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 041 321 421
 ana.catering@gmail.com
 ana@anacatering.si
 www.anacatering.si

Ana Kovačič Srblin s.p. 
Prade - cesta XV/4
6000 Koper

ana catering
poroke in dogodki

 070 570 607
 nastopnickah@gmail.com

     nastopnickahkoper

Anka Egić s.p. 
Župančičeva ulica 22
6000 Koper

dnevne malice •veganski burgerji
domače sladice •take away

odprti smo vsak dan!

nastopnickah

ribji brodet brez koščic

Dobro pripravljen ribji brodet je pravi kulinarični užitek. Veliko ljudi 
se izogiba ribjim jedem zaradi strahu pred majhnimi ribjimi koščicami, 
zato vam dajem recept brez koščic. V kolikor niste vešči pregledovanja 
rib lahko zaprosite strokovnjake v ribarnici, naj vam
ribe očistijo ali pa jih kupite že očiščene. 
Ribje fileje temeljito pregledamo, da se prepričamo, da ni nobene 
koščice. Le tako ga bodo lahko brez strahu jedli tudi starejši in otroci. 
Lignje, sipe in škampe očistimo. Vse operemo v osoljeni vodi in od-
cedimo, zato jih kasneje le malo ali nič ne solimo. Če namesto filejev 
izberemo ribe z luskami in kostmi, jih za trenutek položimo v osoljeno 
vodo, da se luske navlažijo in lažje odstopijo. Ribam odstranimo glavo, 
škrge, drobovino in strjeno kri vzdolž hrbtenice. Postrgamo luske in 
operemo v osoljeni vodi. Odcedimo in spečemo v ponvi ali v pečici. Od-
stranimo koščice in meso vložimo v pripravljeno omako. Kose pečenih 
ali svežih rib, ki jih težje očistimo, stresemo nazaj v ponev, zalijemo, 
prevremo in precedimo v brodet.

omaka za brodet
V hladno olje damo narezano in v topli vodi oprano čebulo in česen 
(brez kalčka), segrejemo, počakamo, da oveni. Ko zadiši, dodamo nare-
zane sipe ali lignje. Še malo podušimo, dodamo olupljene paradižnike 
in polnovredno moko. Premešamo in zalijemo z ribjo juho ali toplo vodo. 
Dodamo limonin sok in kis ter kuhamo 10 minut. V omako stresemo na 
kocke narezane ribje fileje, očiščene škampe, očiščene pečene ribe brez 
koščic ter sveže ali posušene začimbe in narezane oljke brez koščic. 
Omaka naj vre še 15 minut. Na koncu dodamo košček masla ali dobro 
oljčno olje. K brodetu se prileže polenta z oljčnim oljem po domače.
041 748 972 | info@emilijapavlic.si 

• 1 kg rib brez koščic ali mehkužcev  

• 3 pesti grobe morske soli

• 5 žlic kvalitetnega oljčnega olja

• 2 drobni čebuli

• 10 strokov drobnega česna

• šopek svežih ali posušenih začimb  

    (lovor, bazilika, majaron, žajbelj,   

    sladka ali pekoča paprika)

• pol kg olupljenega paradižnika

• 2 žlici polnovredne pšenične 

   ali pirine moke

• sok ene limone

• žličko kisa

• košček masla

5 oseb



3

 041 607 594
 vrtnarstvo.moskon@gmail.com

vrtnarstvo
moškon

Logo

Marko Moškon
Parecag 31
6333 Sečovlje

Velika izbira okrasnih
 rastlin za:

odprto od pon-sob

• balkone • vrtove • cvetlična korita •
•••

~ 40 let tradicije ~

obžagovanje in 
podiranje dreves

• PODIRANJE IN OBREZOVANJE DREVES 
   MED STANOVANJSKIMI OBJEKTI

• VIŠINSKO OBREZOVANJE DREVES

• ČIŠČENJE IN REDČENJE GOZDNIH POVRŠIN

• SEČNJA IN SPRAVILO LESA

strokovno delo z licenco
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 040 889 933
 selitve.servus@gmail.com

Servus d.o.o.
Kastelec 11c
6275 Črni kal

mesnica gardina

~ PONUDBA ~
 dnevno svežega mesa in mesnih izdelkov 

ter raznovrstnih dobrot

naročila sprejemamo tudi po telefonu

 05 677 23 89
 031 819 100
 mesnica.gardina@gmail.com

Andrej Kaligarič s.p. 
Obala 134
6320 Portorož
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Za vrt že nabavljamo gnojila, 
semena in delamo načrte, kaj 
bomo počeli naslednje tri me-
sece. Ponudba semen na trgu 
je velika, tako da moramo kar 
paziti, da ne kupimo kaj sla-
bega. Pri pregledu trgovin sem 
ugotovil, da imajo nekje kar 
poceni semena. Bil sem prese-
nečen. Kljub lepi embalaži sem 
ugotovil, da ni nikjer podatka 
o količini in kaljivosti semen. 
Dva pomembna podatka, ki pa 
manjkata. Kljub ugodni ceni 
se takim cenenim zadevam 
raje izogibajmo. Seveda pa se 
odloča vsak sam. Zavedati se 
moramo, da je najcenejše tisto, 
kar je preverjeno in zaneslji-
vo. Seveda gledano na dolgi 
rok. Omenimo naj, da lahko 
uporabimo tudi lansko seme, le 
računati moramo na nekoliko 
slabšo kaljivost. Taka semena 
imajo od 10 do 30 % slabšo 
kaljivost, zato sejemo nekoliko 
gosteje. V primeru, da bi dobro 
kalilo, pregosto vzklitje prepro-
sto populimo.

vrt na balkonu 
Na balkonu si lahko uredimo 
svoj mini vrtiček. In kaj naj tam 
pridelujemo, se boste vprašali. 
Odgovor bo kratek - veliko! Bi 
radi imeli miniaturni nasad 
visečih jagod, ki vas bodo raz-
veseljevale s cvetovi in plodo-
vi? To je nekaj posebnega. Vaš 
trud bo poplačan. Pomembno 
je, da imamo na razpolago 
dovolj velik balkon ali teraso. 
Omislimo si nekoliko večje 
posode iz plastike, keramike ali 
lesa. Vsaka posoda je primerna. 
Priporočljivo je le, da vanjo 
lahko damo več zemlje. Tako 
korito bolje zadržuje vlago, 
manj je občutljivo na toplotne 
šoke in vremenske spremembe. 

Uporabimo lahko kar zemljo za 
lončnice, a je vseeno bolje, da 
dodamo nekaj vrtne zemlje, ki 
zadržuje vodo in hranljive sno-
vi. Gnojilo vmešamo v obliki 
briket (npr Bioorganik) in pri 
tem ne pretiravamo. Za korito 
srednje velikosti bo dovolj ena 
pest. 

Omislimo si lahko tudi para-
dižnik. Ali pa mini vrtnice in 
domačo solato. Seveda mora-
mo naš mini vrtiček vsaj enkrat 
tedensko zalivati. Med zaliva-
nji pa lahko liste popršimo z 
deževnico. Primerna je tudi 
prekuhana voda. S prekuhava-
njem in hlajenjem omogočimo 
izločanje apnenca, ki bi se v 
nasprotnem primeru nabiral 
na listih, preprečeval ali oviral 
fotosintezo in še kaj. To lahko 
naredimo vsako jutro. Poizku-
stite, v veselje vam bo. Če pa se 
boste z rastlinicami pogovarja-
li, bo uspeh zagotovljen. 

Ko rastline nekoliko zrastejo, 
jim bo hrane, ki smo jo dodali z 
zemljo, pričelo primanjkovati, 
zato dodamo tekoče gnojilo. To 
opravimo kakšen mesec in pol 
po sajenju. Uporabimo lahko 
kar gnojilo za balkonske rože 
ali pa si nabavimo namenskega 
v malem pakiranju. 

Dobro je vedeti, da bo rastli-
na pričela prej cveteti in tudi 
dozorela bo prej, če imamo v 
ozadju kakšno svetlejšo steno, 
ki bo rastline grela od strani. 
Tako bo bela stena moč sonč-
nih žarkov še povečala.

sobne  okrasne rastline
Sedaj so verjetno že zelo utru-
jene. Presuh zrak v stanovanju, 
dokaj visoke temperature, 
prepih, neredno ali pretirano 
zalivanje so verjetno že dodo-
bra načeli njihovo vitalnost. Če 

še nismo presajali, je sedaj čas, 
da to storimo.

Najbolje je, da zemljo v celoti 
zamenjamo. Le okoli korenin-
skega sistema jo pustimo. V 
primeru, da je bila zemlja ves 
čas mokra, preverimo, če se 
je pojavila gniloba korenin-
skega sistema. V tem primeru 
odstranimo čimveč zemlje. Še 
posebej, če zaudarja. Nagnemo 
koreninice, jih pristrižemo in 
rastlino ponovno posadimo. 
Korito pred tem dodobra ope-
remo in razkužimo. Napravimo 
novo drenažo iz kamenčkov, 
drobcev opeke, glinoporja ipd. 
Dodamo zemljo in rastline 
posadimo, zalijemo s postano 
vodo in nato še s kakšnim sred-
stvom, ki preprečuje nadaljnje 
širjenje koreninske gnilobe, 
npr. Previcur. Za gnojenje 
uporabimo posebno gnojilo za 
obnavljanje utrujenih in poško-
dovanih rastlin Medicoplant, s 

katerim zalivamo trikrat s pet-
dnevnim presledkom. Potem 
lahko pričnemo z gnojenjem s 
tekočimi gnojili za zelene rastli-
ne ali s kakšnim univerzalnim 
gnojilom. Zalivamo z nizkimi 
koncentracijami, vsaj prva dva 
meseca s polovičnimi odmerki. 
Redno spremljajmo napredova-
nje rastline. Tedensko z listov 
obrišemo prah, jih malo pobo-
žamo in »vdahnemo« pozitivno 
energijo. Take okrasne rastline 
nas bodo dvakrat bolj osreče-
vale s svojo lepoto. Dom pa bo 
postal prijazen in veder.
Franc Grošelj 

 

Sedaj smo tik pred zdajci. Sončni žarki 
bodo vsak dan močnejši in daljši, 
pomlad se bo pričela prebujati, vsi 
smo že nestrpni. Mudi se nam na vrt 
kot se zgodnjemu spomladanskemu 
cvetju mudi iz zemlje.

zelenjavni vrt, vrt na balkonu 
in sobne okrasne rastline

 05 640 50 72
  izola@agrolit.si 
 www.agrolit.si

Agrolit
Kajuhova 12b
6320 Izola

• aktivira zemljo in mikroorganizme
• razkisa zemljo
• odganja polže
• zatira mah 

popolnoma 100% naravno 
univerzalno organsko gnojilo

proizvaja:

Akcija v PE Izola

do 13.3. 2016

20kg=
10,99€ 
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Na kakšni temperaturi 
shranjujemo zgodnji krom-
pir za saditev, da dobro 
kali? Kdaj in kako naj prič-
nem s sajenjem?

Za bolj zgoden pridelek 
gomolje krompirja nakalite 
tako, da jih zložite v plitve 
zabojčke in za mesec do dva 
postavite v svetel prostor s 
temperaturo 12-16°C. Ko bodo 
klice velike približno 2 cm, 
bodo tudi tla že dovolj ogreta 
in boste gomolje  previdno 
posadili na prosto. Vznik bo 
tako tudi 10 dni zgodnejši in 
bolj enakomeren, kot če go-
moljev ne bi nakalili. Pozne 
sorte krompirja sadite, ko se 
zemlja dovolj ogreje, zgodnje 
pa v primernem vremenu 
in dovolj osušeni zemlji že 
marca, na Primorskem pa že 
prej. V celinskem delu Slove-
nije krompir sadimo marca 
in aprila, ko se tla otoplijo do 
9 °C in ne pričakujemo več 
nižjih temperatur. Pri pride-
lavi je obvezno upoštevanje 
kolobarja, da ne pride na 
isto površino prej kot v treh 
ali raje štirih letih. Splošna 
sadilna razdalja naj bo 60 cm 
med vrstami in 40 cm v vrsti, 
vendar zgodnje sorte lahko 
sadite nekoliko bolj skupaj. 
Površino, kjer gojite krom-
pir, pri osnovni obdelavi tal 
pognojite z dolgo delujočim 
organskim gnojilom, ki ima 
dodan naravni vir kalija. 
Prav kalija pa primanjkuje v 
gnoju in kompostu, ki ga vr-
tičkarji ponavadi uporabljate 
za gnojenje krompirjevih 
gredic. Kalij je pomemben 
element, saj spodbuja ohra-

njanje krompirjevke ob kon-
cu rasti, povečuje odpornost 
gomoljev na udarce ter na 
različne oblike sivenja pred 
in po kuhanju gomoljev, zato 
je pomembno, da ga vaše or-
gansko gnojilo vsebuje. Kalij 
omogoča boljšo absorpcijo 
kisika, s čimer izboljšuje rast 
rastlin, koreninski sistem in 
odpornost proti suši. Organ-
ska snov v gnojilu z dodanim 
kalijem povečuje sposobnost 
tal za zadrževanje vode, s 
čimer  omogoči hranilom, 
da so lažje dostopna rastli-
ni. Spomladi ob pripravi tal 
posujemo dolgo delujoče 
organsko gnojilo po gredi in 
pograbimo nanj tanko plast 
zemlje. Gnojimo 14 dni pred 
pričetkom sajenja. Priporoča-
mo ga predvsem za: paradi-
žnik, papriko, melancane, 
zelje, ohrovt, korenje, krom-
pir, rdečo peso, vse sadne 
vrste in vinsko trto. Za razvoj 
in dober okus plodov potre-
bujejo veliko kalija (K). Kalij 
povečuje količino vitamina C 
in ima pomembno vlogo pri 
tvorbi sladkorjev.

Naša družina sledi smerni-
cam ekološkega vrtnarje-
nja. Izogibamo se uporabi 
fitofarmacevtskih sredstev. 
Prosim za nasvet, s čim 
poškropimo sadna drevesa, 
da se izognemo poplavi 
škodljivcev in bolezni? 

Za dobro kondicijo in zdra-
va drevesa je treba že v 
začetku vegetacije opraviti 
prvo škropljenje breskev in 
ostalih koščičarjev z bakro-
vim pripravkom cuprablau-z 

(60-80g/10 l vode). To stori-
mo, ko se pričnejo odpirati 
konice luskolistov ali pred 
prvim obilnim dežjem, če 
so dnevne temperature vsaj 
od 6 do 8°C. V bolj deževnih 
letih škropljenje z bakrenim 
pripravkom ponovimo. S 
tem škropljenjem vplivamo 
tudi na škrlup, ki je najpo-
membnejša bolezen jablan 
in hrušk. Zmanjšamo tudi 
možnost pojava jablanovega 
raka in hruševega ožiga. V 
primeru hruševega ožiga 
škropimo v času cvetenja, 
v razmaku petih dni, vedno 
pred padavinami. Pripravek 
v tem primeru uporabimo v 
0,06% koncentraciji. Predvi-
devam, da nimate izkaznice 
za fitofarmacevtska sredstva, 
tako si letos lahko omislite 
zanimivo škropivo. Cuprovin 
je foliarno gnojilo na osnovi 
bakra, ki izboljša procese 

fotosinteze, procese encimov 
in sprejem hranil. Tako so 
rastline močnejše in dajo 
obilnejši pridelek. Sredstvo 
zmanjšuje bolezni predvsem 
pri sadnem drevju. Jablane in 
hruške škropimo v koncen-
traciji 20 g / 10 litrov vode, 
breskve pa 20 – 30 g / 10 l. 
Priporočljivi čas škropljenja 
je v februarju in  marcu. 
Škropimo le do faze, ko brsti 
še niso v fazi mišjega ušesca 
(brsti malo odprti, vidijo se 
drobni vršički listov), saj 
drugače lahko poškodujemo 
brste. Ponovimo še enkrat 
čez 10 dni.
Strokovnjaki Kluba Gaia 

S strokovnjaki Kluba Gaia 
pripravljamo nasvete in odgovore 
na vprašanja naših bralcev. Kadar 
naletite na nerazrešljivo oviro, 
pokličite brezplačno številko 
Kluba Gaia 080 81 22 in skušali 
bodo najti najboljšo rešitev.

pridelajmo si zdrav krompir
nujna škropljenja v sadovnjaku
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 040 364 335
 info@domkuhinj.si
 www.domkuhinj.si

Dom kuhinj
Poslovna stavba Axle K7 
Kolodvorska 7
6000 Koper

strokovnjaki s področja 

svetovanja in opremljanja kuhinj

 031 377 583
 info@zunti.si
 www.zunti.net

Matevž Gomizelj s.p. 
Razstavni salon Zunti
Cesta na Polane 45
6210 Sežana

   OSTALA PONUDBA
• Notranja senčila
• Zunanji roloji  • Tende 
• Pergotende  • Lamelne pergole

   POSEBNOSTI
• Komarnik, ki se po prehodu 
   samodejno zapre
• Vgradni in podometni komarniki 
   (za adaptacije, novogradnje)
• Komarniki namenjeni za velike     
   dimenzije odprtin (terasa, balkon)
• Komarniki odporni na močne 
   vetrne sunke (burja) 

garancija 
do 5 let! 

  KOMARNIKI
• Za okna in vrata
• Več kot 40 standardnih barv
• NOVO: BetterVue komarniška mrežica 
   (prepušča do 25 % več zraka, svetlobe)
• Nizka pohodna vodila (od 3 do 7 mm)

 041 687 420
 forma.sencila@siol.net
 www.forma-sencila.si

Đani Kleva s.p.
Malija 62
6310 Izola

forma senčila

tende • rolete • žaluzije • lamelne 
zavese • roloji • komarniki

 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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 040 730 815
 info@brava.si
 www.brava.si

Brava d.o.o. 
Ljubljanska cesta 3
6000 Koper

Oprema in oblikovanje prostora
d.o.o.

načrtovanje, svetovanje, izris in prodaja
Kuhinje, mize in stoli, dnevne sobe, sedežne garniture, 
garderobne omare, spalnice, otroške in mladinske 
sobe, kopalniško pohištvo, pisarniško pohištvo...

 031 480 675
 031 301 731
 servis@timiko.si
 www.timiko.si

Timiko d.o.o.
Hrvatini 122
6280 Ankaran

servis PeLeTNiH iN PLiNsKiH KOTLOv,
DeLamO PO ceLi sLOveNiji!

sKOraj vse za OgrevaNje iN HLajeNje

 pregled vseh pomembnih 
točk na kotlu in 
instalaciji

 pregled in nastavitev 
parametrov

 čiščenje kotla
 demontaža in čiščenje 

ventilatorja
 kontrola delovanja 

kotla
 kontrola plinotesnosti …

POObLašČeNi servis:

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

Boris Srebernič
Babiči 43a 
6273 Marezige

•adaptacije in zaključna dela 

•inženiring in svetovanje

•notranja vrata, zunanje terase

•parketi in druge talne obloge

Družinsko podjetje s strokovnim svetovajem, izmero, 
lastno ekipo za demontažo, montažo in servis.

Portal inženiring d.o.o.

proizvodni program
•alu okna in vrata 
•alu polkna
•alu vetrolovi
•alu verande
•alu zimski vrtovi
•alu vhodna vrata

•les/alu okna in vrata 
•lesena okna in vrata
•lesena vhodna vrata
•pvc okna in vrata 
•pvc vhodna vrata
•rolete, žaluzije
•notranja vrata in kljuke
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 05 631 10 60
 info@portal-koper.si
 www.portal-koper.si

Ankaranska 
cesta 5
6000 Koper

pon-pet: 
8:30-12:00
13:00-17:00

 031 637 176
 05 677 85 80  
 bogdan@vbs.si
 www.vbs.si
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Stresni odziv je samodejna 
reakcija, ki se sproži večkrat 
še preden se zavedamo kaj 
se v resnici dogaja okoli nas. 
Ko možgani zaznajo grožnjo 
– nevarne okoliščine, veliko de-
lovno preobremenitev, pomem-
ben pogovor, izpit, prevaro ali 
kaj drugega, kar nas razjezi ali 
vznemiri, odpošljejo kemične 
prenašalce sporočil, da pripra-
vijo telo na stanje potrebno za 
boj ali beg. V telesu se sprožijo 
hormonske in presnovne spre-
membe, ki morajo pomagati pri 
premagovanju izziva. Vse spre-
membe predstavljajo pripravo 
telesa na takojšnjo reakcijo. 
Ker se praviloma ta ne zgodi, 
temveč ostanemo obvladani, 
vse biokemične reakcije zelo 
obremenijo telesne organe, 
povzročajo izčrpanost in telesni 
ali duševni zlom.  Zviša se srčni 
utrip in krvni tlak ter telesna 
temperatura. Če se to stanje 
pogosto pojavlja ali traja dlje 
časa, je naše zdravje v nevarno-
sti. Pojavijo se različne motnje 
in bolezenska stanja: glavobol, 
rana na želodcu ali dvanajstni-
ku, tiščanje v prsih, ulcerozni 
kolitis, težko dihanje, visok 
krvni tlak, luskavica, izpuščaji, 
neurodermitis, sladkorna bole-
zen, pa tudi prispeva k hujšim 
boleznim kot so rak, srčni 
infarkt ali možganska kap.

Zdravstvene raziskave kažejo 
na velik pomen ohranitve 
nadzora  nad svojim okoljem in 
svojimm odzivanjem na stres. 

Bolj ko je ta nadzor trden bolj 
koristi imunskemu sistemu in 
srcu. Pri angleški raziskavi so 
ugotovili najslabše zdravje srca 
pri uradnikih, ki so bili najmanj 
samostojni pri svojem delu 
in so imeli najmanjši nadzor.                                                                
Če ljudem torej omogočimo, 
da sodelujejo pri odločitvah 
o svojem delu, ublažimo jim 
stres, ki jim ga povzroča delo in 
jim izboljšamo zdravje srca in 
ožilja ter imunskega sistema.

V prostem času je potrebno 
poskrbeti za trdnejše psihofi-
zično stanje, da tako dvignemo 
svoj prag za stres. To najboljše 
uredimo z redno rekreativno 
vadbo, zdravo prehrano ter raz-
ličnimi metodami sproščanja.

moč smeha in veselja
Že pregovorno je smeh polovica 
zdravja, je naravna metoda 
zdravljenja brez stranskih učin-
kov. Smeh zmanjšuje stresna 
hormona, kortizol in adrenalin, 
povečuje pa hormone dobrega 
počutja, endorfine. Pomaga 
nam spremeniti svoje poglede 
na preizkušnje in negativne 
dogodke v bolj pozitivni luči.                                           
Zasmejmo se vsaj desetkrat 
dnevno tako, da se nam trese 
trebuh. Raziskovalci namreč 
ugotavljajo, da pedeset sekund 
trebušnega smeha ustreza 
dvajsetim mimutam vad-
be na napravi za veslanje.                                                                                                                             
Sicer je znano, da imajo veseli 
ljudje več družabnih stikov. 
Študije kažejo, da imajo zelo 

pozitiven odnos do sebe in z 
drugimi ljudmi. Lažje izra-
žajo empatijo, tudi njihovo 
ljubezensko življenje je veliko 
boljše. Bolj učinkovito upo-
rabljajo svojo inteligenco,  
uspešneje študirajo, v služ-
bi pa se jim vrstijo uspehi.                                                                                                        
Smeh krepi imunski sistem, 
varuje srce in izboljšuje splo-
šno zdravje. Študije kažejo, da 
je veselje eden izmed ključev 
do dolgega, izpolnjujočega 
življenja.

pojdimo v savno
Že stoletja velja savna za prostor 
za telesno in duhovno čišče-
nje, savnanje pa pomeni eno 
najbolj zdravilnih in prijetnih 
oblik sproščanja.  Zlasti je 
pomembno, da koristimo učinke 
savnanja v dnevih, ko se večkrat 
pregrešimo v prehrani in pijači. 
Savnanje je proces izmenjava-
jočega ogrevanja in ohlajevanja 
telesa. Oba dela procesa skupaj 
ustvarjata blagodejni učinek. 
Ogrevanje kože povzroči širjenje 
perifernih žil, ohlajevanje pa nji-
hovo aktivno krčenje.  Izmenič-
no širjenje in krčenje žil pomeni 

za žile trening, ki omogoča, da 
ostanejo gibčne in prožne. Tako 
savnanje upočasnjuje staranje 
žil in krepi celoten srčnožilni 
sistem.                                                                                                                                     

Ob pregrevanju se telo močno 
znoji, z znojem pa se iz njega 
izločajo številne škodljive in 
strupene snovi. S tem se čisti 
tudi koža in hitreje obnavlja. 
Zaradi pospešenega krvnega 
obtoka dobivajo vsi organi, tudi 
koža več hranilnih snovi. Koža 
postaja nežnejša, bolj gladka.  
Savnanje pa tudi omejuje nasta-
janje ogrcev, s tem ko temeljito 
očisti znojnice in kožne pore  ter 
pomaga razgrajevati celulitis.                                                                                                        
Pospešen krvni obtok v telesu 
povzroča sproščanje napetosti, 
začutimo pa več energije, več 
telesne moči.  Blagodejnost 
savnanja čutijo tudi tisti, ki jih 
rado zebe v noge in roke.   Po 
savnanju se dobro počutimo, 
nekoliko lenobno, a popolno-
ma sproščeno. Redno savnanje 
lahko pomaga  obvladovati tudi 
resnejše težave, ki jih povzroča 
stres, kot so glavobol, nespeč-
nost, tesnoba, depresija.
Marjan Radetič dr.med. 

Živimo v času, ko se vrtoglavo 
hitro spreminja ritem vsakdanjega 
življenja. Izkoristimo prosti čas za 
pravo sproščanje zoper vsakdanji 
stres ter izboljšajmo svoje 
psihofizično stanje. Realnost, v 
kakršni sicer živimo ne dopušča 
več ležernosti. Razmere v službah 
in v svetu povzročajo ljudem 
veliko stresa.                                                                 

ohranimo nadzor nad stresom

Še vpisujemo v program zdravega in učinkovitega hujšanja. 
V klubu zdravi in vitalni imamo še nekaj prostora pri: 

• vadbi za zdravo hrbtenico • 
• pilatesu na velikih žogah •

• pilatesu s tibetanskimi vajami •

Kontakt: 031 600 510  ali 051 302 813                                                           
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Ker se bliža pomlad, je to idea-
len čas za pravljično gorsko-ko-
lesarsko turo po dolini mlinov. 
Tura je namenjena povpreč-
nemu gorskemu kolesarju, čas 
same vožnje pa je približno 4 
ure. Seveda pa se to s postanki, 
opazovanjem, fotografiranjem 
pokrajine in zakaj pa ne, tudi 
malico, razvleče v prijetno  ce-
lodnevno dogodivščno.  Trasa 
je na grobo opisana saj je veči-
na kolesarjev sedaj opremljena 
z GPS napravami kar zelo olajša 
oreintacijo.

legenda o grofu 
dragonji
Pred davnimi, davnimi časi 
so bila v Istri sama močvirja 
in jezera. Klima je bila težka 
in nezdrava za življenje, zato 
so kmetje poklicali na pomoč 
grofa Dragonjo.

Grof Dragonja je  živel v 
Čičariji. Bilo mu je žal kmetov 
in odločil se je, da jim pomaga. 
Z dvema paroma volov se je spu-
stil s hriba in zaoral prvo strugo.

tri reke
Za njim je vse do morja poteka-
la vijugasta reka. Poimenoval jo 
je kar po sebi. Dragonja. Zaoral 
je še drugo strugo. Ta je bila bolj 
ravna, reka, ki je tekla po njej, 
pa je bila mirnejša, zato jo je 
poimenoval Mirna (tako je bilo 
ime tudi njegovi ženi). Zaoral je 
še zadnjo strugo. Ta je potekala 
nekje od Huma proti jugu.  In 
preostala voda je stekla po njej.  
Tretjo strugo je poimenoval po 
svoji hčerki Dragi.

Nekega dne je prišel grof 
Dragonja do pazinskega gradu. 
Tam je srečal grofico, ki se je 
pričela norčevati iz njega; kako 
plitke so njegove struge, kako 
stari in suhi so njegovi voli…

Grof se je razjezil in voda je 
poplavila skoraj vso pazinsko 
dolino. Toliko je narasla, da 
je segala že do prvih kmečkih 
hiš. Kmetje so se spet zbali in 
prosili grofa, naj nekaj ukrene, 
saj niso oni nič krivi. Uničil jim 
bo hiše, polja in pridelke…

odprla se je luknja 
Kmetje so se grofu zasmilili. 
Vrnil se je pod zidove pazin-
skega gradu. Z nogo je močno 
udaril ob tla in odprla se je 
luknja, ki je začela požirati 

vodo. To se dogaja še danes. 
Pod pazinskim gradom manjša 
rečica pronica v podzemlje 
Istre. Skozi stoletja so jo do-
mačini različno poimenovali: 
Foiba, Patok, Pazinski potok 
ali Pazinščica.

Namesto reke Drage pa od 
Pazina proti morju sedaj vijuga 
suha, plodna dolina ki nosi 
imena Beraska, Tinjanska, 
Supetarska, Kanfanarska ali 
Limska draga.  V Pazinu je 
ob potoku pod gradom še 
danes viden odtis noge grofa 

Dragonje. Grof Dragonja, lepo 
se ti zahvaljujemo, ker si nas 
obdaril s tako lepo reko kot je 
Dragonja, katera teče skozi še 
lepšo pokrajino! V kolikor vas 
zanima kolesarjenje po obali in 
njenem zaledju si lahko poma-
gate s spletno stranjo:
www.istra-mtb.net
kjer je opisana vrsta kolesarkih 
izletov, najdete pa lahko tudi 
koristne informacije o zanimi-
vostih v bližini.
Tomi Beškovnik 

Če si želite izogniti burji in 
preživeti lep športno obarvan dan, 
se zatecite v dolino reke Dragonje 
ali kakor ji tudi pravijo, v dolino 
mlinov. Tam, kjer so nekoč mleli 
istrska žita.

kolesarski izlet
zahvala grofu dragonji

trasa
 Kot izhodišče si lahko izberemo parkirišče ob pivnici Emonec v Kopru.
 Emonec – Guci – po makadamu in kolovozih do Vanganelskega jezera – Marezige -  Sv. Anton 
– Kocjančiči – mimo smetišča – Varda – Beli Kamen – Poletiči – spust v dolino Dragonje – obno-
vljeni Mazurinov mlin – sledi vožnja po poteh in kolovozih tik ob reki Dragonji (vsaj dvajsetkrat 
prečenje struge) – Zankolič (bivši mlin) – Škrline (v bližini sotočje Dragonje in Rokave) – Košta-
bona – po poti vodnih virov in kalov v Puče – Šmarje – spust po gozdni poti v dolino (bližina 
Ford Nova) – po makadamu do izhodišča).
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 05 631 04 03
 pekp@euroton.si
 www.euroton.si

PE Koper
Sermin 7c
Bertoki 
6000 Koper 

PE POSTOJNA
Tržaška 57
6230 Postojna
05/75-42-340

PE KOPER 
Sermin 7c, 
Bertoki
6000 Koper
05/631-04-03

PE NOVA GORICA
Vojkova cesta 49
5000 Nova Gorica
05/302-21-12

OBIŠČITE NAS

20%20%
KUPON

za 20% popust na
OLJNI FILTER IN  

ZAVORE  
Popust velja na izbrani artikel,

ki ni v akciji in mora 
biti na zalogi.

KUPON velja do 31.3.2016 oz. do razprodaje zalog. 
Ob nakupu obvezno priložiti kupon / brez kupona ni popusta.

pon-pet:
sob:

8:00-19:00
8:00-12:00

trgovina z roto 
čistilnimi napravami

 041 383 801
 trgovina.marin@gmail.com

David Marin s.p. 
Ljubljanska cesta 11
6000 Koper

čistilne naprave | zbiralniki deževnice

VGRADNJA NA KLJUČ
SVETOVANJE | DOSTAVA | VGRADNJA | ZAGON | SERVIS

 041 000 000
 ime.priimek@url.com
 www.url.com

Vrstica naslova 1
Vrstica naslova 2
0000 Pošta

naziv
podjetja

Logo

 040 889 933
 selitve.servus@gmail.com

Servus d.o.o.
Kastelec 11c
6275 Črni kal

• ČIŠČENJE kleti, garaž, podstrešji in vrtov
• SELITVE poslovnih in privat prostorov
• ODVOZ pohištva, odsluženih predmetov, bele tehnike...
• BREZPLAČNI ODVOZ barvnih kovin, starega železa, 
   akumulatorjev...
• UREJANJE vrtov in OBREZOVANJE dreves
• PLESKARSKA DELA

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
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 01 786 92 70
 info@armex-armature.si
 www.cistilnenapravedezevnica.si

Ljubljanska 
cesta 2a
1295 Ivančna 
Gorica

armex 
armature d.o.o.

• podzemni pe rezervoarji od 
1000 l do 100000 l
• povozni do 12,5 t 
• ostala oprema: filtri za deževnico, 
črpalke, priključki...

zbiranje in 
uporaba deževnice

• visok učinek čiščenja • ni elek-
tričnih komponent v rezervoarju • 
praznjenje na 3 leta • nizka poraba 
energije • minimalni stroški vzdrže-
vanja • v povoznem pe ali betonskem 
rezervoarju • že danes pripravljeni 
na prihodnost • proizvajalec nem-
ško podjetje graf •

biološke 
čistilne naprave

• rešitev za vse, ki se ne

 morejo gravitacijsko priključiti

 na javno kanalizacijsko omrežje 
• različne velikosti in zmogljivosti •

predčrpalni jaški 
za odpadne vode

• uporaba povsod, kjer 
se v iztočnih vodah pojavljajo 
maščobe, olja ali nevarne lahke 
tekočine • po standardu en 858-1, 
en 858-2, en 1825 •

lovilci olj in 
maščob

Prihranite 
pri mesečnih 

stroških!

Zbirajte in uporabljajte deževnico
   ter prihranite do 50% pitne vode

na naročilnico, ki jo predpiše zdravnik (brez plačila in 
brez pologa varščine) ali samoplačniško

•negovalne postelje •servirne mizice 
•blazine proti preležaninam
•invalidske vozičke •hodulje •sobna                          
dvigala •aspiratorje itd. 
•možnost izposoje nadstadardnega    
pripomočka z doplačilom

 05 640 38 38
 info@star2000.si
 www.star2000.si 

Star 2000
Obrtna ulica 13
6320 Izola

izposojamo medicinske pripomočke

 041 664 189
 info@avtomatska-vrata.si
 www.avtomatska-vrata.si

Freeze system Šmerc
Ulica 15.maja 19a
6000 Koper

freeze system šmerc

obiščite našega pooblaščenega 
distributerja v sloveniji

vaša avtomatika teče kot bi bila na avtocesti 
ali pa je obstala na odstavnem pasu?
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Center nudi vrhunske storitve na 
področju okulistike, estetske medi-
cine in dermatologije. Za okulisti-
ko skrbita prof.dr.Marko Hawlina 
ter asist.dr.Petra Schollmayer, 
za estetsko kirurgijo mag.Franc 
Planinšek in dr.Nevio Medved. 
Prof.dr.Marko Hawlina, je v prete-
klih letih vpeljal tehnike modernih 
operacij sive mrene tudi v SB Izola. 
Center je enostavno dosegljiv, 
s parkirišča v hotelski garaži.  

okulistika in operacije 
po katerih ne potrebuje-
mo več očal
Center ima koncesijo ZZZS za 
operacije sive mrene, ostale stori-
tve in pregledi pa so samoplačni-

ški. Na področju okulistike so na 
voljo tudi operacije dioptrije vseh 
vrst, tako z vstavitvijo intrao-
kularnih leč kot tudi operacije 
dioptrije z najmodernejšim laser-
jem. Pri operacijah sive mrene 
je na napotnico ZZZS dosegljiva 
najnovejša tehnologija z vstavi-
tvijo intraokularnih leč s filtri za 
UV in kratkovalovno svetlobo. Za 
tiste, ki si po operaciji sive mrene 
želijo videti brez očal za daljavo 
in blizino, so na voljo operacije z 
najmodernejšimi multifokalnimi 
intraokularnimi lečami ter tudi 
lečami, ki odpravijo astigmati-
zem.  Operacije z multifokalnimi 
in toričnimi intraokularnimi leča-
mi so  priložnost, da se enkrat v 

življenju znebimo očal, tako za 
daleč, kot za blizu.  Na voljo je 
tudi diagnostika vseh ostalih vrst 
očesnih bolezni, vključno s slika-
njem mrežnice z najmodernejšo 
optično koherentno tomografijo 
za diagnostiko bolezni makule.

estetska kirurgija
Na področju estetske kirurgije 
so na voljo vse storitve pomla-

jevanja z uporabo botulina in 
hialuronskih polnil ter kirurških 
posegov okrog oči in na obrazu. 
V Sloveniji ima s temi posegi naj-
več izkušenj ravno dr.Planinšek, 
ki je mednarodno priznani 
inštruktor in vabljeni predava-
telj. Dr.Nevio Medved je eden 
njegovih najboljših učencev in 
izkušen estetski kirurg. 

V začetku septembra 2015 je odprl 
svoja vrata Medicinski Center 
Portorož, ki se nahaja v atriju 
Grand Hotela Metropol.

medicinski center portorož nudi najsodobnejše 
zdravljenje očesnih bolezni in estetsko prenovo obraza

> PROF.DR.MARKO HAwLINA, DR.PETRA SCHOLLMAyER 
    IN ASISTENTKA GDČ. PETRA ČELIK

> MAG.FRANC PLANINŠEK

> DR.NEVIO MEDVED

V Medicinskem centru Portorož je v 
prijetnem in diskretnem okolju možno 
dobiti vrhunske usluge na področju 
zdravja oči ter estetske medicine. 
Bistvena nam je varnost in strokovnost 
pa tudi prijaznost in diskretnost.

Vse informacije najdete 
na spletni strani www.hawlina.eu 
ali na telefonski številki 031 394 224,
kjer bo vaš klic v vašem jeziku sprejela 
prijazna medicinska sestra.

 031 394 224
 info@hawlina.eu
 www.hawlina.eu

Atrij Grand 
Hotela Metropol
Obala 77 
6320 Portorož
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 059 044 054
 info@audiobm.si
 www.audiobm.si

Tomažičev trg 2
(nasproti tržnice)
6000 Koper

pon, sre:
tor,čet:

pet:

8:00-17:00
8:00-15:00
7:00-14:00

Moteno sporazumevanje ne-
gativno vpliva na odnose med 
naglušno osebo in okolico in 
tudi na njeno osebnost. Izguba 
sluha človeka tudi bolj osami. 
Gluha in slepa Helen Keller 
je iz lastne izkušnje zapisala: 
»Ko izgubite vid, izgubite stik 
s stvarmi. Ko izgubite sluh, 
izgubite stik z ljudmi.« Običaj-
no se zgolj zaradi predsodkov 
in nepoznavanja možnosti 
odrekamo sodobnim slušnim 

pripomočkom, ki olajšajo in 
ponovno omogočijo kakovo-
stno komunikacijo z okolico.

kam se obrniti, če sluh 
ponagaja?
AUDIO BM je sinonim za odlič-
no ponudbo s področja sluha, 
ki je vrhunska in istočasno 
cenovno dostopna. Za slušne 
aparate smo pogodbeni doba-
vitelj Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, torej 

k nam lahko pridete z Naro-
čilnico za slušne aparate od 
kateregakoli ORL specialista. 
Slušne aparate lahko testira-
te brezplačno tudi v svojem 
okolju. V ponudbo uvrščamo 
le sodobno tehnologijo slušnih 
aparatov, tudi za modele 
slušnih aparatov, ki so brez 
doplačila. Na izbiro nudimo 
več blagovnih znamk. Slušni 
center AUDIO BM KOPER se 

nahaja na Tomažičevem trgu 2 
(nasproti tržnice). 
Če se soočate z dvomi o stanju 
vašega sluha, vas vabimo, da 
se oglasite na hiter, natančen 
in brezplačen test sluha. Pripo-
ročljiva je rezervacija termina, 
zato pokličite: 059 044 054. 
Več informacij o sluhu in 
slušnih aparatih preberite na 
www.audiobm.si, ali www.
audiobm.it

Sluh je eden od naših najpomemb-
nejših čutov, ker mogoča komuni-
kacijo in prepoznavanje glasov, ki 
sestavljajo bistven del našega vsak-
dana. Izguba sluha velja za težjo pri-
zadetost kot izguba vida, kajti preko 
sluha dobimo največ informacij. 

zakaj je sluh v našem življenju 
tako zelo pomemben?

slušni center koper
brezplačno preverjanje sluha

izjava zadovoljne stranke

Ali težko razumete sogovornika?
TV nastavljate glasneje? Prihaja do zadreg?
Se izogibate družbi, ker ne slišite dobro?

spet lahko slišim!
preverite zakaj AUDIO BM nudi več za vaš sluh

slušni aparati:
•neopazni
•zagotavljajo naraven zvok
•več kot 50 let tradicije
•enostavni za uporabo

pokličite 
za prosti 

terminZelo sem bila zadovoljna, redko se najde ljudi, ki 
so tako pripravljeni pomagati, razlagati, pri tem 
pa je izredno ljubezniva komunikacija tisto, kar 
človeka razveseli.

smo pogodbeni dobavitelj 
zzzs za slušne aparate

 031 394 224
 info@hawlina.eu
 www.hawlina.eu
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Po teoriji petih elementov (ko-
vina, les, voda, ogenj, zemlja) 
je pomlad v znamenju lesa, v 
človeškem telesu elementu lesa 
pripada sfera vpliva jeter. Ena 
glavnih sposobnosti delovanja 
te sfere je uravnavanje čustev, 
razpoloženja in volje. V obdobju 
pomladi moramo zato uravna-
vati razpoloženje na tak način, 
da preprečimo nenadne navale 
jeze, depresivno, žalostno raz-
položenje. 

Imejmo odprt in širok pogled 
na svet z dobro mero veselega 
optimizma. V tem času se vse 
giba in cveti, zato se več gibaj-
mo zunaj tudi mi in v telesu bo 
tako kot v naravi nastajalo več 
jang energije.

uravnavanje 
življenjskih navad
Spomladi začne jang energija 
rasti proti površju telesa, pore 
na koži se postopoma odpirajo, 
v mišice pride več krvi, a kljub 
temu se lahko počutimo utruje-
no. Ker je spanje bolj zgoščeno, 
predolgo spanje pa ne koristi 
razvoju jang energije, se lahko 
zgodi, da smo, kljub temu da smo 
spali več kot ponavadi, še vedno 
zaspani ali utrujeni. Sprehod, 
tek, tai či čuan in druge oblike 

telovadbe pomagajo razvoju 
jang energije in lahko odpravijo 
spomladansko utrujenost.

uravnavanje ali 
negovanje s prehrano
Spomladi nastaja jang energi-
ja, zato je dobro uživati hrano 
pekočega in sladkega okusa 
(energijo razprši) in ne hrane 
kislega okusa (energijo potegne 
skupaj, navznoter). Doktor Han 
priporoča več žitaric, dateljnov, 
manj surovo zelenjavo hladne 
narave in grenkega okusa, zato 
da preprečimo poškodbice v 
sferi vpliva želodca in vranice.
Preventivno poskrbimo za dobro 
higieno in karseda zmanjšajmo 
pogoje za nastanek škodljivcev 
(plesen, komarji, klopi). Večkrat 
odprimo okna in izboljšajmo 
zračni pretok. Postopoma pove-
čujmo telovadbo za ohranjanje 
zdravja in dvig odpornosti. Tudi 
s samomasažo akupunkturnih 
točk zusanli ST36 (na zunanji 
strani noge, tri prste pod kole-
nom), feng či GB20 (zadnja stran 
glave, na robu lasišča, dva prsta 
od sredine) in yingxiang LI20 
(poleg nosnic) dvakrat na dan 
lahko izboljšamo odpornost in 
stimuliramo imunski sistem.
Han Zaoxiang, dr. kit. med. 

negovanje življenja 
v pomladnem času
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Vsa aktivna, živa bitja občasno 
začutimo utrujenost. Običajno si 
v takih trenutkih vzamemo »čas 
zase« in utrujenost mine. Vendar 
nas že krajša obdobja utrujenosti 
lahko ustavijo pred vsakodnev-
nimi užitki in zdi se nam, da 
življenje teče mimo nas. 

V pomladnih mesecih pogo-
sto omenjamo spomladansko 
utrujenost, čeprav v medicin-
ski terminologiji nima oznake 
bolezni. Opisujemo jo kot začasno 
motnjo oziroma spremembo v 
razpoloženju posameznika, ki 
jo spremlja občutek, da smo 
brez energije, preutrujeni, leni, 
nemirni, vrtoglavi, z glavobolom 
in bolečinami v sklepih, razdra-
žljivi in zdolgočaseni. Želimo si le 
spati (kljub zadostnemu spancu!), 
počivati, spati, spati…

Pravega vzroka za pojav pomla-
danske utrujenosti pravzaprav 
ne poznamo. Opisane so številne 
bolj ali manj teoretične razlage, 
še najbolj prepričljiva je razlaga 
v povezavi s hormoni. Melatonin, 
»spalni« hormon, je glavni pozi-
mi, ko so dnevi kratki in noči dol-
ge. Takoj, ko se dnevi podaljšajo, 
prevlada delovanje tako imenova-
nega »hormona sreče«, serotoni-
na in koncentracija melatonina 
se posledično zmanjša. Prav to 
menjavanje, dveh hormonov 
naše telo občuti kot neke vrste 
izčrpanost, muhavost, čemernost, 
sitnost. Kmalu po tem, ko se raven 
serotonina uravnovesi, stabilizira, 
se popravi tudi naše razpoloženje. 
Napolnimo se z energijo, čutimo 
se »žive« in v gibalnem sistemu 
začutimo novo vitalnost. Naš 

organizem se istočasno prilagaja 
tudi z zvečanim sproščanjem 
endorfinov, z več testosterona in 
estrogena (spolna hormona) ter se 
tako poveča  tudi želja po spolno-
sti (pri živalih paritveni nagon). 

Spremembe vremenskih poja-
vov (kot so menjavanje dežja, son-
ca, občasno še snega), neredko 
povzročajo vremensko občutljivim 
ljudem dodatne težave. Zaznajo 
jih kot stres. V zgodnji pomladi so 
izrazite tudi temperaturne spre-
membe. Ko se zveča zunanja (in 
telesna) temperatura, pade tlak in 
žile se razširijo. Počutje: zaspano.

Sprememba porabe in izkorist-
ka energije igra pomembno vlogo. 
Pozimi organizem teži h kopiče-
nju zalog energije (za vzdrževanje 
in uravnavanje telesne tempera-
ture) in potrebuje več kalorij (iz 

maščob ter ogljikovih hidratov), 
kot spomladi. V fazi prej opisanih 
»hormonskih premen« zgodnje 
pomladi, pa potrebujemo več 
vitaminov in beljakovin.
Vsak po svoje rešujemo vsakole-
tno spremembo počutja ob priha-
jajoči pomladanski utrujenosti in 
vsak med nami pozna svoj, lastni 
način življenja, obnašanja, hra-
njenja in užitka. Izmed številnih 
možnih načinov iskanja rešitve, 
kako se najlažje izogniti prevelike-
mu negativnemu vplivu spomla-
danske utrujenosti, naj naštejem: 
hitro hojo ali sprehod večkrat 
tedensko, pravilno, uravnoteže-
no, z vitamini polno prehrano, 
meditacijo s pravilnim dihanjem 
ter krepčilen nočni spanec. 
Mojca Miholič, dr. med, specia-
listka družinske medicine. 

spomladanska utrujenost:
naj vas pomlad ne razočara, pač pa čim bolj očara!
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