
INFORMATOR 365
goriška | september 2016 

www.informator365.si

letnik 1 | številka 3 | brezplačna izdaja | naklada: 23.000

nova gorica

šempeter-vrtojba

renče-vogrsko ajdovščina

vipava

brda

kanal ob soči

miren-kostanjevica

energetsko svetovanje — str.3
klub gaia svetuje — str.7
kolesarski izlet: iz vasi v mesto in nazaj — str.10
izcedek iz nosu — str.12
zakisanost telesa vodi v bolezen — str.13
ne pozabite na navadni jogurt — str.14



2

SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 3. številka brezplačne regijske 
revije Informator365–Goriška, kjer boste našli 
informacije, koristne nasvete, strokovne članke 
in predstavitve podjetij iz vaše regije. 
Informator365–Goriška izhaja v nakladi 
23.000; dobijo ga gospodinjstva v naslednjih 
občinah: Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, 
Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, 
Ajdovščina, Vipava, Brda in Kanal ob Soči.
Informator365–Goriška izhaja 4 krat letno 
(pomlad, poletje, jesen, zima); vsakokrat vam 
ga brezplačno prinese vaš poštar.
Celotno vsebino dobite tudi na internetnem 
portalu wwww.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

 040 571 867
 040 194 419
 info@ekoline.si
 www.ekoline.si

Ekoline d.o.o.
Selo 11d
5262 Črniče

Za vse kupljene proizvode nudimo tudi mon-
tažna dela. Strankam pomagamo pri pripravi 
dokumentov za nabavljene artikle, za katere se 
lahko uveljavlja subvencija pri Eko skladu.

• Peči na pelete • Kamini na pelete • Peči na polena 
• Uplinjevalni kotli na polena • Štedilniki na trda goriva 
• Peleti • Hladilnice za kleti • Klime • Toplotne črpalke 
• Krušne peči • Zunanji žari na oglje in plin

subvencije 
eko sklada

zdrava prežganka
• 5 žlic oljčnega olja

• košček masla

• 5 žlic polnovredne moke

• ščepec kumine

• 5 jajc

• 5 žlic naribanega parmezana

• 5 žlic posušenih kruhovih kock

Olje, maslo in presejano moko damo v hladno kozico in počasi se-
grevamo. Ko se naredijo mehurčki, odmaknemo, zalijemo s približno 
dvema litroma tople vode in zmešamo z metlico za stepanje. Solimo, 
dodamo kumino in počasi kuhamo 20 minut.
Jajca stepemo in jih v curku vlivamo v vrelo juho. Premešamo in 
odmaknemo. Razdelimo na globoke krožnike, dodamo posušene 
kruhove kocke in posujemo s parmezanom.

Ime je dobila po prežgani moki. Včasih, ko niso vedeli, da je na olju 
prežgana moka zelo nezdrava, so jo tako kuhali iz nevednosti. Danes 
jo kuhamo na zdrav način, zato je lahko večkrat na jedilniku. Za 
dietno prežganko segrejemo moko brez maščobe. Olje dodamo ali pa 
ne, ko je že kuhana.

nasvet: Prežganka je najboljša, ko je sveža. Še posebno 
nasitna je, če jo naredimo iz polnovredne moke.
041 748 972 | info@emilijapavlic.si 

5 oseb
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Sodobna okna imenujemo ener-
gijsko učinkovita: imajo dobre 
toplotne lastnosti in nizko 
prepustnost za zrak, s čimer se 
zmanjša nekontrolirano uhaja-
nje toplote v zunanjost. S tem 
precej prihranimo pri stroških 
za ogrevanje, a prav boljša 
zrakotesnost oken nam nalaga 
večjo skrb za redno in pravilno 
prezračevanje prostorov. Dobre 
toplotne lastnosti sodobnih 
oken so zagotovilo, da ob nor-
malnih razmerah v stanovanju 
na notranji šipi ne bo prišlo 
do rosenja. Če do tega vseeno 
pride, sta lahko vzroka samo 
dva: konstrukcijska napaka ali 
pa še verjetneje preveč vlage v 
prostoru. 

Tipičen primer previsoke vla-
ge v prostoru je zarošen spodnji 
del okna v spalnici ali otroški 
sobi v jutranjem času. Pojav 
izgine, ko prostor prezračimo.

Ugodno počutje in sposob-
nost koncentracije za delo v 
prostoru, pa naj bo to bivalni 
ali delovni prostor, sta odvisna 
od vrste dejavnikov, kot so tem-
peratura, osvetljenost, gibanje 
zraka, hrup in podobno, med 
njimi pa je eden najpomembnej-
ših dejavnikov kakovost zraka. 
V zraku mora biti zadosten 
delež kisika, primerna zračna 
vlaga, nemoteča količina vonjav 

in tako majhna količina zdravju 
škodljivih snovi, da naše zdrav-
je ni ogroženo.

Zadostne količine zraka mo-
ramo torej zagotoviti na druge, 
čimbolj kontrolirane načine. 
Najbolj razširjena metoda je 
zračenje z odpiranjem oken. Pri 
tem ločimo dolgotrajno zrače-
nje in kratkotrajno zračenje. 
Kot dolgotrajno zračenje ali 
tudi zračenje s priprtimi okni, 
lahko označimo odpiranje oken 
z zvračanjem v polvertikalni 
položaj ("skipana okna"), ki 
ostanejo priprta večino dneva 
ali noči. S tem načinom omogo-
čimo 1 do 4 kratno izmenjavo 
zraka v prostoru. Tak način 
predstavlja v hladnih dneh tudi 
veliko izgubo toplotne energije 
potrebne za ogrevanje. Zaradi 
hladnejšega in manj vlažnega 
zraka se v prostoru tudi hitreje 
znižuje relativna vlaga zraka in 
pospešuje gibanje prahu. Pod-
hlajujejo pa se tudi površine v 
neposredni okolici okna.
Veliko primernejše je kratko-
trajno in intenzivno zračenje 
prostorov z odpiranjem oken. 
V enakomernih časovnih 
intervalih (n.pr. vsake tri ure) 
odpremo za kratek čas (5 –10 
minut) okna na stežaj. V tem 
času znaša izmenjava zraka 
med 9 in 15 h-1 kar pomeni da 

se celotna količina zraka zame-
nja v 4-8 minutah. Na naslednji 
sliki so prikazani časi in načini 
zračenja za primer ko želimo 
celoten zrak v prostoru zame-
njati enkrat.

Ali s prezračevanjem pozimi 
ne mečemo toplote in denarja 
skozi okna?

Nikakor ne, če prostore pre-
zračujemo pravilno. Doveden 
svež zrak, ki je manj zasičenim 
z vlago, se po vstopu v prostor 
zelo hitro segreje in s tem zane-
marljivo vpliva na stroške ogre-
vanja. Prezračevanje mora biti 
pravočasno, redno in pravilno!

Kakšno je pravilno prezrače-
vanje? 

Pravilno zračimo z odpiranjem 
(ne nagibanjem!) oken po 
možnosti vsaj dvakrat na dan, 
recimo zjutraj in zvečer. Okna 
naj ostanejo odprta nekaj (npr. 
5 - 10) minut, toliko, da se izme-
nja zrak v prostoru. Če razpo-
reditev prostorov oziroma oken 
to omogoča, dosežemo hitrejši 
in boljši učinek z navzkrižnim 
prezračevanjem. Stanovanje, ki 
je v uporabi pretežni del dneva, 
je potrebno zračiti pogosteje 
kot stanovanje, ki je čez dan 
bolj ali manj prazno! Prostore je 
nujno prezračiti tudi takrat, ko 
se v njih nabere večja količina 
vodne pare, na primer po inten-
zivnem kuhanju, po kopanju in 
tuširanju in podobno. 
S prezračevanjem zagotovimo 
primerno kakovost notranjega 

zraka in zmanjšamo nevar-
nost plesni. Sušenje perila v 
stanovanju ni prepovedano, a 
bo imelo lahko zelo neprijetne 
posledice, če prostorov ne bomo 
sproti prezračili. Takšno, pravi-
loma nekoliko daljše zračenje, 
vpliva na zvišanje ogrevalnih 
stroškov. 

Marsikdo zmotno »zrači« pro-
store tudi tako, da odpre vrata 
proti sosednjim prostorom. S 
tem si lahko nakopljemo zgolj 
težave. Prezračevanje je dovaja-
nje zunanjega zraka v stano-
vanje ob hkratnem odvajanju 
notranjega zraka v zunanjost. 
Izmenjava zraka med posa-
meznimi prostori, ob zaprtih 
oknih, ni prezračevanje; s tem 
le prerazporedimo zračno vlago 
znotraj stanovanja.
Za dodatne informacije se 
lahko obrnete na energetsko 
svetovalno pisarno v Ajdo-
vščini ali pa v Novi Gorici, kjer 
vam z brezplačnimi nasveti 
in razgovori pomagamo pri 
izboru, načrtovanju in uresni-
čevanju investicijskih ukrepov 
za učinkovitejšo rabo energije 
v stanovanjskih stavbah. S tem 
pomagamo občanom zmanjše-
vati rabo energije in z njo pove-
zane stroške, dvigovati bivalno 
ugodje in kakovost bivanja, 
vplivati na manjše obreme-
njevanje okolja, povečevati 
zanimanje za uporabo obnovlji-
vih virov energije in povečevati 
splošno informiranost prebival-
stva o energetskih problemih.
Primož Krapež, univ.dipl.inž.
str. / energetski svetovalec 
ENSVET 

energetsko svetovanje 
kaj je prezračevanje? 

Prezračevanje je dovajanje 
zunanjega zraka v stanovanje ob 
hkratnem odvajanju notranjega 
zraka v zunanjost. S tem 
zamenjamo iztrošeni, nečisti 
in vlažni zrak s svežim, manj 
zasičenim z vlago. Izmenjava zraka 
med posameznimi prostori, ob 
zaprtih oknih, ni prezračevanje; 
s tem le prerazporedimo zračno 
vlago znotraj stanovanja. Okna so 
namenjena tudi prezračevanju! 

A. Zračenje z odpiranjem oken in 
vrat na strežaj 1-5 minut

B.  Zračenje z odpiranjem oken na 
strežaj 5-10 minut

C. Zračenje s priprtimi okni
10-15 minut

D. Zračenje s "skipanim" oknom
30-60 minut

Primož Krapež, ENSVET 
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 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!

odkup in razrez hlodovine
izdelava in trženje finalnih in 
polfinalnih lesarskih izdelkov

kakovostni 
razred A1

100% slovenski proizvod

 041 619 537
 041 214 466
 lesgal@amis.net
 www.lesgal.si

Lesgal Branko Ambrožič s.p.
Sovodenj 4
4225 Sovodenj

 031 861 032
 gradbenistvo. 

    kocevskibore@siol.net

Kocevski Bore s.p.
Cesta Goriške fronte 106
5290 Šempeter pri Gorici

• adaptacije hiš
• gradnja novih hiš 
• ometi 
• fasade

• zunanja ureditev
• izdelava in obnova streh 
  (betonske in lesene)
• ostala gradbena dela

Imamo 25 letne izkušnje v gradbeništvu.
Na opravljeno delo damo garancijo!

gradbeništvo
kocevski bore s.p.
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 041 482 063
 info@ams-dizajn.eu
 www.ams-dizajn.si

Aleš Mulič s.p. 
Volče 88a
5220 Tolmin

OKNA-VRATA-OGRAJE

Za industrijo: hitrost odpiranja do 1 m/sek.

Garažna vrata za nizkoenergijske stavbe: debelina panela 60 mm, koeficient toplotne prevodnosti
panela U=0,37 W/m2K, koeficient toplotne prevodnosti celotnih vrat (dimenzije 5500x2250) U=0,79 W/m2K.

 AKCIJSKA PONUDBA
•pvc in alu okna in vrata 
•dvoriščna vrata in ograja
•garažna in industrijska vrata
•industrijska panelna ograja

 05 393 65 72
 05 393 65 78
 info@elektro-center.si

Elektrocenter d.o.o.
Žnidarčičeva ulica 25
5290 Šempeter pri Gorici 

pon-pet: 7:00-18:00, sob: 8:00-12:00

salon svetil 
Philips in

Z vami že 15 let!

ponudba bele tehnike 
miele in gorenje

salon svetil philips, horoz, disano, fosnova

vse vrste elektromateriala
vimar, ave, tem, gewiss

Z vami že 
15 let!

 041 818 271
 janzekovic.kov@gmail.com
 www.janzekovic.si

Martin Janžekovič s.p.
Radovica 36
833o Metlika

•za motorne kose z ravnim 
 drogom 

•jeklena diskasta rezila 
 so manjša in bolj varna pri  
 ekstremni uporabi

•izreden učinek pri čiščenju 
 zapuščenih terenov, pašnikov in 
 gozdov

•košnja vseh vrst višje trave, 
 gostega plevela, enoletnega 
 porastja in manjšega grmičevja

•košnja trave za krmo živini

•enostavna in hitra menjava  
 rezil

•prihranek časa in goriva

specialna glava in rezila 
ter dvo-diskna glava za
lahke motorne kose

KOVINOSTRUGARSTVO
Martin Janžekovič NOVOST!
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 068 135 614
 info@mizarstvo-likar.si

Andrej Likar s.p.
Otlica 73
5270 Ajdovščina

Otlica 73, 5270 Ajdovščina
tel.: 06 813 5614   info@mizarstvo-likar.si

  vrata:
-masivni podboji-masivno krilo
-masivni podboji-furnirano krilo
-furnirani podboji-furnirano krilo
-skriti panti
-magnetne ključavnice

-individualni pristop
-svetovanje in izmera na domu
-vrhunski materiali

-velika izbira lesov, furnirjev
-po potrebi barvamo, lužimo
-kombinacija modernih materialov 
  z naravnimi

Po vaših željah, potrebah in okusu vam po meri izdelamo vrata, stopnice, kuhinje, 
predsobe, vgradne omare, ograje...

• LESENA OKNA
    -sistem 68 
    (dvoslojna stekla, soft in stilna izvedba)
    -sistem 78 
    (troslojna stekla, soft izvedba)
    -sistem ALU - les 
    (dvoslojna, troslojna stekla)

• VHODNA VRATA
    Masivna vhodna vrata, vhodna vrata Rohling

• PANORAMSKE STENE
   -nagibno drsna izvedba
   -dvižno drsna izvedba
   -harmonika

• SENČILA
    Rolete, komarniki, žaluzije, polkna, pliseji

• OKENSKE POLICE
    Les, PVC, ALU, granit, marmor, umetni   
    kamen

• PVC OKNA
    iz priznanih nemških profilov proizvajalcev   
    REHAU ter VEKA
  

okna asmont 

 040 835 084
 andrejsajovic@hotmail.com
 www.okna-asmont.si

Andrej Sajovic s.p.
Podkraj 59
5273 Col

 041 775 109
 041 652 874
 info@kamenkras.si
 www.kamenkras.si

Kamenkras IGT d.o.o.
Opatje selo 1
5291 Miren

• spomeniki - izdelava in montaža enojnih, dvojnih  
  spomenikov • dodajanje novih napisov na spomenike 
• obnova spomenikov

• pranje spomenikov na pokopališčih 
  (ob zadostnem naročilu za posamezno 
   pokopališče - dogovorjeni termini)

novo

izdelava in montaža kamnitih izdelkov
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 068 135 614
 info@mizarstvo-likar.si

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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 051 613 555
 05 395 53 53
 koneks@siol.net

KONEKS 
Dragomil Kerševan s.p.
Ulica Vinka Vodopivca 154
5102 Nova Gorica

 05 333 10 56
 031 330 797
 info@al-ok.si
 www.al-ok.si

AL-OK d.o.o.
Cesta IX. korpusa 96
5250 Solkan

 05 333 10 56
 031 330 797
 info@al-ok.si
 www.al-ok.si

AL-OK d.o.o.
Solkan 96
5250 Solkan

izdelujemo in montiramo: 
• okna 
• vrata (zunanja in notranja)
• polkna 
• zasteklitve balkonov 
• rolete
• komarnike
• panoramske stene 
• drsna vrata 
• verande...

KOMARNIKI – AKCIJA!!!

Izdelava in montaža stavbnega pohištva
Dolgoletna družinska tradicija z lastno proizvodnjo

POLKNA - ROLETE

okna-vrata polkna rolete

 05 307 30 03
 info@ralux.si
 www.ralux.si

Senčila Ralux d.o.o.
Ravnica 9/s
5251 Grgar
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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)

zaupajte našim izkušnjam
na trgu že 21 let 

• stavbno pohištvo lastne proizvodnje
• kvalitetna montaža

made in 

Slovenija
vhodna vrata
že od
1.200,00€ +ddv
montaža vključena

aluminij
aluminij-les
pvc

best partners

 041 636 834
 05 768 60 50
 info@aluboma.si
 www.aluboma.si

Aluboma d.o.o.
Kazlje 7
6210 Sežana 

 040 186 860
 info@sencila-rus.si
 www.sencila-rus.si

Aljoša Rus s.p.
Ulica Vinka Vodopivca 77
5000 Nova Gorica

izdelava in montaža senčil 10%
popust

• plise zavese
• alu žaluzije
• roloji

• tende
• pergole
• komarniki

• ortopedija
• osteosinteze
• sterilizacije-kastracije
• operacije križnih vezi
• osemenjevanja vseh vrst živali
• licenca za slikanje kolkov za pridobitev 
  “a” žiga od sv in odvzem krvi za dna
• kiropraktika
• progesteron test
• diagnostične preiskave 
  (rtg, uv, laboratorijski testi, analize krvi)

 05 364 43 90
 veterina.vipava@siol.net
 www.veterina-vipava.si

Veterina Vipava
Gradiška cesta 10
5271 Vipava

dežurstvo 24h/dan
mag. IVAN PRICES, dvm

041 618 949
mag. ANTON LAVRENČIČ, dvm

041 671 170

OZANA LEBAN, dvm
041 717 170

MATEJ HOSTA, dvm
031 612 777
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Srednje zahtevno kolesarsko pot 
začenjamo na obrobju Dornber-
ka. Podamo se na 41 km dolgo pot 
s skupno višinsko razliko 694m. 
Peljali se bomo po makadamu, 
stezi in asfaltu. Potrebujemo 
brezhibno gorsko kolo ali treking 
kolo in zaščitno opremo (čelada, 
očala, rokavice). Iz Dornberka se 
peljemo med njivami in vinogradi 
v smeri Prvačine. Vaškim hišam 
sledimo proti severu in se po 
krajši vožnji skozi gozd spustimo 
v dolino Vogrščka. Po prečenju 
Lijaka se med vinogradi vzpnemo 
v gozdnati svet Stare Gore, nato 

skozi Rožno Dolino dosežemo 
kolesarsko stezo ob bohinjski 
železniški progi. Novo Gorico in 
Solkan obkrožimo v širokem loku 
ter se skozi Kromberk vrnemo 
med vinograde Vipavske doline. 
Ob vznožju pobočij Trnovske 
planote se po manj prometnih 
cestah pripeljemo do Šempasa, 
od koder se med njivami, po 
gozdu in med vinogradi vrnemo v 
dolino Vogrščka in po isti poti do 
izhodišča.
www.novagorica-turizem.com
Turistična zveza TIC 
Nova Gorica 

Jesenski čas je čas trgatve in 
prečudovitih barv, zato smo za 
vas izbrali kolesarsko pot ki 
vas bo peljala med vinogradi iz 
podeželja do mesta in nazaj.                                                              

kolesarski izlet:
iz vasi v mesto in nazaj

razdalja: 41km
višinska razlika: 694 m 
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 05 303 15 09
 041 713 344 | Petra
 041 285 332 | Andreja

UEGO Mrhar Petra s.p.
LC Andreja Mrhar s.p.
Vrtojbenska cesta 2 (pri Hotelu Lipa)
5290 Šempeter pri Gorici

• FOTONA LASER 
   Odstranjevanje odvečnih dlačic, fotopomlajevanje, odstranjevanje 
   malih žilnih sprememb, pomoč pri mladih nečistih kožah
• ANTICELULITNI PROGRAMI
   Kavitacija, strojna limfna drenaža, body wrapping,
   HISTOMER TRETMAJI - NOVO
• NEGE OBRAZA 
   Posebnost pri nas so nege mladih kož in anti age programi, 
   oblikovanje in barvanje obrvi ter trepalnic, podaljševanje trepalnic,    
   NEODERMA -  BIOLOŠKI PILING - NOVO
• PERMANENTNI MAKE UP 
   Obrvi, oči, usta
• PEDIKURA 
   Osnovna pedikura, medicinska pedikura oz. pedikura diabetičnega 
   stopala, odstranjevanje otiščancev, kurjih očes, trde kože, 
   vraščenih nohtov, razpok
• MANIKURA
   Osnovna manikura, parafinske obloge, lakiranje, permanentno 
   lakiranje
• PIERCING 
   Nos, popek, obrvi, ušesa, usta
• DEPILACIJA 
   GIGI DEPILACIJA - NOVO
• FRIZERSTVO 
   Za otroke, ženske in moške, za svečane in vsakodnevne dogodke

VABLJENI 
V NAŠ 
LEPOTILNI 
CENTER 

frizerstvo in 
kozmetika

Možnost nakupa 
darilnih bonov

lepotilni 
center

 05 333 03 03
 051 670 900
 kiaprodajang@masavto.si
 www.masavto.si

Mas avto d.o.o.
Ulica Vinka Vodopivca 8 
Kromberk
5000 Nova Gorica

največ avta 
za vaš denar!

Kia-številka 1
v kakovosti!

Akcija brez obresti

0%efektivna obrestna mera

89€od eur
/mesec

novi rio

199€od eur
/mesec

novi sportage

99€od eur
/mesec

novi cee'd

 041 775 730
 saratr@amis.net 
 www.ki-ryu.com

Karate Klub Ki-Ryu
Bazoviška ulica 4
5000 Nova Gorica

VPIS NOVIH ČLANOV OD 15.09.2016 

 KARATE KLUB KI-RYU NOVA GORICA      

 KARATE : 
OŠ F. ERJAVCA  Nova Gorica   
 PON.,SRE.,PET. od 18:00 do 21:00 
OŠ Dornberk 
TOR.,ČET. od 17:00 do 19:00 
OŠ Dobrovo 
TOR.,ČET. od 18:00 do 19:15 

 TAI CHI CHUAN : 
OŠ F. ERJAVCA  Nova Gorica   
 PON.ČRT. od 19:30 do 21:30 
CENTER ZA DNEVNE AKTIVNOSTI 
STAREJŠIH Šempeter pri Gorici 
SRE. od 09:00 do 11:00 
GLASBENA ŠOLA Nova Gorica 
ČET. od 09:30 do 11:00 

 KRAV MAGA(IZRAELSKI SISTSEM 
SAMOOBRAMBE): 
OŠ F. ERJAVCA  Nova Gorica   
 PON.,SRE. od 20:00 do 21:30 
 
 
 

INFO: 041 775 730 (IGOR),www.ki-ryu.com, saratr@amis.net 

karate klub ki-ryu nova gorica
vpis novih članov od 15.09.2016

karate:
Oš. F. Erjavca Nova Gorica
pon., sre., pet. | 18:00-21:00
Oš. Dornberk
tor., sre., pet. | 17:00-19:00
Oš. Dobrovo
tor., čet. | 18:00-19:15

tai chi chuan:
Oš. F. Erjavca Nova Gorica
pon., čet. | 19:30-21:30
Center za dnevne aktivnosti starejših 
Šempeter pri Gorici
sre. | 09:00-11:00
Glasbena šola Nova Gorica
čet. | 09:30-11:00

krav maga 
Izraelski sistem samoobrambe
Oš. F. Erjavca Nova Gorica
pon., sre. | 20:00-21:30
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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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Prehranska stroka ga uvršča 
med beljakovinska živila, 
enako kot meso, vendar je 
veliko cenejši, saj lahko liter 
ali kilogram navadnega 
jogurta stane le nekaj več kot 
evro, kilogram najcenejšega 
svežega mesa pa vsaj 3 evre, 
pa še pripraviti ga moramo. 

Tisti z manj maščob je lah-
ko osvežilna pijača za malico 
ali po športu, gostejši in bolj 
masten pa je odlična sladi-
ca, kadar mu dodamo malo 
medu in oreščkov.

Na trgu je danes veliko 
vrst jogurta in fermentira-
nih mlečnih izdelkov. Čvrst 
jogurt je tisti, ki ga mlekarne 
fermentirajo kar v prodajnem 
lončku, tekočega fermenti-
rajo v cisternah, ga ohladijo, 
mešajo in polnijo v prodajno 
embalažo. Lahko mu dodajo 
pripravke iz sadja ali zgošče-
ne in pasterizirane sokove. 
Napitki s fermentiranim 
mlekom pa so izdelki, ki jim 
dodajo vodo in druge sestavi-
ne, tudi aditive, vsebujejo pa 
lahko manj kot 50 % jogurta.

Navadni jogurt je vir kalcija 
in vitamina D ter vitaminov 
B, ne manjka pa mu niti 
selena in cinka, mangana in 
magnezija ter vitaminov A in 
E. Res skoraj popolno živilo, 
le vitamina C je malo. A sveže 
sadje in zelenjava se dobro 
podajo k prelivu iz navadnega 
jogurta. Dobro ga je piti ali 
jesti ob večjih obrokih tako, 
da dnevno použijemo vsaj 
300 gramov tega odličnega 
mlečnega izdelka

kaj je jogurt?
Jogurt je fermentirani mlečni 
izdelek, ki nastane tako, da 
se mleku (kravjemu, kozjemu, 
ovčjemu, bivoljemu itd.) doda 
kulturo mlečnokislinskih 
bakterij, ki s fermentacijo s 
pomočjo encima, imenovane-

ga laktaza, spremenijo mlečni 
sladkor ali laktozo v mleč-
no kislino. Mlečna kislina 
mleko zakisa, kar povzroči 
spremembo teksture v obliko 
želeja oziroma spremembo iz 
tekoče v pol tekočo snov.

navadni jogurt je zdravo 
živilo za vsak dan
Čeprav je preteklo že več kot 
sto let, odkar je znanstve-
nik in nobelovec Mečnikov 
mlečnokislinskim bakterijam 
pripisal vlogo pri vzdrževanju 
zdravja, pa še danes ne vemo 
povsem natančno, kakšen je 
njihov učinek v celoti. Človek 
mlečnokislinske bakterije 
uporablja za konzerviranje 
živil, predvsem mleka, zelja 
ali repe, kumaric, salam, na 
daljnem vzhodu pa te bak-
terije uporabljajo za ohra-
njanje hranilne vrednosti 
rib. V zadnjih dvajsetih letih 
pospešeno raziskujejo, kako 
mlečnokislinske bakterije 
učinkujejo na zdravje oziroma 
kako jih lahko uporabimo za 
zdravljenje nekaterih bolezni.
V EU je za navadni jogurt 
odobrena zdravstvena trditev, 
ki se glasi: "Žive kulture v 
jogurtu ali fermentiranem 
mleku izboljšujejo prebavo 
mlečnega sladkorja (laktoze) 
pri posameznikih, ki imajo 
težave pri njegovi prebavi."

doma narejen jogurt 
Navadni jogurt si lahko 
pripravite tudi doma. Mleko 
segrejte do temperature 80°C, 
dodate lahko čajno žličko 
mleka v prahu, da bo jogurt 
čvrstejši. Mleko ohladite na 
približno 42°C in mu dodajte 
od 3 % do 5 % svežega jogurta 
(približno eno veliko jedilno 
žlico za vsak dcl mleka). Naj-
bolje je, da uporabite navadni 
čvrsti jogurt v lončku. Jogurt 
bo nastal v 4 do 6 urah. Paziti 

pa morate, da se temperatura 
ne zniža pod 38°C.
Popestrite si jedilnik z jogur-
tom 
Navadni jogurt lahko upora-
bite kot preliv za kuhano ze-
lenjavo ali za solato. Jogurtu 
lahko dodate žličko medu in 
nekaj orehov in dobili boste 
zdrav posladek ali malico. Če 
na dan pojeste en kilogram 
navadnega jogurta, vam tisti 

dan ni treba imeti na jedilni-
ku mesa. S tem boste veliko 
naredili za zdravje, pa tudi 
za okolje, saj proizvodnja 
mleka oziroma jogurta precej 
manj obremenjuje okolje kot 
proizvodnja mesa. Ta je znan 
onesnaževalec (pri proizvo-
dnji mesa se sprosti veliko 
CO2 in porabi veliko vode).
Zveza potrošnikov Slovenije  

Navadni jogurt bi moral biti 
pomemben del naše vsakodnevne 
prehrane, saj je čudovito živilo, 
hranljivo in obenem lahko.                                                                

ne pozabite 
na navadni jogurt!

Več informacij o primerjalnem ocenjevanju najdete na 
www.potrošnikovZOOM.si. Spletna stran je bila vzpostavlje-
na  v okviru javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj 
blaga in storitev, ki jo sofinancira Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo.

 www.potrošnikovzoom.si
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razvedrilo
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