah, 
na katere je razdeljena Slovenija. 
Po številu prometnih nesreč, po-
vezanih z alkoholom, negativno 
izstopajo posavska s statistično 
6,88 prometnih nesreč na 10.000 
prebivalcev, jugovzhodna Slove-
nija s statistično 6,53 prometne 
nesreče na 10.000 prebivalcev, 
obalno-kraška s statistično 6,43 
prometne nesreče na 10.000 pre-
bivalcev in savinjska statistična 
regija s statistično 6,2 prometne 

nesreče na 10.000 prebivalcev. 
Po umrlih v prometnih nesre-
čah, povezanih z alkoholom, 
prednjačita podravska (6 umrlih) 
in osrednjeslovenska (5 umr-
lih) statistična regija. Najnižje 
število, statistično 2,83 prometne 
nesreče na 10.000 prebivalcev, 
so zabeležili v koroški statistič-
ni regiji. Spodbudni podatki 
prihajajo iz primorsko-notranj-
ske, jugovzhodne Slovenije in 
zasavske statistične regije, kjer 
ni bilo smrtnih žrtev zaradi alko-
holiziranih povzročiteljev.

alkohol močno vpliva na 
kritično presojo za varno 
udeležbo v prometu 
Agencija za varnost prometa sve-
tuje,  da  so  udeleženci  cestnega  
prometa v prihajajočih mesecih 
strpni in previdni. Hitrost vožnje 
naj prilagodijo prometnim in 
vremenskim razmeram. Dosle-
dno naj upoštevajo cestnopro-
metne predpise ter se temeljito 
pripravijo na pot, tudi z ustrezno 
pripravo vozila. Preverijo naj 
dela na cesti, morebitne zastoje 
in uporabijo poti, kjer promet ni 
tako gost. Če pa vozniki vseeno 
naletijo na zastoje, naj upošteva-
jo cestno-prometno signalizacijo 
in navodila policistov. Vselej 
naj bodo še posebej pozorni na 
najbolj ranljive udeležence na 
cesti. Agencija za varnost prome-
ta vsem udeležencem v prometu 
želi varno pot in da bi na vsak 
cilj prišli srečno.
Javna agencija RS za varnost 
prometa
www.avp-rs.si   

Slovenci in Slovenke smo po 
porabi alkohola še vedno visoko 
nad evropskim povprečjem. Na 
leto prebivalec, starejši od 15 let, v 
povprečju popije 11 litrov čistega 
alkohola. Agencija za varnost prometa 
zato javnost ozavešča o tveganjih, ki 
jih predstavlja udeležba v prometu pod 
vplivom alkohola.

varno v jesen in zimo 
brez alkohola v prometu
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listnate zelene velikanke
Figovec ali fikus je že mno-
ga leta priljubljena sobna 
lončnica, tudi zato sedaj v 
ospredje prihajajo nove, manj 
znane vrste in sorte. Po že 
poznanem fikusu z lirasti-
mi listi sedaj doživlja slavo 
Ficus longifolia z robustno 
rastjo in dolgimi, tankimi 
listi, podobnimi avstralskemu 
evkaliptusu. Velika rastlina 
bo naredila mogočen vtis v 
zaprtih prostorih in z veliko 
listne mase odlično prečistila 
zrak. Nega je dokaj enostav-
na: svetlo mesto s posredno 
svetlobo in primerna vlažnost 
z zalivanjem enkrat na teden 
in uspeh je zagotovljen.
Pogosto je spregledana 
velika sobna rastlina šeflera, 
trdoživa lepotica, ki lahko 
zraste v čudovito sobno 
drevo. Enostavna za oskrbo 
nudi nekaj raznolikih barvnih 
možnosti, ki lahko dodajo  
barvo naši domači rastlinski 
džungli. Dlanasto razdeljeni 
listi so lahko temno zeleni ali 
z belimi lisami, raste razveja-
no ali če jo usmerjamo, lahko 
ozko in v višino. Najrajši ima 
posredno svetlobo, pripo-
ročljivo je redno obračanje, 
da zagotovimo enakomerno 
obraščanje z vseh strani. V 
zadnjem času je izredno pri-
ljubljena Scheflera arborico-
la, ki  ima velike dežnikaste, 
svetleče liste. 
Tudi če ne cveti, je barvitost 
vabljiva za oko. Prikupne so 
razne sorte kalatej Calathea 
s pokončno rastjo in barvno 

poudarjenimi listnimi žilami. 
Listi kalatej sledijo dnev-
nemu ritmu. Tako se zjutraj 
razprejo, zvečer pa se ponov-
no zvijejo. Ker so to izrazito 
tropske rastline, ki rastejo  
na obrobjih in pod drevesi, 
jim je pomembna indirektna 
svetloba ter zračna vlaga, da 
listi ostanejo lepi in sveži. 
V suhem zraku se konice in 
robovi začnejo sušiti. Poseb-
no pozornost v zadnjem času 
zbuja Calathea musaica ali 
Calathea network, ki ima me-
džilne prostore razdeljene v 
mini pravokotnike v različnih 
zelenih odtenkih.
Neprava zamija si je zadnja 
leta izborila vodilno vlogo 
med priljubljenimi zelenimi 
lončnicami zaradi skromnosti 
v oskrbi. Vodo shranjuje v 
odebeljenih spodnjih de-
lih listov, od koder jo črpa 
v primeru pomanjkanja v 
tleh.  Najbolje uspeva, če 
je utesnjena v cvetličnem 
lončku.  Novejša pridobitev z 
listi skoraj črne barve Zami-
oculcas 'Raven' bo odlična 
popestritev v modernem  sta-
novanjskem ambientu svetlih 
barv. Zaradi posebne oblike 
in barve je zelo atraktivna kot 
samostojna rastlina, lahko pa 
je tudi ozadje manjšim cveto-
čim rastlinam ali  skromnej-
šim obešankam.
 

nega in oskrba
Dobro kondicijo in lep videz 
bodo ob ustreznih rastnih 
pogojih omogočili vitamini 

in hranila, ki jih vsebuje 
visokokakovostno tekoče gno-
jilo Plantella List in Plantella 
Cvet. Dodajamo ga vodi za 
zalivanje vsaj enkrat na dva 
tedna, lahko tudi izmenično. 
Vse navedene rastline rastejo 
bolj pokončno in tvorijo 
veliko listne mase, zato jih 
postavimo v stabilne posode 
s  širokim dnom. Če voda po 
zalivanju hitro odteka, po-
meni to izsušeno in iztrošeno 
prst, zato dodamo substrat ali 
rastline presadimo v večji lo-
nec, ga napolnimo s Plantella 
Premium zemljo za okrasne 
rastline, ki vsebuje dolgo 
delujoča hranila in rastlinska 
vlakna, kar zagotavlja visoko 
sposobnost zadrževanja vode. 

Rastline presadimo tudi, ko 
niso več dovolj stabilne v 
obstoječem loncu. 
Plantellini strokovnjaki  
                  

Čim več je zelenja v bivalnih 
prostorih, boljši je zrak, vlaga v 
prostoru in seveda videz. Niti ni 
nujno, da je praktično, le da je živo 
in zeleno. A s praktičnega vidika 
so velike lončnice bolj uporabne 
in zaradi nevsakdanjih oblik nove, 
manj znane imajo prednost pri izbiri.

tudi mlada generacija  
ljubi cvetje

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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 041 622 503
 info@robor.si
 www.robor.si

Robor d.o.o.
Ulica 15. maja 2
6000 Koper

• adaptacije in novogradnje

• inženiring in svetovanje

• zaključna dela  
  (parketi in druge obloge, suhomontažna  
   dela, slikopleskarska dela, notranja  
   vrata in stopnice, zunanje terase)

 05 757 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

 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

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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Dobro je, če poznamo osnovne 
toplotne katakteristike oken, ki 
so:
- toplotna prehodnost: Uw (toplo-
tna prehodnost celotnega okna) 
je sestavljena iz Uf (toplotne pre-
hodnosti okvirja) in Ug (toplotne 
prehodnosti zasteklitve) 
-linijska toplotna prehodnost: ψg 
-pri oknih je podan tudi podatek 
za vrednost g (prepustnost za 
energijo sončnega sevanja) in se 
giblje med 0,4 in 0,6.

Na tržišču so najpogostejša 
okna s toplotno prehodnostjo 
zasteklitve Ug ≤ 1,10 W/m2K ali 
boljša.  To so običajno okna s 
trojnimi (štirimi) termoizolacij-
skimi stekli z nizkoemisijskim 
nanosom in plinskim polne-
njem, okvirji pa so leseni, doda-
tno izolirani s termoizolacijskim 
materialom in zunaj zaščiteni z 
Al profili, ali PVC okna z enako 
zasteklitvijo in širšim pet in več 
komornim, posebno oblikova-
nim okvirjem, prav tako zunaj 
zaščiteni z Al profili, ki dosegajo 
Uw = 0,5-0,8 W/m2K (okno kot 
celota).

Vgradnja mora biti v skladu z 
gradbeno fizikalnimi načeli, v 
smislu dobre gradbene prakse, v 
pogovoru omenjena kot »vgra-
dnja po RAL smernicah«.

Vgradnja stavbnega pohištva 
mora torej poleg pravilne kon-
strukcijsko-mehanske pritrditve 
zagotavljati tudi kvalitetno 
tesnenje med konstrukcijo (špa-
leto) in okvirjem okna.

Tukaj o pravilni izvedbi 
okenske odprtine, upošteva-
njem širine rege med okvirjem 
in špaleto, pravilno mehansko 
pritrditvijo z vijaki in distančni-
ki (po navodilih proizvajalca) ne 
bomo govorili. Tesnilne poliu-
retanske mase ne nadomeščajo 
obveznega sidranja stavbnega 
pohištva. 

Omejili se bomo le na te-
snjenje rege v treh ravninah. 
Nepravilna izvedba omogoča 
pojav toplotnih mostov, prehod 
toplote in vodne pare, vdor vode, 
pojav prepiha in prehod hrupa. 
Posledice teh nepravilnosti pa 
so poslabšanje bivalnega okolja, 
poškodbe vgrajenih materialov 
(trohnenje lesenih oken, razpa-
danje gradbenih materialov) in 
nastanek plesni kot posledica 
prekomernega navlaževanja. Ta 
pojav  nam mikroklimo v bival-
nem okolju izjemno poslabša. 

Tesnjenje v treh ravninah 
pa poleg vseh ostalih potreb-
nih korakov pravilne vgradne 
opredeljujejo smernice RAL. To 
so smernice, kako naj bo stavbno 
pohištvo z vseh vidikov pravilno 
vgrajeno.

Nepravilne izvedbe, »šlampa-
sta vgradnja« predstavljajo pri 
energetsko varčnih hišah izgube 
toplote na teh detajlih tudi do 
25%.

Tu govorimo o tri-nivojskem 
tesnenju po pravilu: znotraj bolj 
tesno kot zunaj. Na notranji stra-
ni mora biti paro nepropusten 
in zrakotesen sloj, ki preprečuje 

prehod vodne pare in zraka nav-
zven. V sredini imamo toplotno 
in zvočno izolacijski sloj. Na 
zunanji strani pa mora material 
omogočati paro propustnost, vo-
dotesnost in vetrno zaporo. Ko se 
odločamo, kašen sistem tesnje-
nja bomo uporabili, ne smemo 
uporabiti komponent različnih 
proizvajalcev. Vedno vgrajujemo 
po navodilih proizvajalca.

Zelo pomembna lastnost je 
koeficient paro propustnosti 
– vrednost Sd (to je difuzijska 
upornost, pomnožena z debelino 
posamezne komponente, izra-
žena v metrih). Nižja kot je vre-
dnost, bolj je material difuzijsko 
odprt – bolj paro prepusten.

Za tesnjenje zunaj in znotraj 
imamo na voljo:
- tesnilne mase – uporaba odvi-
sna od oblike špalete, velikosti 
okna in materiala okenskega 
okvirja (Sd 15 do 100 m), 
- impregnirani predstisnjeni tra-
kovi – opravljajo vse tri funkcije 
tesnjenja, namenski za zunaj ali 
znotraj (Sd 0,1 do 1 m),
- trakovi različnih širin – lepi-
mo jih na podlago (Sd 0,5 do 
1500 m ),
- folije za različne namene – lepi-
mo jih na podlago (Sd 0,5  
do 1500 m),
- tesnilne letve – največkrat 
gre za kombinacijo PVC letev s 
predstisnjenimi trakovi in/ali 
dodatno folijo.

Za toplotno in zvočno izolacijo 
uporabljamo največkrat monta-
žne pene (poliuretanske, meh-

kocelične ali elastične). Ključna 
lastnost je dober oprijem na 
podlago in sposobnost prenosa 
sil v regi. Poleg tega uporabljamo 
tudi izolacijski material mine-
ralnega izvora in že omenjene 
predstisnjene trakove.

Seveda je načinov in sistemov 
ter uporabljenih materialov 
mnogo več, tu smo predstavili le 
osnovne.

Poleg okna je pomembna tudi 
pravilna vgradnja omaric za 
senčila, kjer so enake zahteve 
kot pri oknih. Zelo je pomembna 
tudi vgradnja okenskih polic 
(zunaj in znotraj). Stik med 
okvirjem okna, špaleto in polico 
mora biti pravilno izveden, 
predvsem je pomembna izvedba 
zunaj, da dosežemo vodotesen 
paropropusten spoj.

Eko sklad za pridobitev ugo-
dnih kreditov in nepovratnih 
sredstev poleg ostalega zahteva 
tudi pravilno vgradnjo stavbne-
ga pohištva po RAL smernicah, 
katerega moramo dokazovati 
tudi z slikovnim materialom.

Več informacij glede pravilne 
izbire in vgradnje oken pa v na-
ših svetovalnih pisarnah širom 
Slovenije! 
Lucjan Batista, ENSVET  

pravilna vgradnja oken 

Kvaliteta stavbnega pohištva se 
je zadnja leta občutno dvignila in 
tako imamo na tržišču resnično 
kvalitetna okna in vrata. To so t. i. 
okna s termoizolacijskimi stekli 
z nizkoemisijskim nanosom in 
plinskim polnenjem. Žal pa temu 
vedno ne sledi tudi vgradnja 
teh oken v stavbo in tako izniči 
prednosti kvalitetnega izdelka. 
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Dobrodošli  
v našo prodajalno na 
Kolodvorski ulici 18 
v Kozini, kjer lahko 
ugodno tankate in 

kupite plin v jeklenkah. 
 

Pridite in preverite  
našo ponudbo!


