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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 3. 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

 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

 041 778 030
 napihnjencki@gmail.com
 napihnjenčki

Zabaviščni vodni park
Robert Cigoj s.p.
Ulica svobode 22
6310 Izola
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 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

 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 

 05 611 61 11
 prodaja@nova-olimpija.si

Nova Olimpija d.o.o.
Obrtniška 28
6000 Koper

Obrtniška 28 , 6000 Koper, tel. 05 611 611

P208_NovaOlimpija_sept2016_195x112.indd   1 06/09/16   17:26
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Poletje in hude vročine se 
bližajo koncu in prava kolesar-
ska sezona se pravzaprav šele 
pričenja. Želim vam predstaviti 
gorsko-kolesarsko turo, na 
kateri bomo ob uživanju v sami 
vožnji spoznali tudi nekaj skri-
tih in na žalost slabo obiskanih 
kotičkov slovenske Istre.
Kot izhodišče ture izberemo Gra-
čišče. Pred pošto se vedno najde 
nekaj parkirnih mest, čez cesto 
pa nas čaka restavracija, da turo 
zaključimo tako, kot se spodobi. 
Tura sama ni pretirano dolga, 
saj naberemo slabih 30 km in 
približno 800 višinskih metrov. 
Ampak naj vas to ne zavede, saj 
bomo zaradi konfiguracije tere-
na za turo potrebovali približno 
tri ure in pol čiste, umirjene 
vožnje. Če dodamo temu še 
postanke, oglede in – prepričan 
sem – veliko fotografiranja, vam 
najmanj pet do šest ur ne uide. 
To pa je tako rekoč že celo-
dnevni izlet.  Čeprav se tura zdi 
lahka, vseeno priporočam, da 
se nanjo odpravite pripravljeni. 
Naj naštejem nekaj najnujnejših 
stvari, katere je koristno imeti s 
sabo: liter in pol tekočine (vsaj), 
nekaj energijskih tablic, set za 
krpanje zračnic, zračno tlačilko, 
nekaj osnovnega orodja, zemlje-
vid s kompasom ali GPS napra-
vo. Poleg tega ne škodi imeti s 
sabo še osebni dokument, nekaj 
denarja in seveda torbico prve 
pomoči.

slap pod trebešami
Najprimernejši čas za obisk 
slapa pod Trebešami je zgodnja 
pomlad ali pozna jesen, se pravi 
po daljših deževnih obdobjih. 
V poletnem času pa najdemo 
le suho strugo potoka Stranica 

in zaradi velike poraščenosti 
težko dostopno previsno steno. 
Pogled na slap je v jesenskih 
barvah najlepši. Slap je visok 
približno 20m, to pa je tudi 
najvišji slap v slovenskem delu 
Istre. Najlažje je dostopen iz 
vasi Trebeše. Pred vasjo se na 
levo spušča kolovoz v grapo. Po 
500m hoje pridemo na vrh, pre-
vis slapa. Bodite previdni, saj so 
tla marsikdaj spolzka.  Z malo 
iznajdljivosti lahko sestopimo 
tudi pod slap, čeprav poti ni.

slap veli vir
Le slabih osem metrov visok 
slap drsi v večji tolmun, ki je 
pravzaprav podoben manjšemu 
jezeru. Obisk slapa priporočam 
v zimskih mesecih, ko je tolmun 
poln vode, tako kot struga 
potoka Reka. Dostop do slapa je 
možen iz vasice Sokoliči. Pred 
vasjo je na levi manjši parkirni 
prostor, na desni strani ceste, 
ki vodi v vas, pa je kažipot, ki 
nas usmeri do slapa v dveh 
smereh: levo skozi vas in desno 
po širšem kolovozu. Slednja 
pot je lažja, saj se po kolovozu 
pripeljemo skoraj do slapa.  Pot 
skozi vas je malenkost težja, saj 
kasneje postane precej strma in 
kamnita.

obrambna stolpa med tre-
bešami in brezovico: Starci
Domačini pravijo stolpoma tudi 
Tabor ali Starci, slednje zaradi 
zavidljive starosti, saj so Starci 
nastali že v 13. stoletju. Njuna 
višina je šest in deset metrov, v 
premer pa merita pet in sedem 
metrov. V obrambne namene 
so stolpa v 13. stoletju zgradili 
Benečani in spadata v obrambni 
kompleks utrdb v Črnem Kalu, 

Podpeči, Kubedu, Zanigradu 
ter nekaj drugimi. Mejili so tudi 
beneško republiko in avstrijsko 
monarhijo. Takrat so stolpa 
imenovali Le torri di Daber oz. 
Le torri di Tabor. Starca sta bila 
nekoč v lasti grofov Gravisi, ki 
so sicer živeli na gradu Pietra 
Pelosa, ki se nahaja v hrvaškem 
delu Istre pod vasico Zrenj 
(Stridone).

Pod stolpoma se nam odpre 
pogled na Čičarijo, cerkev sv. 
Kvirika nad Sočergo, Sočergo ter 
seveda na Golič ter Slavnik za 
njim. Če prihajamo iz smeri Bu-
tarov, na križišču Sirči – Brezo-
vica zavijemo proti Brezovici. Po 

100 m se na levi nahaja kolovoz,  
kateri pa po dobrih 200m posta-
ne le še ozka steza. Od ceste do 
Starcev je približno 20 min hoje. 
Ta del je prekolesarit praktično 
nemogoče. 

cerkev sv. kvirika
Sv. Kvirik je ena starejših cerkvic 
v Istri. Prvi zapisi segajo tja v 11. 
stoletje. Ob cerkvi so arheološki 
ostanki za katere domnevajo, da 
so ostanki rimskih utrdb. Cerkev 
je bila restavrirana leta 1886, v 
letu 1975 pa so obnovili streho 
in omet. 
www.istra-mtb.net
Tomi Beškovnik 

Slovenska Istra je ralativno 
majhno območje, skriva pa nešteto 
zanimivosti. Marsikatere lahko 
obiščemo in si jih ogledamo v 
prijetnih pohodih ali gorsko-
kolesarskih turah. Tokrat se na pot 
podajamo v Gračišču.

tura stolpov in slapov

trasa
Gračišče – Beli kamen – Popetre – spust v dolino Dragonje – vzpon 
do Poletičev – Butari – Trebeše – slap pod Trebešami – Pičuri – 
Dolgo brdo – ogled stolpov – Tuljaki – Sokoliči – ogled slapa Veli 
vir – Sočerga – vzpon na sv. Kvirik – po grebenu (Velika Griža),  
kjer nas čakajo prelepi razgledi na Kraški rob, Slavnik, Movraško 
valo... in spust do izhodišča, Gračišča.

dolžina: približno 30km
skupno vzpona: približno 800 višinskih metrov.
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Bolezni in težave, ki jih prinaša 
staranje, se namreč tudi s časom 
v katerem živimo spreminjajo in 
jih je potrebno obravnavati temu 
primerno. 

Spremembe, ki jih starejši 
ljudje doživljajo, so naravne 
spremembe procesa staranja 
telesa in odvisne tudi od tega 
kaj vse smo si »pridelali« tekom 
življenja. Največkrat k nam pri-
hajajo starejši s težavami kot so: 
nespečnost, demenca, bronhitis, 
astma, revmatoidni artritis, 
zamrznjena rama, bolečine v 
ledvenem delu hrbta, ledvene 
hipertrofije, degenerativna 
bolezen, išias, posledice kapi, 
sindrom menopavze, depresija. 
Glede na težave se nato zdravni-
ki poslužujemo v večini zdra-
vljenja z akupunkturo, redko z 
akupresuro, včasih predpišemo 

tudi zeliščno terapijo. V prvi 
vrsti pa starejšim polagamo na 
skrb preventivo v smislu pravil-
nega ohranjanja zdravega telesa 
kljub starosti. 

Hrana naj bo preprosta, lahko-
prebavljiva, da je prebava vsako-
dnevno pretočna. Ocvrti, mastni 
in sladki hrani se odrečemo.

Vedno nam mora biti toplo, ne 
glede na letni čas in tekma s ča-
som naj se umiri, misli naj bodo
enostavne, čustva pretočna, ži-
vljenje naj bo udobno z zadostno 
mero počitka in zmerne vadbe.

Le tako si boste zagotovili 
zdravo telo in podaljšali leta in 
kakovost življenja.
dr. Gong Jiangrong 

Ordinacije imamo v Kopru, 
Ljubljani, Mariboru in Celju.

zdravje starejših

kitajska 
medicina

diagnostika• akupuntura •akupresura

60 minutni obisk pri zdravniku
 tradicionalne kitajske medicine, ki zajema 

DIAGNOZO IN AKUPUNKTURO
AKCIJSKA CENA: 28 € 

Redna cena: 60 €

akcija

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

Vojkovo 
nabrežje 29 
6000 Koper*

Zdravje starejših tudi v 
tradicionalni kitajski medicini 
predstavlja posebno vejo 
zdravljenja, ki ji je potrebno 
posvetiti zadostno mero 
pozornosti in skrbi. 

*
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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

Pristaniška ulica 3
(desno od hotela Koper)
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 Pristaniški ulici 3 
(desno od hotela Koper).
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?

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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 05 640 13 33
 darsen@siol.net
 www.darsen.si

Darsen d.o.o.
Polje 21 (Ruda center)
6310 Izola

studio
Izola

-25%
na OTROŠKE SOBE PLANET

Akcijski popust velja do 30.9.2016.

 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)

 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
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 05 640 21 62
 izola@optikamali.si
www.optikamali.si

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

Portal inženiring d.o.o.

• alu, les in pvc stavbno pohištvo
 • senčila in notranja vrata

k
u

po
n

 za
 -10 %

 
p
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o 30.09.2016

 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

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

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

načrtovanje, svetovanje, izris, 
prodaja in montaža notranje opreme 
za dom in pisarne

BRAVA d.o.o.                                   040 730 815
LJUBLJANSKA CESTA 3            info@brava.si
6000 KOPER                                 www.brava.si

Oprema in oblikovanje prostora
d.o.o.

NAČRTOVANJE, SVETOVANJE, IZRIS IN PRODAJA

K U H I N J E ,   M I Z E  I N  S T O L I ,  D N E V N E  S O B E , 
SEDEŽNE GARNITURE, GARDEROBNE OMARE, SPALNICE, 
OTROŠKE  IN MLADINSKE SOBE, KOPALNIŠKO POHIŠTVO, 
PISARNIŠKO POHIŠTVO,...

BRAVA d.o.o.                                   040 730 815
LJUBLJANSKA CESTA 3            info@brava.si
6000 KOPER                                 www.brava.si

Oprema in oblikovanje prostora
d.o.o.

NAČRTOVANJE, SVETOVANJE, IZRIS IN PRODAJA

K U H I N J E ,   M I Z E  I N  S T O L I ,  D N E V N E  S O B E , 
SEDEŽNE GARNITURE, GARDEROBNE OMARE, SPALNICE, 
OTROŠKE  IN MLADINSKE SOBE, KOPALNIŠKO POHIŠTVO, 
PISARNIŠKO POHIŠTVO,...

BRAVA d.o.o.                                   040 730 815
LJUBLJANSKA CESTA 3            info@brava.si
6000 KOPER                                 www.brava.si

Oprema in oblikovanje prostora
d.o.o.

NAČRTOVANJE, SVETOVANJE, IZRIS IN PRODAJA

K U H I N J E ,   M I Z E  I N  S T O L I ,  D N E V N E  S O B E , 
SEDEŽNE GARNITURE, GARDEROBNE OMARE, SPALNICE, 
OTROŠKE  IN MLADINSKE SOBE, KOPALNIŠKO POHIŠTVO, 
PISARNIŠKO POHIŠTVO,...

BRAVA d.o.o.                                   040 730 815
LJUBLJANSKA CESTA 3            info@brava.si
6000 KOPER                                 www.brava.si

Oprema in oblikovanje prostora
d.o.o.

NAČRTOVANJE, SVETOVANJE, IZRIS, 
PRODAJA IN MONTAŽA NOTRANJE OPREME
ZA DOM IN PISARNE

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

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

Boris Srebernič s.p.
Babiči 43a 
6273 Marezige

•adaptacije in zaključna dela 

•inženiring in svetovanje

•notranja vrata, zunanje terase

•parketi in druge talne obloge
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Obenem čutimo bolečino v 
žrelu. Če tak sluzast izcedek 
zamaši eustahijevi tubi (med 
nosom in ušesi), to občutimo 
kot bolečino v ušesu ali celo 
kot vnetje ušes (pogosto pri 
otrocih), ali pa celo zamaši 
sinuse, ki bolijo in se vnamejo 
(sinuzitis).

Pogosti, zelo raznoliki, vzroki 
nosnega izcedka so: bakterijske 
okužbe, navadni prehlad, gri-
pa, seneni nahod (ki ga lahko 
predvidimo v katerem delu leta 
nam povzroča težave) ali druge 
vrste alergij, vnetje sinusov, 
tujek v nosu in nosni polip, 
poškodba glave (ko se pretrgajo 
možganske ovojnice in cerebro-
-spinalna tekočina uhaja iz 
nosu), nosni spreji (ko preneha-
mo z uporabo nosnih sprejev, ki 
vsebujejo npr.ephedrine)

Kdaj morate k zdravniku (ali 
ga vsaj poklicati po telefonu)?
Če se nosni izcedek ne umiri v 
treh tednih (pri otrocih mlajših 
od treh let pa v 10 dneh) ali 
ga spremlja zvečana telesna 
temperatura; če izcedek nepri-
jetno zaudarja ali nastane po 
poškodbi glave.

Zdravnik vas bo pregledal in 
seveda pozornost usmeril na 
usta, žrelo, ušesi, nos in sinuse.
Vaša naloga pa je, da natanč-
no opišete in odgovorite na 
naslednja vprašanja: Kdaj 
ste začutili težave? Je izcedek 
voden ali sluzast, gostejši in 
viskozen? Je krvavkast? Kakšne 
barve je? Kot voda? Zelen? 
Rumen? Koliko časa opažate 
izcedek? Opažate še kake druge 
bolezenske znake? Je nos zama-
šen ali vas srbi? Kašljate ali vas 

boli glava? Vas boli žrelo? Imate 
zvečano telesno temperaturo? 
Koliko? Vam je slabo? Opažate 
kako periodičnost, sezonsko 
ponavljanje izcedka iz nosu? 
Kako ste si že poskušali doma 
pomagati? Katere spreje ali  ka-
pljice ste si dajali v nos? Kaj ste 
po poklicu? S čim se ukvarjate? 
(tek po gozdu, izpostavljenost 
prahu…)
Pri mlajših je nujno vprašanje 
o zlorabi kokaina! Tovrstnim 
osebam pogosto curlja iz nosu.

Nikakor ne smemo spregle-
dati poškodbe nosu ali tujkov 
v nosu, posebno pri otrocih, ki 
si tlačijo najrazličnejše majhne 
predmete v nos! Pri starejših 
pomislimo pri enostranskem 
izcedku iz nosu  na karcinom 
(bazalno celični) ali na rakasto 
spremenjeni polip.

Polzenje sluzi zadaj , od nosu 
navzdol, po zadnji steni žrela, 
imenujemo s tujko »post-nasal 
drip«.  Žleze v nosu in žrelu 
nenehno proizvajajo sluz, ki 
vlaži nosne celice in vdihan 
zrak, ter čisti vdihane umazane 
delce. Taka sluz obenem prepre-
čuje okužbo. Sluz nenehno in 
nezavedno požiramo. Občutek, 
da se nam nenadno sluz nabira 
v žrelu ali »zadaj« v nosu, ime-
nujemo post-nasal drip. Vzrok 
zanj je lahko povečana tvorba 
čiste sluzi, kot je to običajno 
pri prehladu, gripi, alergiji, 
hladni temperaturi zraka, po 
papricirani hrani, hormonskih 
spremembah….ali povečana 
tvorba goste sluzi, ko je v zraku 
premalo vlage ali ob vnetju 
sinusov. Če se barva sluzi 
spremeni v zeleno ali rume-

no, pomislimo na bakterijsko 
okužbo. Neredko je tudi vzrok 
za slab zadah iz ust.

Osnovna samopomoč (ko 
nenadoma opazimo, oziroma 
začutimo nadležni  izcedek 
iz nosu in še ne vemo, kaj 
natančno ga je povzročilo) naj 
bo usmerjena v vzdrževanje 
čim bolj  vodene sluzi (in ne 
lepljive ali goste!). To dosežemo 
s pitjem večjih količin brezalko-
holnih  napitkov, z zvečanjem 
vlažnosti zraka v prostoru in s 
čiščenjem nosu s slanimi spreji 
oziroma s fiziološko raztopino. 
Če sumimo, da gre za alergijski 
vzrok, vzemimo antihistami-
nik. Nosnih sprejev ne upora-
bljajte več kot tri dni. 

Zmotno je mišljenje, da že 
samo spremenjena barva sluzi 
(na zeleno ali rumeno) NUJNO 
pomeni bakterijsko okužbo in 
seveda jemanje antibiotikov! 
NE. Vsak navadni prehlad se 
običajno prične s prozornim 
izcedkom, ki pa se tekom nekaj 
dni normalno spremeni v 
gostejšega, rumenkastega ali 
zelenkastega. Navadni pre-
hlad pa, kot vemo, povzročajo 

VIRUSI in antibiotik NE deluje 
proti virusom (pač pa proti 
bakterijam!). Prekomerna upo-
raba antibiotikov ni smiselna, 
še več, je resno škodljiva. Tudi 
rutinsko predpisovanje antibio-
tikov ne prepreči zapletov neke 
bolezni (sinusov, žrela, ušes,…).  
Smiselno pa  jih je predpisati 
ob nenadni prisotnosti zvečane 
telesne temperature, oslabelo-
sti, slabega počutja, dehidraci-
ji, ob spremembi sluzi na gosto, 
smrdečo, gnoju podobno.

Izcedek iz nosu NI zelo 
pogost GLAVNI vzrok obiska 
bolnika pri zdravniku, je pa 
vsekakor pomemben sopojav 
ali dodatni klinični znak kake 
druge bolezni. Bodite pozorni 
na svoje telo in na spremembe, 
ki se iz dneva v dan dogajajo 
z njim. Le tako boste najbolj 
objektivno ter natančno pred-
stavili svojo bolezen in zdrav-
nik vam bo tudi lažje pomagal z 
ustreznim nasvetom, preiskavo, 
zdravilom, dodatkom….
Dober vdih, brez izcedka iz 
nosu, vam želim!
Mojca Miholič, dr. med, specia-
listka družinske medicine 

Vsak med nami dobro pozna 
neprijetni, nadležni , a na srečo le 
redkokdaj nevarni bolezenski znak, 
izcedek iz nosu (v medicinskem 
žargonu: Rhinorrhea). Večja količina 
sluzi neredko polzi nazaj po zadnji 
steni žrela in povzroča kašelj, ki se 
ponoči, v ležeči poziciji, poslabša.                                                       

izcedek iz nosu
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Ko se telo zakisa, se vsi procesi v 
celicah upočasnijo ali ustavijo, 
postopoma postajamo utrujeni, 
brez energije, temu sledijo bole-
zenski znaki ter razvoj različnih 
bolezni. Povprečna zahodnja-
ška prehrana ustvarja veliko 
kislin v telesu, s čimer povzroča 
sistemsko acidozo (zakisanost) 
pri sicer zdravih ljudeh. 

kislinsko-bazično 
ravnovesje
Merimo ga s pH vrednostjo, 
in sicer na lestvici od 0 do 14. 
Če je izmerek 7, pomeni da je 
snov nevtralna. Vsaka meritev 
pod 7 je kislo, vsaka nad 7 je 
bazično. Gre za koncentracijo 
vodikovih ionov v tekočini. Za 
dobro funkcioniranje celic in 
tkiv v telesu potrebujemo rahlo 
bazično okolje, in sicer od 7,3 
do 7,5. Občutno odstopanje 
od teh vrednosti je življenjsko 
nevarno in v kratkem povzro-
či bolezen, včasih tudi smrt. 
Tako so pH vrednosti pri večini 
obolelih in bolnih ljudi prekisle. 
Tipična zahodnjaška prehrana 
je kislinotvorna, kar pome-
ni, da je sestavljena iz živil, 
ki za dalj časa zakisajo telo.                                                                                                                       
Ko smo preveč zakisani, so po-
gosto prizadete tudi mišice, saj 
pride do njihovega razkrajanja, 
ker morajo sprostiti bazotvor-
no aminokislino glutamin.                                                             
Glavni organi  za odstranjeva-
nje odvečnih kislin v telesu so 
ledvice, pljuča in koža.Ledvice 
izločajo zlasti sečno in žveplo-
vo kislino, pljuča pa ogljikovo 
kislino. Zanimivo je poudariti, 
da znoj zaradi večje vsebnosti 
kislin ustvarja močan vonj. 

posledice zakisanosti 
se kažejo v:
- izgubi kalcija v seču, raz-
gradnji kosti in razvoju 
osteoporoze; v mladosti-
je slabša tvorba kosti                                                                                                                                            
- izgubi kalija in magnezija, 
kar vodi v pojav vnetja in 
bolečin ter krčev  po telesu                                          
- razgradnji beljakovin, kar pov-
zroči pešanje mišic in zmanjša-
nje mišične mase                           
 - slabši presnovi beljakovin, 
zaradi česar se celice, tkiva in 
organi ne morejo obnavljati             
- hitrejšemu staranju zaradi kopi-
čenja odloženih odpadnih kislin, 
slabšemu obnavljanju celic  
- povečani proizvodnji prostih 
radikalov, ki celicam povzročajo 
škodo s poškodbo vseh struktur, 
kar vodi v bolezen, tudi rakasto 
razraščanje.  Antioksidanti v 
zakisanem telesu slabše delu-
jejo, kar še povečuje tveganje 
za degenerativne bolezni, 
raka, in pospešuje staranje                                                                                                                                         
- zmanjšani proizvodnji 
energije v celicah                                                                                      
- prekomernem kopičenju 
tekočin v tkivih in pojav oteklin                                                                    
- kvasovke in glive, ki uspe-
vajo v kislem okolju, se mno-
žijo in povzročajo bolezni                                   
- zmanjšanju sposobnosti zaradi 
pomanjkanja energije v celicah                  
- zakisanosti v ustih, kar vodi k 
zobni gnilobi in paradontozi. 
Slabše je delovanje obrambnega 
sistema. V zakisanem telesu se 
celične stene odebelijo, tako 
v celice težje vstopajo potreb-
na hranila in kisik, celice pa 
težko izločajo odpadne pro-
dukte. V zakisanem telesu 
so idealni pogoji za razvoj 

vnetja, najpogosteje: artritis, 
bronhitis, kolitis, nevritis, 
cistitis, različna vnetja kože.                                                                                         
Kronična zakisanost okrni 
kognitivno in duševno delova-
nje, saj kisline slabo vplivajo 
na možganske nevrone. Pri pre-
vladi zakisanosti veliko slabše 
delujejo vsi encimi v telesu, ki 
sodelujejo prav pri vseh telesnih 
procesih.

izmerimo ph vrednost 
svojega seča
Z meritvijo pH seča sklepamo 
o acido-bazičnem stanju 
telesa. Za objektivno meritev 
uporabljamo svoj prvi jutranji 
vzorec seča.  Testni pH listič 
namočimo v ta vzorec seča 
in po petih sekundah lahko 
primerjamo listič z barvno 
lestvico, ki je priložena. 

povrnitev kislinsko-
bazičnega ravnovesja
Na srečo lahko storimo 
veliko, če spremenimo 
nezdravo zakisano okolje v 
zdravju prijazno, bazično 
okolje. Potrebno je zmanjšati 

kislinotvorna živila in izbirati 
bazotvorna. Zaželjeno je, da 
vsi naši obroki vsebujejo 60 do 
70 odstotkov bazotvornih živil.                                                                                                                  
Zelo kislinotvorno delujejo:   
meso in vse mesnine, mleko 
in mlečni izdelki, sladkor in 
vse sladice, sladoled, pica, vse 
alkoholne  in gazirane pijače, 
vsa rafinirana olja, bela moka, 
kava, vsa industrijsko predelana 
hrana in hitra prehrana.
Zelo bazotvorno delujejo: 
sadje, zlasti kaki, kivi, jabolka, 
ananas, grozdje, pomaranča, 
limona, grenivka, mango, 
papaja, breskev;  zelenjava: 
zlasti solate, radič, zelje, ohrovt, 
vse gomoljnice, beluši, buče 
in bučke, borovnice, čebula 
in česen, stročji fižol, ingver, 
jagodičevje, kumare, lubenica, 
melone, morske alge, paprika, 
mineralne vode (negazirane) 
in prav vse začimbe. Ob takšni 
prehrani je pomembno pospe-
ševanje proizvodnje energije v 
vseh celicah z aerobno vadbo. 
Med najbolj aerobno vadbo sodi 
nordijska hoja.
Marjan Radetič dr.med. 

V zadnjem desetletju je bilo eno 
najbolj vznemirljivih odkritij s 
področja prehrane povezano z 
učinkom, ki ga imajo določena 
živila po zaužitju na kislinsko-
bazično ravnovesje v telesu in s 
tem na številne bolezenske pojave 
in hude bolezni sodobnega časa.                                                               

zakisanost telesa 
vodi v bolezen

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

Kontakt: 031 600 510  ali 051 302 813                                                           

Prikaz pravilne tehnike nordijske hoje bo: 1.10. ob 9.00 na
Bonifiki, Koper in ob 10.00 v San Simonu, Izola. Prijave za pred-
stavitev so obvezne. Vpisujemo v program učinkovitega hujšanja.

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

• pilates–tibetanske vaje (zvečer) •
• tečaji in vadbe nordijske hoje (zjutraj in zvečer) •
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 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?

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

Ljubljanska 
cesta 2a
1295 Ivančna 
Gorica

armex 
armature d.o.o.

biološke 
čistilne naprave 

Visok učinek čiščenja. Ni električnih 
komponent v rezervoarju. Praznjenje na 
3 leta. Majhna poraba energije. V povoz-
nem PE ali betonskem rezervoarju.

prečrpalni jaški
za odpadne vode

Rešitev za vse, ki se ne morejo grav-
itacijsko priključiti na javno kanali-
zacijsko omrežje. Ponujamo različne 
velikosti in zmogljivosti.

podzemni 
zbiralniki deževnice

nadzemni-okrasni 
zbiralniki deževnice

Povozni rezervoarji, filtri, 
črpalke, merilci nivoja, 
ostala oprema.

PRIHRANITE DO 50% 
PITNE VODE!

 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

SERVIS PLINSKIH PEČI
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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

 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

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

akcija
-20% 
do 30.09.2016
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Že nekaj let opažam, da 
počrnijo jedrca in zelena 
lupina orehov. Letos pa ima 
večina orehov črno samo 
lupino, luščina in jedrca pa 
so zdrava. Kaj je narobe z 
mojim orehom?

Na vašem orehu se je pojavila 
črna pegavost orehov ali 
orehov ožig. Pri zgodnji okužbi 
počrni zelena lupina in jedrce. 
Odpadejo lahko tudi plodovi. 
Takih orehov ne uporabljamo 
v prehrani. Pri poznejši okužbi  
počrni samo lupina ploda, 
jedrca pa so uporabna in jih 
lahko uživamo. Ta bolezen 
se pojavlja skozi vso rastno 
dobo. Odpadejo lahko ženski 
cvetovi, moški cvetovi pa 
počrnijo in spremenijo obliko. 
Tudi mladi poganjki počrnijo 
na koncu, na listih in listnih 
pecljih se pojavijo oglate 
črne pege z rumeno obrobo. 
Omenili smo tudi simptome 
na plodu. Za izboljšanje stanja 
priporočamo sajenje poznih 
sort, ki so manj občutljive. 
Z rezjo skrbimo za odprto 
in zračno krošnjo, sežgemo 
tudi napadene dele listov. V 
oktobru uporabimo Plantella 
Specialno sadjarsko gnojilo, 
ki vsebuje več fosforja in 
kalija. Varstvo z bakrenim 
pripravkom opravimo, ko se 
pojavijo prvi znaki bolezni. 
Drevesa temeljito omočimo s 
škropilno brozgo.

Vsako leto že konec 
septembra ali v začetku 
oktobra urejam grob. Želim 
si nekaj novega, mačehe in 
resje bi rada zamenjala z 
nečim drugačnim.

Na večini grobov kraljujejo 
mačehe in vrese. Da bo 
grob poseben in trajen, 
lahko poizkusite nekoliko 
drugače. Grob uredite tako, 
da je podoben najlepši gredi 
v vrtu ali predvrtu. Za trajnost 
poskrbijo nižje trajnice, ki 
imajo lepe liste in cvetove 
ter ustrezajo ekstremnim 
razmeram (vročina, suša, 
malo zemlje). Primerne so tudi 
trpežne sorte okrasnih trav, 
pritlikavi iglavci in dišavnice, 
tako bo grob podoben lepo 
urejeni cvetlični gredi. V 
zasaditev vključite tudi kakšno 
cvetočo mačeho ali vreso. 
Rastline kombinirajte v enakih 
tonih, izbirajte liste, cvetove, 
ki so v enakih odtenkih. 
Poskrbite tudi za razgibanost 
z izborom rastlin z zanimivimi 
listi in obliko rasti. Možna 
je tudi kombinacija rastlin 
v nasprotnih barvah. Ob 
sajenju in za dekoracijo grede 
uporabite Plantella Specialno 
zemljo za grobove, ki ne pušča 
madežev na kamnitih delih. 
Vsebuje tudi najkakovostnejšo 
huminsko šoto, bogato s 
hranili in humusom. S tem so 
zagotovljene osnovne potrebe 
rastlin po hranilih.

Želim sejati travo, hkrati pa 
bi nekaj trave tudi dosejal. 
Kako delati, da bo postopek 
pravilen? 

Če je površina močno 
zapleveljena, plevel in travo 
odstranimo tako, da površino 
poškropimo s totalnim 
herbicidom Plantella Total, 
ki uniči vso vegetacijo. Po 
14 dneh plevelne ostanke 

poberemo, travo posejemo 
mesec dni po obdelavi s 
totalnim herbicidom. Manj 
zapleveljena tla obdelamo s 
frezo v globino 20 cm. Nato 
površino končno izravnamo, 
zgladimo, odstranimo 
kamenje, korenine, plevele in 
rahlo povaljamo. Pred setvijo 
površino grobo pregrabimo. 
Tla pognojimo z organskim 
gnojilom v obliki pelet 
Plantella Organik  in posejemo 
travno seme in še enkrat rahlo 
povaljamo. Najbolj primeren 
čas  za sejanje nove trave je 
september in začetek oktobra. 
To velja tudi za dosejevanje, 
ko uporabimo slabo 

polovico predpisane količine 
semena. Sejalno površino 
pred dosejevanjem najprej 
nizko pokosimo, potem 
razredčimo, odstranimo polst 
in naluknjamo strojno ali z 
vilami. Za lažje dosejevanje 
zmešajmo izbrano travno 
mešanico plantella (Plantella 
Contessa, Plantella Univerzal, 
Plantella Adria, Plantella 
Viva, Plantella Aurora), ki jo 
enakomerno raztrosimo po 
površini in rahlo povaljamo, 
da pride v stik s podlago 
ter pognojimo z organskim 
gnojilom v obliki pelet 
Plantella Organik. 
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:
črna pegavost, ureditev groba, setev trave

Brezplačni nasveti:  080 81 22
www.klubgaia.com | gaia@klubgaia.com
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razvedrilo
sudoku/pobarvaj polja s pikami 
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BMW Avto Aktiv

bmw-avto-aktiv.si Užitek v vožnji

BMW SERIJE 3 Z BOGATO OPREMO  
ŽE OD 26.900 EUR ALI 359 EUR NA MESEC.*

POPOLNO 
VZNEMIRJENJE.

*Informativni izračun za finančni leasing za BMW serije 3 Limuzina 318i: • vrednost financiranja: 26.900 € • polog: 5.923,65 € • znesek financiranja: 
20.976,35 € • 60-mesečnih obrokov po 359 € ter zadnji (61.) obrok: 4.035 € • stroški odobritve: 269 € • skupni znesek za plačilo brez lastne 
udeležbe: 25.844 € • OM: 7,00%, ki je spremenljiva in vezana na 3-mesečni Euribor • EOM: 7,73% na dan 8. 4. 2016 • redna cena 33.583 € • 
ponudba velja do 31. 10. 2016 • več informacij na 01 88 88 208 ali pri pooblaščenih trgovcih BMW. Uvoznik si pridržuje pravico do spremembe cen in 
specifikacije opreme. Cene soMPC. Slike so simbolne. The next 100 years: Naslednjih 100 let. Ponudnik finančnih storitev je BMW Financial Services 
katerega ekskluzivna zastopnika v Sloveniji sta Gorenjska banka d.d. in GB Leasing d.o.o. 
Kombinirana poraba goriva za vozila BMW serije 3 Limuzina in Touring: od 3,8 do 7,7 l/100 km. Emisije CO2: od 99 do 179 g/km. Emisijska stopnja: 
Euro6. Emisije NOx: od 0,0125 do 0,0584 g/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.

OBIŠČITE AVTO AKTIV KOPER.


