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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 7. 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 kontaktirate na info@informator365.si 
ali  041 359 484.

Prijetno branje!    
Ekipa Informator365, Marko Križnič

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

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

 05 640 13 33
 darsen@siol.net
 www. rsen. i

Dar .o.o.
Polje 21 (Ruda center)
6310 Izola

studio
Izola

-30% na 
CENTER

Akcijski popust velja do 15.6.2017.

novi modeli kuhinj

studio 
Izola

 041 264 321
 danstudiokp@gmail.com
 www.koper-dankuchen.si

Endan d.o.o. 
Ulica 15. maja 2b
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

 05 625 94 75
 info@gal1.si
 www.gal1.si

Gal-1 d. o. o. 
Vanganelska cesta 8
(Obrtna cona Šalara)
6000 Koper

∙ ogrevanje in hlajenje 
   (klime, radiatorji, peči, talno ogrevanje)
∙ vodovodni material 
   (fitingi, cevi, črpalke)
∙ namakalni sistemi
∙ sanitarna in kopalniška oprema
∙ orodje priznanih blagovnih znamk
∙ lastna mreža izkušenih strokovnjakov za   
   montažo, popravila in obnovo 
   (kopalnic, vodovodnih instalacij, kotlovnic ...)
∙ brezplačna dostava materiala 

velja do 31.12.2017
kupon za 10% popust

ekskluzivni zastopnik:

z vami že več kot

25 let

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

Timiko d.o.o.
Hrvatini 122
6280 Ankaran

POOBLAŠČENI  SERVIS - DELAMO PO CELI SLOVENIJI!

PRI NAROČILU 1 PALETE DOSTAVA GRATIS

031 480 675   •   031 300 299   •   031 301 731

 040 324 374

skoraj vse za ogrevanje in hlajenje
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Les je domači in obnovljiv vir 
energije, pomembno vlogo 
dobiva predvsem zaradi ome-
jevanja izpustov toplogrednih 
plinov in prahu v ozračje. Tudi 
ekonomski vidik ni zanemar-
ljiv, saj je toplota, pridobljena 
iz lesa, cenejša kot iz tekočih 
ali plinastih goriv, nabava ku-
rilnih naprav na lesno biomaso 
pa stimulirana s strani države.

Najbolj primerne vrste lesa 
za kurjavo med listavci so bu-
kev, gaber, hrast in ostale vrste 
lesa. Za kurjenje uporabljamo 
predvsem les, katerega ni smi-
selno predelati v industrijske 
izdelke. Energijska vrednost 
goriva je količina energije, ki 
se sprosti med popolnim izgo-
retjem mase goriva. Energijska 
vrednost se znižuje s poveča-
njem vsebnosti vode, odvisna 
pa je tudi od vrste in ohranje-
nosti lesa. Za kurjenje v malih 
kurilnih napravah gorivo ne 
sme vsebovati več kot 25 % 
vode. Preveč vlažen les pri 
gorenju ob nižanju energijske 
vrednosti povzroča več dima, 
višje emisije prašnih delcev, 
nastanek katrana in posledič-
no poškodbe kurišča. Zračno 
suh les (vlažnost pod 20 %) 
ima dvakrat višjo kurilno vre-
dnost kot sveže posekan les. 

Kurilnost zračno suhega 
lesa je za različne vrste lesa 
dokaj primerljiva, gledano na 
težo lesa. Razlike med trdim in 
mehkim lesom nastajajo glede 
na volumen zaradi različne go-
stote lesa. Če sekance ali drva 
kupujemo po masi (tako kot 
pelete) in ne po volumnu, je 
cena odvisna samo od vsebno-
sti vode in ohranjenosti lesa.

Torej bi morali lesna goriva 
kupovati po masi, pri tem pa 
poznati še vsebnost vode.

Da dosežemo zračno suhost 
polen, jih moramo nasekati 
in skladiščiti na sončne in 
vetrovne površine. Skladovni-
ca mora biti dvignjena od tal, 
odmaknjena od stene skladišč-
nega prostora (kroženje zraka) 
in zaščitena pred dežjem. 

Sušenje je intenzivnejše, 
čim manjši so posamezni kosi 
lesa, saj je tako večja  površi-
na in posledično toliko hitrej-
še sušenje. Da dobimo zračno 
suh les, mora biti čas sušenja 
vsaj eno leto na sončnem in 
zračnem prostoru.

Pred nakupom drv preverite, 
kako in kje so zložena. Najpo-
gosteje se drva kupuje v pro-
storninskih metrih (prm), kar 
pomeni prostornino zloženega 
lesa (cepanice ali okroglice), 
polena pa tudi v nasutih pro-
storninskih metrih (nm3), kar 
pomeni prostornino nasutja, 
ali pa v tonah (potrebno je 
upoštevati vsebnost vode).

Kakovost sekancev je odvi-
sna od vsebnosti vode, vrste in 
kakovosti lesa, velikosti delcev 
ter deleža različnih nečistoč 
in primesi. Za sekance upora-
bljamo les slabše kakovosti, 
droben les ter sečne ostanke. 
Sekanci, ki se uporabljajo v 
malih kurilnih napravah, mo-
rajo biti posušeni do vsebnosti 
vode pod 30 %. Surovino, 
predvideno za mletje v sekan-
ce, je priporočljivo skladiščiti 
najmanj eno poletje na zrač-
nem in suhem prostoru.

Zaradi obstojnosti sekancev 
moramo biti posebno previdni 
pri skladiščenju, saj nam pri-

sotnost vlage povzroči, da so 
sekanci neustrezni za ogreva-
nje. Najboljši prostor za suše-
nje sekancev je pokrita utrjena 
površina na sončni lokaciji z 
dostopom zraka. Cenejši način 
skladiščenja lesnih sekan-
cev nam omogočajo zaščitne 
ponjave, ki so uporabne tako 
za sušenje kot skladiščenje se-
kancev, saj omogočajo dostop 
zraka. Seveda pa je potrebno 
lesne sekance nasuti na vodo-
tesno in utrjeno površino, in 
sicer v stožčasti obliki, da dež 
hitro odteka s površja ponjave.

S sekanci se trguje največ-
krat v nasutih prostorninskih 
metrih (nm3), kar pomeni 
prostornino nasutja ali po masi 
v suhem ali svežem stanju. Sle-
dnje se priporoča kot primer-
nejše ob dejansko izmerjeni 
vsebnosti vode.

Peleti postajajo vedno bolj 
priljubljena oblika ogrevanja 
z lesno biomaso. Vsi peleti, ne 
glede na drevesno vrsto, imajo 
podobno kurilnost, predvsem se 
razlikuje zaradi vsebnosti vode.

Peleti so standardizirani 
in certificirani, torej je vzpo-
stavljen sistem zagotavljanja 
kakovosti. Najbolj lahko zau-
pamo tistim, ki imajo s strani 

neodvisnih inštitucij pode-
ljen certifikat o kakovosti po 
evropskih standardih. Pred 
nakupom si je dobro ogledati 
teste peletov posameznih 
proizvajalcev/prodajalcev, ki 
jih objavlja Zveza potrošni-
kov Slovenije. Odstopanja po 
kvaliteti so več kot očitna. 
Tudi navedbe posameznih 
parametrov kakovosti pelet na 
sami embalaži so zelo koristni 
podatki, zato jih obvezno pre-
berimo. Uporabljajmo le tisto 
kakovost pelet, ki jo priporoča 
izdelovalec kurilne naprave, 
saj se bomo s tem izognili mo-
rebitnim težavam pri delova-
nju kurilne naprave, dosegali 
željen izkoristek in podaljšali 
njeno življenjsko dobo.
Pelete kupujemo v 15-kilo-
gramskih vrečah, v big-bag 
vrečah (1000 kg) ali v razsu-
tem stanju, glede na samo 
možnost skladiščenja.

Tako kot sicer v življenju tudi 
tukaj velja zaupanje – držimo se 
prodajalca, ki nas ni razočaral s 
kvaliteto in seveda obratno.
Lucjan Batista, ENSVET 

kako izberemo kakovostno 
kurivo iz lesne biomase

Ogrevanje z lesom je pri nas 
tradicija. Še posebno razveseljivo 
je dejstvo, da se uporaba tega 
energenta v zadnjih letih povečuje. 
Med lesno biomaso prevladujejo 
polena, v zadnjih letih pa tudi 
sekanci in peleti.
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Na spletni strani kampanje 
www.ZAMENJAJinPRIHRA-
NI.si je še vedno mogoče 
oddati prijavo, ko vnesete 
podatke o pretekli rabi ener-
gije v spletni obrazec pa takoj 
izveste, koliko lahko prihra-
nite z zamenjavo dobavitelja 
elektrike in plina. 

skupaj bi lahko prihranili 
več kot 1,8 milijona evrov 
Če bi vsi potrošniki, ki so 
se prijavili k sodelovanju v 
drugem skupinskem nakupu 
elektrike in plina do začetka 
avgusta, sprejeli ponudbo 
in zamenjali dobavitelja z 
Zvezo potrošnikov Slovenije, 
bi skupaj lahko prihranili 
več kot 1,8 milijona evrov na 
leto. V prvi kampanji Zame-
njaj in prihrani, ki jo je ZPS 
organizirala pred tremi leti, 
je sodelovalo 41.000 potro-
šnikov, dobavitelja pa je nato 
s pomočjo ZPS zamenjalo 
več kot 12.300 gospodinjstev. 
Skupaj so prihranili skoraj 
milijon evrov, vendar so bili 
skupni prihranki vseh, ki so 
v enakem obdobju zamenjali 
dobavitelja, še večji. ZPS je 
namreč s prvo kampanjo 
uspešno prebudila trg in 
dobavitelje spodbudila k 
oblikovanju ugodnih ponudb 
za vse potrošnike.

glavnina gospodinjstev bo 
prihranila med 50 in 150 evri
Nezavezujočo prijavo je do 
zdaj oddalo že več kot 20.000 
potrošnikov, med katerimi 
bo polovica gospodinjstev 
prihranila med 50 in 150 evri, 
četrtina do 50 evrov, četrtina 
pa več kot 150 evrov. Največ 
bodo prihranili tisti, ki še ni-
koli niso zamenjali dobavite-
lja elektrike ali plina, takšnih 
odjemalcev pa je v Sloveniji 
več kot 80 odstotkov. 

ste v vašem gospodinjstvu 
že zamenjali dobavitelja?
Po podatkih Agencije za 
energijo je lani dobavitelja 
elektrike zamenjalo 58.669 
gospodinjstev, dobavitelja 
zemeljskega plina pa 6.326 
gospodinjskih odjemalcev, 
priključenih na distribucijsko 
omrežje. V zadnjih desetih 
letih se je potrdilo, da brez 
njihove dejavne vloge ni kon-
kurenčnega trga in število 
menjav dobavitelja kaže, da 
se odjemalci čedalje bolj za-
vedajo svoje vloge in prihran-
kov, ki jih lahko dosežejo z 
menjavo dobavitelja. 

Analize, ki so jih opravili 
na Agenciji za energijo, so 
pokazale, da se potencial-
ni prihranki, ki jih lahko 
odjemalci dosežejo z menjavo 
dobavitelja, povečujejo. Na 
začetku odpiranja trgov z 

električno energijo in ze-
meljskim plinom je število 
zamenjav omejeval predvsem 
strah odjemalcev, ki jih je 
skrbela zanesljivost dobave, 
vendar je praksa potrdila, 
da je menjava dobavitelja 
varna in brezplačna, elektri-
ka s pomočjo takšnih akcij 
skupinskih nakupov pa tudi 
preprosta.

še lahko sodelujete v 
skupinskem nakupu zveze 
potrošnikov slovenije!
Zato brž poiščite račun 
vašega dobavitelja elektrike 
in plina (na njem boste našli 
vse informacije, ki jih boste 
potrebovali za prijavo) ter 
obiščite www.ZAMENJAJ-
inPRIHRANI.si. V spletni 
obrazec vpišite zahtevane 
podatke in takoj boste na 
zaslonu prejeli individualno 
oceno svojih prihrankov, ki si 
jih lahko obetate ob zamenja-
vi dobavitelja oz. sprejemu 
zmagovalnih tarif licitacije.

v evropi prihranili že več 
kot 270 milijonov evrov
Kampanje skupinskih naku-
pov, ki jih organizirajo potro-
šniške organizacije, potekajo 
po vsej Evropi. Do zdaj se 
je za zamenjavo dobavitelja 
energije registriralo več kot 
pet milijonov potrošnikov, 
dobavitelja jih je zamenjalo 

več kot 1,2 milijona, skupaj 
pa so prihranili 271,5 milijo-
na evrov. Raziskava, ki so jo 
opravili pri Evropski komi-
siji, je pokazala, da je cena 
ključni razlog za zamenjavo 
dobavitelja v Sloveniji. 

Potrošniki, ki  zamenjajo 
dobavitelja z ZPS v okviru 
skupinskega nakupa, dobijo 
pogodbe brez vezave, brez 
skritih stroškov, z navzgor 
omejeno ceno za 12 mese-
cev, dobavitelj pa se hkrati 
zavezuje, da bo odjemalce po 
izteku enega leta pravočasno 
obvestil o ceni za prihodnje 
obdobje. Zveza potrošnikom 
Slovenije bo vsem, ki se 
bodo odločili za zamenjavo 
dobavitelja v okviru kampa-
nje ZAMENJAJ in PRIHRANI 
2, z nasveti na voljo ves čas 
trajanja pogodbe in še šest 
mesecev po izteku pogodbe z 
novim dobaviteljem.
Preverite, koliko bi prihra-
nili v vašem gospodinjstvu. 
Kliknite na www.zamenjajin-
prihrani.si, vnesite zahtevane 
podatke, izpolnite svoj ener-
getski profil in takoj boste 
prejeli individualni izračun 
prihrankov.
Zveza potrošnikov Slovenije
www.zps.si  

Več kot 20.000 gospodinjstev, ki 
so se v okviru kampanje Zveze 
potrošnikov Slovenije prijavila za 
sodelovanje v drugem skupinskem 
nakupu elektrike in zemeljskega 
plina, je že prejelo individualne 
ocene prihrankov. Ti niso majhni – 
povprečno v kampanjo prijavljeno 
gospodinjstvo bo namreč lahko 
prihranilo 102,97 evra pri elektriki 
in 108,44 evra pri plinu. 

skupinski nakup energije zamenjaj in prihrani
sodelujočim se obetajo visoki prihranki

et           

plin

0,01590 €/kwh

0,03987 €/kwh           0,02847 €/kwh 0,04628 €/kwh

kategorija elektrika
zmagovalec gen-i, d.o.o.

mt vt

kategorija plin
zmagovalec gen-i, d.o.o.

preverite na licitaciji dosežene zmagovalne tarife (brez ddv) 
in jih primerjajte s tarifami na vašem računu za energijo:
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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

trgovina s čistilnimi napravami 
in zbiralniki deževnice

 041 383 801
 trgovina.marin@gmail.com
 www.cistilnanaprava.si

David Marin s.p. 
Ljubljanska cesta 11
6000 Koper

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

 051 349 473
 excelza@siol.net
 www.excelza.si

Excelza lesarstvo d.o.o.
Kolodvorska cesta 28
6230 Postojna

smrekovi peleti

v naši družbi vas ne bo zeblo

∙ izdelani iz čistega 
   smrekovega lesa

∙ zelo majhna količina 
    pepela in prahu

∙ vrhunska kakovost

∙ 15 kg pakiranja,
    neto teža palete: 
    1050 kg 

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

Ljubljanska 
cesta 2a
1295 Ivančna 
Gorica

• čistilne naprave
• zbiranje deževnice
• prečrpalni jaški 
• lovilci olj in maščob
• kompostniki
• ponikalni sistemi
• okrasni rezervoarji
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Zadnjih nekaj let sem pre-
vzel skrb za trato okoli hiše 
od očeta, ki tega dela več ne 
zmore. Vendar pa trata ni več 
tako lepa kot je bila včasih, 
zato me zanima, kako naj jo 
uredim v jesenskem času, da 
bo dobro preživela zimo. Po-
javil se je tudi mah in veliko 
je širokolistnega plevela. Ali 
je še vedno primeren čas, da 
odstranim mah? Ali je možno 
odstraniti plevele, ne da bi 
uničil travo?

Pravilno jesensko delo s trato 
zagotovi dobro prezimovanje 
in nam spomladi prihrani 
veliko dela in slabe volje. Proti 
širokolistnemu plevelu upora-
bimo sredstvo Vivera Banvel, 
ki ne uniči trave, če je stara 
vsaj 2 leti. Koliko časa traja, da 
se plevel posuši, je odvisno od 
vrste plevela. Pri trdovratnih 
bo potrebno počakati tudi 3 
tedne. Ves mah potresemo s 
sredstvom Plantella proti mahu 
in ko počrni, ga odstranimo. 
Nato vso trato pregrabimo, da 
odstranimo odmrle dele trave. 
Če je nismo prezračili spomla-
di, je sedaj še vedno čas, ker 
koreninski sistem potrebuje 
zračno zemljo za dobro razrast. 
Za manjše površine preprosto 
z vilami prebodemo zemljo v 
globino okoli 10 cm in jo malo 
privzdignemo. Nato raztresemo 
Plantella Kremenove peske, 
ki rahljajo zemljo, in jo na 
koncu še pognojimo s Plantella 
Jesenskim gnojilom za trato, ki 
vsebuje vsa potrebna hranila 
s poudarkom na kaliju, ki je 
pomemben za odpornost trave 
proti nizkim temperaturam. 
Priporočamo redno odstranje-

vanje odpadlega listja s trate, 
ker s tem zmanjšamo mo-
žnost pojava glivičnih okužb. 
Zadnjo košnjo opravimo čim 
kasneje, da bo trata zimo 
pričakala čim nižja. 

Jeseni imamo vedno na vrtu 
veliko radiča in solate, da ju 
lahko redno pobiramo. A za-
dnje čase raste slabo, hkrati 
pa opažamo tudi bolezni, 
ki se širijo po vsej gredi. Ali 
je možno kako ukrepati, saj 
počasi že obupujem? 

Na radiču in solati se v jesen-
skem času, ko je še vedno toplo 
in tudi precej vlažno zaradi 
rednih padavin, pojavljajo 
bolezni, predvsem siva plesen 
in pepelasta plesen radiča. Se-
veda pa se plesni in pepelovke 
pojavljajo tudi na solati, špi-
nači in drugi listnati zelenjavi. 
Priporočamo redno škropljenje 
z naravnim pripravkom Bio 
Plantella Chitosan v razmaku 
10 dni. Če pa je bolezen že pri-
sotna, ukrepamo s fitofarma-
cevtskim sredstvom (ffs) Vivera 
Ortiva v koncentraciji 10 ml/10 
l vode. Ffs sredstva niso najbolj 
učinkovita, če so nižje tempe-
rature v jesenskem in spo-
mladanskem času,  ko gojimo 
solatnice. Zato je vedno najbolj 
učinkovito škropiti z narav-
nim sredstvom Bio Plantella 
Chitosan, ko celotno pakiranje 
uporabimo na 10 l škropilnico, 
kar zadostuje za 100 m2.  Na 
14 dni pa priporočamo zaliva-
nje z organskim gnojilom Bio 
Plantella Vrt iz morskih alg za 
krepko in zdravo rast rastlin.

Želim si okrasiti okolico hiše 
z nekaj iglavci, a žal spomla-
di ni bilo časa. Ali se jih sadi 
tako kot sadno drevje in kdaj 
bi bil primeren čas? Na kaj mo-
ram biti pozorna pri sajenju?

Za sajenje iglavcev je najbolj 
primeren čas spomladi ali 
konec poletja. Nikoli pozno 
jeseni, kot sadimo sadno 
drevje, saj je takrat prepozno.  
Najbolje je saditi sadike v 
loncu. Izkopljemo luknjo, ki 
je  globlja od lonca in na dnu 
naredimo drenažo. Posujemo 
prodnike ali kamenje, ki jih 
pokrijemo z agrokopreno, da 
preprečimo mešanje z zemljo 
in zagotovimo odtekanje 
vode. Širina luknje naj bo za 
vsaj 2 širini lonca. Nasujemo 
novo zemljo, a smo pozorni 
na to, da iglavcem ugaja bolj 
kisla zemlja. Zato zmešamo 
Plantella Specialno zemljo 

za rododendrone in Plantella 
vrtno zemljo ter na dno sadilne 
jame dodamo organsko gnojilo 
Plantella Organik, pri katerem 
se hranila počasi sproščajo in 
zagotavljajo konstantno oskrbo 
rastline. V zemljo zmešamo 
Plantella Specialno gnojilo za 
iglavce, ki ga nasujemo tudi po 
vrhu zemlje. Tako zagotovimo 
potrebna hranila za dobro 
ukoreninjenje rastline. Rastli-
no dobro zalijemo in po vrhu 
naredimo zastirko s Plantella 
Dekorativnim borovim lubjem, 
ki prepreči izhlapevanje vode. 
Iglavce je potrebno redno 
zalivati in seveda od pomladi 
do jeseni redno dognojevati, 
ker drugače hitro porjavijo in 
propadejo. 
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:
jesenska oskrba trate, zdrave solatnice, posadimo iglavce
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Po obliki so okrogle ali ovalne 
oblike, mehkejše na otip in 
običajno ležijo v skupkih. 
Vsaka bezgavka je odeta v 
kapsulo iz vezivnega tkiva in 
znotraj kapsule ždijo številne 
imunske celice (v glavnem so 
to limfociti, ki s produkcijo 
beljakovin »lovijo in ubijajo« 
viruse, bakterije ter ostale 
mikrobe in tujke. 

Bezgavke, ki se nahajajo 
blizu mesta okužbe, 
poškodbe ali tumorja, 
narastejo in posredno 
lahko iz lokacije povečanih 
bezgavk sklepamo na 
»mesto« imunskega 
dogajanja v telesu: 
• bezgavke na obeh straneh 
vratu, pod spodnjo čeljustjo, 
za uhljema se običajno 
povečajo ob prehladu, vnetju 
žrela, ob poškodbi sluhovoda 
(s palčko za čiščenje), pikih 
insektov in seveda ob okužbah 
in tumorjih v ustih (gnili zob), 
na glavi in vratu;
• bezgavke v pazduhi se 
povečajo ob poškodbi in 
okužbi dlani in celotne 
zgornje okončine, redkeje 
tudi pri raku na dojki in raku 
bezgavk (limfomu);
• bezgavke v dimljah se pove-
čajo zaradi poškodbe ali okužb 
na stopalih, nogah, dimljah in 
spolovilih. Tudi rak na modih, 
limfom in melanom (rak iz 
pigmentnega znamenja) lahko 
zasevajo v to področje;
• bezgavke nad ključnico se 
redkeje povečajo, predvsem ob 
tumorju pljuč, dojke in trebuha.

Najpogostejši vzroki za po-
večanje bezgavk so:
• enostavne okužbe (virusne 
– navadni prehlad, bakterij-
ske in parazitarne): angina, 
mumps, ošpice, vnetje ušesa, 
zobna vnetja, okužbe ran … 
Ob okužbi se bezgavke pove-
čajo in postanejo občutljive na 
dotik, predvsem v področju, 
kjer »leži« okužba. Normalna 
velikost bezgavke ne presega 
velikosti nohta, a ob okužbi 
lahko zatipamo tudi do 3-krat 
večjo bezgavko, kot je normal-
na velikost. V 2–4 tednih po 
okužbi bezgavka izzveni; 
• težje okužbe: tuberkuloza, 
spolno prenosljive okužbe 
(npr. sifilis), toksoplazmoza 
(preko mačjih iztrebkov ali sla-
bo kuhanega mesa), bolezen 
mačje opraskanine;
• bolezni zaradi pomanjkljive-
ga imunskega odziva organiz-
ma: lupus (prizadene tudi skle-
pe, kožo, ledvice, srce, pljuča), 
revmatoidni artritis, HIV;
• rakaste bolezni (malignomi): 
limfom, levkemija in zasevki.

Kdaj moramo obiskati 
zdravnika?
• Ko si zatipljemo bezgavko in ni-
kakor ne najdemo vzroka zanjo.
• Če se bezgavka povečuje ali je 
povečana že več kot dva tedna.
• Če je bezgavka na otip trda, 
pričvrščena na površino.
• Če obenem izgubljamo težo, 
hujšamo, se ponoči potimo 
in imamo povečano telesno 
temperaturo.
• Če imamo težave z diha-
njem ali požiranjem (zaradi 
velikosti bezgavke).

• Če je bezgavka občutljiva na 
dotik, vroča ali rdeča.

Zdravnika bo zanimalo, koliko 
časa si že tipljete povečano be-
zgavko in kakšen je bil razvoj 
bolezni, kdaj ste se pričeli sla-
bo počutiti, se morda ponoči 
potite, vaša telesna temperatu-
ra, ste shujšali, kakšen apetit 
imate, vas boli grlo, žrelo, 
težje požirate, imate težave z 
dihanjem, morda opažate kake 
prebavne motnje, kakšna zdra-
vila jemljete/ste jemali, ste 
jedli premalo kuhano hrano, 
je kdo v vaši družini istočasno 
zbolel, ste bili nedavno na 
potovanju, morda na drugem 
kontinentu, imate morda kako 
novo domačo žival, vas je 
nedavno pičila kaka žuželka 
ali vas je opraskala mačka, ste 
imeli tvegane spolne odnose z 
novo osebo, ki je niste poznali, 
kakšno zaščito uporabljate 
pri spolnih odnosih, kadite, 
koliko časa.

Obenem bo zdravnik preveril 
bolezenske znake (simptome 
bolezni) in tudi sam potipal 
bezgavke (ocenil bo velikost, 
občutljivost na dotik, prema-
kljivost, trdnost oz. sestavo, 
temperaturo kože nad bezgav-
ko, lokacijo).

Pregledal vam bo kri (kom-
pletna krvna slika), morda se 
bo odločil za rentgensko sli-
kanje pljuč ali CT. V primeru, 
da je bezgavka povečana dlje 
kot 2–4 tedne, se bo zdravnik 

odločil še za punkcijo bezgav-
ke (z iglo zabodejo v bezgavko 
ter potegnejo (aspirirajo) vse-
bino bezgavke, t.j. celice in jih 
opazujejo pod mikroskopom). 
Biopsija bezgavke pomeni, 
da košček bezgavke ali celo be-
zgavko izrežejo in jo opazujejo 
pod mikroskopom.

Za zdravljenje povečanih 
bezgavk žal nimamo posebnega 
zdravljenja. V splošnem zdra-
vimo samo VZROK bolezni, ki 
je povzročil povečanje bezgav-
ke, in ko le ta izzveni, se tudi 
bezgavka zmanjša. Če je vzrok 
bakterijski, povečanje bezgavk 
zdravimo z antibiotiki. Za viru-
sne okužbe NE predpisujemo 
antibiotikov. Pri povečanih be-
zgavkah zaradi tumorja bezgavk 
(limfoma) sledimo smernicam 
zdravljenja te bolezni, enako 
tudi pri rakastih boleznih, kjer 
zdravimo raka kirurško, s kemo-
terapijo ali z obsevanjem.

Še vedno naj velja priporo-
čilo, da natančno opazujmo 
svoje telo in spremembam 
sledimo, si jih zapisujmo in 
jih brez zadržkov opišimo in 
povejmo svojemu izbranemu 
zdravniku. Kljub temu, da so 
na bezgavkah na videz zgolj 
majhne spremembe, jih nika-
kor ne smemo omalovaževati. 
Že starodavni Cicero je rekel:« 
Začetki vseh stvari so majhni!«
Mojca Miholič, dr.med., 
specialistka druž.med. 

Pri vsakodnevni negi in opazovanju 
lastnega telesa si večkrat sami 
zatipamo drobne izboklinice na koži, 
ki običajno po nekaj dneh izzvenijo. 
To so bezgavke (ali limfne žleze) 
in predstavljajo zelo pomembno 
komponento našega imunskega 
sistema pri borbi z mikrobi in tujki.        

ko si zatiplješ povečane bezgavke …
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Ključni vidiki zdravega življenja 
ostajajo:  telesna vadba, zdrava 
prehrana in sproščanje. 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 zdravja 
vašega srca.  Ta pomembna 
črpalka ima  nalogo zagota-
vljati pretok krvi, ki prinaša 
energijo v vse naše organe.                                                                                                  
Tveganje za resne težave s srcem 
lahko  korenito zmanjšamo ali, 
če želimo, povsem odpravimo.                                                                                                                                       
Številne študije so pokazale, da 
srčnemu zdravju koristi redna 
vadba. Najboljše so aerobne 
vadbe. S samo polurno hitro 
hojo šestkrat na teden boste za 
40 odstotkov zmanjšali tveganje 
za srčno bolezen. Še precej več 
bomo naredili zase, če se udele-
žujemo organiziranih aerobnih 
vadb. Vadba pa je tudi edini 
način, da se znebimo nadležnega 
trebušnega maščevja, ki se z leti 
nabira okoli pasu. Ta maščo-
ba, ki da telesu obliko jabolka, 
danes velja za glavni vzrok 
zvišanega holesterola in krvnega 
tlaka, ki vodita v aterosklero-
zo arterij. Tako je ohranjanje 
zdravega obsega pasu ključno.                                                                                                                             
Zelo veliko 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 
skrajšanje delov DNK, imeno-
vanih telomere. Njihova dolžina 
pa je povezana z zdravjem srca 
in dolgim življenjem. Podobne 
so ugotovitve številnih študij, 
da čim več zelenjave in sadja, 
polnozrnatih izdelkov, oreščkov 
so ljudje zaužili, tem manjše je 
bilo njihovo 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 zavestne usmer-
jene globoke vdihe in izdihe.                                                      
Pljuča  postanejo z leti manj 
prožna, moč in vzdržljivost 
dihalnih mišic se zmanjša, prsna 
stena pa postane bolj toga. 
Zmanjša se vitalna kapaciteta. 
To je zato, ker se poveča tako 
imenovana rezidualna prostor-
nina – količina zraka, ki ostane 
v pljučih tudi po polnem izdihu. 
Ob naprezanju pa bomo hitreje 
zadihani, na višji morski višini 
tudi. Zmanjšanje pljučne kapa-
citete vpliva tudi na zbranost in 
spomin ter na hitrejšo utrujenost.                                                          

Redna vadba pomaga ohranjati 
prožnost pljučne stene in poveča 
moč pljuč.  Vzdržljivostna vadba 
lahko prinese znatno povečanje 
pljučne kapacitete pri vseh ge-
neracijah. Najboljše so aerobne 
vadbe, kot so hoja, nordijska 
hoja, plavanje, kolesarjenje, ples, 
izbrane vadbe v telovadnici.

ostanimo v gibanju
Telesna aktivnost spodbuja 
zdravje in podaljša življenje. 
Pomaga v boju proti sodobnim 
boleznim.  Enako pomembno 
je, da nam ohranjanje gibljivosti 
omogoča, da uživamo v življenj-
skih radostih, kot so potovanja, 
izleti  po podeželju ali v neznano, 
aktivno druženje in vse drugo, 
kar nam bogati življenje.  Izbe-
rimo torej ustrezno vadbo zase. 
Telesna dejavnost preprečuje te-
lesne in duševne spremembe, ki 
sicer nastajajo z leti. Presnova se 
nam lahko začne upočasnjevati, 
možgani in srce, mišice in kosti 
ter ostali organi se z leti začnejo 
krčiti. Pogosto se  zgodi, da se 
začnejo nabirati kilogrami, pove-
čujejo se maščobe in zmanjšuje 
mišična masa.  To se pa ne sme 
zgoditi, ker nas zaradi maščobe 
ogrožajo bolezni ter mišične, 
sklepne in kostne motnje.

Raztezanje je zelo pomembno, 
pri vsaki vadbi je raztezanje 
sestavni del vadbe, praviloma po 
končanih vseh vajah.

najpogostejši izgovori za 
izogibanje vadbi

Sem slabega zdravja. V 
resnici vam pri številnih 
kroničnih boleznih več telesne 
dejavnosti pomaga ublažiti 
bolečine in mnogo drugih težav.                                                                                                                                           
 
Predebel sem, da bi lahko 
telovadil. Slaba srčno-pljučna 
kondicija in nedejavnost  je večja 
grožnja za zdravje kot debelost  
in je bolj zdravo, če ste vsaj 
zmerno  telesno aktivni in debeli, 
kot če ste neaktivni in vitki.                                                                                                                                           
 
Vzame mi preveč časa. Izberite 
telovadnico blizu vašega doma in 
postavite vadbo na prvo mesto – 
imejte jo vsaj za tako pomembno 
kot je umivanje zob.                                                                                         

Zdi se mi neudobna.  Mnogim 
niso všeč znojenje, naporno 
dihanje in blage bolečine v 
mišicah po vadbi ter zmotno 
mislijo, da je to škodljivo.  

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. Danes vemo, da je mogoče 
vidike staranja preprečiti ali ublažiti, 
in to ne glede na to, na kateri točki 
začnete in koliko ste stari. 

postanimo zdravi in vitalni

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

Info: 031 600 510  ali 051 302 813                                                           

• vadba za zdravo hrbtenico •                                                                                                                        
•tečaj in redna vadba nordijske hoje •                                                                                                      

• pilates velike žoge •                                                                                                                                                
• pilates tibetanske vaje •                    

• program zdravega in učinkovitega hujšanja •

Vaje potekajo v prostorih kluba 
na Razgledni ulici 9, na Markovcu, Koper. 
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Kako pogoste so težave s 
sluhom? 
Naglušnost je zelo pogosta 
težava. Eden od šestih ljudi 
po vsem svetu se sooča z do-
ločeno stopnjo izgube sluha, 
kar vpliva na poslabšanje 
kakovosti njihovega življenja. 

Posledica slabega sluha 
ni le slabše razumevanje. 
Rezultat, v kolikor ob naglu-
šnosti ne ukrepamo, se lahko 
kaže tudi v razvoju drugih 
bolezni (na primer demenca), 
ki onemogočajo normalno 
komuniciranje z okolico in s 
tem dodatno bistveno znižajo 
kakovost življenja.
Najpogostejši razlog za nasta-
nek naglušnosti je staranje. 
Zaradi negativnih vplivov 
hrupa število naglušnih 
narašča tudi pri nižji staro-
sti. Tretji razlog za nastanek 
težav s sluhom pa so nekatere 
bolezni.

Kako prepoznamo, da imamo 
težave s sluhom? 
Ko govorimo o naglušnosti, 
večinoma govorimo o okvari, ki 
se razvija zelo počasi. Posledica 
počasnega razvoja naglušnosti 
je, da je osebe, ki so naglušne, 
tega velikokrat sploh ne opazijo 
same. Svojih težav s sluhom se 
zavejo šele takrat, ko jih na to 
opozorijo družinski člani ali pri-
jatelji ali ko jih slabši sluh začne 
ovirati v vsakdanjem življenju.

Kdaj je čas, da preverimo 
sluh?
Ko opazite spodaj naštete znake: 
• pri pogovoru večkrat krivite 
druge, da govorijo tiho, saj ne 
slišite, kaj vam govorijo. Večkrat 
jih morate prositi, da ponovijo 
izgovorjeno;
• velikokrat se zgodi, da ne ra-
zumete pogovora ali pa ga razu-
mete drugače kot ostali. Težave 
s sluhom se največkrat pokažejo 
kot nezmožnost slišanja neka-
terih zvokov ali kot mešanje 
nekaterih zvokov. Stavek slišite, 
vendar ga ne razumete;
• vaši bližnji vas večkrat opozo-
rijo, da utišajte TV sprejemnik, 
vi pa menite, da je primerno 
glasen;
• ne slišite zvonjenja telefona ali 
pa slabo slišite sogovornika med 
pogovorom;
• v ušesih vam piska, žvižga ali 
šumi;
• imate občasne motnje 
ravnotežja. 

Kdaj se odločiti za slušni 
aparat?
Kdaj je pravi čas, da se odločite 
za slušni aparat, je eno izmed 
težjih vprašanj, sploh če ne 
veste, kje in kako dobiti odgovo-
re. V glavi se vam poraja veliko 
vprašanj, kot na primer: »Ali 
sploh slabo slišim? Kako ugoto-
vim, da slabo slišim? Ali je bolje, 
da počakam ali se čim hitreje 
odločim za slušni pripomoček?« 

Če ne veste, kako slišite, ali ste 
v dvomih glede svojega sluha ali 
pa bi se samo iz radovednosti 
radi prepričali, kakšen je vaš 
sluh, vam najprej predlagam, da 
preverite svoj sluh. 

Če je prisotno slabo razume-
vanje vaših sogovornikov in če 
je TV sprejemnik naravnan na 
povečano glasnost, vsekakor ne 
oklevajte več.

S slušnim aparatom si ne 
izboljšate kakovosti življenja 
le v tem trenutku, torej danes, 

temveč boste poskrbeli za priho-
dnost, da se boste lahko tudi čez 
desetletje normalno vključevali 
v pogovore, debate, poslušali, 
slišali in razumeli tisto, kar vam 
je najljubše in vas osrečuje, zato 
kar pogumno. Večini uporabni-
kov slušnih aparatov se izboljša 
družbeno življenje. Uporaba 
slušnih aparatov je povezana 
z zmanjšanjem jeze, frustracij, 
paranoje in s splošnim izboljša-
njem čustvene stabilnosti. Torej, 
veliko lahko pridobite, če se pra-
vilno odločite, spet veliko lahko 
izgubite, če ne boste ukrepali.

Več informacij o sluhu in 
slušnih aparatih preberite na 
www.audiobm.si ali na www.
audiobm.it. Zelo bomo veseli 
tudi vašega osebnega obiska 

težave s sluhom in slušni aparati

Sluh omogoča komunikacijo in 
prepoznavanje glasov, ki sestavljajo 
bistven del našega vsakdana. 
Naglušnosti ne gre podcenjevati, 
saj sluh omogoča kakovostno 
komuniciranje z družbenim 
okoljem. Več informacij preberite 
v kratkem intervjuju s Francijem 
Urankarjem, direktorjem AUDIO BM 
slušnih centrov.

 059 044 054
 info@audiobm.si
 www.audiobm.si

AUDIO BM d.o.o.
Pristaniška ulica 3
(desno od hotela Koper)
6000 Koper

pon, sre: 8:00-17:00 | tor, čet: 8:00-15:00 | pet: 7:00-14:00

slušni center koper 

smo pogodbeni dobavitelj 
zzzs za slušne aparate

slušni aparati
na naročilnico

slišite, 
ali mislite, 
da slišite

?

brez 
čakanja

brezplačno 
preverite 

sluh 

pokličite 
za termin
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Pri negovanju življenja v 
jesenskem času je pomembno 
negovanje jina (v razmerju jin 
in jang jin načeloma pomeni 
tekočine v telesu, tudi spo-
sobnost spuščanja, hlajenja … 
in preprečevanje suše oz. 
zasušenosti). V jesenskem 
času se jang či (energija 
jang) postopoma zmanjšuje, 
medtem ko se jin či (energija 
jin) povečuje, zato je ohra-
njanje in negovanje jin čija 
prva naloga. Najpomemb-
nejše pri negovanju telesnih 
tekočin in vzdrževanju prave 
stopnje vlažnosti telesa je 
preprečevanje suše oziroma 
zasušenosti telesa (kože). 
Ta princip je večplasten. Po 
teoriji tradicionalne kitajske 
medicine (TKM) je jesen čas 
obračanja navznoter, tudi 
pobiranja/nabiranja, in suh 
či (suha energija) je glavna 
ali prevladujoča narava čija v 
tem času. 
Bodimo pozorni na naslednje 
oziroma poskusimo upošte-
vati sledeče nasvete:

1. zgodaj zaspati 
in zgodaj vstati.
Izmed štirih letnih časov 
je jutranji zrak najbolj svež 
in najbolj bogat s kisikom 
prav jeseni, zato je dobro ali 
priporočljivo zgodaj vstati in 
se malo sprehoditi po dvo-
rišču ali še bolje v parku ali 
gozdu. Predihajmo ta sveži 
zrak, opravimo neke vrste 
dihalno vajo s poudarkom 
na vdihovanju svežega in 
izdihavanju starega zraka. 
Večerne temperature v jeseni 
se postopoma nižajo, zato 
je dobro ali priporočljivo 

bolj zgodaj v posteljo. Tako 
negujemo duha, prilagodimo 
se naravnemu procesu, ki 
esenco jina spravlja v notra-
njost in opazuje duha ter tako 
uravnava jin in jang.

2. uživati čisto in vlažilno 
hrano in pijačo. 
Hrana uravnava jin in jang, 
hkrati pa tudi neguje glavne 
notranje zaklade (organe), 
napolni energijo či in kri, 
uravnava tudi čustva in voljo 
itd. Zato mora biti prehrana 
v jesenskem času taka, da 
varuje jin (vlago, tekočine) 
in preprečuje sušo oziroma 
zasušenost. Osnovni princip 
je podmazati jin in navlažiti 
pljuča. Uživajmo manj peko-
če, suhe in vroče hrane, manj 
jetrc, manj čilija in več kisa. 
Uživajmo več živil, ki pod-
mazujejo jin in vlažijo pljuča, 
kot so hruške, paradižniki, 
sezonske buče, sveža zelenja-
va, med … Tako podmažemo 
sposobnost vlaženja, okre-
pimo sfero vpliva notranjih 
organov/zakladov, še posebej 
pljuč, in dosežemo učinek 
dopolnjevanja primanj-
kljajev ter odpravljanja (za)
suše(nosti).

3. prilagojena telovadba.
Jesenski čas je odlična prilo-
žnost za telovadbo. Starejši 
naj vendarle pazijo, da telo-
vadba ni preveč sunkovita 
ali pa vsaj ne taka, kot je pri 
mlajših ljudeh. Paziti je treba, 
da s telovadbo ne izgubimo 
preveč tekočin (jin) in da 
ne porabimo preveč toplote 
(jang). Ne glede na to, kakšno 
obliko telovadbe izberemo, 

naj bo to tek, sprehod, hri-
bolazenje, v vsakem primeru 
pazimo, da je gibanje toplo, 
harmonično in počasno, 
najbolje srednje ali nizke in-
tenzivnosti. Toliko, da se telo 
malo segreje, toliko, da se 
čisto malo spotimo. Najboljši 

in najlepši rezultati pridejo z 
vztrajnostjo. 
Liu Hongzhou, 
specialist kit. med. 

*Ordinacije imamo v Kopru, 
  Ljubljani, Mariboru in Celju.

Človeško telo se spontano 
prilagaja zakonom spreminjanja 
jina in janga skozi celo leto. Vsak 
letni čas ima poseben tip energije 
in telo se temu konstantno 
prilagaja. Ko vstopimo v jesen, telo 
začenja bolj varovati jin či.                                          

tradicionalna kitajska medicina 
in negovanje življenja v jesenskem času

kitajska 
medicina

diagnostika • akupunktura • akupresura

DIAGNOSTIČNI PREGLED IN 
3X AKUPUNKTURA

Akcijska cena: 84 € 
Redna cena: 120 €

akcija

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

Vojkovo 
nabrežje 29 
6000 Koper*
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Še posebej zanimivo je ob-
močje Kraškega roba, kjer se 
po stezah in kolovozih sredi 
skoraj neokrnjene narave 
lahko sprehodimo iz Ospa do 
Socerba in Črnega Kala ter se 
nato skozi Gabrovico vrnemo 
na izhodišče. Krožna pot ni 
posebej zahtevna,  priporo-
čljiva je v vseh letnih časih, 
razen v hudi vročini in močni 
burji in ker poteka po utrjeni 
kraški podlagi, je primerna 
tudi za obdobja s padavinami. 
Med potjo si  lahko ogledamo 
številne stvaritve narave in 
človeških rok, ki nam pope-
strijo hojo, saj območje premo-
re pestro geološko sestavo in 
bogato zgodovinsko dedišči-
no. Posebej velja opozoriti na 
Veliko osapsko steno z jamo 
Grad in izvirom Osapske reke, 
Grad Socerb in Sveto jamo, 
kamnite skulpture Kraškega 
roba, ostanke utrdbe nad 
Črnim Kalom, Benkovo hišo in 
cerkev sv. Valentina s pošev-
nim zvonikom v Črnem Kalu, 
Staro Gabrovico in udornico 
Mišja peč. Za varen korak je 
priporočljiva športna ali lahka 
planinska obutev s profilira-
nim podplatom. Krožna pot 
je dolga približno 15 km in 
zahteva 4–5 ur zmerne hoje, 
saj na njej premagamo kar 
dobrih 600 m vzpona, lahko 
pa jo razdelimo na dva dela z 
uporabo steze med Kastelcem 
in Ospom. Napor je poplačan z 
imenitnimi razgledi na Tržaški 
in Koprski zaliv z možnostjo 
obiska plezališč Osp, Črni Kal 
in Mišja peč, spomladi in v 
zgodnjem poletju pa si lahko 
napasemo oči na bujni flori 
kraških travnikov. Čeprav jo 
lahko pričnemo kjer koli, je 

najbolje, da se nanjo poda-
mo iz Ospa, da proti koncu, 
ko smo že nekoliko utrujeni, 
hodimo le še navzdol. Prijetno 
doživetje lahko zaključimo z 
okrepčilom v enem od bližnjih 
gostinskih lokalov. Opis poti: 
na izhodišče, parkirišče pred 
vasjo Osp, se lahko pripelje-
mo po avtocesti (izhod Črni 
Kal) ali po lokalnih cestah (iz 
Kopra 16 km).  Usmerimo se v 
vas, prečkamo Osapsko reko 
in krenemo desno navzgor 
mimo gasilskega doma sledeč 
belo-rdečim planinskim mar-
kacijam, ki nas nad cerkvijo 
sv. Tomaža usmerijo levo 
na kolovoz, ki se skozi gozd 
zmerno dviga proti severoza-
hodu do hudourniške grape. 
Tu zavijemo desno na manj 
uporabljano pot, ki se strmo 
vzpne skozi borov gozd do 
čistine pod vasjo Prebeneg. S 
hojo nadaljujemo naravnost 
navzgor po stezi tik ob meji na 
zgornji kolovoz in po njem do 
asfalta in vasi Socerb.  Dvigne-
mo se na skalni rob do gradu, 
kjer se odpre imeniten razgled 
na Trst in velik del Istre.  Grad 
z gostiščem je vsekakor vreden 
ogleda, mi pa se sprehodimo 
še do bližnje Svete jame s 
podzemno cerkvijo, edino v 
Sloveniji, in naprej po cesti  na 
rob obsežne kraške planote. 
Rdeč planinski kažipot nas 
usmeri levo proti jugovzhodu 
po skalnem robu skoraj do 
ceste KP–Kozina. Spustimo se 
pod rob, nato pa povzpnemo 
na razgleden skalnat vršič 
Varda in ga prečimo proti jugu 
ali pa ga obidemo po stezi v 
gozdu na desni. Ko srečamo 
kolovoz, ki prihaja iz Kastelca, 
zavijemo levo navzgor, preč-

kamo cesto v podvozu in v 
rahlem vzponu prispemo nad 
kamnolom Črnotiče. Skozi lep 
borov gozd nas pot pripelje 
do ceste za Podgorje, nato se 
spusti na nižje ležečo planoto 
in nadaljuje po makadamu na 
rob stene nad vasjo Črni Kal. 
Od tu se lahko mimo vodnega 
zbiralnika povzpnemo levo 
navzgor do razvalin starega 
gradu iz 11. stoletja, ki čepi na 
skalnem stolpu, odmaknje-
nem od glavne stene, in se po 
isti stezi vrnemo nazaj. Lahko 
pa pot nadaljujemo v spustu v 
zgornji Črni Kal, kjer si lahko 
ogledamo leta 1489 zgrajeno 
Benkovo hišo, najstarejši 
znan primerek ljudskega 
stavbarstva na Slovenskem in 
nagnjen zvonik ob cerkvi sv. 
Valentina. Nato se spustimo 
še v spodnji Črni Kal, kjer 
se lahko okrepčamo v vaški 
gostilni in pot nadaljujemo po 

cesti mimo spomenika Preko-
morskim brigadam desno pod 
mogočni avtocestni viadukt 
proti stari Gabrovici, ki je bila 
požgana maja 1944. Nato pot 
nadaljujemo zložno navzdol 
po kolovozu v udornico Mišjo 
peč, ki skupaj z bližnjo Osap-
sko steno spada med najbolj 
znana evropska plezališča 
in že smo nekoliko utrujeni 
ter polni vtisov na izhodišču 
naše poti. 

Če nam čas dopušča in 
utrujenost ni prehuda, se iz 
Ospa, ene najstarejših sloven-
skih vasi, lahko povzpnemo 
še pod mogočno Veliko steno, 
ki skriva vhod v jamo Grad 
in izvir Osapske reke. Na poti 
lahko opazujemo plezalce, ki 
kot pajki visijo na stenah viso-
ko nad nami. Lahko pa je to le 
ideja za naslednji izlet. 
Aldo Zubin 

Poletna vročina se počasi poslavlja 
in prihaja ugoden čas za obisk 
zaledja Slovenske Obale, ki 
obiskovalcem ponuja pisano paleto 
izjemno privlačnih pohodniških in 
kolesarskih tur. 

krožna pot  
osp–socerb–črni kal–osp 
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 05 663 44 00
 info@vetambulanta-kp.com
 www.vetambulanta-kp.com

Veterinarska 
ambulanta d.o.o. Koper
Istrska cesta 13
6000 Koper

∙ preventiva in zdravljenje 
∙ operativni posegi malih živali
∙ rtg in laboratorijska diagnostika
∙ zdravljenje in preventiva velikih živali 
   ter eksotičnih in prostoživečih živali 
∙ kiropraktična terapija

∙ prehrana in priboljški za male živali
∙ igrače in oprema za hišne ljubljenčke
∙ svetovanje

veterinarska ambulanta koper
PE Koper | Istrska cesta 13   05 663 44 00
PE Piran |  Oljčna pot 15  05 674 55 22

trgovina za male živali
PE Koper | Istrska cesta 13   05 663 44 04

 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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BMW SERIJE 1 JOY1 EDITION Z 
BOGATO OPREMO ŽE ZA 21.990 EUR 
ALI 222 EUR NA MESEC.* 

OSTANI 
POVEZAN. Užitek v vožnji

* Informativni primer izračuna za BMW 116i s 5 vrati JOY1 Edition, posebna ponudba za omejeno število vozil: fi nančni leasing • predračunska 
vrednost vozila: 21.990 EUR • plačilo na začetku: 6.597,00 EUR • znesek fi nanciranja: 15.726,45 EUR • trajanje fi nanciranja: 84 mesecev • mesečni 
obrok: 222,28 EUR • skupni znesek za plačilo: 25.268,52 EUR • efektivna obrestna mera: 5,79% na dan 26.07.2017 • redna cena vozila, z vključeno 
opremo iz posebne ponudbe je 27.211 EUR • ponudba ne vključuje stroškov priprave in transporta vozila. Ponudbe veljajo do 30. 9. 2017. Finančna 
ponudba je neobvezujoča in BMW Financial Services si pridržuje pravico do spremembe pogojev ali zavrnitve fi nanciranja brez dodatne obrazložitve. V 
primeru dviga pogodbene obrestne mere, posledično spremembi referenčne obrestne mere (3 mesečni EURIBOR), se lahko poveča skupni znesek, 
ki ga mora leasingojemalec plačati po pogodbi. Ponudnik fi nančnih storitev je BMW Financial Services, katerega ekskluzivna zastopnika v Sloveniji sta 
Gorenjska banka d.d. in GB Leasing d.o.o. Na vozila iz ponudbe se lahko poljubno dodaja dodatna oprema. Pri izbiri druge motorne različice ali modela, 
se glede posebne ponudbe posvetujte s pooblaščenim trgovcem za vozila BMW. Več informacij dobite na 01 88 88 208 ali pri pooblaščenih trgovcih 
z vozili BMW. Uvoznik si pridržuje pravico do spremembe cen in specifi kacije opreme. Cene so v EUR in vključujejo vse zakonsko predpisane dajatve.
Kombinirana poraba goriva za vozila BMW serije 1: od 3,9 do 7,8 l/100 km. Emisije CO2: od 102 do 179 g/km. Emisijska stopnja: Euro6. 
Emisije NOx: od 0,0106 do 0,0501 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.
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