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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 25. 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

 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 ~

 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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Najstarejša pričanja, ki želijo 
podati pomen bolečini, sega-
jo na vzhod v  tradicionalno 
kitajsko medicino (pred več kot 
3.000 leti), kjer pojav, imenovan 
bolečina, predstavijo kot sad 
neravnovesja med Yin (zemlja, 
hladno, žensko) in Yang (toplo, 
vročina, moško), energijskima 
dejavnikoma ali neravnovesje 
dveh dopolnjujočih vidikov 
bivanja.  Opisujejo še prisotnost 
energije Q (či). In tudi ta se v 
primeru zdravja harmonično 
pretaka po energijskem sistemu 
telesa. 

Če neravnovesje med Yin in 
Yang, energijskima dejavniko-
ma, traja dlje časa, se to prične 
odražati na telesu kot bolečina 
oziroma bolezen, medtem ko je 
na zahodu v začetku prevlado-
vala duševna vizija pogleda na 
bolečino. Le-ta je predstavljala 
božjo kazen, kot udor slabih 
”duhov” in kot posledico slabih, 
grešnih dejanj človeka.

Z razvojem in pojavom medici-
ne so na bolečino pričeli gledati 
kot na posledice naravnih spre-
memb. 

Hipokrat (460–377 pr. n. š.) 
kot oče “nove medicine” prične 
razvijati “organski koncept” me-
dicine, ki je delovala v smeri ra-
cionalizacije naravnih pojavov. 
Za stare Grke je bil razum najbolj 
plemenita zmožnost človeka. 
Ponujal je povsem zemeljski 
pristop pogleda na življenje. 

Dualistični pristop izloči 
možnost psihofizičnih faktorjev 
v zaznavanju bolečine.

Razvoj anatomije prinese tudi 
znanje in dokaze, ki so povezo-
vali možgane in bolečino. Pojavi-
le so se trditve, da je bolečina 
točen signal, ki determinira neko 
biološko poškodbo ali nepravil-
nost. Da jo sproži zunanji dejav-

nik, ki sporočilo preko perifer-
nih živcev prenaša v možgane, 
kjer postane zavestna zaznava.

Razvojnih poti gledanja in 
obravnave bolečine je bilo 
kasneje več. V eni smeri se je 
medicina razvijala kot holistični 
pristop, kjer je  bolečina bila vre-
dnotena kot psihofizični pojav in 
ne ločuje telesa od psihe. Druga 
veja medicine pa se je razvijala 
skozi načela racionalnega pogle-
da, ki je označeval medicinske 
raziskave in razvoj “mehanistič-
ne” medicine.

Novejša nevroznanost (PNEI 
– psihoneuroendocrinoimuno-
logija) naznanja model razisko-
vanja in interpretacije zdravja 
in bolečine, katera vidi človeški 
organizem kot strukturirano in 
med seboj povezano enoto. Baza 
tega modela predstavlja študij 
vzajemnega sodelovanja med 
mentalno aktivnostjo, vedenjsko 
aktivnostjo, živčnim sistemom, 
hormonskim sistemom in imun-
skim sistemom oz. imunskim 
odzivom.

Bolečino danes opredeljujemo 
kot subjektivno, individualno 
psihofizično stanje oziroma iz-
kušnjo, ki posamezniku doprine-
se neprijetne, nelagodne občutke 
in stisko. Je neprijetna čutna ali 
čustvena zaznava, povezana 
z dejansko ali potencialno po-
škodbo tkiva. Včasih se bolečina 
pojavi tudi brez fizičnih znakov.
Predstavlja zaščitni mehanizem 
– opozorilo, da se človek nahaja 
v neugodnih okoliščinah.

Kaj storimo, ko začutimo 
bolečino? ''Tiho bodi, nočem 
te slišati,'' ter vzamem zdravilo 
in jo utišam. “Saj ni tako hudo!” 
“Tako kot je prišla, tako bo odšla 
...” Če postaja glas bolečine moč-
nejši, preusmerim ali prilagodim 
dejavnost. Če se ponavlja,  vza-

mem močnejše zdravilo ali grem 
k zdravniku in želim vedeti, 
kaj se z mano dogaja … Kasneje 
nam morda postavi diagnozo in 
za našo bolečino tako najdemo 
“izgovor”.

Ali ji znamo prisluhniti, kaj 
nam morda sporoča? Bolečina 
je dejansko lahko eno od zadnjih 

sredstev, s katerim nam želi 
življenje povedati, da nekaj v 
našem delovanju ne gre po poti, 
ki je za nas ugodna.
Nataša Bertok, višji fiziote-
rapevt, manualni terapevt, 
naturopat, energo terapevt 

 
razmišljanje o bolečini

Bolečine so prav toliko stare, 
kot človeštvo samo, in ravno 
tako zgodovina bolečine. Tudi 
znanost kot veda o spoznanju, kot 
empiričnost spoznanja je stara kot 
človeštvo samo.

 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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Program Svit, državni program 
presejanja in zgodnjega odkri-
vanja predrakavih sprememb 
in raka na debelem črevesu in 
danki deluje na način, da pri 
navidezno zdravih odraslih s 
preprostim testom blata išče 
sledove prikrite krvavitve. Cilj 
programa je med navidezno 
zdravimi osebami odkriti tiste, 
pri katerih je velika verjetnost, 
da bi se iz sprememb na steni 
debelega črevesa ali danke 
razvil rak ali že imajo začetno 
obliko raka in te spremembe 
odstraniti. Zgodaj odkrito bole-
zen lahko uspešno zdravimo, z 
odkritjem predrakavih spre-
memb pa lahko bolezen celo 
preprečimo.

koraki sodelovanja  
v programu svit 
Ciljno populacijo programa 
predstavlja dobrih 600.000 
oseb, ki so vabljene po vnaprej 
določenem načrtu.  S sodelova-
njem v Programu Svit udeležen-
ci nimajo dodatnih stroškov, saj 
stroške sodelovanja v programu 
nosi Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije v okviru 
obveznega zdravstvenega zava-
rovanja. 

Posamezniki med 50. in 74. 
letom starosti na dom vsaki dve 
leti prejmejo vabilo, ki vključuje 
Izjavo o prostovoljnem sode-
lovanju v Programu Svit. Če se 
oseba odloči za sodelovanje in 
nima izključitvenih kriterijev, 
prejme prav tako po pošti kom-
plet testerjev za odvzem vzorcev 
blata. 

Če je izvid vzorcev blata nega-
tiven, so osebe v Program Svit 

ponovno vabljene čez dve leti. 
Osebe s pozitivnim testom pa so 
v okviru Programa Svit napo-
tene na kolonoskopijo, kjer 
zdravnik specialist ugotovi, kaj 
je vzrok krvavitve. Oseba lahko 
izbira kraj opravljanja kolono-
skopije in čas, ko želi opraviti 
preiskavo.  

 V javnosti kolonoskopija 
še vedno velja za neprijeten 
pregled. Udeleženci kolono-
skopije v Programu Svit pa 
preiskavo v veliki meri ocenju-
jejo kot pozitivno izkušnjo. K 
temu je pripomogel napredek 
na področju kolonoskopskih 
tehnik, izobraževanja izvajalcev 
preiskav ter možnost opravlja-
nja kolonoskopije v sedaciji.

vpliv pandemije se odraža 
na udeležbi v programu svit 

Od leta 2011 v Registru raka 
Republike Slovenije beležijo 
občuten padec novih primerov 
raka debelega črevesa in danke. 
Med vsemi novo odkritimi raki 
v Sloveniji se je med letom 2007 
in 2018 rak debelega črevesa in 
danke po pogostosti pomaknil z 
drugega na peto mesto, k čemur 
pomembno prispeva odkrivanje 
in odstranjevanje predrakavih 
sprememb na kolonoskopijah v 
Programu Svit. A podatki Regi-
stra raka Republike Slovenije za 
obdobje 2020–2021 kažejo, da 
je epidemija covid-19 zmanjšala 
število novih primerov raka in 
število napotitev na onkološko 
obravnavo.

 Tudi pri Programu Svit v letu 
2021 beležimo padec odzivnosti, 
saj je bila v tem letu odzivnost 
63,4 %, kar je nekoliko manj kot 

v letu 2020, ko je bila odzivnost 
64,4 %. Med osebami z anali-
ziranimi vzorci blata je imelo 
94,3 % oseb negativen izvid in 
5,7 % oseb pozitiven izvid pre-
sejalnega testa. Vsem, ki so po 
pozitivnem presejalnem testu 
potrebovali kolonoskopijo, je 
bila preiskava zagotovljena pri 
izvajalcih Svit kolonoskopij. 
Po preliminarnih podatkih je 
bilo med osebami z opravljeno 
kolonoskopijo odkritih 188 
primerov raka debelega črevesa 
in danke, 2.011 oseb je imelo 
predrakavo spremembo, kar 
predstavlja večje tveganje za 
nastanek raka. V Programu Svit 
je med odkritimi raki do 60 % 
rakov odkritih dovolj zgodaj, 
da onkološko zdravljenje ni 
potrebno. 

»Nižjo odzivnost v Program 
Svit v letu 2021 pripisujemo ra-
znovrstnim vplivom pandemije, 
kot je pandemična izčrpanost, 
ki je pričakovan in naraven 
odziv ljudi na dolgotrajno 
javnozdravstveno krizo, ki bi-
stveno posega v vsakdan posa-
meznika. V raziskavi SI-PANDA 
o vplivu pandemije covid-19 na 
življenje v Sloveniji so ugotovi-
li, da se je 29,5 % anketiranih 
izogibalo obisku zdravnika 
zaradi težav, ki niso povezane s 
covid-19,« je povedala dr. Domi-
nika Novak Mlakar.  

 
 
 

školjka skriva 
dragocenost, ki vam lahko 
reši življenje – poskrbimo, 
da bodo predrakave 
in rakave spremembe 
pravočasno odkrite
Kljub izjemnim uspehom Pro-
grama Svit se vabilu v program 
še vedno vsaka tretja oseba v 
ciljni starosti ne odzove. Izjemno 
pomembno je, da se posamezni-
ki, ki prejmejo vabilo v Program 
Svit, nanj odzovejo. Rak na debe-
lem črevesu in danki se namreč 
v telesu razvija več let, preden se 
pojavijo prvi simptomi. Ko simp-
tome opazimo in pomislimo, da 
z našim zdravjem morda nekaj ni 
v redu, je lahko  bolezen že na-
predovala, zato je pomembno, da 
ukrepamo prej. Če se na vabilo 
ne odzovemo, lahko ob kasnejši 
bolezni pričakujemo slabše izide 
zdravljenja, slabšo kakovost ži-
vljenja in slabše preživetje. Če se 
v program odzovemo redno vsaki 
dve leti, zelo povečamo možnost, 
da morebitno bolezen pravo-
časno zaznamo in jo uspešno 
odstranimo.

Vse, ki prejmejo vabilo Pro-
grama Svit, vljudno vabimo, da 
se nanj tudi odzovejo. Školjka 
skriva dragocenost, ki vam 
lahko reši življenje. Z udeležbo v 
Programu Svit lahko naredimo 
veliko za svoje zdravje in kako-
vost življenja.
Nacionalni inštitut za 
javno zdravje
www.nijz.si 

Marec je mednarodni mesec boja 
proti raku debelega črevesa in 
danke, mesec, ko opozarjamo na 
pomen preprečevanja in zgodnjega 
odkrivanja bolezni. Cilj Programa Svit 
je odkriti bolezen dovolj zgodaj, da 
jo lahko uspešno zdravimo ali celo 
preprečimo.

školjka skriva dragocenost,  
ki vam lahko reši življenje
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 031 637 176
 05 677 85 80  
 bogdan@vbs.si
 www.vbs.si

VBS d.o.o.
Obala 125
6320 Portorož

    • GEODETSKI NAČRTI

• PARCELACIJE 

• UREDITEV MEJE

• VPIS STAVBE V KATASTER STAVB

• UREJANJE PODATKOV V REN

• ETAŽNI NAČRTI

• ZAKOLIČBE OBJEKTOV

geodetske 
storitve 

 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

 05 640 05 00
 fotooptika.rio@siol.net
 fotooptikario.wixsite.com/optika

Fotooptikario d.o.o.
Ljubljanska ulica 24
6310 Izola

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    
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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

JANEZ HOČEVAR – RIFLE

Slabši sluh pomembno vpliva na 
vašo samozavest in vsakdanji 
življenjski slog. Izguba spomina 
se pogosto napačno razlaga kot 
začetek demence. Če postanete 
naglušni, slabšanja spomina 
morda ne boste povezali s 
težavami glede sluha, vendar 
obstaja velika verjetnost, da 
bo vaš slabši sluh vplival na 
vašo sposobnost ohranjanja in 
pomnjenja informacij.

koncentracija
Če imate slabši sluh, se mo-
rate veliko bolj osredotočati 
na prepoznavanje zvokov. Pri 
pogovoru z nekom je večino 
vaše koncentracije usmerjene v 
dešifriranje tega, kar oseba go-
vori. To pomeni, da so možgani 
manj osredotočeni na dejansko 
shranjevanje informacij. 

izolacija
Dolgotrajno nerehabilitiran 
slabši sluh pogosto vodi v osa-
mljenost in izolacijo. Zapiranje 
vase in manj druženja oz. socia-
lizacije se zelo pogosto kaže pri 
ljudeh, ki jih doleti slabši sluh. 
Okrog 170.000 starejših oseb v 
Sloveniji živi samih. Osamlje-
nost povečuje tveganje za po-
slabšanje spomina in splošnega 
počutja.

Če ste izolirani, so vaši 
možgani izpostavljeni manj 
dražljajem. Posledično jim ni 

treba delati in postanejo manj 
aktivni. Takšno stanje v možga-
nih lahko povzroči strukturne 
spremembe. Spominske funkcije 
se ne izvajajo več tako pogosto 
kot nekoč, kar posledično zmanj-
ša njihovo zmogljivost. Izolacija 
negativno vpliva na delovanje 
možganov.

anksioznost in depresija
Če ob pojavu slabšega sluha ne 
ukrepate učinkovito, se lah-
ko poveča tveganje za razvoj 
čustvenih in psihičnih težav. 
Mnogi ljudje ugotovijo, da slabši 
sluh negativno vpliva na njihovo 
duševno zdravje, pri čemer ima 
veliko število ljudi tudi poveča-
no anksioznost in depresijo.
Študije depresije so pokazale, 
da ta spremeni način delovanja 
možganov. Ko depresija vpliva 
na spomin, pomeni, da ste manj 
sposobni zadrževati in priklicati 
informacije na zahtevo.

izgubljanje spomina
Če opažate izgubljanje spomina, 
je pomembno, da poiščete po-
moč. Tudi relativno blaga naglu-
šnost lahko povzroči kognitivno 
preobremenitev, kar pomeni, 
da lahko ljudje doživijo izgubo 
spomina, povezano s sluhom, 
ne da bi imeli zmerne ali hude 
težave s sluhom.

Morda boste opazili izgu-
bo spomina, še preden boste 
zaznali kakršnokoli poslabšanje 
vašega sluha. Ker se večini ljudi 
sluh slabša postopoma, lahko 
traja kar nekaj časa, preden 
bo to opazno vplivalo na vaše 
vsakodnevno življenje. Čeprav se 
morda zavedate težav s spomi-
nom, morda ne boste opazili, 
kako zelo se morate osredoto-

čati na spremljanje pogovora 
ali poslušanje zvokov. Ker se 
bodo vaši možgani čedalje bolj 
naprezali, boste posledično 
porabljali vedno več energije, 
kar boste občutili kot utrujenost. 
Vse to lahko sčasoma vpliva na 
kvaliteto vašega življenja.

preprečevanje izgube  
spomina, povezanega s 
slabšim sluhom
Kadar je izguba spomina pove-
zana s sluhom, jo je običajno 
mogoče hitro in enostavno 
odpraviti. Že preprosta upora-
ba slušnih aparatov izboljša 
sluh. To preprečuje kognitivno 
preobremenitev, saj možganom 
ni več treba trdo delati, da bi za-
znali in interpretirali zvoke. To 
možganom omogoča normalno 
obdelavo informacij in pomeni, 
da so informacije shranjene v 
spominu, pripravljene, da jih pri-
kličete, ko in kadar so potrebne.

Poleg tega uporaba slušnih apa-
ratov močno zmanjša tveganje 
socialne izolacije. Ker lahko na-
daljujete z običajnim življenjskim 
slogom, lahko ostanete družabni 
in aktivni. Uporaba slušnih 
aparatov blaži tudi druge posle-
dice slabšega sluha. Zmanjša 
se tveganje za razvoj depresije, 
demence in anksioznosti.

kaj lahko storite,  
če opazite, da se je vaš sluh 
poslabšal?
Ne odlašajte in ne čakajte 
predolgo. Vpliv slabšega sluha 
na spomin in na naše življenje 
sta 2 pomembna razloga, zakaj 
je pomembno preverjati sluh, 
sploh če vi ali vaši svojci opažate 
znake za naglušnost.
Obiščite AUDIO BM slušni center 
in brezplačno preverite sluh. 
Napotnica ni potrebna.
Franci Urankar, AUDIO BM 

 
slabši sluh vpliva na spomin

Splošno znano je, da lahko slabši sluh 
vpliva na raven stresa in tesnobe, toda 
ali ste vedeli, da lahko vpliva tudi 
na spomin? Raziskave so potrdile, 
da slabši sluh vpliva na spomin. 
Pravzaprav lahko slabši sluh vpliva na 
delovanje spomina na številne načine. 
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naziv
podjetja
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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

 05 625 00 00
 040 219 249
 info@ascon.si
 www.ascon.si

Ascon d.o.o.   
Dolinska cesta 1h 
6000 Koper

POPOLNA PONUDBA KMETIJSKE  
MEHANIZACIJE

PRIZNANIH BLAGOVNIH ZNAMK

strokovno svetovanje
rezervni deli

servis in podpora

 070 631 005
 040 631 013
 elkik.koper@gmail.com

Elkik d.o.o.
Spodnje Škofije 2
6281 Škofije

ELEKTROINŠTALACIJE 
izvedba vseh vrst elektroinštalacij  

in montaža opreme
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Odkrijte 3 piranske krožne 
pešpoti in se nadihajte zdra-
vega morskega zraka. Poti 
peljejo po slikoviti in razgibani 
pokrajini, ki ponuja čudovite 
razglede na brezčasne soline, 
najvišji flišni klif na vzhodnem 
Jadranu, fotogeničen Mese-
čev zaliv in druge edinstvene 
pejsaže, s katerimi se ponaša 
destinacija Portorož & Piran. 
Vodijo po gozdnih poteh, skozi 
srednjeveški Piran, po poti 
nekdanje ozkotirne železnice 
Parenzane, mimo fieških jezer 
in impozantnih skulptur Forma 
vive. Izhodišče vseh treh poti je 
v Portorožu, nato pa se poho-
dniki lahko odpravijo v smeri 
Pirana, Strunjana ali Seče. 
Vsak krog je mogoče prehoditi 
v dveh do treh urah, tako da 
so poti še posebej primerne za 
družine z otroki in rekreativce.

 
piranska pešpot  
(9 km / 2 h 30 min)
Pot, ki obkroži mesto, vam 
Piran predstavi v prav posebni 
luči. Pohod boste pričeli med 
portoroškimi vrtovi, mimo kate-
rih se boste povzpeli do Belega 
križa. Kmalu se bo odprl pogled 
vse do Trsta, ob lepem vreme-

nu pa celo do Triglava. Kratek 
spust vas bo pripeljal do dveh 
fieških jezer, nato pa boste na-
daljevali pot pod klifom, tik ob 
morju. Pogled na znani obris 
cerkve sv. Jurija bo oznanil 
prihod v Piran in pot se bo zlila 
proti ozkim tlakovanim ulicam. 
Obšli boste romantični svetilnik 
na Punti in se po znani obmor-
ski promenadi vrnili v Portorož. 
Med potjo ne spreglejte galerije 
na prostem in ostankov cerkvi-
ce sv. Bernardina.

strunjanska pešpot  
(12 km / 3 h)
Strunjanska pešpot se prične s 
skrivnostnim predorom Valeta, 
skozi katerega je pred stotimi 
leti peljala ozkotirna železnica 
Parenzana. Kmalu se boste 
znašli sredi Krajinskega parka 
Strunjan, povzpeli se boste na 
rob najvišjega klifa vzhodnega 
Jadrana, kjer vam bo dih vzel 
razgled na Mesečev zaliv. Pot 
vas bo nato peljala ob robu kli-
fa, skozi prikupen sredozemski 
gozdiček spet nazaj proti stru-
njanskim solinam. Sprehodite 
se mimo solnih polj in uživajte 
v pogledu na piransko cerkev 
sv. Jurija v daljavi. Pot nada-

ljujete mimo Pacuga v Fieso in 
se ponovno vrnete v živahen 
Portorož.

seška pešpot  
(9 km / 2 h 30 min)
Morje, soline in spokojnost – če 
se želite popolnoma odma-
kniti v neki drugi svet, potem 
je Seška pešpot prava izbira. 
Iz središča Portoroža se boste 
povzpeli na Senčno pot, ki vas 
bo pripeljala v Lucijo. Tam se 
bo pot dvignila proti zelenemu 
polotoku Seča. Hodili boste 
med oljčnimi nasadi in uživa-
li ob čudovitih razgledih na 
Sečoveljske soline. Kmalu vas 
bodo pozdravile edinstvene 
kamnite skulpture parka Forma 

viva, od koder si lahko ogledate 
Portorož še iz druge perspekti-
ve. Stopničke vas bodo pripe-
ljale do starih lesenih plovil v 
seškem škveru. Sprehod lahko 
popestrite z obiskom fitnesa na 
prostem, vrta kaktusov ali ri-
bogojnice piranskih brancinov. 
Mimo lucijskega kampa vas bo 
pot znova pripeljala v Portorož. 

Poti so urejene in dobro 
označene. Interaktiven zemlje-
vid poti je na voljo na spletni 
strani www.portoroz.si, v 
tiskani obliki pa ga dobite v TIC 
Portorož in TIC Piran. 
Turistično združenje  
Portorož  
Fotografije: Jaka Ivančič, 
Branko Furlanič

Spoznajte piranske krožne pešpoti. 
30 km slikovitih poti pohodnikom 
omogoča odkrivanje skritih kotičkov 
Portoroža, Pirana, Seče in Strunjana. 

3 najlepše pešpoti ob morju
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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

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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priprava motornega kolesa 
na novo motoristično  
sezono
Za varen začetek motoristične se-
zone je ključnega pomena brez-
hibno motorno kolo. Zahtevnejša 
tehnična opravila vzdrževanja 
naj opravi pooblaščeni servis. 
Spomladanske vožnje večinoma 
potekajo v zahtevnejših pogo-
jih, saj so temperature zraka 
in asfalta nižje. Še posebej na 
senčnih predelih ceste obstaja 
večja nevarnost zdrsa, zato je 
treba imeti dobre pnevmatike. 
Ker voznika začne hitreje zebsti, 
je nujna primerna in toplejša 
oprema. Na priobalnih delih so 
pogoji za vožnjo lahko ugodnej-
ši, vse to pa morate načrtovati 
pred potjo.

pred vsako vožnjo preverite
Pred začetkom vsake vožnje 
mora voznik opraviti vizualni 
pregled motornega kolesa in 
preveriti delovanje svetlobne 
opreme, zavor, raven motornega 
olja, raven hladilne tekočine, 
raven zavornih tekočin, stanja 
pnevmatik, tlaka v pnevmatikah 
in verige ali drugega prenosa 
moči, ki ga ima motorno kolo. Pri 
pregledu pnevmatik se preverja-
jo morebitne poškodbe, obrablje-
nost (tudi morebitna neenako-
merna obrabljenost po celotni 
tekalni površini) in ustreznost 
polnilnega tlaka. Slednjega 
predpiše proizvajalec motornega 
kolesa, največkrat pa je okoli 
2,4 bara. Minimalna globina 
dezenov na pnevmatiki je 1 mm, 
priporočena starost pnevmatike 
pa manj kot 4 leta.

zaščitna motoristična 
oprema
Motoristična oprema predstavlja 
izjemno pomemben del in edino 
zaščito motorista pred zunanjimi 
vplivi okolja in pred poškodba-
mi. V primeru padca ali pro-
metne nesreče pa lahko njune 
posledice ublaži. Pravilna name-
stitev in uporaba motoristične 
opreme je tako izrednega pome-
na za varnost motorista. Čeprav 
Zakon o pravilih cestnega pro-
meta kot zaščitno opremo določa 
le motoristično čelado, je nadvse 
priporočljiva uporaba popolne 
motoristične opreme, kot so 
oblačila, vključno z varnostnimi 
blazinami, obuvala, rokavice in 
ostali ščitniki hrbtenice, kolen, 
ramen in komolcev. Priporočljive 
so svetle oziroma odsevne barve, 
tako boste za ostale udeležence v 
prometu bolj vidni.

Motoristična oblačila, obutev, 
rokavice in ostali dodatki naj 
bodo primerne velikosti in iz 
primernega materiala, odvisno 
od tega, kakšno motorno kolo 
bomo vozili. Ohlapna oblačila 
zmanjšujejo stabilnost motor-
nega kolesa, kar je še posebej 
občutno pri večjih hitrostih. 
Rokavice naj bodo usnjene in 
z zaščito členkov. Obuvalo naj 
pokriva vsaj gležnje, čeprav se 
priporočajo motoristični škornji, 
ki zagotavljajo največjo zaščito.
Motoristična čelada predstavlja 
najpomembnejši del zaščitne 
motoristične opreme. Glavi 
voznika in potnika na motornem 
kolesu varuje pred poškodbami 
v primeru prometne nesreče 
(oziroma jih vsaj omili) ter pred 
vplivi iz okolja, kot so veter, dež, 

prah, mrčes in drugo. Ključne 
značilnosti, ki jih iščemo pri 
dobri motoristični čeladi, so čim 
boljša raven zaščite, dobra vidlji-
vost, zračnost, relativno majhna 
teža, čim nižja raven hrupa pri 
višjih hitrostih, kljubovanje ae-
rodinamičnim silam in vidnost 
za druge udeležence cestnega 
prometa.

dobra psihofizična  
pripravljenost je ključna
Za dobro psihofizično pripravlje-
nost mora motorist skrbeti vse 
leto, še posebej pa naj aktivno 
temu nameni pozornost vsaj en 
mesec pred začetkom motori-
stične sezone. S starostjo se naši 
refleksi upočasnjujejo, izkušeni 
motoristi lahko to nekoliko 
kompenzirajo s svojim znanjem, 
ker jim uspe pravočasno zaznati 
nevarne situacije.

Pred začetkom motoristične 
sezone se svetuje obisk raznih 
preventivnih prireditev, ki so 
namenjene ozaveščanju in osve-
žitvi poligonskih motorističnih 
spretnosti (te so brezplačne), kot 
seveda tudi obisk tečajev varne 
vožnje različnih stopenj pod 
nadzorom izkušenih inštruk-
torjev, ki so dobra naložba za 
prihodnost. 

na motor le spočiti  
in umirjeni
Z motornim kolesom se nikakor 
ne odpravimo v promet, kadar 
smo jezni, pod stresom ali utruje-
ni, ker takrat nismo dovolj zbrani 
in pozorni, taka čustvena in fizič-
na stanja pa povečujejo možnosti 
za prometne nesreče.
Pri vožnji mora motorist znati 
predvidevati in dobro oceniti 
prometne razmere ter sprejeti 
hitre in ustrezne odločitve, ki so 
pomembne za varno vožnjo. Al-
kohol, droge in druge psihoaktiv-
ne snovi ne sodijo v promet. Na 
motoristovo počutje zelo vplivajo 
tudi nizke in visoke temperature. 
Priporoča se ustrezna zaščitna 
oprema glede na vremenske 
razmere. Pomembno je, da 
telesu privoščimo dovolj tekočine 
(vode), še posebno v poletnih 
mesecih, ko so temperature 
visoke, ker lahko v nasprotnem 
primeru pride do dehidracije 
telesa. Dehidracija močno vpliva 
na številne fiziološke procese v 
telesu, zato je preprečevanje de-
hidracije, še preden se ta pojavi, 
izrednega pomena, ker zmanjšu-
je sposobnosti motorista, vpliva 
na koordinacijo in ocenjevanje 
kritičnih situacij.
Javna agencija RS za varnost 
prometa
www.avp-rs.si   

Agencija za varnost prometa 
je pripravila novo preventivno 
kampanjo, ki naslavlja motoriste, 
naj bodo na cesti varni in vidni. V 
petih letih je namreč na slovenskih 
cestah življenje izgubilo več kot 100 
motoristov, skoraj 1.000 pa se jih je 
hudo poškodovalo.

na cesti nisi nepremagljiv,  
si najbolj ranljiv
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  • avto optika  *novo*

  • vulkanizerstvo 
delavnica z najsodobnejšim  
profesionalnim montažnim  
in centrirnim strojem *novo*

  • test avtoplaščev in platišč *novo*

  • servis in vzdrževanje  
osebnih vozil

  • prodaja nadomestnih  
delov kvalitetnih  
proizvajalcev

  • servisiranje in polnjenje  
klimatskih sistemov  
in dezinfekcija vozil z ozonom  
- texa air2san *novo*

  • diagnostični test vozil  
(texa diagnostika)

IBW - system d.o.o.
Prešernova cesta 2a
6310 Izola

 05 640 13 79
 031 470 168
 ibw.system@gmail.com

 041 681 841
 servisturk@siol.net

Elvis Turk s.p.
Klanec 1, Sveti Anton
6276 Pobegi

- servis in popravilo vseh znamk vozil 
peugeot, volkswagen, audi ...

- prodaja in premontaža gum

UPORABLJAMO NAJNOVEJŠO BOSCH 
DIAGNOSTIČNO TEHNOLOGIJO

automotive
bosch servis

SERVIS TURK

 040 191 000
 as.capris@siol.net
 www.as-capris.si

Avtošola Capris d.o.o.
Trg Brolo 5
6000 Koper

varno na pot  
z avtošolo capris

 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. 

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2 po WLTP meritvah: 4,7-6,3 l/100km in 106-142 g/km, emisijska stopnja: EURO6, 
specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0074-0,0209 g/km, trdi delci: 0,00009-0,00027/km, število delcev: 
0,7-1,84E11/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. 
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 040 457 280
 klimaster.info@gmail.com

Klimaster,
Zvjezdana Perkovac s.p.
Šared 47
6310 Izola

montaža in servis 
klimatskih naprav in toplotnih črpalk

• zanesljivost
• strokovnost
• estetika
• hiter odziv
• možnost plačila  
   na obroke

10 let 
izkušenj

 059 800 918
 info@k1v.eu
 www.k1v.eu

K&V systems d.o.o.
Kapla 16
3304 Tabor

K  V&
S Y S T E M S

panelne ograje

kanalete

svetlobni jaški

travne rešetke

čistilne naprave  
tipa eco – active  

od 2 do 50 oseb

 031 535 928
 cimijani42@gmail.com

Gradnje Cimi d.o.o.
Kajuhova ulica 28
6310 Izola 

GRADNJE CIMI  
• gradnja hiš • krovstvo

• fasaderstvo • ometi
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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 deset 
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 
stavbnega ovoja se negativno od-
raža na energijskem (toplotne iz-
gube), ekonomskem (obratovalni 
stroški) in gradbeno-fizikalnem 
(kondenzacija vodne pare) po-
dročju, slabo pa vpliva tudi na 
bivalno ugodje v prostoru (obču-
tek prepiha, večja temperaturna 
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. Preskusi se izvajajo pri 
visokih tlačnih razlikah, saj se 
na takšen način ublažijo učinki 
pritiska vetra in dimničnega 
učinka na rezultate preskusa. 

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 učin-
koviti 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 mehanske-
ga prezračevanja, merjena po 
standardu SIST EN 13829, ne sme 
presegati treh (3) izmenjav zraka 
na uro (pri tlačni razliki 50 Pa). 
V stavbah z vgrajenim sistemom 
mehanskega prezračevanja z več 
kot 0,7-kratno izmenjavo zraka 
zrakotesnost ne sme presegati 
dveh (2) izmenjav zraka na uro 
(pri tlačni razliki 50 Pa). Po 
priporočilu stroke zrakotesnost 
za nizkoenergijske stavbe ob 
predvidenem mehanskem 
prezračevanju ne sme presegati 
1,5 izmenjave zraka na uro in pri 
pasivnih stavbah 0,6 izmenjave 
zraka na uro (pri tlačni razliki 
50 Pa).

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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 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

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

BMI Adriatic Škocjan, d.o.o.
Dobruška vas 45 
8275 Škocjan

 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)
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