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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 2. številka brezplačne regijske 
revije Informator365–Obala, kjer boste našli 
informacije, koristne nasvete, strokovne članke 
in predstavitve podjetij iz vaše regije. 
Informator365–Obala izhaja v nakladi 25.000; 
dobijo ga gospodinjstva v naslednjih občinah: 
Koper, Izola, Piran in Ankaran.
Informator365–Obala 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 kontaktirajte na info@informator365.si 
ali  041 359 484.

Prijetno branje!    
Ekipa Informator365, Marko Križnič

artičoke v solati

Artičokam z ostrim nožem odrežemo peclje in jih s spodnje strani 
začnemo lupiti kot krompir, skoraj do srčike oz. dokler ne odstra-
nimo vseh olesenelih delov. Ostrgamo tudi peclje in jih narežemo 
na koščke. 
Olupljene damo v 1 liter vroče vode, jih pokrijemo in kuhamo 
približno pol ure. Kuhane glavice z luknjičasto lopatico preložimo 
v skledo, ki ni iz plastike. Narežemo jih na četrtine, posolimo, 
dodamo olje in limonin sok ter dobro premešamo.

NASVET
Če imamo več artičok, jih med pripravo sproti polagamo v toplo 
vodo z limono, da ne potemnijo. Artičoke najbolj prijajo mlačne. 
Zraven ponudimo toplo domačo polento.
041 748 972 | info@emilijapavlic.si 

• 10 še dobro zaprtih glavic artičoke

• 3 limone

• 4 žlice oljčnega olja

5 oseb
*Tega in še 410 drugih praktičnih 
 kuharskih receptov dobite v knjigi:
 Mamica, nauči me kuhati.
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Zabaviščni vodni park 
Robert Cigoj s.p
Ulica svobode 22
6310 Izola

• aquapark portorož 
  centralna plaža
• aquapark strunjan 
  plaža talaso

osvežujoča 
zabava za vso 

družino

 041 778 030
 napihnjencki@gmail.com
 wibit.slovenija@gmail.com

     napihnjenčki

 051 303 100
 info@prevozi-portoroz.com

Aleja Štefan Klemenc s.p.
Liminjanska cesta 96
6320 Portorož

aleja · prevoz oseb · non stop 24ur

taxi štefan

051 303 100
+386 51 303 100

 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
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Pohod pričnemo pod Ocizlo, 
na makadamski cesti, katera 
vodi v vas. Pred mostom zavi-
jemo desno ter nadaljujemo 
po kolovozu še kakih 200 m, 
kjer naletimo na tablo, ki opo-
zarja na kaverne, za katere je 
treba zaviti desno v pobočje 
Brgoda. Kaverne se nahajajo 
cca. 30 m nad kolovozom in 
jih je kar 18. Povezuje jih stara 
vojaška pot. Izkopali so jih 
poljski in češki vojaki med 1. 
svetovno vojno, kateri so bili 
nastanjeni v Ocizli. Pri zadnji, 
18. kaverni se pot spusti nazaj 
na kolovoz.
Prečkamo kolovoz in ob njem 
strugo, ki je večinoma prazna, 
ter se pričnemo vzpenjati 
proti Ocizli. Ves čas hodimo v 
senci in prijetnem hladu med 
hrasti, javori in celo belimi 
gabri. Sčasoma se teren malo 
izravna in pridemo  na  »kar-
bonico«, kjer so med vojno 
Furlani žgali oglje. Območju 
se reče Cumpet in v bližini je 
na levi tudi istoimenski slap. 
Žal je struga polna vode le ob 
daljših deževnih obdobjih.
Dvignemo se nad slap in na 
kraju, kjer prečkamo potok, 
so včasih domačinke prale 

perilo. Nekoliko višje se naha-
ja manjše zajetje vode iz leta 
1958. Kmalu se gozd konča, 
mi pa  po jasi nadaljujemo 
levo proti prvim hišam Ocizle.
Najprej opazimo na desni 
velb, pod katerim izvira Kr-
monov studenec. Na žalost pa 
je zadnjih nekaj let skupaj z 
vinogradom nad njim zagra-
jen z mrežasto ograjo. Stopi-
mo v vas in nadaljujemo do 
Kamunske hiše v smeri proti 
cerkvi Marije Magdalene. Pri 
tabli “Tigrovska pot Ocizla” 
zavijemo desno na kolovoz 
ter se kmalu pričnemo strmo 
spuščati v Luzo vse do struge 
potoka, ki nosi isto ime.
Tam je tudi izvir. Voda je ve-
dno hladna, prijetna in povrh 
vsega nas vedno pričaka (isti) 
krigl. Tu se ponovno prič-
nemo vzpenjati po pobočju 
Preserja ter se kmalu zatem 
spustimo v dolino. Kraju 
domačini pravijo območje 
Pr'Malna, kjer so tudi ostanki 
mlina, kateri je vodo dobival 
iz struge Korošce. Mlin je 
obratoval nekje do začetka 
druge sv. vojne oz. do leta 
1940, ko sta granati poško-
dovali mlinščico in mlin. 

Če se odpravljate na izlet proti 
obali, lahko nad kraškim robom 
naredite čudovit izlet z lepimi 
razgledi po Tigrovski spominski 
poti in beško-ocizeljskem 
jamskem sistemu. Tigrovska 
spominska pot je posvečena 
tigrovski skupini, ki je v okolici 
Beke in Ocizle delovala v letih 
1933–40. Ker je pot krožna, lahko 
poljubno izberete izhodišče. Jaz 
ponavadi pričnem pod Ocizlo. 
Sama pot pa je označena z 
rumenimi markacijami.

tigrovska spominska pot 
in beško-ocizeljski jamski sistem (krožna pot)

vir: šktd »zveza« ocizla
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Tukaj zgleda okolica kot pravi 
pragozd in človek težko pomi-
sli, da se le nekaj 100 m stran 
nahajata vasici Ocizla in Beka. 
Ustavi nas pogled na tablo, 
kjer piše Hrast. »Hrast kot 
hrast,« bi vsak pomislil, ven-
dar nas njegova čudna oblika 
vsaj za trenutek pritegne. 
Skozi gozd nadaljujemo pot 
do polja, kjer se ponovno 
vzpnemo, vendar tudi hitro 
spustimo do slapa V Žlebini. 
Kakor prejšnji slap je tudi ta 
večinoma suh. Nad slapom 
zavijemo levo, kjer se pot ne-
koliko razširi, ter nadaljujemo 
v smeri Beke. Le nekaj metrov 
pod Beko se pot priključi na 
makadamsko cesto, ki povezu-
je Beko in Socerb. Tu zavijemo 
levo ter se po klancu spustimo 

vse do Lipe pri Mazarju. Sicer 
ni ena tistih ogromnih lip z 
8-meterskim obsegom, je pa 
največja na tem področju. Kra-
ju drugače pravijo Na Mazariji. 
Zavijemo levo in zapustimo 
makadamsko cesto. Tukaj se 
prične naš težko pričakovani 
beško-ocizeljski jamski sistem. 
Misli o jamah zmoti nekaj 
metuljev, ki ponosno pozirajo 
in si zaslužijo en “foto sessi-
on”.  Tako nas pot najprej vodi 
mimo jame S-3 in Jurjeve jame. 
Brez jamarske opreme razen 
luknje v tleh ni veliko videti, 
oba »vhoda« v jamo pa sta 
označena s tablo.
Naslednje jame pa so razlog 
našega izleta. Tako se najprej 
spustimo pod naravni most, 
kjer je tudi vhod v Miškotovo 

v čisti in hladni vodi neke 
vrste črvov ali pijavk. Tako se 
počasi prebijemo do ožine. 
Slab meter široka in približno 
dva metra globoka ožina je 
pod nami, le ta pa vodi na od-
prto, v brezno okrogle oblike.  
Tukaj nam prav pride daljša 
vrv, ki nam pomaga sestopit v 
ožino. Na tem predelu je skoraj 
vedno prisotna voda, vendar 
je prehod relativno enostaven 
kljub mokrim nogam. Izstopi-
mo iz jame. Brezno je globoko 
približno 20–30 m, okoli nas 
pa sama skala. Izhoda ni, 
razen po isti poti. 
Od tu nadaljujemo po pešpoti 
mimo »brezna«, ki je tudi 
označeno. Bližamo se izhodi-
šču našega izleta.
Za konec si pustimo še 
zanimiv prehod skozi brinov 
gozdiček, nadaljujemo mimo 
polja in počasi se naš 7-kilo-
metrski izlet konča. Skupaj s 
slikanjem, ogledom vseh lo-
kalnih znamenitosti vključno 
z jamami lahko porabimo tudi 
do štiri vendar zelo turističnih 
ur. Skratka izlet, ki ga priporo-
čam vsakomur.
www.istra-mtb.net
Tomi Beškovnik 

jamo. Pod mostom se naha-
ja vhod v jamo, obkroža ga 
nekaj naravnih oken. Sprva je 
jama široka, po nekaj metrih 
pa se zoža v relativno ozek 
»hodnik«. Nedeljski jamarji 
lahko jamo raziskujejo le še 
nekaj metrov, potem jama iz-
gine v globine. Brez primerne 
opreme in znanja se tu lahko 
le obrnemo nazaj. Kasneje nas 
pot pelje čez naravni most, 
kjer si je z vrha možno ogledati 
vhod v jamo in naravna okna. 
Sledi Maletova jama, ki je ena 
redkih, po katerih teče slap 
čez vhod. Tudi tukaj lahko o 
slapu večinoma le sanjamo, 
v zimskih, deževnih obdobjih 
pa ga lahko vidimo v vsej svoji 
lepoti. In že smo pri Blaževem 
spodmolu, vhodu v Ocizelj-
sko jamo. Do njega se strmo 
spustimo in vstopimo v jamo. 
Po nekaj metrih pridemo do 
nizkega in ozkega prehoda 
trikotne oblike. Prostora je 
ravno za človeka in ne pre-
velik nahrbtrnik. Tako je moj 
nahrbtnik drsal po zgornjem 
delu prehoda. Tu opazimo kar 
nekaj »prebivalcev« jame: paj-
ke, skorajda prozorne kobilice, 
komarje, netopirje in kasneje 
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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

 05 677 86 22
 isbedoo@gmail.com

Isbe d.o.o.
Liminjanska cesta 96
6320 Portorož

isbe d.o.o.
gradbeništvo-portorož 

gradbeništvo od a do ž

•izkopi
•nizke gradnje 
•visoke gradnje

 05 625 05 50 
 041 649 885
 koper@setr.si
 www.setr.si

Setr d.o.o.
Dolinska cesta 1h
6000 Koper, Šalara

Rešitev za vse, ki sami ne morejo 
zamenjati gospodinjskih aparatov:
• bela tehnika in mali 
  gospodinjski aparati

Super ugodna predsezonska 
cena klime z montažo

• mitsubishi
• panasonic                                  
• gorenje
• sinclair

energijski razred: a+ 
gretje do -15° c   

gorenje

korting wk5102 

199,90 €

sinclair

ash09aie2 

499,00 €garancija 3 leta

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

Timiko d.o.o.
Hrvatini 122
6280 Ankaran

TIM
IKO

ASISTEN
CA

24
/7

SKORAJ VSE
ZA OGREVANJE

POOBLAŠČENI  SERVIS - DELAMO PO CELI SLOVENIJI!

031 480 675 • 031 300 299 • 031 301 731

KAKOVOSTNI RAZRED A1
CENA 15kg VREČE  3,75€
CENA na tono (1000kg)  249,99€
1 PALETA 70 VREČ  262,49€

PRI NAROČILU 1 PALETE DOSTAVA GRATIS

PELETI

SERVIS PLINSKIH PEČI
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 05 640 21 62
 izola@optikamali.si
www.optikamali.si

Optika Mali
Prešernova cesta 55
(zraven trgovine Spar) 
6310 Izola
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50€ ob nakupu korekcijskih 
očal s progresivnimi stekli.

30€ ob nakupu korekcijskih 
očal za daleč ali blizu.

Kupon za osnovni 
brezplačni okulistični pregled 
v vrednosti 21€

Akcija traja do 31.5.2017 / Popusti se ne seštevajo

Akcija traja do 31.5.2017 / Popusti se ne seštevajo

Akcija traja do 31.5.2017 / Popusti se ne seštevajo

pon-pet: 9:00-12:30 in 15:30-19:00
sob: 9:00-12:00

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
6310 Izola

izposojamo medicinske pripomočke

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

   
  v

arno

cenovno  u
g

o
d

n
o

&

 040 889 933
 selitve.servus@gmail.com

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

 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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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 bližino, 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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Pet do sedem tednov lahko ži-
vimo brez hrane, a povprečen 
človek ne bi preživel več kot 
pet dni brez vode. Pri človeku 
predstavlja voda 45 do 70 od-
stotkov telesne teže, odvisno 
od starosti, več v mladosti ter 
okoli 45 odstotkov v starosti. 
Tako ima 20 let stara in 70 
kg težka oseba okoli 42 litrov 
vode, moški nekoliko več, 
ženske nekoliko manj.  

spijete 2 litra?                                                                                                       
Z vodo se prenašajo hranila in 
kisik po telesu in vsi odpadni 
presnovki nazaj, voda ima 
izjemen pomen pri razstru-
pljanju telesa, pri regula-
ciji telesne temperature, je 
osnova vseh tekočin v telesu, 
je glavno mazivo v sklepih, 
snovi v naši presnovi so upo-
rabne šele, ko so raztopljene 
v vodi. Ko primanjkuje vode, 
se pojavijo: zgaga, slaba 
prebava, zaprtje, hemoroidi 
ali razjeda v prebavilih. Voda 
je neposredno povezana z 
delovanjem naših možganov, 
preprečuje motnje pomnje-
nja, izboljša koncentracijo. 
Ko pijemo več vode, hitreje 
izgubimo odvečno telesno 
težo. Voda poveča učinko-
vitost imunskega sistema in 
preprečuje zamašitev arterij 
v srcu in v možganih ter tako 
pomaga zmanjšati tveganje 
za srčni infarkt in možgansko 
kap.  Mnogo ljudi živi v rahlo 
dehidriranem stanju z raz-
ličnimi motečimi simptomi: 
pogosti glavoboli, bolečine v 
sklepih, težave s prebavo, bo-
lečine v hrbtu, številne težave 
s kožo, odvečna telesna teža, 
visok krvni tlak.

Za opravljanje funkcij naše 
telo izgubi dnevno okoli dva 

litra vode: skozi kožo z zno-
jenjem, z urinom, z dihanjem 
in z blatom. Pri fizičnih in 
športnih aktivnostih je izguba 
vode veliko večja, tudi do pet 
litrov.

kaj se zgodi, ko ne 
pijete dovolj vode?
Ko našemu telesu primanjku-
je vode, preklopi na varčeval-
ni režim, ki pametno upravlja 
z vodo, in sicer tako, da so 
vitalni organi dobro napoje-
ni in preskrbljeni s hranili. 
Tako vodo preusmeri v srce in 
pljuča. Če pomanjkanje vode 
ni veliko, pa še v jetra, ledvice 
in možgane. Ostali deli telesa 
trpijo pomanjkanje vode, ki 
najbolj prizadene kožo, pre-
bavni trakt in sklepe.

posledice in znaki 
dehidracije

Bolečine v skle-
pih in artroze                                                                                
Sklepni hrustanec ima gladko 
površino, tako da sklepi z 
lahkoto drsijo med gibanjem. 
Hrustanec je sestavljen iz 80 
odstotkov vode. Tekočina, ki 
podmazuje sklep, je praktično 
vsa iz vode. Če je dehidracija, 
bodo sklepi škripali in pokali, 
trenje se poveča in to povzro-
či hitrejšo degeneracijo, kar 
vodi do artroze.  Podobno je z 
bolečino v hrbtu. Ko medvre-
tenčnemu diskusu primanjku-
je vode, se hitreje degenerira 
in hitreje nastane hernija.

Astma in alergije                                                                                                                                    
Astmatiki in alergiki imajo 
navadno visoke vrednosti 
histamina, ki povzroči ožanje 
bronhialne cevi in tako ome-
juje pretok zraka.   Študije 

so pokazale, da se tvorjenje 
histamina zmanjša, ko pove-
čujemo količino popite vode.

koliko in kako pravilno 
pijemo?
Svoj dan začnemo z vodo. 
Med spanjem smo z dihanjem 
izgubili veliko vode, tako je 
potreba telesa, da zjutraj pred 
zajtrkom spijemo pol litra 
vode. Nadaljujemo s pitjem 
med obroki in pred obroki. 
Med jedjo ne pijemo vode, 
ker razredči prebavne soko-
ve v želodcu.            Namesto 
umetnih pijač ali čajev pijemo 
čisto naravno vodo, najboljše iz 

pipe. Poleg pol litra vode zjutraj 
razporedimo pitje vode enako-
merno čez dan tako, da spijemo 
skupno dva litra vode dnevno. 
Če smo fizično aktivni ali ob 
vročem dnevu, pijemo ustrezno 
več vode, da nadomestimo vso 
izgubljeno vodo iz telesa.  Ob 
izdatnem potenju se izgublja 
iz telesa tudi veliko mineralov, 
takrat jih je potrebno nado-
mestiti z izotonično raztopino.                                                                              
Nikoli ne čakamo na pojav žeje, 
ker je to že znamenje precejšnje 
dehidracije. Po 19. uri ne pijemo 
večjih količin vode, ker to lahko 
moti spanje.
Marjan Radetič dr.med. 

Voda je najpomembnejše hranilo 
za naše telo. Vpletena je v vsako 
funkcijo našega telesa, pri čemer 
so določene funkcije zaradi 
pomanjkanja ovirane ali pa se 
prav ustavijo zavoljo tega.                                                                  

z vodo do izboljšanja zdravja

V klubu Zdravi in vitalni, Koper, vabimo k vpisu:

Kontakt: 031 600 510  ali 051 302 813                                                           

Vadbe potekajo v prostorih kluba na Razgledni ulici 9, na 
Markovcu, Koper. Demonstracija NORDIJSKE HOJE bo: 

11.junija 2016, ob 9.30 v San Simonu in ob 12.00 na Bonifiki. 
Vpisujemo tudi v program učinkovitega hujšanja.

• vadba za zdravo hrbtenico (zjutraj in zvečer) •
• pilates–velike žoge (zvečer) •

• pilates–tibetanske vaje (zvečer) •
• tečaji nordijske hoje (zjutraj in zvečer) •
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Vnetje ramenskega sklepa je 
sestavljeno ime za vnetja v sklepu 
rame in njeni okolici. Ker se ve-
činoma pojavlja pri ljudeh okrog 
petdesetega leta, se imenuje tudi 
»rama pri petdesetih« in pa tudi 
»spihana rama« (vzrok za vnetje 
je lahko tudi veter ali klima). Gre 
za pogosto bolezen, ki se največ-
krat izraža z (kislo) bolečino in 
omejeno sposobnostjo gibanja. 
Pogosto se pojavi kmalu po 
poškobi kot na primer po nenadni 
preobremenitvi ramenskih mišic, 
po nategu ali izvinu in tudi po 
kronični poškodbi rame. Vzroki 
za vnetje ramenskega sklepa so 
po teoriji tradicionalne kitajske 
medicine lahko tudi veter, mraz 
in vlaga. To so trije izmed šestih 
boleznotvornih zunanjih vplivov, 
ki lahko, če vstopijo v notranjost 
telesa, postanejo boleznotvorni 
dejavniki. Vnet ramenski sklep je 
otrdel, gibanje je težko, naporno, 
kot da bi del rame zmrznil, zato 
se tovrstno vnetje lahko imenuje 
tudi »zmrznjena rama«.
      V zgodnji fazi vnetja ramen-
skega sklepa je glavni simptom 
bolečina, ki se poveča še pose-
bej ponoči ali pozimi. Bolečina 
je lahko precej izrazita v času 
mirovanja, gibanje ni živahno, 
spremlja pa ga občutek otrdelosti 

in omejenosti. Ramenski del se 
boji mraza, kar pomeni, da mraz 
lahko še poveča bolečine. Posto-
poma se bolečina lahko razširi na 
vratni del hrbtenice in še naprej v 
roki. Bolečina lahko povzroči va-
rovalni refleks, prilagojeno držo, 
ko se rama (samodejno) dvigne, 
da se čimbolj pazi in čuva. Dvig 
roke naprej in na stran je težak, še 
posebej gib, ki oponaša česa-
nje las. Oblačenje in slačenje je 
naporno. Nekateri sploh ne upajo 
več razgibavati rame. V začetni 
fazi vnetja ramenskega sklepa so 
mišice precej napete, v poznejši 
fazi pa so atrofirane, skrčene ali 
zakrčene in neelastične. V pozni 
fazi je kakršno koli gibanje roke in 
rame omejeno, mišice so izrazito 
atrofirane/ovenele, medtem ko 
bolečina ni več tako zelo izrazita.
      Del ljudi s tovrstno težavo 
lahko s telovadbo, razgibavanjem 
in primerno držo stanje ramen-
skega sklepa izboljša. Pri večini 
pa je potrebna aplikacija nekaj 
učinkovitih terapevtskih metod, 
da se sklep izboljša in obnovi. 
Glavne metode, ki jih v tovrstnem 
primeru uporablja tradicionalna 
kitajska medicina, so: akupunk-
tura, masaža in funkcionalna 
telovadba. 
Han Zaoxiang, dr. kit. med. 

bolečine v rami 

Potrošnica se je v prometni 
nesreči lažje poškodovala. Pri 
obravnavi zahtevka je zavaroval-
nica zahtevala, naj prinese kopije 
izvidov iz zdravstvenega kartona. 
Ko je v ambulanti zaprosila za iz-
vide, jih zdravnik ni hotel izročiti, 
zatrjujoč, da mora v vsakem pri-
meru prepisati izvide v poseben 
obrazec, kar pa stane 31,50 evra. 
Podatke je nujno potrebovala, 
zato je plačala zahtevani znesek. 
Potrošnico je zanimalo, kako je 
s kopiranjem želenih izvidov iz 
zdravstvenega kartona.
Pravica do vpogleda v zdra-
vstveno dokumentacijo je ena 
od osnovnih pravic, ki jih imajo 
potrošniki kot uporabniki zdra-
vstvenih storitev, ne glede na to, 

ali storitve uveljavljajo pri zdrav-
niku v javni zdravstveni mreži 
ali pa pri zdravniku zasebniku. 
Poleg fizičnega vpogleda v svojo 
zdravstveno dokumentacijo imajo 
tudi pravico do fotokopiranja po-
datkov. Zdravstveno osebje mora 
potrošniku takoj omogočiti, da se 
seznani z vsebino svoje kartoteke, 
na potrošnikovo zahtevo pa mora 
želene listine tudi fotokopirati. 
Seveda lahko zaračuna stroške 
fotokopiranja, vendar po veljav-
nem ceniku, ki mora biti javno 
dostopen.
Potrošnici pa smo tudi poja-
snili, da pravica do vpogleda v 
zdravstveno dokumentacijo ne 
pomeni, da bi jo lahko brez nad-
zora odnesla iz ordinacije in jo 

kopirala kje drugje (po nižji ceni). 
Zdravstveni delavci so namreč od-
govorni za vodenje ter varovanje 
zdravstvene dokumentacije. To pa 
ne pomeni, da te pravice nimate, 
če v ordinaciji fotokopiranja ni 
mogoče tehnično izvesti. V tem 
primeru mora zdravstveno osebje 
zagotoviti fotokopiranje tam, kjer 
je to najbližje izvedljivo. Če pa bi 
od zdravnika zahtevali posebno 
zdravniško spričevalo za potrebe 
uveljavljanja odškodninskega 
zahtevka pri zavarovalnici, pa 
lahko zdravnik vsekakor zaraču-
na izdajo takšnega spričevala (ki 
pa ni zgolj zbir fotokopij izvidov 
iz zdravstvenega kartona) po 
veljavnem ceniku.
Zveza potrošnikov Slovenije 

zps nasvet: lahko potrošnik zahteva fotokopije lastne 
zdravstvene dokumentacije? 

kitajska 
medicina

diagnostika• akupuntura •akupresura

70% popust na 
DIAGNOSTIČNI PREGLED 

pri zdravniku tradicionalne kitajske 
medicine in eno terapijo 

AKUPUNTURE

-70%

 040 206 744
 koper@kitajska medicina.si
 www.kitajskamedicina.si

Vojkovo 
nabrežje 29 
6000 Koper

Želite prejeti brezplačen 
izvod posebne številke 
revije ZPStest DOMA?

Zveza potrošnikov 
Slovenije vam podarja 

izvod posebne revije na 
24 straneh. Vaš zahtevek 

za prejem brezplačne 
revije podate na: 

www.zps.si 
www.bit.ly/ZPStestDOMA 
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Logo

 080 71 78
 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)

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

 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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 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...

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

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

 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

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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V lanskem letu sem izgubila 
veliko pridelka zaradi 
poškodb od muhe.
Največ problemov je bilo 
na čebuli in poru. Kako 
lahko rešim ta problem, saj 
imamo radi čebulo in por?

Čebulna muha, česnova 
muha in porova zavrtalka 
so trije glavni škodljivci na 
čebulnicah. Škodo povzročajo 
ličinke muhe, ki vrtajo v 
rastline in se zabubijo v 
njej. Zaradi vbodov se lahko 
na teh mestih pojavi razvoj 
plesni, ki dokončno uniči 
pridelek. Čebulna muha 
ima po navadi tri rodove 
letno. Prvi je v drugi polovici 
aprila, naslednji pa že mesec 
kasneje, tretji pa se pojavi v 
septembru, oktobru. Muhe 
porove zavrtalke začnejo 
letati tudi v sredini aprila, 
ličinke pa najdemo v poru 
od sredine maja pa do junija. 
Nato pride do poletnega 
mirovanja, ko se osebki 
drugega – jesenskega rodu 
pojavijo v septembru in letajo 
še v oktobru. Ličinke najdemo 
na poru od sredine oktobra 
in še v novembru. Ker pa se 
vreme in podnebje močno 
spreminjata, se tudi pojavnost 
škodljivcev spreminja, zato 
je najbolje, da imamo vse 
čebulnice pokrite s kopreno 
od aprila pa vse do pobiranja. 
Naredimo nizke tunele z loki 
in jih prekrijemo s kopreno, ki 
jo primerno obtežimo na vseh 
straneh. V notranjost tunela 
postavimo Rumene lepljive 
plošče, na katere se ujamejo 
škodljivci, ki jim uspe priti 
skozi kopreno.

Okoli hiše imamo več 
različnih sort češenj, ki 
zorijo ob različnem času. 
Vsako leto pa so zelo črvive, 
skoraj v vsakem plodu je 
črviček. Ali je možno na 
naraven način zmanjšati 
napad škodljivca? 

Črvive češnje so posledica 
napada češnjeve muhe. To 
je zelo hud škodljivec, ki 
najpogosteje napada srednje 
in pozne sorte češenj. Če 
je veliko škodljivcev, smo 
lahko hitro ob ves pridelek. 
Češnjeva muha začne letati 
od sredine maja pa vse 
do julija. Jajčeca ležejo na 
plodove češenj, ko ti začnejo 
rumeneti in rahlo rdečeti. Za 
naravno varstvo poskrbimo 
z uporabo Rumenih lepljivih 
plošč, ki jih obesimo na 
drevo od sredine maja dalje. 
Za dobro učinkovitost bo 
potrebno na srednje veliko 
drevo obesiti okoli 10 plošč. 
Muha je precej podobna 
hišni muhi, a z rumenim 
robom na glavi in rumenim 
ščitkom na oprsju. 

Vsa naša družina 
obožuje zelje, zato ima 
pomembno mesto v 
našem zelenjavnem vrtu. 
Vendar pa ga vsako leto 
napadejo škodljivci in 
močno poškodujejo liste. 
Kako ga lahko obvarujemo 
pred napadi in zmanjšamo 
škodo? 

Zelje napada vrsta 
škodljivcev, ki se začnejo 
pojavljati že v maju. Med 
njimi so kapusov belin, 

katerih rumeno zelene 
gosenice s črnimi glavami so 
med najbolj prepoznavnimi. 
Tu je še kapusov molj in 
kapusova sovka, katerih 
gosenice povzročijo veliko 
škode. Pred sajenjem sadik 
spomladi in po obiranju 
vsega pridelka jeseni 
je dobro vrtno zemljo 
dobro prerahljati, saj tako 
mehanično uničimo bube 
škodljivcev v zemlji. V sezoni 
vse kapusnice, ne le zelje, 
redno škropimo z naravnim 
pripravkom iz brina in 

timijana, Thymi. Učinkovine 
v sredstvu odganjajo 
škodljive metulje stran od 
rastlin, saj se ti zaradi vonja 
zmedejo in ne najdejo svoje 
ciljne rastline, zelja, da nanj 
ne izležejo jajčec. V primeru 
močnega napada gosenic 
uporabimo fitofarmacevtsko 
sredstvo Karate Zeon 5 CS v 
koncentraciji 2 ml / 10 l vode 
in vse škodljivce kontaktno 
poškropimo za najboljši 
učinek.  
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.

klub gaia svetuje:
škodljive muhe v vrtu, črvive češnje, gosenice na zelju
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razvedrilo
sudoku/pobarvaj polja s pikami 
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BMW Avto Aktiv
 

bmw-avto-aktiv.si Užitek v vožnji

Avto Aktiv

15 % OTVORITVENI POPUST
NA VSE SERVISNE STORITVE.
PRAVI BMW SERVIS ZDAJ TUDI NA OBALI.
AVTO AKTIV, VOJKOVO NABREŽJE 32, KOPER.
Posebna ponudba vključuje popust na delo in servisni material in velja do 1. 7. 2016 samo pri BMW Avto Aktiv Koper.
Za več informacij nas pokličite na 05 620 32 35 ali nam pišite na koper@avto-aktiv.si.


