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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 4. 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

Moko večkrat presejemo, solimo in prelijemo z vro-
čo vodo ali mlekom, da jo segrejemo. Premešamo s 
kuhalnico, dodamo maščobo, med in v dl mlačne vode 
razmešan kvas brez vzhajanja. Vse skupaj zmešamo v 
redko testo, ga pokrijemo in med vzhajanjem s kuhalni-
co večkrat obrnemo. Bolj kot ga obračamo, bolj se testo 
gosti in obenem rahlja. Na koncu dodamo toliko moke, 
da oblikujemo osem manjših štručk. Damo jih v nama-
zan črni pekač, pokrijemo z enakim pokrovom in ko so 
pol vzhajane, jih damo v hladno električno pečico ter 
nastavimo temperaturo na 220°C. Pečemo približno 45 
minut. Kruh vzamemo iz pečice in ga pustimo 10 minut 
v pekaču, da se skorja malo omehča.

nasvet: Če kvašenega testa, tudi sladkega, po eni uri 
ne utegnemo speči, ga dobro zapremo in damo v hladil-
nik lahko tudi za 24 ur. Tudi testo za pico je bolje, da se 
na hladnem dobro nakvasi. Tam, kjer ni elektrike: na ta-
borjenju, na jadrnici ali če doma zmanjka elektrike, testo 
za kruh lahko skuhamo v osoljeni vodi – kuhan kruh. 
Moko in suhi (instant) kvas je dobro imeti na zalogi.
041 748 972 | info@emilijapavlic.si    

*Takšne in še 410 drugih praktičnih 
 kuharskih receptov dobite v knjigi:
 Mamica, nauči me kuhati.

emilijin kruh

• 1 kg črne moke

• malo soli

• približno 3 dl vroče vode

• žlico medu ali sladkorja

• 1 dl mlačne vode

• 3 žlice oljčnega olja ali svinjske masti

• 2–3 dag svežega kvasa.

5 oseb

5 oseb
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Pšenični kalček je del pšenič-
nega zrna iz katerega zraste 
nova rastlina. Kalček je vir 
mineralov: kalcija, magnezija, 
železa, cinka, kalija in fosforja, 
vitaminov: E, B1, B2, B6, niaci-
na in folne kisline, beljakovin 
in maščobe. Iz kalčka iztisne-
mo maščobo v obliki zlato-
rumenega  olja, ki je za žito 
značilnega okusa in vonja. 

Linolna in linolenska kislina 
sta esencialni maščobni kisli-
ni, ki ju mora človek dobiti s 
hrano. V olju pšeničnih kalčk-
ov je razmerje med kislinama 
5:1, kar je po priporočilih 
WHO in FDA idealno za zdravo 
prehrano. Olje uporabljamo 
interno in eksterno. Interno ga 
uživamo samega kot prehran-
sko dopolnilo 1 čajno žličko 
dnevno, ali ga uporabimo za 
hladni preliv solat, testenin 
in sladic. Pri  eksterni uporabi 
pa je olje primerno za mazanje 
suhe kože in lasišča. Vitamin 
E je v maščobi topen antio-
ksidant, ki ščiti celice pred 
delovanjem prostih radikalov. 
Prosti radikali so produkt 
metabolizma, njihov nasta-
nek pa pospešujejo še sledeči 
dejavniki: sevanja, alkoholi-
zem, kajenje, onesnažen zrak, 
nezdrava prehrana, UV žarki, 

kemo in radioterapije, jemanje 
zdravil…

Prosti radikali so za človeški 
organizem zelo nevarni, saj 
naj bi povzročali degenerativ-
ne spremembe celic, ki lahko 
negativno vplivajo na naše 
zdravje. Zdravje je vidno od 
zunaj, prihaja pa iz notranjosti 
telesa.

razlogi za redno uživanje 
zlatega olja pšeničnih 
kalčkov

1. Povečane potrebe po 
vitaminu E
Povečane potrebe po vitaminu 
E imajo moški vseh starosti, 
še posebno pa med 13. in 25. 
letom (14 – 15 mg), nosečnice 
in doječe matere (17 mg) ter vsi 
v času izpostavljenosti poveča-
nemu stresu: uživanje zdravil, 
oslabljen imunski sistem, 
kajenje, alkoholizem, izposta-
vljenost sevanju… 

2. Skrb za zdravo ožilje in 
srce ter vzdrževanje normal-
ne ravni holesterola v krvi 
K vzdrževanju normalne ravni 
holesterola v krvi pripomore 
150 mg rastlinskih sterolov in 
3,6 g nenasičenih maščobnih 
kislin, ki jih zaužijemo z eno 

čajno žličko olja  pšeničnih 
kalčkov dnevno. 

ali veste, da:

1. Se v olju pšeničnih kalčkov 
nahaja OKTAKOSANOL, to je 
naravni vosek z ergogenim 
učinkom (izboljšanje učinko-
vitosti vadbe, zmogljivosti ter 
pomoč pri okrevanju).

2. Je v olju pšeničnih kalč-
kov 3% rastlinskih sterolov, 
od tega pa kar 60% ß–sito-
sterola. Z eno čajno žličko 
zaužijemo 150 mg rastlinskih 
sterolov, od tega 90 mg ß–
sitosterola. V čajni žlički olja 
pšeničnih kalčkov je več ß–
sitosterola kot v mnogih na 
trgu dostopnih prehranskih 
dopolnilih za ohranjanje 
zdravja prostate.   Znanstve-
ne raziskave so potrdile anti 
karcenogeni učinek ß–sito-
sterola.

3. So številne študije 
dokazale antivnetni učinek 
vitamina E in da človeško 
telo dvakrat bolje sprejema 
naravni vitamina E v pri-
merjavi z njegovo umetno 
različico. 

4. Je vsebnost omega 3 
maščobne kisline v eni 
čajni žlički olja pšeničnih 
kalčkov večja kot v večini 
prehranskih dopolnil omega 
3 v obliki kapsul. Da je EFSA 
potrdila vpliv omega 3 nena-
sičenih maščobnih kislin na 
zdravo rast in razvoj otrok. 

5. VITAMIN K prispeva k 
ohranjanju zdravih kosti.

6. Da HOLIN prispeva k 
razgradnji maščob, sodeluje 
pri presnovi homocisteina in 
vpliva na normalno delova-
nje jeter.
Nataša Marc, univ.dipl.ing. 
živilske tehnologije 

Olje pšeničnih kalčkov imenujemo 
zlato olje, zaklad narave, naravni 
vir v maščobi topnih vitaminov 
E, K in holina, vir omega 3 in 
omega 6 večkrat nenasičenih 
esencialnih maščobnih kislin, vir 
rastlinskih sterolov (ß-sitosterola) 
in oktakosanola.  Ena čajna žlička 
olja vsebuje 11 mg vitamina E, 2500 
mg omega 6 linolne kisline, 350 mg 
omega 3 linolenske kisline, 150 mg 
rastlinskih sterolov od tega 90 mg 
ß-sitosterola.                                                               

nov slovenski proizvod: 
olje pšeničnih kalčkov moleum 

 041 704 925
 natasa.marc@moleum.si
 www.moleum.si

Nataša Marc s.p.
Levstikova 31
5270 Ajdovščina

prehransko dopolnilo za: 

• zaščito celic pred negativnimi 
  posledicami stresa in optimalno  
  oskrbo s kisikom
• zdravo ožilje in srce
• zdravo in lepo kožo
• zdravo prostato
• hitrejšo regeneracijo mišic po 
  telesnem naporu
• zdrave kosti 
• zdravo rast in razvoj otrok
• zdrava jetra

prodajna mesta: 
Kromberk, Koper, Postojna, Ljubljana... SANOLABOR d.d. Ajdovščina: LEKARNA 
SONČEK, Nova Gorica: MEDIGO d.o.o., Vipava: MEDBIRO Marija Cotič s.p. 
Do konca leta vsak kupec Olja pšeničnih kalčkov Moleum 250 ml prejme darilo. 
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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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 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

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

Senčila Ralux d.o.o.
Ravnica 9/s
5251 Grgar
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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
• panelne zavese
• lamelne zavese
• steklene stene
• alu žaluzije
• roloji

• tende
• pergole
• bioklimatske  
  pergole
• komarniki
• plise zavese kupon

popust
10%

 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)

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

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

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

Izdelava in montaža stavbnega pohištva
Dolgoletna družinska tradicija z lastno proizvodnjo

POLKNA - ROLETE
okna-vrata polkna rolete
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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

 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.

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

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

 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

-velika izbira lesov, furnirjev
-po potrebi barvamo, lužimo
-kombinacija modernih materialov 
  z naravnimi
-individualni pristop
-svetovanje in izmera na domu
-vrhunski materiali
-tesno sodelovanje z domačimi 
   in tujimi arhitekti

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

V mesecu novembru in decembru akcija vrhunskih 
notranjih vrat. Količina omejena!

že od 
385€

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

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

• police, pragi, obrobe • pulti-kopalniški, kuhinjski 
• erte-okenski okvirji iz masivnih kamnov • stenske 
obloge • stopnice • tlaki- notranji in zunanji 
• vodnjaki in fontane • stebri • kamini • kopalniški 
izdelki • korita in lijaki • nagrobni spomeniki • darilni 
program • restavratorstvo • proizvodnja...

izdelava in montaža kamnitih izdelkov
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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 
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Letnik XXV ISBN 978-961-91231-8-8
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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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Po asfaltni cesti se odpravi-
mo navzdol med hišami in po 
okoli 150 m zavijemo desno proti 
zahodu do ceste, ki jo prečimo 
in preidemo na makadamsko 
pot. Ta se po približno 250 m 
razdeli na dva kraka: zavijemo 
levo ter nadaljujemo po tej poti 
vse do asfaltne ceste Ravni-
ca–Kromberk. Zavijemo desno, 
čez dobrih deset metrov smo na 
prelazu Vratca, kjer nas planin-
ski smerokaz usmeri desno na 
stezo proti vrhu Škabrijela. Dobro 
označena pot se sprva vzpenja 
po oskrbovalnem jarku in mimo 
kavern, ostalin 1. svetovne vojne, 
nato pa po gozdu vse do jase na 
vrhu. Tu nas pričakata spomenik 

vsem padlim na Škabrijelu in 
razgledni stolp. Pogled z njega 
se sprehaja po grebenih Julijskih 
Alp in Dolomitov, po planotah 
in ravnicah, po Tržaškem zalivu 
in obeh Goricah. Vračamo se po 
označeni stezi proti Ravnici. Na 
kratko prečimo širši kolovoz in se 
po gozdu spustimo vse do oznake 
Poti miru, ki nas usmeri levo. 
Preko pašnika, nad katerim kra-
ljujejo mogočni kostanji, pridemo 
do spomenika padlim slovenskim 
fantom v I. svetovni vojni. Od tu 
se ob robu  asfaltne ceste vrnemo 
na izhodišče.
www.novagorica-turizem.com
Turistična zveza TIC 
Nova Gorica 

Srednje zahtevno označeno pot 
pričnemo pri cerkvi v Ravnici. 
Potrebujemo športno obutev ali 
pohodne čevlje. Pot je dolga 4,3 km, 
prehodimo jo v 1 uri in 30 minutah.                                                              

ravnica–škabrijel–ravnica
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 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!

Velika izbira novoletnih lučk

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

• 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

 05 333 11 33
 pc.kromberk@inoxcenter.si
 www.inoxcenter.si
 www.pitt.si

Inox center d.o.o.
Partizanska ulica 55
5000 Nova Gorica

•INOX dimniki 
•INOX vijačni material
•Oprema za cisterne
•Prirobnice
•Ventili in spojke
•Vrvi in verige

•INOX pločevina, cevi, profili
•ALUMINIJ pločevina, cevi, profili
•Varilni materiali in orodja
  (elektrode, žice, varilni aparati, žage)
•Sredstva za zaščito in obdelavo inox     
  in aluminij materialov

inox aluminij 
inox ograjni sistem

stekleni nadstrešek inox dimniki

črpalke
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 031 331 056
 031 558 410
 vodoinstalacije.bavcon@gmail.com

Bavcon d.o.o
Ulica Gradnikove 
brigade 23
5000 Nova Gorica

 

  ogrevanje 
• montaža toplotnih črpalk, peči na drva ali pelete, 
  solarnih sistemov...
• montaža radiatorskega in talnega ogrevanja

  prezračevanje
• montaža centralnih prezračevalnih sistemov
 
  klimatizacija
• montaža klimatskih naprav, split in multisplit sistemov
 
  vodovodne inštalacije
• prenova vodovodnih in odtočnih cevi 
• montaža grelnikov sanitarne vode 

 041 455 635
 info@mnt-gj.si
 www.mnt-gj.si

MNT Jernej Gubaš s.p 
Laze 12, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici

• visoko učinkovita pri ogrevanju in 
   hlajenju, tudi kot edini vir gretja

• usmerjeno delovanje z analizo 
   prisotnosti ljudi v prostoru

• krmiljenje zračnega toka s  
   pomočjo dvojnih lamel

• tedenska nastavitev delovanja

• plazemski filtrirni sistem

• internetni vmesnik (opcijsko)

servis vseh znamk 
klimatskih naprav
Za nemoteno delovanje klimatskih 
naprav je potrebno redno vzdrževan-
je tudi v zimskem obdobju!

prednosti klimatske naprave

msz-fh:

 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
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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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