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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 4. 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

NOVI SUV PEUGEOT 3008

www.peugeot.si3008NOVI SUV*
PEUGEOT

SUV, KOT GA ŠE NI BILO

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 4,2 do 6,0 l/100 km. Izpuh CO2: od 109 do 136 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične 
emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0282 do 0,0663 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00008 do 0,00203 g/km. Število delcev: od 0,01 do 20,36. 
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.

*SUV - SPORT UTILITY VEHICLE, ŠPORTNI MESTNI TERENEC
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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

 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 

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

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

Optika Mali
Prešernova cesta 55
(zraven trgovine Spar) 
6310 Izola
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Danes vemo, da je mogoče 
vidike staranja preprečiti ali 
ublažiti, in to ne glede na to, na 
kateri točki začnete in koliko 
ste stari. Ključni vidiki zdravega 
življenja ostajajo:  telesna vadba, 
zdrava prehrana in sprošča-
nje. Znotraj tega je pomembno 
ugotoviti, kako živeti polno. 
Ena od stalnic, ki se pojavljajo 
v znanstvenih raziskavah je, da 
so smeh, razvedrilo in uživanje v 
življenju dejavniki, ki nedvomno 
krepijo zdravje in nas ohranjajo 
mlade, zdrave in vitalne.

zdravje našega srca
Ali boste pri šestdesetih letih z 
lahkoto splezali na Everest ali 
pa komaj prišli po stopnicah do 
svojega doma, je v veliki meri 
odvisno od vitalnosti in zdrav-
ja vašega srca. Ta pomembna 
črpalka ima eno samo nalogo, ki 
jo izvaja brez prestanka vse ži-
vljenje: zagotavljati pretok krvi, 
ki prinaša energijo v organe.  
Nobenega razloga ni, da ne bi 
brez težav opravljala te naloge 
tudi v sedmem, osmem, devetem 
desetletju življenja in naprej.                                               
Še generacija naših staršev se 
je starala v strahu pred srčnim 
infarktom ali možgansko kapjo. 
Nas ni treba biti strah. Tveganje 
za resne težave s srcem lahko 
namreč korenito zmanjšamo ali 
če želimo, povsem odpravimo. 
Izsledki številnih študij nam 
nudijo dobre osnove za zdrav 
način življenja. Obsežna študija 
v Veliki Britaniji ugotavlja, da 
se je med letom 2002 in 2010 
število smrti zaradi srčne-

ga infarkta zmanjšalo za 50 
odstotkov. Tudi število obolelih 
za srčno boleznijo je bilo v 
tem času za polovico manjše.                                                                                                            
Številne študije so pokazale, da 
srčnemu zdravju koristi redna 
vadba. Najboljše so aerobne 
vadbe. S samo polurno hitro 
hojo šestkrat tedensko boste za 
40 odstotkov zmanjšali tvega-
nje za srčno bolezen. Še precej 
več bomo naredili zase, če se 
udeležujemo organiziranih 
aerobnih vadb. Med temi ima 
posebno mesto nordijska hoja, 
ki krepi vse mišice telesa. Vadba 
pa je tudi edini način, da se 
znebimo nadležnega trebušne-
ga maščevja, ki se z leti nabira 
okoli pasu. Ta maščoba, ki da 
telesu obliko jabolka, danes 
velja za glavni vzrok zviša-
nega holesterola in krvnega 
tlaka, ki vodita v aterosklerozo 
arterij. Prav zato je ohranjanje 
zdravega obsega pasu ključno.                                                                                                                             
Precej bomo prispevali k 
svojemu zdravju, če se bomo 
držali sodobnih smernic zdrave 
prehrane. Nova kalifornijska štu-
dija je odkrila, da hrana, bogata 
z maščobami omega 3, upočasni 
krajšanje delov DNK, imenova-
nih telomere. Njihova dolžina pa 
je povezana z zdravjem srca in 
dolgim življenjem. Podobne so 
ugotovitve številnih študij, čim 
več zelenjave in sadja so ljudje 
zaužili, tem manjše je bilo njiho-
vo tveganje za srčno bolezen.

dihajmo svobodno
Dihanje je edinstvena telesna 
funkcija, ki poteka povsem 

samodejno, toda kadar želimo, 
je povsem pod našim nadzorom. 
Lahko se odločimo, da bomo 
dihali hitreje ali počasneje ali 
zadržali dih, nato zopet dihali 
globlje. To je osupljiva sposob-
nost, ki jo s pridom uporabljamo 
pri številnih vadbah, za dodatno 
krepitev določenih delov telesa. 
Številne sprostilne tehnike imajo 
v svoji osnovi zavestno usmer-
jene globoke vdihe in izdihe.                                                      
Tako kot drugi telesni sistemi 
se tudi pljuča z leti spreminjajo. 
Postanejo manj prožna, moč in 
vzdržljivost dihalnih mišic se 
zmanjša, prsna stena pa postane 
bolj toga. Zmanjša se vitalna ka-
paciteta, ki jo merimo s prisilnim 
izdihom vsega zraka. Študije 
kažejo, da je pulmonalna funk-
cija - kako dobro delujejo pljuča 
- dober kazalnik splošnega 
zdravja.   Redna vadba pomaga 
ohranjati prožnost pljučne stene 
in poveča moč pljuč, da kisik 
vanje vstopa hitreje, ogljikov 
dioksid pa jih hitreje zapusti.   
Vzdržljivostna vadba lahko pri-
nese znatno povečanje pljučne 
kapacitete pri vseh generacijah. 
Najboljše so aerobne vadbe, kot 

so hoja, nordijska hoja, plava-
nje, kolesarjenje, ples, izbrane 
vadbe v telovadnici.

ostanimo v gibanju
Telesna aktivnost spodbuja 
zdravje in podaljša življenje. 
Danes vemo, zakaj je ustrezna 
vrsta in količina vadbe tako 
blagodejna. Pomaga v boju 
proti mnogim z leti povezani-
mi telesnimi spremembami in 
boleznimi. Enako pomembno 
je, da nam ohranjanje gibljivosti 
omogoča, da uživamo v življenj-
skih radostih, kot so potovanja, 
izleti, aktivnem druženju. Izbe-
rimo torej ustrezno vadbo zase. 
Telesna dejavnost preprečuje 
telesne in duševne spremembe, 
ki sicer nastajajo z leti. Presnova 
se nam lahko začne upočasnje-
vati, možgani in srce, mišice in 
kosti ter ostali organi se z leti 
začnejo krčiti. Pogosto se  zgodi, 
da se začnejo nabirati kilogra-
mi, povečujejo se maščobe in 
zmanjšuje mišična masa.  To pa 
se ne sme zgoditi, ker nas zaradi 
maščobe ogrožajo bolezni ter mi-
šične, sklepne in kostne motnje.
Marjan Radetič dr.med. 

Določena znamenja staranja so v 
življenju neizogibna. Toda novejše 
študije vse bolj kažejo, da mnogi tako 
imenovani vplivi staranja sploh niso 
posledica let, ampak načina življenja. 
O tem pa odločamo sami, zato ga 
lahko vselej spremenimo. Navdušujoče 
sporočilo strokovnjakov je, da nikoli ni 
prepozno zavrteti uro nazaj.                                                                

postanimo zdravi in vitalni

Kontakt: 031 600 510  ali 051 302 813                                                           

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

 • vadbi za zdravo hrbtenico
• pilatesu na velikih žogah

• pilatesu s tibetanskimi vajami
• nordijski hoji (tečaj in redna vadba)
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Največji izostanek od delovne 
obveznosti in iz šolskih klopi 
predstavlja prav okužba dihal. 
Najblažja okužba je vsekakor 
navadni prehlad v nosnem 
delu žrela, ki se ponavadi 
pozdravi sam od sebe, lahko 
pa se nadaljuje, »komplicira«, 
v mnoga življenjsko ogrožajo-
ča stanja vnetih ostalih delov 
dihal. Glavni povzročitelji, 
»krivci«, so seveda virusi, 
nato bakterijske okužbe in 
tako imenovane superinfekci-
je, ki sledijo enostavni virusni 
okužbi po zmanjšani imunski 
sposobnosti našega organiz-
ma. V posebnih okoliščinah so 
povzročitelji okužb tudi glive.
Bolezni dihal lahko glede na 
pojavnost in trajanje delimo 
na nenadne, novonastale 
(akutne) in dolgotrajne (kro-
nične). 

pneumonia, pljučnica 
V domačem žargonu ji rečemo 
infekcijsko (mikrobno) vnetje 
pljuč. Prizadeta so lahko celo-
tna pljuča ali pa le del pljuč. 
Obsežnost pljučnice je odvisna 
od povzročitelja in od imun-
skega stanja osebe, ki je zbole-
la za pljučnico. Glavni povzro-
čitelji pljučnice so: bakterije, 
virusi in glive. V posebnih pri-
merih jo lahko povzroči tudi 
vdihavanje tekočin (ponavadi 
iz želodca) ali kemični agensi. 
Najbolj ogrožena skupina so 
kronični bolniki, imunsko 
oslabeli bolniki, starejši od 
65 let in seveda otroci, mlajši 
od 2 let. Zunajbolnišnična 
pljučnica je dokaj pogosta 
akutna, nenadna infekcijska 
bolezen, katere diagnozo 
postavi zdravnik v ambulanti 
družinske medicine, pri osebi 
z normalnim imunskim odzi-

vom. Letno se mora zdraviti 
v slovenskih bolnišnicah do 
3000 takih bolnikov. Družin-
ski, osebni zdravnik oceni 
stopnjo ogroženosti bolnika in 
stopnjo intenzivnosti, seveda 
po pogovoru in natančnem 
pregledu bolnika (izmeril vam 
bo frekvenco dihanja, frekven-
co pulza, telesno temperaturo, 
krvni tlak in nasičenost he-
moglobina s kisikom). Ocenil 
bo kako ste hidrirani, stanje 
zavesti in orientiranost.

bakterijska pljučnica 
se v običajnem poteku prične 
z zvečano vročino, neredko 
celo do 38˚C, s kašljem, včasih 
s krvavkastim izmečkom iz 
pljuč, s težavami pri diha-
nju, potenjem, mrazenjem, z 
bolečino v prsih, glavobolom, 
mišičnimi bolečinami in utru-
jenostjo. Ob trajanju naštetih 
bolezenskih znakov morate 
NUJNO obiskati zdravnika, 
še posebno, če ste starejši, se 
zdravite zaradi raka s kemote-
rapijo ali s kortikosteroidi (pri 
tovrstnih bolnikih morda NE 
BO zvečane telesne tempera-
ture), ste  kadilec, odvisen od 
alkohola ali drog. Zdravnik 
vas bo pregledal in ugotavljal 
morebitna odstopanja, odredil 
bo krvne preiskave, morda 
rentgensko slikanje pljuč (če 
po treh dneh jemanja antibi-
otikov zdravstveno stanje ni 
bolje). Zdravljenje je odvisno 
od povzročitelja. Pri bakterij-
ski pljučnici vam bo predpisal 
antibiotik, tablete za zniže-
vanje telesne temperature, 
tekočino in počitek.  

atipična pneumonia 
Bolniki so običajno starejši 
otroci in odrasli pod 40 let. 

Posebno ogrožene so osebe, 
ki živijo in delajo v večjih 
skupnostih, šole, skupna 
bivališča, zapori… Atipična 
pljučnica je zelo nalezljiva. 
Širi se preko izločkov iz nosu 
in žrela od okužene osebe, po-
sebno če obolela oseba smrka 
in kašlja. Pojavnost atipične 
pljučnice je večja ob koncu 
poletnih mesecev in v začetku 
jeseni. Atipična pljučnica ima 
običajno lažji potek od tipične. 
Zdravimo jo z antibiotiki.

virusna pljučnica 
ponavadi ni posebno nevar-
na, lahko pa ogroža življenje 
zelo starih bolnikov in zelo 
mladih bolnikov in pri takih, 
ki imajo oslabel imunski 
sistem. Vodilni bolezenski 
znaki so: zgolj rahlo zvečana 
telesna temperatura, izka-
šljevanje sluzastega izmečka, 
utrujenost in bolečine v miši-
cah. Za razliko od bakterijske 
pljučnice, ki poteka burno, 
poiščejo bolniki z virusno 
pljučnico zdravnika kasneje, 
šele po več dneh, tednih. 
OPOZARJAM vas, da obišče-
te zdravnika vselej, kadar 
imate dolgotrajni kašelj, 
»kratko sapo« že pri manjšem 
fizičnem naporu, ob boleči-
ni v prsnem košu, šibkosti, 
izkašljevanju krvi, bruha-
nju in zmanjšanem apetitu. 
Zdravila proti virusni pljuč-
nici ni. Bolnik mora počivati, 
ob vročini pa naj vzame 
paracetamol, užije naj veliko 
tekočine. POZOR: antibiotiki 
NE pripomorejo k hitrejši 
ozdravitvi virusnih okužb! 

Če je dokazani povzročitelj 
GLIVA, se tovrstna okužba 
zdravi z antimikotikom (zdra-
vilom proti glivični okužbi). 

Potrebna bo natančnejša 
diagnostika in iskanje vzroka 
zanjo.

kaj lahko sami naredimo, 
da ne zbolimo? 
Higiena rok, izogibanje kaje-
nju (tudi pasivnemu), nošenje 
maske, kadar menimo, da je 
nevarnost za okužbo zvečana. 
Če ste zboleli, se ne udeležujte 
množičnih srečanj, koncertov, 
pouka. Če obiščete zdravnika, 
se telefonsko predhodno naro-
čite, da ne okužite “zdravih„ 
bolnikov. 

Z osebnim zdravnikom se 
pogovorite o možnosti ceplje-
nja proti Pneumoccocu (to 
je bakterija, ki najpogosteje 
povzroča pljučnico!). Seveda 
priporočam cepljenje proti  
gripi, še posebno kronič-
nim bolnikom, astmatikom, 
izpostavljenim zdravstvenim 
delavcem, profesorjem, vzgoji-
teljem, starejšim in oslabelim 
osebam, bolnikom z rakom…
Veliko lahko storimo tudi 
sami, brez zdravnikove 
pomoči. Higiena bivalnega 
in delovnega okolja je več kot 
pomembna, z rednim prezra-
čevanjem in vlaženjem zraka. 
Priporočam obisk savne in 
seveda športno aktivnost, 
po možnosti tudi na svežem 
zraku. Primerna, z vitamini 
in beljakovinami obogatena 
prehrana nas bo ščitila v 
hladnih, meglenih dneh in no-
čeh. Ne pozabite tudi na moč 
pozitivnega mišljenja, počitka 
in predajanja (občasnemu) 
brezdelju.

Zima bo lepa prav toliko, ko-
likor smo zdravi, da jo lahko 
vidimo in začutimo! 
Mojca Miholič, dr. med, speci-
alistka družinske medicine 

Dihanje in zdravje dihal so za 
človeka življenjskega pomena. 
Dihala anatomsko delimo na zgornji 
dihalni sistem (sinusi, nosni hodniki, 
žrelo, grlo) in spodnji dihalni sistem 
(sapnik, sapnice, pljuča).                                                   

bolezni dihal
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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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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 
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zakaj je sluh v našem življenju 
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Lahko trdim, da ni letnega 
časa, ki ne bi bil primeren 
za pohodništvo ali kolesar-
ske izlete po kraškem robu.  
Verjetno najlepša, cvetoča 
pomlad, poletje z malenkost 
nižjimi temperaturami kot ob 
morju, jesen v barvah ruja in 
zima, občasno pokrita s tanko 
snežno odejo.

Le v zimskem času, v času 
lovskih pogonov je potrebno 
biti previdnejši, čeprav lokalne 
lovske družine v tistem času 
primerno zavarujejo območja 
pogona. 

Če želite krajšo gorsko kole-
sarsko turo ali pa 4 do 5 urni 
pohod, potem vam bo ta izlet 
pisan na kožo.

krožna pot

Tokrat si kot izhodišče izbere-
mo Praproče, manjšo vasico, 
ki leži pod cesto Črni Kal–Pod-
gorje. Pod vasjo je kolovoz, ki 
nas pripelje do podhoda, nad 
katerim pelje železniška proga. 
Takoj za podhodom zavijemo 
desno in se slabih pet kilome-
trov vzpenjamo vse  do 802 m 
visokega Kojnika. Makadam-
ska pot večinoma pelje skozi 
gozd, na redkih čistinah pa 
na naši levi opazimo Podgor-
je, nad njimi 1028 m visok 
Slavnik.

Šele ko se povzpnemo na 
Kojnik, se pravo uživanje šele 
začne. 360˚ čudovitih razgle-
dov. Proti severu najprej pod 
sabo opazimo Podgorje, nad 
vasjo pobočje Slavnika, ne-
koliko proti vzhodu Snežnik. 
Približno proti vzhodu Golič, 
Kavčič in že v hrvaškem delu 
Istre Žbevnico, v smeri jugo-
zahoda pa ob lepem vremenu 
celo Učko. Proti jugu pogledi 

segajo v notranjost Istre. Za 
konec pustimo še pogled proti 
zahodu, pogled na Tržaški 
zaliv.

Pot nadaljujemo po razgiba-
nem terenu mimo Goliča, Nad-
glavinjaka ter se povzpnemo 
še na zadnji osemstometraš 
– Kavčič 883 m. Proti vzhodu 
se spustimo do kamnitega 
vseka, ki tudi meji slovenski in 
hrvaški del Istre. To je najbolj 
oddaljena točka od našega 
izhodišča. Od tu naprej nada-
ljujemo pot pod steno oziroma 
kot marsikdo pravi “po spodnji 
polici”. Počasi se vračamo 
proti izhodišču. Pod steno 
Lipnik in pobočjem Zalipnika 
nadaljujemo pot proti ž. p. 
Zazid. Medtem se na naši levi 
razprostira Čičarija. Pod nami 
se nahaja Rakitovec, za njim 
pa opazimo pobočje Kuka. Ko 
pridemo do območja Straže, 
nas pričaka čudovito razgle-
dišče nad Zazidom in negovo 
okolico. Počasi se spustimo do 
ž. p. Zazid. Tu nas pričakata 
nova in stara postaja oziroma 
bolje rečeno stara in ostanki še 
starejše železniške postaje. 

Čez Kranjčič se pod pobo-
čjem Jampršnika povzpnemo 
do Brežca, majhne vasice, kjer 
živi le peščica ljudi.  Počasi se 
po makadamski cesti dvigamo 
vse do prvega križišča, kjer 
se le še spustimo do našega 
izhodišča – Praproče. 

Pot je dolga 22,2 km, višin-
skih metrov pa se nabere 650. 
Naj omenim, da ta pot razen 
pohodnikom in gorskim kole-
sarjem lahko omogoča odličen 
trening tudi gorskim tekačem. 
Sam sem jo z užitkom pretekel 
v 2 h in 5 min. 
www.istra-mtb.net
Tomi Beškovnik 

Kraški rob je območje, ki meji Kras 
in Istro.  V slovenskem delu Istre 
je njegova dolžina dobrih 20 km, 
sega od doline Glinščice in vse do 
Kavčiča, ki pa že praktično meji na 
hrvaški del Istre.

med krasom in istro
kraški rob
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Kaj v kitajski medicini predsta-
vlja jezik? 
Tradicionalna kitajska medici-
na (TKM) meni, da sta jezik in 
obloga le tega dokaj standardni, 
objektivni pokazatelj akutnih 
bolezni, količine in kvalitete krvi 
in energije (qi), sfere energetskega 
potenciala glavnih notranjih or-
ganov (v smislu pribitka oziroma 
primanjkljaja).
Kakšen je zdrav jezik? 
Telo zdravega jezika je bledo 
rdeče in rahlo vlažno, obloga na 
jeziku je tanka in prozorna. Jezik 
pa je nezatečen in neposušen.
Zakaj mora pacient ob prvem 
pregledu pri vas – ne glede na 
težavo – najprej pokazati jezik? 
Zato, ker jezik lahko odraža stanje 
telesa, naravo in stopnjo bolezni, 
prekrvavitev in energetsko stanje.
Ali to pomeni, da se dejansko 
vse bolezni odražajo na 
jeziku, tudi recimo bolečina v 
hrbtenici – če da, kako? 
Odvisno od stopnje, v blagi 
stopnji na jeziku verjetno ne bo 
nekih znakov, v hujših primerih 
pa. Kako se bo bolečine iz hrbteni-
ce poznala na jeziku, je odvisno 
od vsakega človeka posebej. 
Dolgotrajna bolečina lahko jezik 
malo potemni.

Kaj pomeni, če imamo belo 
obložen jezik, kaj pomeni suh 
jezik ...? 
Bela obloga načeloma nakazu-
je na hladni patogen, je pa to 
potrebno potrditi tudi z diagnozo 
pulza in drugimi diagnostičnimi 
metodami. Bela obloga nakazuje 
tudi, da je bolezen bolj na površ-
ju. Suh jezik nakazuje primanj-
kljaj Yina in krvi (tekočin).
Kaj zdravnik kitajske medicine 
vse opazuje na jeziku – barvo, 
obloge, razpoke, madeže ...? 
Barvo, obliko, oblogo, debelino in 
barvo obloge, tudi kot zemljevid 
v smislu, na katerem delu jezika 
je opaziti spremembe (spredaj, 
zadaj, pri strani ...). Tradicional-
ne diagnostične metode so štiri: 
opazovanje (telesa, oči, obraza, 
gibanja, jezika ...), spraševanje 
(deset najpogostejših vprašanj), 
poslušanje (govora, dihanja, 
človeka) in tipanja (akupresura, 
ocena pulza …). Opazovanje jezi-
ka je samo ena izmed diagnostič-
nih tehnik oziroma umetnosti, za 
kvalitetno diagnozo morajo biti 
poleg ocene jezika uporabljene 
tudi druge diagnostične tehnike.
Han Zaoxiang, dr. kit. med. 
Ordinacije imamo v Kopru, 
Ljubljani, Mariboru in Celju.

kaj v kitajski medicini 
predstavlja jezik

kitajska 
medicina

diagnostika• akupunktura •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**
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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

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
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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

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

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

studio
Izola

-49% na KUHINJE

Akcijski popust velja d

d

o

o

 30.11.2016.

 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?

 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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raziskave dokazujejo, 
da tisti, ki zajtrkuje, 
kasneje poje manj kot 
tisti, ki ne zajtrkuje

Raziskave tudi kažejo, da 
tisti, ki zajtrkuje ni pretežak 
in ima normalen ITM (siste-
matičen pregled 17-ih študij 
na 55.000 Evropejcih). Prav 
tako raziskave kažejo, da je 
tisti, ki zajtrkuje bolj produk-
tiven, se lažje uči in nauči, 
ima boljši spomin, je bolj 
kreativen.

energijska podlaga za 
uspešen začetek dneva

Zajtrk je torej eden od treh 
glavnih obrokov dneva, pože-
ne na delo ves naš prebavni 
sistem in našemu telesu da 
energijo ter hranila za nekaj 
ur – vsaj do kosila. 

Glavna sestavina zajtrka 
naj bodo kompleksni ogljiko-
vi hidrati, z nekaj beljkovin-
skih živil in malo maščob ter 
seveda dosti vlaknin in čim 
manj enostavnih sladkorjev, 
kot so na primer namizni 
sladkor, glukoza, fruktoza, 
dekstroza itd. Energijsko 
naj zajtrk prispeva vsaj 25 % 
dnevne energije. Za zmerno 

aktivnega študenta, dijaka do 
25 let to pomeni okoli 600 kcal. 
Kakovosten zajtrk je kom-
binacija mleka ali mlečnih 
izdelkov (jogurt, namazi) 
kot vir beljakovin ter kal-
cija, polnozrnate žitarice, 
kruh, kaše, kosmiči, kot 
vir kompleksnih ogljikovih 
hidratov in vlaknin. Dodajte 
tudi sadje, sveže ali suho, 
kot vir prehrambnih vlaknin, 
vitaminov in mineralov in 
sladkorja. Včasih pa si lahko 
privoščimo tudi jajca, zele-
njavo in meso.

naš nasvet za zdrav 
zajtrk: 

•Začnimo s kozarcem (2 dcl) 
mlačne vode
•Dva kosa rženega polnozr-
natega kruha ali pa 3-5 žlic 
ovsenih, rženih ali ječmenovi 
kosmičev (kuhanih ali namo-
čenih)
•Dodamo kozarec navadnega 
jogurta (2 dcl) ali tri žlice skute 
oziroma mlečnega namaza
•Včasih si lahko tudi spečemo 
ali skuhamo jajčka
•Jabolko ali hruška
•Nekajkrat tedensko dodajmo 
še majhno pest oreščkov
•Kava ali čaj

Zajtrk pojejmo, prežvečimo, 
da spodbudimo prebavne 
sokove za zdrav in prijeten in 
ustvarjalen dan.

Živila, ki vsebujejo več 
prehranskih vlaknin, dajejo 
dolgotrajen občutek sitosti. 
Po uživanju takih živil tudi 
ne čutimo »utrujenosti«, saj 
se raven glukoze (krvnega 
sladkorja) v krvi povečuje 
počasi. Poleg tega prehran-

ske vlaknine zmanjšujejo 
energijsko gostoto hrane, saj 
nimajo izkoristljive energij-
ske vrednosti. 
www.zps.si | www.veskajjes.si
Zveza potrošnikov Slovenije  

Zajtrk je prvi obrok v dnevu, ki ga 
pojemo po skoraj 11 urnem nočnem 
»postu«. Zato ne preseneča, da 
je najpomembnejši del dnevnega 
prehranjevanja po besedah 
strokovnjakov, medtem ko laiki 
radi pripomnijo, da prazna vreča 
pač ne stoji pokonci. Kljub temu 
pa še vedno okoli 30 % Evropejcev, 
pa tudi Slovencev, ne zajtrkuje. 
Številni popijejo le kavo ali čaj in 
tako brez prepotrebnega »goriva« 
pričnejo dan.                                                                

zajtrkujmo,
da ne bomo lačni do kosila

POSEBNA ŠTEVILKA
ZVEZA
POTROŠNIKOV
SLOVENIJE

strokoven • nepristranski • brez oglasov

ZBIRKA TESTOV LETA 2015 

cena 29,90 €

Letnik XXV ISBN 978-961-91231-8-8

POSEBNA ŠTEVILKA
ZVEZA
POTROŠNIKOV
SLOVENIJE

strokoven • nepristranski • brez oglasov

ZBIRKA TESTOV LETA 2015 

cena 29,90 €

Letnik XXV ISBN 978-961-91231-8-8

POSEBNA ŠTEVILKA
ZVEZA
POTROŠNIKOV
SLOVENIJE

strokoven • nepristranski • brez oglasov

ZBIRKA TESTOV LETA 2015 

cena 29,90 €

Letnik XXV ISBN 978-961-91231-8-8

POSEBNA ŠTEVILKA
ZVEZA
POTROŠNIKOV
SLOVENIJE

strokoven • nepristranski • brez oglasov

ZBIRKA TESTOV LETA 2015 

cena 29,90 €

Letnik XXV ISBN 978-961-91231-8-8

POSEBNA ŠTEVILKA
ZVEZA
POTROŠNIKOV
SLOVENIJE

strokoven • nepristranski • brez oglasov

ZBIRKA TESTOV LETA 2015 

cena 29,90 €

Letnik XXV ISBN 978-961-91231-8-8

POSEBNA ŠTEVILKA
ZVEZA
POTROŠNIKOV
SLOVENIJE

strokoven • nepristranski • brez oglasov

ZBIRKA TESTOV LETA 2015 

cena 29,90 €

Letnik XXV ISBN 978-961-91231-8-8

POSEBNA ŠTEVILKA
ZVEZA
POTROŠNIKOV
SLOVENIJE

strokoven • nepristranski • brez oglasov

ZBIRKA TESTOV LETA 2015 

cena 29,90 €

Letnik XXV ISBN 978-961-91231-8-8

POSEBNA ŠTEVILKA
ZVEZA
POTROŠNIKOV
SLOVENIJE

strokoven • nepristranski • brez oglasov

ZBIRKA TESTOV LETA 2015 

cena 29,90 €

Letnik XXV ISBN 978-961-91231-8-8

POSEBNA ŠTEVILKA
ZVEZA
POTROŠNIKOV
SLOVENIJE

strokoven • nepristranski • brez oglasov

ZBIRKA TESTOV LETA 2015 

cena 29,90 €

Letnik XXV ISBN 978-961-91231-8-8

POSEBNA ŠTEVILKA
ZVEZA
POTROŠNIKOV
SLOVENIJE

strokoven • nepristranski • brez oglasov

ZBIRKA TESTOV LETA 2015 

cena 29,90 €

Letnik XXV ISBN 978-961-91231-8-8

PRAVNO 
SVETOVANJE  

OB POTROŠNIŠKIH 
ZAGATAH

POPOLN DOSTOP  
DO VSEH VSEBIN NA 

www.ZPS.si

REZULTATI 
PRIMERJALNIH 

TESTOV 
VEČ KOT  

3.000 IZDELKOV 

TISKAN IZVOD in/ali 
SPLETNI DOSTOP DO 

REVIJE ZPStest

APLIKACIJA ZPStest  
Z AKTUALNO IN 
10. PRETEKLIMI 

IZDAJAMI REVIJE 
ZPStest 

TEDENSKE 
e-NOVIČKE 

OBIŠČI  
WWW.ZPS.SI 

IN POSTANI 
ČLAN ZVEZE 

POTROŠNIKOV 
SLOVENIJE

1. OBIŠČI WWW.ZPS.SI  2. KLIKNI NA »POSTANI ČLAN«   

3. IZBERI ČLANSKI PAKET  4. IZBERI MED RAZLIČNIMI  

NAČINI PLAČILA  5. MOŽNOST TAKOJŠNJEGA DOSTOPA   

6. IZKORISTI VSE ČLANSKE UGODNOSTI 

Pridruži se

ZAKAJ JE DOBRO BITI ČLAN  
ZVEZE POTROŠNIKOV SLOVENIJE?
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Zadnja leta sam vzdržujem 
družinski sadovnjak, ki 
mi ga je zapustil oče. Sadje 
želim pridelati na čim bolj 
ekološki način, a se mi 
pojavlja vrsta bolezni čez 
vse leto na različnih sadnih 
vrstah: breskvah, češnjah, 
jablanah in hruškah. Ali 
je mogoče s čim škropiti v 
jesenskem času?

V jesenskem času lahko 
naredimo zelo veliko za 
preprečevanje in uničenje 
bolezni na sadnem drevju. 
Za to uporabimo bakrov 
pripravek Bio Plantella 
Cuprovin, ki je na voljo brez 
izkaznice za ffs sredstva. 
Po obiranju sadja pride čas 
za prvo škropljenje, ki ga 
opravimo, ko odpade okoli 20 
% listja in drugo, ko odpade 
skoraj vse listje. Škropimo 
v koncentraciji 20 g / 10 l 
vode. Ko listje odpada, se 
pojavijo rane, na katerih se 
hitro naselijo bakterije, ki 
predstavljajo nova žarišča 
bolezni v prihodnji sezoni. 
Zato je zelo pomembno, 
da omočimo celotno drevo 
in tako zagotovimo, da 
sredstvo učinkuje po vseh 
razpokah na deblu in 
vejah. S škropljenjem tudi 
pospešimo dozorevanje lesa, 
kar pomeni boljšo odpornost 
na zimske temperature. Z 
jesenskim škropljenjem 
zmanjšamo vpliv bolezni, 
kot so: škrlup, hruševa 
rja, breskova kodravost in 
mnoge druge. Škropljenje je 
najbolj učinkovito z rednim 
odstranjevanjem odpadlega 
listja, na katerem so okužbe. 

Tako listje vedno zažgemo 
ali vržemo v smeti, nikoli na 
kompost, ker tako le gojimo 
okužbe naprej. Z dreves 
odstranimo tudi vse mumije, 
ki so polne bolezni. 

Okoli hiše imam zelo 
velik vrt in želim začeti z 
vzgojo ameriških borovnic. 
Predvsem zato, ker so vnuki 
navdušeni nad njimi in jih 
dejansko pojedo. Ali je jesen 
primeren čas za sajenje 
borovnic in kako se tega 
lotim? Na kaj moram biti 
pozoren?

Ko začnemo z vzgojo 
ameriških borovnic, si je 
pomembno vzeti čas in jih 
pravilno posaditi z uporabo 
kakovostne zemlje in gnojila. 
Jesenski čas je boljši za sajenje 
borovnic, ker se tako bolje 
ukoreninijo in so do zime 
že dobro utrjene. Izberemo 
sadiko, ki ima dobro olesenel 
les in ne pretirano slabotnih 
in dolgih zelenih poganjkov. 
Pomembna je tudi sorta, 
od katere je odvisen čas 
pobiranja. Kupimo po vsaj 
dve rastlini iste sorte in jih 
posadimo v sosledju glede 
na čas obiranja. Najprej 
pripravimo sadilno jamo, ki 
naj bo raje širša kot globlja, 
saj ima borovnica precej plitve 
korenine. Jama naj bo vsaj 
1 x 1 m in globoka do 0,5 m, 
več ni potrebno. Prav tako ni 
potrebno jame obleči v kakšno 
folijo ali kaj podobnega. 
Napolnimo jo s kakovostno 
Plantella Specialno zemljo za 
rododendrone, ki ima dovolj 
kisel pH za pravilen razvoj 

borovnic. Na dno sadilne jame 
in v zemljo dodamo organsko 
gnojilo Bio Plantella Nutrivit 
za borovnice, ki vsebuje vsa 
potrebna hranila za razvoj 
rastline in slastnih plodov. 
Na vrh dodamo žaganje 
od iglavcev ali Plantella 
Borovo lubje, da zmanjšamo 
izhlapevanje vode. Pri 
zalivanju smo previdni, saj ne 
zalivamo z vodo iz vodovoda, 
ki vsebuje veliko kalcija, ki bi 
izničil kisel pH zemlje. 

Vedno, ko vidim oreh, se 
spomnim na domačijo 
starih staršev, kjer je 
kraljeval zelo star in 
mogočen oreh. Vedno je bilo 
ogromno orehov in seveda 
orehove potice. Tudi sama 
bi želela imeti oreh na vrtu, 
vendar ne vem, če je dovolj 
prostora. Koliko mora biti 
oddaljen od hiše, da ne bo 
težav? 

Oreh je res veliko drevo, 
ki lahko živi tudi 100 let in 
še vedno dobro obrodi. Ko 
izbiramo sorto, so najbolj 

primerne pozne sorte, ker se 
tako izognemo poškodbam 
poznih pomladanskih pozeb. 
Potrebuje veliko prostora na 
vrtu in naj bo od hiše oddaljen 
vsaj 8 m. Ker ima zelo plitve 
korenine, mora biti sadilna 
jama široka 1,5 m in globoka 
okoli 0,6 m. Ni potrebno dajati 
mreže proti voluharju, ker 
vsebujejo veliko tanina in so 
grenke. Dobro pa mu je vsaj 
za prva 2-3 leta zagotoviti 
oporo s palico. Pazimo, da je 
cepljeno mesto vsaj 5 cm nad 
zemljo. Na dno sadilne jame 
dodamo Plantella Specialno 
sadjarsko gnojilo, ki vsebuje 
veliko fosforja in kalija, ki sta 
počasi topni hranili in bosta 
imeli veliko vlogo v prihodnjih 
letih. Okoli sadike zmešamo 
z zemljo organsko gnojilo 
Plantella Organik ter ga še 
potresemo po vrhu sadilne 
jame. Tako zagotovimo vsa 
potrebna hranila in organsko 
snov za uspešno rast oreha. Po 
sajenju dobro zalijemo novo 
drevo. 
Strokovnjaki agronomi
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:
jesensko škropljenje, posadimo borovnico, domači oreh

Brezplačni nasveti:  080 81 22
www.klubgaia.com | gaia@klubgaia.com
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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
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cenovno  u
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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 s čistilnimi napravami 
in zbiralniki deževnice

 041 383 801
 trgovina.marin@gmail.com

David Marin s.p. 
Ljubljanska cesta 11
6000 Koper

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

akcija
do-20% 

do 31.12.2016
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razvedrilo
sudoku/poveži številke
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