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 080 20 60
 kadri@vzajemna.si
 www.vzajemna.si

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z.
Vošnjakova ulica 2
1000 Ljubljana

LOKACIJA DELA:
• Poslovna enota Koper - poslovalnica Nova Gorica in Tolmin.

OPIS DELA:
• načrtovanje in izvajanje prodajnih ter promocijskih aktivnosti;
• negovanje prodajnega portfelja;
• izvajanje poprodajnih opravil.

OD KANDIDATOV PRIČAKUJEMO:
• V. raven izobrazbe;
• 6 mesecev delovnih izkušenj;
• zaželeno dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja;
• vozniški izpit B kategorije.

KAJ PONUJAMO:
• zaposlitev za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom;
• možnost izobraževanja, osebnega in strokovnega razvoja;
• prijetno in stimulativno delovno okolje.

Ste prodajno naravnani in 
ciljno usmerjeni?

Vam veliko pomeni fleksibilen 
delovni čas?

Radi delate z ljudmi in nimate 
težav s komunikacijo?

Vas novosti in spremembe 
motivirajo in vam predstavljajo 
priložnost za uspeh? 

Ponujamo vam odlično 
priložnost za osebni razvoj…

Zaposlimo
komercialista svetovalca 
(m/ž)

Zaposlujemo po načelu nediskriminatornosti in enakih možnosti.
Če se želite pridružiti naši ekipi in izpolnjujete navedene pogoje, 
vas vabimo, da se prijavite na elektronski naslov 
kadri@vzajemna.si najkasneje do srede, 4.5.2016.

Več o Vzajemni na www.vzajemna.si

SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 1. 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
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Pred hišo imam že več kot 
10 let staro vrtnico čajevko 
Opazila sem, da ima šibke 
nove poganjke, poleg tega pa 
se na njih takoj naselijo uši, 
ki jih dodatno obremenijo. 
Vsako leto jih dobro 
porežem, a odganjajo slabo. 
Kako jim lahko pomagam?

Pri obrezovanju čajevke je 
pomembno, da v posameznem 
grmu pustimo 3 do 5 
poganjkov, ki jih skrajšamo na 
3 do 5 očes. Na ta način gojimo 
čajevke za lepo cvetenje. 
Pomembno je, da vrtnice 
pred brstenjem pognojimo 
s Specialnim gnojilom za 
vrtnice, saj jim bomo tako 
zagotovili hranila za razvoj 
novih poganjkov in cvetov. Na 
mladih poganjkih se res hitro 
pojavijo uši, ki s sesanjem 
rastlinskih sokov poškodujejo 
poganjke in okrnijo rast 
rastline. Poleg tega pa so 
tudi prenašalci bolezni in je 
pomembno, da ukrepamo takoj 
in jih poškropimo z naravnim 
sredstvom Flora kenyatox 
verde, ki deluje kontaktno in 
jih učinkovito uniči. 

V vrtu imam veliko polžev. 
Redno jih pobiram, vendar 
se jih ne znebim. Sadim tudi 
zelje, cvetačo in brokoli. 
Kam jih saditi in kako 
pognojiti? Sadike solate, ki 
sem jih kupila, so postale 
čudne, spodaj je bila bela 
prevleka.

V toplem in vlažnem vremenu 
veliko težav povzročajo polži, 
ki jih ustavimo z za njih 
slastnimi peletami arion+. 

V vrtu jih nastavimo na 
podstavek, zunaj vrta pa jih 
potrosimo na območjih, kjer 
polži prihajajo v zelenjavni 
vrt. Ob nizkih temperaturah 
vrtnine krepimo s pripravkom 
vito. Za dognojevanje sadik 
zelja, cvetače in brokolija pa 
uporabimo tekoče organsko 
gnojilo iz morskih alg bio vrt, 
kasneje v maju ga uporabimo 
tudi za dognojevanje plodovk. 
Sadike solate, ki ste jih kupili, 
so bile že v trgovini okužene 
s solatno plesnijo. Zato so 
kasneje v vrtu tudi verjetno 
propadle. Solato proti solatni 
plesni krepimo s pripravkom 
na osnovi njivske preslice 
natur-f. Če se na bobu pojavijo 
uši, ga čim prej poškropimo z 
ekološkim pripravkom Flora 
kenyatox verde.

Razmišljam o novi podobi 
balkonov. Rada bi poizkusila 
nekaj drugačnega. V korita 
bi vključila tudi zelenjavo 
in dišavnice.  Je to dobra 
odločitev? 

Pri zasaditvi ni glavnih 
pravil, skoraj vse je dovoljeno. 
Kombinirate lahko nizki 
češnjev paradižnik, drobnjak 
in viseče pelargonije. 
Poizkusite lahko tudi s solato, 
meto in okrasnim krompirjem. 
Skupaj sodijo tudi peteršilj, 
povešavi rožmarin in viseči 
slak. V vaše kreativne 
zasaditve lahko vključite 
tudi kodrolistni ohrovt, 
raznobarvno blitvo, feferone, 
baziliko, špinačo, pehtran, 
novogvinejsko vodenko, blitvo, 
žajbelj, verbeno in veliko 
drugih zelišč in vrtnin. Seveda 

je treba mlade nežne rastline 
balkonskih rastlin pred 
mrazom postaviti v zavetje 
zidu, pazimo tudi, da sonce ne 
posmodi nežnih poganjkov. 
Za sajenje uporabite visoko 
kakovostno pet komponentno 
zemljo balkonia. Pred stresom 
po presajanju in izpostavljanju 

neugodnim razmeram jih 
zalijemo  z vitaminskim 
kompleksom vita, ki stimulira 
tudi rast, rastline pa so bolj 
odporne. Balkonske cvetlice 
na prosto postavimo maja, po 
možnosti v oblačnem vremenu.
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: 
vrtnice, polži, nova podoba balkonov
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www.kalia.si 
www.navrtu.si

www.semenarna.si

Semenske vrečke 
Semenarna Ljubljana 

VSI FIŽOLI

ZEMLJA ZA PRESAJANJE 
TERRA BRILL 

Redna cena: 11,79

9,43
 

akcijska ponudba traja do 3.5.2016.

70 L

Kupon je unovčljiv 
do 30.4.2016 

v vrtnih centrih 
Kalia v Šempetru 

pri Gorici, 
novi Gorici in 

ajdovščini.

   KUPON

-20%
70 L

SIvkA 
Lavandula officinalis 

v loncu p. 18 cm

Redna cena: 6,99
CENA kLuB kALIA

 

4,89

- 30 %

- 30 %
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Nova Gorica | Industrijska cesta 6 | 5000 Nova Gorica
Šempeter pri Gorici | Vrtojbenska 79 | 5290 Šempeter pri Gorici
Ajdovščina | Goriška cesta 64 | 5270 Ajdovščina

domači njoki s sirom

Krompir olupimo, narežemo, operemo v vroči vodi, da 
odplaknemo škrob. Približno 20 minut ga kuhamo nad 
soparo. Posebej segrejemo 5 litrov vode, v kateri bomo 
kuhali njoke. Rahlo jo osolimo.  Še vroč krompir spasiramo 
z ročno pasirko ali pretlačimo z ročno tlačilko. Mlačnemu 
krompirju dodamo maščobo, sol, presejano moko in zdrob. 
Polovico zmesi dodamo v drugo skledo, dodamo polovico 
jajc in s kuhalnico zamesimo precej trdo testo. Zmesimo 
hitro, da se nam masa ne zvodeni. Iz testa naredimo debel 
svaljek, ki ga narežemo na manjše kose iz njih pa majhne 
njoke. Lahko jih delamo kar s kleščami za sladoled. Lonec 
z vročo vodo odmaknemo, vanjo zložimo prvi del njokov, 
premešamo in ko priplavajo na vrh jih kuhamo še 10 minut. 
Njoke s cedilom poberemo iz vode in položimo v toplo 
maslo, prilijemo še malo vrele vode, v kateri so se kuhali 
njoki in še vroče potresemo s parmezanom ali naribano 
gorgonzolo. Njoke pripravimo še iz druge polovice krompir-
jeve mase.

nasvet: Njoki bodo še okusnejši, če skuhamo krompir v 
olupku, ga olupimo in spasiramo. Postopek priprave pa bo 
tako nekoliko daljši.
041 748 972 | info@emilijapavlic.si 

• 1 kg olupljenega krompirja
• ščepec soli,
• 3 žlice oljčnega olja
• košček masla
• 30 dag ostre moke
• 20 dag ekološkega 
   pšeničnega zdroba
• 2 jajci
• 1 rumenjak
• parmezan ali naribana 
   gorgonzola

5 oseb
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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

 031 377 583
 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)

• 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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 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 1m/sek.

Garažna vrata za nizkoenergijske stavbe: debelina panela 60mm, koeficient toplotne prevodnosti
panela U=0,37W/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

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
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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...

 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

 041 412 982
 www.proambient.si

ProAmbient d.o.o.
Partizanska 55
5000 Nova Gorica
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Če ima izdelek napako, zakon 
določa pravila, na podlagi 
katerih ima potrošnik pravico 
izbirati, ali zahteva vračilo 
kupnine, vračilo dela kupnine 
v sorazmerju z napako, zame-
njavo izdelka za nov in brez-
hiben izdelek ali pa popravilo 
izdelka. To so vaše pravice, če 
uveljavljate stvarno napako. 
Stvarno napako lahko uvelja-
vljate pri nakupu katerega koli 
izdelka, če ne deluje, nima 
lastnosti, ki bi jih moral imeti, 
ali kako drugače ni skladen 
s pogodbo. Pri t. i. tehničnih 
izdelkih pa lahko uveljavljate 
tudi pravice z naslova garan-
cije. Pravila o garanciji za 
brezhibno delovanje izdelka 
so posebnost našega zakona. 
Če se tehnični izdelek pokvari, 
torej lahko izbirate, ali želite 
uveljavljati stvarno napako 
ali garancijo. 

Katero pot boste izbrali, se 
morate odločiti, preden se od-
pravite do trgovine, v kateri ste 
kupili izdelek! Če boste izdelek 
oddali na servis v garancijsko 
popravilo, si ne boste mogli več 
premisliti in zahtevati pravic, ki 
bi vam pripadale, če bi se odlo-
čili uveljavljati stvarno napako. 

garancija
Garancija je obveznost, s katero 
se podjetje zaveže, da vam bo 
izdelek brezplačno popravilo, 
zamenjalo ali vrnilo kupni-
no, kadar izdelek ne deluje 
brezhibno ali nima lastnosti, 
navedenih v garancijskem listu 
ali oglaševalskem sporočilu. 
Garancijo lahko uveljavljate za 
tiste izdelke, za katere je garan-
cija obvezna, in pa za tiste, za 
katere je bila dana prostovoljna 

garancija. Obrnete se na garan-
ta (proizvajalca, uvoznika ali 
prodajalca) oziroma na enega 
od pooblaščenih servisov, ki je 
naveden na garancijskem listu. 

Za katere izdelke mora biti 
izdana garancija? 
Poseben Pravilnik določa, da je 
garancija za obdobje najmanj 
enega leta po nakupu obvezna 
za izdelke za gospodinjsko 
uporabo (npr. električne na-
prave, tehtnice, ure, glasbila), 
kmetijske stroje in naprave, iz-
delke avtomobilske in podobne 
industrije (npr. otroški vozički 
in avtosedeži, kolesa, gume, 
akumulatorske baterije), proi-
zvode s področja informacijske 
tehnologije, radiokomunikacij, 
avdio- in videotehnike (npr. 
računalniki, televizorji, naviga-
cijske naprave, radijski spre-
jemniki), športno opremo in 
rekvizite (tiste, ki imajo lastnost 
mehanizma, tudi športno in lo-
vsko orožje), elektromedicinske 
pripomočke, namenjene osebni 
rabi, gasilne aparate in male 
komunalne čistilne naprave. 

Pravice, če uveljavljate garan-
cijo: 45 dni za popravilo.
Če ima kupljen izdelek napako 
in je v garanciji, lahko prven-
stveno zahtevate odpravo na-
pak (popravilo). Šele če napake 
niso odpravljene v skupnem 
roku 45 (delovnih) dni, vam 
mora proizvajalec zamenjati iz-
delek z enakim, novim in brez-
hibnim izdelkom. Če tega ne 
stori, lahko pogodbo razdrete 
in zahtevate vrnitev kupnine ali 
pa zahtevate znižanje kupnine, 
če se odločite, da boste izdelek 
kljub napakam obdržali. 

Večkratno popravilo, napake 
pa se ponavljajo? 
»Moj 5 mesecev star telefon je že 
četrtič na servisu, kljub večkra-
tnemu popravilu pa napaka še ni 
odpravljena. Lahko zahtevam nov 
telefon?«
Zakon določa, da je skupen rok za 
odpravo napak 45 dni, o številu 
popravil znotraj tega roka pa za-
kon ne govori. Če je bil izdelek na 
popravilu že večkrat, seštejte vse 
dni, ko je bil na servisu, vključno 
s sobotami, nedeljami in prazniki. 
Le če seštevek vseh dni presega 45 
dni, lahko zahtevate, zamenjavo 
zamenjajo z enakim, novim in 
brezhibnim.

stvarna napaka 
Stvarno napako lahko uveljavljate 
izključno pri prodajalcu. Izdelek 
ima stvarno napako, če nima:
- lastnosti, ki so potrebne za nje-
govo normalno rabo;
- lastnosti, ki so potrebne za 
posebno rabo, za katero ga kupec 
kupuje, ki pa je bila prodajalcu 
znana oziroma bi mu morala biti 
znana;
- lastnosti in odlik, ki so bile izrec-
no ali molče dogovorjene oziroma 
predpisane;
- če je prodajalec kupcu izročil 
izdelek, ki se ne ujema z vzorcem 
ali modelom.
Lahko jo uveljavljate pri naku-
pu katerega koli izdelka, če ne 
deluje, če nima lastnosti, ki bi jih 
moral imeti, ali kako drugače ni 
skladen s pogodbo. 

Ko uveljavljate stvarno napako, 
lahko sami izbirate med štirimi 
pravicami, ki jih določa Zakon o 
varstvu potrošnikov: odpravo na-
pake, zamenjavo blaga z novim, 
brezhibnim, vrnitev dela plačane-
ga zneska v sorazmerju z napako 
ali vračilo plačanega zneska.

V kolikšnem času lahko uvelja-
vljate stvarno napako? 
O napaki morate prodajalca 
obvestiti v roku dveh mesecev 
od dneva, ko ste napako odkrili. 
Svoje pravice lahko uveljavljate 
v največ dveh letih od prevzema 
izdelka. To velja za nove izdelke. 
Če ste kupili rabljen izdelek, 
lahko stvarno napako uveljavljate 
v največ enem letu od prevzema 
izdelka. 

Prodajalec mora odgovoriti v 
8 dneh.
Če prodajalec prizna obstoj 
napake, mora zahtevku ugoditi v 
osmih dneh po prejemu reklama-
cije. Tudi če se z reklamacijo ne 
bo strinjal, vam mora odgovoriti 
v roku osmih dni. Če v navede-
nem roku ne dobite odgovora na 
reklamacijo, lahko podate prijavo 
na Tržni inšpektorat RS, ki lahko 
podjetju zaradi opustitve odgovo-
ra izreče globo. 

težave v praksi
Prodajalec namesto vračila 
kupnine ponuja dobropis.
"V naglici sem kupila športno 
majico. Razstavljena majica je 
bila premajhna, zato sem proda-
jalko prosila za enako, vendar 
za eno številko večjo. Prodajalka 
mi jo je zapakirala, doma pa sem 
ugotovila, da je bila strgana. Maji-
co sem naslednji dan reklamirala 
v trgovini, namesto vračila kupni-
ne pa so mi ponudila dobropis, 
kar mi ne ustreza.” 

Ker je trgovec reklamaciji 
stvarne napake na izdelku ugodil, 
napako je torej priznal, je dolžan 
reklamacijo rešiti tako, kot mu 
to nalaga zakon. Med štirimi 
zakonskimi pravicami izbira 
potrošnik, ne trgovec. In če je 
potrošnik izbral vračilo kupnine, 
mora trgovec to upoštevati in mu 
vrniti denar. Dobropis ne šteje kot 
vračilo kupnine. 

Kam se pritožite? 
Če naletite na težave pri uvelja-
vljanju pravic z naslova garan-
cije ali stvarne napake, lahko za 
pomoč pri reševanju reklamacije 
zaprosite Tržni inšpektorat RS, 
člani ZPS pa lahko za nasvet 
seveda pokličete tudi v pravno 
pisarno ZPS.

Kako uveljavljate stvarno napa-
ko, garancijo? 
Ne glede na to, ali uveljavljate 
stvarno napako ali garancijo, 
shranite dokazilo, kdaj ste oddali 
zahtevek. Če boste prodajalca 
seznanili z reklamacijo osebno, 
vam mora izdati potrdilo o spre-
jeti reklamaciji. Na ta način boste 
lahko dokazovali, kdaj je potekel 
8- oz. 45-dnevni rok. 
Zveza potrošnikov Slovenije  

Kupili ste televizor, ko ste ga doma 
hoteli prižgati, pa ste ugotovili, 
da ne dela. Odnesli ste ga nazaj v 
trgovino, kjer so vas napotili na 
servis, da bo televizor popravil. Pa 
veste, da to ni edina možnost, ki jo 
imate na izbiro?                                                                  

pravice potrošnikov: stvarna napaka ali garancija?
izberite vi, ne trgovec!
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• ZPStest sesalnikov: 
   Z vrečko ali brez?! 
• ZPStest sijalk: 
   LED sijalke učinkovitejše, 
   a tudi med njimi so ogromne razlike. 
• mikrovalovne pečice: 
   Razbijamo mite o sevanju!
• za dobro spanje: 
   Kako izberemo vzmetnico.
• ZPStest pomivalnih strojev: 
   Pri pomivanju stroj že premagal človeka.
• ZPStest sredstev za strojno 
  pranje posode: 
   Velike razlike v cenah.

Na 24 straneh 
lahko preberete

Moj dom, moje svetišče

Slovencem lastništvo nepremičnine 
tradicionalno veliko pomeni. Predstavlja cilj, 
ki si ga zastavljajo mlade družine, pari in 
posamezniki. A stanovanje postane dom, ko 
ga uredimo, opremimo, napolnimo s svojo 
energijo…, ko se v njem počutimo – DOMA. 

Zato smo v tokratni promocijski reviji 
ZPStest DOMA za vse tiste, ki ZPS še 
ne poznajo, zbrali in objavili rezultate 
primerjalnih testov in praktične nasvete, 
ki jih sicer naši člani lahko prebirajo vsak 
mesec v edini neodvisni reviji za potrošnike, 
ki izhaja že 25 let. Vse te informacije lahko 
bistveno spremenijo vaš življenjski slog, 
pocenijo in olajšajo gospodinjska opravila, 
zato jih velja prebrati, si jih zapomniti in ob 
nakupu tudi upoštevati.

Posebna številka revije ZPStest, tematska revija ZPStest DOMA je zbir izbranih primerjalnih testov 
z rezultati in praktičnih nasvetov, ki jih je Zveza potrošnikov objavila v edini reviji za potrošnike. 
Neodvisne teste smo potrošniške organizacije opravile v certificiranih laboratorijih, testirane 
izdelke pa smo anonimno kupili v maloprodaji. To je porok, da rezultatom testiranja lahko zaupate. 

Želite prejeti brezplačen izvod posebne številke revije ZPStest DOMA?
Zveza potrošnikov Slovenije vam podarja izvod posebne revije na 24 straneh. 

 Vaš zahtevek za prejem brezplačne revije podate na 
www.zps.si ali na www.bit.ly/ZPStestDOMA 

• ZPStest sredstev za pranje 
   barvastega perila: 
   V boju z madeži večina padla.
• za dobro jutro:
   Sveže pripravljen kozarec soka.
• podaljšana garancija: 
   Po meri trgovca ali kupca.
• ali ste vedeli: 
   Kdaj zastarajo računi?
• dobavitelji energije: 
   Zvestoba se vedno ne splača.
• zanesljivost gospodinjskih     
  aparatov: 
   So najboljši najdražji?
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Sem pooblaščeni monter/serviser 
klimatskih naprav z obrtnim do-
voljenjem, potrdilom ministrstva 
za okolje in prostor in spričeva-
lom o usposobljenosti za ravnanje 
s klimatskimi napravami v deljeni 
izvedbi, brez katerega ravnanje s 
klimatskimi napravami v deljeni 
izvedbi  ni zakonito. Že 13 let 

opravljam dejavnost, predvsem 
na področju goriške regije. Redno 
se izobražujem, zato lahko sve-
tujem pri izbiri najprimernejšega 
modela, ki ustreza vašim željam 
in potrebam ter priporočam 
ustrezno namestitev v prostoru. 
K Vam pridem na ogled, kjer Vam 
predstavim celotno ponudbo. 

S pomočjo prospekta in cenika 
skupaj izberemo model napra-
ve glede na potrebe, tehnične 
karakteristike in cenovni razred 
ter določimo najustreznejši kraj 
namestitve zunanje in notranje 
enote. Kot pooblaščeni izvajalec 
opravim preizkus tesnosti siste-
ma, napravo zaženem, preizkusim 
in potrdim garancijski list, izro-
čim Vam navodila za uporabo, a 
hkrati opravim tudi kratko šolanje 
o pravilni rabi, kar je pomembno 
predvsem z vidika poznavanja 
funkcij delovanja (podučim Vas o 
uporabi daljinskega upravljalni-
ka),  hitrega reševanja težav (na 
kaj je potrebno biti pozoren) in za-
vedanja o pomembnosti rednega 
čiščenja filtrov. 
Če že imate klimatsko napravo, je 
sedaj ravno pravi čas za čiščenje 
filtrov in preizkus delovanja 
naprave, da bo naprava dobro 
pripravljena na poletno vročino. 
Je pa tudi idealni čas za nakup 
in dogovore o vgradnji klimatske 

naprave po predsezonski ceni. 
MITSUBISHI ELECTRIC posebej 
priporočam. Imajo asortiman 
različnih tipov in modelov naprav 
za različne uporabnike, razmerje 
med ceno in kvaliteto je idealno 
pri vseh modelih, od najcenejšega 
do najdražjega. Opravljam tudi 
vzdrževanje in servise po naroči-
lu. Vabljeni, da si ogledate mojo 
spletno stran ali me pokličete.   
Jernej Gubaš     

za ustrezno klimatiziran prostor

Sem pooblaščeni monter/serviser 
klimatskih naprav z obrtnim do-
voljenjem, potrdilom ministrstva 
za okolje in prostor in spričeva-
lom o usposobljenosti za ravnanje 
s klimatskimi napravami v deljeni 
izvedbi, brez katerega ravnanje s 
klimatskimi napravami v deljeni 
izvedbi  ni zakonito. Že 13 let 

opravljam dejavnost, predvsem 
na področju goriške regije. Redno 
se izobražujem, zato lahko sve-
tujem pri izbiri najprimernejšega 
modela, ki ustreza vašim željam 
in potrebam ter priporočam 
ustrezno namestitev v prostoru. 
K Vam pridem na ogled, kjer Vam 
predstavim celotno ponudbo. 

S pomočjo prospekta in cenika 
skupaj izberemo model napra-
ve glede na potrebe, tehnične 
karakteristike in cenovni razred 
ter določimo najustreznejši kraj 
namestitve zunanje in notranje 
enote. Kot pooblaščeni izvajalec 
opravim preizkus tesnosti siste-
ma, napravo zaženem, preizkusim 
in potrdim garancijski list, izro-
čim Vam navodila za uporabo, a 
hkrati opravim tudi kratko šolanje 
o pravilni rabi, kar je pomembno 
predvsem z vidika poznavanja 
funkcij delovanja (podučim Vas o 
uporabi daljinskega upravljalni-
ka),  hitrega reševanja težav (na 
kaj je potrebno biti pozoren) in za-
vedanja o pomembnosti rednega 
čiščenja filtrov. 
Če že imate klimatsko napravo, je 
sedaj ravno pravi čas za čiščenje 
filtrov in preizkus delovanja 
naprave, da bo naprava dobro 
pripravljena na poletno vročino. 
Je pa tudi idealni čas za nakup 
in dogovore o vgradnji klimatske 

naprave po predsezonski ceni. 
MITSUBISHI ELECTRIC posebej 
priporočam. Imajo asortiman 
različnih tipov in modelov naprav 
za različne uporabnike, razmerje 
med ceno in kvaliteto je idealno 
pri vseh modelih, od najcenejšega 
do najdražjega. Opravljam tudi 
vzdrževanje in servise po naroči-
lu. Vabljeni, da si ogledate mojo 
spletno stran ali me pokličete.   
Jernej Gubaš     

za ustrezno klimatiziran prostor

Dvojne lamele razdelijo zrač-
ni tok in ga usmerijo v levo in 
desno stran, zato ta ne pre-
haja le skozi široko osrednje 
območje, pač pa se istočasno 
dovaja do oseb v dveh različ-
nih conah.

Dvojne lamele

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

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

Prednosti klimatske naprave 

MSZ-FH:

-	 visoko	učinkovita	pri	hlajenju	in	

ogrevanju,	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)

Dvojne	lamele	razdelijo	zrač-
ni	tok	in	ga	usmerijo	v	levo	in	
desno	 stran,	 zato	 ta	 ne	 pre-
haja	 le	 skozi	 široko	osrednje	
območje,	pač	pa	se	istočasno	
dovaja	do	oseb	v	dveh	različ-
nih	conah.

Dvojne lamele

Dvojne lamele razdelijo zrač-
ni tok in ga usmerijo v levo in 
desno stran, zato ta ne pre-
haja le skozi široko osrednje 
območje, pač pa se istočasno 
dovaja do oseb v dveh različ-
nih conah.

Dvojne lamele
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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.

• podzemni pe rezervoarji od 
1000 l do 100000 l
• povozni do 12,5 t 
• ostala oprema: filtri za deževnico, 
črpalke, priključki...

zbiranje in 
uporaba deževnice

• visok učinek čiščenja • ni elek-
tričnih komponent v rezervoarju • 
praznjenje na 3 leta • nizka poraba 
energije • minimalni stroški vzdrže-
vanja • v povoznem pe ali betonskem 
rezervoarju • že danes pripravljeni 
na prihodnost • proizvajalec nem-
ško podjetje graf •

biološke 
čistilne naprave

• rešitev za vse, ki se ne

 morejo gravitacijsko priključiti

 na javno kanalizacijsko omrežje 
• različne velikosti in zmogljivosti •

predčrpalni jaški 
za odpadne vode

• uporaba povsod, kjer 
se v iztočnih vodah pojavljajo 
maščobe, olja ali nevarne lahke 
tekočine • po standardu en 858-1, 
en 858-2, en 1825 •

lovilci olj in 
maščob

Prihranite 
pri mesečnih 

stroških!

Zbirajte in uporabljajte deževnico
   ter prihranite do 50% pitne vode

 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!

 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.

Sem pooblaščeni monter/serviser 
klimatskih naprav z obrtnim do-
voljenjem, potrdilom ministrstva 
za okolje in prostor in spričeva-
lom o usposobljenosti za ravnanje 
s klimatskimi napravami v deljeni 
izvedbi, brez katerega ravnanje s 
klimatskimi napravami v deljeni 
izvedbi  ni zakonito. Že 13 let 

opravljam dejavnost, predvsem 
na področju goriške regije. Redno 
se izobražujem, zato lahko sve-
tujem pri izbiri najprimernejšega 
modela, ki ustreza vašim željam 
in potrebam ter priporočam 
ustrezno namestitev v prostoru. 
K Vam pridem na ogled, kjer Vam 
predstavim celotno ponudbo. 

S pomočjo prospekta in cenika 
skupaj izberemo model napra-
ve glede na potrebe, tehnične 
karakteristike in cenovni razred 
ter določimo najustreznejši kraj 
namestitve zunanje in notranje 
enote. Kot pooblaščeni izvajalec 
opravim preizkus tesnosti siste-
ma, napravo zaženem, preizkusim 
in potrdim garancijski list, izro-
čim Vam navodila za uporabo, a 
hkrati opravim tudi kratko šolanje 
o pravilni rabi, kar je pomembno 
predvsem z vidika poznavanja 
funkcij delovanja (podučim Vas o 
uporabi daljinskega upravljalni-
ka),  hitrega reševanja težav (na 
kaj je potrebno biti pozoren) in za-
vedanja o pomembnosti rednega 
čiščenja filtrov. 
Če že imate klimatsko napravo, je 
sedaj ravno pravi čas za čiščenje 
filtrov in preizkus delovanja 
naprave, da bo naprava dobro 
pripravljena na poletno vročino. 
Je pa tudi idealni čas za nakup 
in dogovore o vgradnji klimatske 

naprave po predsezonski ceni. 
MITSUBISHI ELECTRIC posebej 
priporočam. Imajo asortiman 
različnih tipov in modelov naprav 
za različne uporabnike, razmerje 
med ceno in kvaliteto je idealno 
pri vseh modelih, od najcenejšega 
do najdražjega. Opravljam tudi 
vzdrževanje in servise po naroči-
lu. Vabljeni, da si ogledate mojo 
spletno stran ali me pokličete.   
Jernej Gubaš     

za ustrezno klimatiziran prostor

Dvojne lamele razdelijo zrač-
ni tok in ga usmerijo v levo in 
desno stran, zato ta ne pre-
haja le skozi široko osrednje 
območje, pač pa se istočasno 
dovaja do oseb v dveh različ-
nih conah.

Dvojne lamele

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

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

Prednosti klimatske naprave 

MSZ-FH:

-	 visoko	učinkovita	pri	hlajenju	in	

ogrevanju,	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)

Dvojne	lamele	razdelijo	zrač-
ni	tok	in	ga	usmerijo	v	levo	in	
desno	 stran,	 zato	 ta	 ne	 pre-
haja	 le	 skozi	 široko	osrednje	
območje,	pač	pa	se	istočasno	
dovaja	do	oseb	v	dveh	različ-
nih	conah.

Dvojne lamele

Dvojne lamele razdelijo zrač-
ni tok in ga usmerijo v levo in 
desno stran, zato ta ne pre-
haja le skozi široko osrednje 
območje, pač pa se istočasno 
dovaja do oseb v dveh različ-
nih conah.

Dvojne lamele
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Zanimiv je ogled Šempasa, ki 
se je razvil iz protiturškega 
tabora. Zanimivi so dvorec 
Mainardi, dvorec plemičev Vo-
ccanijev in baročna cerkev sv. 
Silvestra. V Šmihelu je vredna 
ogleda cerkev sv. Mihaela, Oze-
ljan ponuja ogled vile Zuccatto 
s parternim vrtom, v Vitovljah 
pa ne gre izpustiti cerkve sv. 
Petra in cerkve sv. Marije. 
Ustavite se tudi v Oseku, kjer 
lahko občudujete stoletno 
lipo, ki jo vaščani imenujejo 
»lipa sredi sveta«. Pot ponuja 
čudovite razglede še zlasti, ko 
se vzpenjamo od Vitoveljske 
cerkve preko visokega zidu na 
Sekulak. Vmes, od tu do tam, 
mozaične vzorce rišejo obsežni 
vinogradi in sadovnjaki. Pod 
seboj lahko občudujemo Vipa-
vsko dolino, Kras ter Goriško 
pokrajino vse do Gradeža.
Pot od Lijaka do Sekulaka 
razkriva lepote naravne in kul-
turne dediščine, odstira zgo-
dovinske spomine in odkriva 
skrivnosti, ponuja duhovnost, 
zahteva od nas energijo, a nam 
jo tudi vrača. Vodi nas mimo 
številnih znamenitosti, toda 
tudi po spokojnih, skritih ko-

tičkih. Speljana je domiselno, 
za različne okuse in zanima-
nja. V pobočnem delu zahteva 
od nas nekoliko večjo telesno 
pripravljenost, v dolinskem 
delu je sprehajalna. Začetke 
poti označujejo informativne 
table z zemljevidom območja, 
posamezne tematske posta-
je pa stebrički, opremljeni s 
teksti in kažipoti s časovnimi 
razdaljami do sosednjih postaj.
Turistična zveza TIC Nova 
Gorica v sodelovanju s Krajev-
nimi skupnostmi in turistič-
nimi društvi Ozeljan - Šmihel, 
Šempas in Osek – Vitovlje v 
nedeljo, 8. maja 2016, ob 9.00 
organizira Pohod po tematski 
energijski pešpoti od Lijaka 
do Sekulaka. Na pohodu 
bomo spoznavali naravno in 
kulturno dediščino tega ob-
močja ter okusili kulinarične 
dobrote značilne za te kraje. 
Štartnina znaša 5 €, vključuje 
toplo malico in napitke. V pri-
meru slabega vremena pohod 
odpade. Več informacij na: 
www.novagorica-turizem.com
Turistična zveza TIC 
Nova Gorica 

energijska tematska pešpot 
od lijaka do sekulaka

Dobro označena pešpot od Lijaka 
do Sekulaka je speljana od 
Šmihela, Ozeljana, Šempasa in 
Vitovelj do Oseka in je zasnovana 
tako, da si sami izberemo 
odsek in smer glede na telesno 
pripravljenost in zanimanje. 
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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

Pomladi pogosto omenjamo 
spomladansko utrujenost, čeprav 
v medicinski terminologiji nima 
oznake bolezni. Opisujemo jo kot 
začasno motnjo oziroma spre-
membo v razpoloženju posame-
znika, ki jo spremlja občutek, da 
smo brez energije, preutrujeni, 
leni, nemirni, vrtoglavi, z glavobo-
lom in bolečinami v sklepih, raz-
dražljivi in zdolgočaseni. Želimo si 
le spati, počivati, spati, spati...

Pravega vzroka za pojav pomla-
danske utrujenosti pravzaprav 
ne poznamo. Opisane so številne 
bolj ali manj teoretične razlage, 
še najbolj prepričljiva je razlaga 
v povezavi s hormoni. Melatonin, 
»spalni« hormon, je glavni pozi-
mi, ko so dnevi kratki in noči dol-
ge. Takoj, ko se dnevi podaljšajo, 
prevlada delovanje tako imenova-
nega »hormona sreče«, serotoni-
na in koncentracija melatonina 

se posledično zmanjša. Prav to 
menjavanje, dveh hormonov 
naše telo občuti kot neke vrste 
izčrpanost, muhavost, čemernost, 
sitnost. Kmalu po tem, ko se raven 
serotonina uravnovesi, stabilizira, 
se popravi tudi naše razpoloženje. 
Napolnimo se z energijo, čutimo 
se »žive« in v gibalnem sistemu 
začutimo novo vitalnost. Naš 
organizem se istočasno prilagaja 
tudi z zvečanim sproščanjem 
endorfinov, z več testosterona in 
estrogena (spolna hormona) ter se 
tako poveča  tudi želja po spolno-
sti (pri živalih paritveni nagon). 

Spremembe vremenskih po-
javov (kot so menjavanje dežja, 
sonca, občasno še snega), neredko 
povzročajo vremensko občutljivim 
ljudem dodatne težave. Zaznajo 
jih kot stres. V zgodnji pomladi so 
izrazite tudi temperaturne spre-
membe. Ko se zveča zunanja (in 
telesna) temperatura, pade tlak in 
žile se razširijo. Počutje: zaspano.  

Sprememba porabe in izkoristka 
energije igra pomembno vlogo. 
Pozimi organizem teži h kopičenju 
zalog energije (za vzdrževanje 
in uravnavanje telesne tempera-
ture) in potrebuje več kalorij (iz 
maščob ter ogljikovih hidratov), 
kot spomladi. V fazi prej opisanih 
»hormonskih premen« zgodnje 
pomladi, pa potrebujemo več 
vitaminov in beljakovin.

Vsak po svoje rešuje spremembo 
počutja ob pomladanski utrujeno-
sti in vsak med nami pozna svoj, 
lastni način življenja, obnaša-
nja, hranjenja in užitka. Izmed 
številnih rešitev, kako se izogniti 
prevelikemu negativnemu vplivu 
spomladanske utrujenosti, naj na-
štejem: hitro hojo ali sprehod več-
krat tedensko, pravilno, uravnote-
ženo, z vitamini polno prehrano, 
meditacijo s pravilnim dihanjem 
ter krepčilen nočni spanec. 
Mojca Miholič, dr. med, specia-
listka družinske medicine. 

spomladanska utrujenost:
naj vas pomlad ne razočara, pač pa čim bolj očara!

Vsa aktivna, živa bitja občasno 
začutimo utrujenost. Običajno si v 
takih trenutkih vzamemo »čas zase« 
in utrujenost mine. Vendar nas že 
krajša obdobja utrujenosti lahko 
ustavijo pred vsakodnevnimi užitki in 
zdi se nam, da življenje teče mimo nas. 
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Stresni odziv je samodejna 
reakcija, ki se sproži večkrat še 
preden se zavemo, kaj se v resni-
ci dogaja okoli nas. Ko možgani 
zaznajo grožnjo – nevarne oko-
liščine, veliko delovno preobre-
menitev, pomemben pogovor, 
izpit, prevaro ali kaj drugega, 
kar nas razjezi ali vznemiri, 
odpošljejo kemične prenašalce 
sporočil, da pripravijo telo na 
stanje, potrebno za boj ali beg. 
V telesu se sprožijo hormonske 
in presnovne spremembe, ki 
morajo pomagati pri premago-
vanju izziva. Vse spremembe 
predstavljajo pripravo telesa na 
takojšnjo reakcijo. Ker se pravi-
loma ta ne zgodi, temveč ostane-
mo obvladani, vse biokemične 
reakcije zelo obremenijo telesne 
organe, povzročajo izčrpanost 
in telesni ali duševni zlom.  
Zviša se srčni utrip in krvni tlak 
ter telesna temperatura. Če se 
to stanje pogosto pojavlja ali 
traja dlje časa, je naše zdravje v 
nevarnosti. Pojavijo se različne 
motnje in bolezenska stanja: 
glavobol, rana na želodcu ali 
dvanajstniku, tiščanje v prsih, 
ulcerozni kolitis, težko dihanje, 
visok krvni tlak, luskavica, 
izpuščaji, neurodermitis, slad-
korna bolezen, pa tudi prispeva 
k hujšim boleznim kot so: rak, 
srčni infarkt ali možganska kap.

Zdravstvene raziskave ka-
žejo na velik pomen ohranitve 
nadzora  nad svojim okoljem 
in svojim odzivanjem na stres. 
Bolj ko je ta nadzor trden, bolj 

koristi imunskemu sistemu in 
srcu.  Pri angleški raziskavi so 
ugotovili najslabše zdravje srca 
pri uradnikih, ki so bili najmanj 
samostojni pri svojem delu 
in so imeli najmanjši nadzor.                                                                
Če ljudem torej omogočimo, 
da sodelujejo pri odločitvah o 
svojem delu, jim ublažimo stres, 
ki ga povzroča delo, s čimer 
izboljšamo zdravje srca in ožilja 
ter imunskega sistema.

V prostem času je potrebno 
poskrbeti za trdnejše psihofizič-
no stanje, da tako dvignemo svoj 
prag za stres. To najboljše uredi-
mo z redno rekreativno vadbo, 
zdravo prehrano ter različnimi 
metodami sproščanja.

moč smeha in veselja
Že pregovorno je smeh polovica 
zdravja, je naravna metoda 
zdravljenja brez stranskih učin-
kov. Smeh zmanjšuje stresna 
hormona, kortizol in adrenalin, 
povečuje pa hormone dobrega 
počutja, kot so endorfini. Drži 
nas v neposrednem stiku s 
sedanjimm trenutkom.  Pomaga 
nam spremeniti svoje poglede 
na preizkušnje in negativne 
dogodke v bolj pozitivni luči.  
Izkoristimo proste dneve za 
veliko druženja s smehom.                                               
Zasmejmo se vsaj desetkrat 
dnevnotako, da se nam trese 
trebuh. Raziskovalci na-
mreč ugotavljajo, da pedeset 
sekund trebušnega smeha 
ustreza dvajsetim mimutam 
vadbe na napravi za veslanje.                                                                                                                             

Sicer je znano, da imajo veseli 
ljudje več družabnih stikov. 
Študije kažejo, da imajo zelo 
pozitiven odnos do sebe in z 
drugimi ljudmi. Lažje izražajo 
empatijo, tudi njihovo ljubezen-
sko življenje je veliko boljše. Bolj 
učinkovito uporabljajo svojo in-
teligenco,  uspešneje študirajo, 
v službi pa se jim vrstijo uspehi.                                                                                                        
Smeh krepi imunski sistem, 
varuje srce in izboljšuje splošno 
zdravje. Študije kažejo, da je ve-
selje eden izmed ključev do dol-
gega, izpolnjujočega življenja.

pojdimo v savno
Že stoletja velja savna za prostor 
za telesno in duhovno čiščenje, 
savnanje pa pomeni eno najbolj 
zdravilnih in prijetnih oblik 
sproščanja.  Zlasti je pomembno, 
da koristimo učinke savnanja v 
prazničnih dnevih, ko se večkrat 
pregrešimo v prehrani in pijači. 
Savnanje je proces izmenjava-
jočega ogrevanja in ohlajevanja 
telesa. Oba dela procesa skupaj 
ustvarjata blagodejni učinek. 
Ogrevanje kože povzroči širjenje 
perifernih žil, ohlajevanje pa nji-
hovo aktivno krčenje.  Izmenič-

no širjenje in krčenje žil pomeni 
za žile trening, ki omogoča, da 
ostanejo gibčne in prožne. Tako 
savnanje upočasnjuje staranje 
žil in krepi celoten srčno-žilni 
sistem.   Ob pregrevanju se telo 
močno znoji, z znojem pa se iz 
njega izločajo številne škodljive 
in strupene snovi. S tem se čisti 
tudi koža in hitreje obnavlja. 
Zaradi pospešenega krvnega 
obtoka dobivajo vsi organi, tudi 
koža, več hranilnih snovi. Koža 
postaja nežnejša, bolj gladka.  
Savnanje pa tudi omejuje nasta-
janje ogrcev, s tem ko temeljito 
očisti znojnice in kožne pore  ter 
pomaga razgrajevati celulitis.                                                                                                        
Pospešen krvni obtok v telesu 
povzroča sproščanje napetosti, 
začutimo tudi več energije, več 
telesne moči.  Blagodejnost 
savnanja čutijo tudi tisti, ki jih 
rado zebe v noge in roke.   Po 
savnanju se dobro počutimo, 
nekoliko lenobno, a popolnoma 
sproščeno. Redno savnanje 
lahko pomaga  obvladovati tudi 
resnejše težave, ki jih povzroča 
stres, kot so: glavobol, nespeč-
nost, tesnoba, depresija.
Marjan Radetič dr.med. 

Živimo v času, ko se vrtoglavo 
hitro spreminja ritem 
vsakdanjega življenja. Izkoristimo 
prosti čas za pravo sproščanje 
zoper vsakdanji stres ter 
izboljšajmo svoje psihofizično 
stanje. Realnost, v kakršni 
smo, ne dopušča več ležernosti. 
Razmere v službah in v svetu 
povzročajo ljudem veliko stresa.                                                                 

ohranimo nadzor nad stresom

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

• vadbi za zdravo hrbtenico • 
• pilatesu na velikih žogah •

• pilatesu s tibetanskimi vajami •
• nordijski hoji •

Kontakt: 031 600 510  ali 051 302 813                                                           
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razvedrilo
sudoku/pobarvaj polja s pikami 
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