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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 9. številka brezplačne regijske 
revije Informator365, kjer boste našli 
informacije, koristne nasvete, strokovne članke 
in predstavitve podjetij iz vaše regije. 
Informator365 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 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 kontaktirate na info@informator365.si 
ali  041 359 484.

Prijetno branje!    
Ekipa Informator365, Marko Križnič

 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!

novi suv stonic

nakup brez obresti in pologa
za sportage in cee'd

novi suv stonic že v našem salonu 
- 20% polog, ostalo brez obresti

94€
/ m e s e c

že od

/ m e s e c

novi sportage

126€že od

10.300€od
novi cee'd

*cene veljajo pri bonus financiranju

do 1.5.2018 K
U

P
O

N25€

AKCIJSKE CENE PROGRESIVNIH OÈAL 

Vpis na telefon: 05/300 17 00

Z LEÈAMI CARL ZEISS

- Ugodne cene, pestra izbira, natanèna izdelava!

BREZPLAÈEN PREGLED VIDA 
ZA KUPCE OÈAL OPTIKE VATOVEC

AKCIJA 1+1 NA 

NAROÈNIK PROGRESIVNIH OÈAL PREJME BREZPLAÈNO PAR LEÈ
ZA BLIŽINSKA ALI SONÈNA OÈALA Z VAŠO DIOPTRIJO. (Do   6 Dsph)

- Kvalitetna sonèna oèala
- Sonèna oèala izdelamo tudi z vašo dioptrijo

PROGRESIVNA STEKLA

POPUST

25€
za naroèila  
do 1.5.2018

DODATNI POPUST ZA VSA  OÈALA ZA VID
NA NAROÈILNICO (OÈALNI RECEPT)
ALI SONÈNA OÈALA Z DIOPTRIJO. 
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Optika Vatovec
Delpinova ulica 7a 
5000 Nova Gorica
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Dokazano je, da bi z dosledno 
uporabo varnostnih pasov in 
otroških varnostnih sedežev 
lahko za 50 % zmanjšali število 
smrtno in hudo poškodovanih 
voznikov in potnikov, prepre-
čili bi lahko smrtne žrtve med 
otroki potniki. V lanskem letu 
je v Sloveniji umrlo 33 voznikov 
in 18 potnikov osebnih vozil, 
20 od teh ni uporabljalo varno-
stnega pasu v času nesreče (39 
%). Kar 60 % umrlih in huje 
poškodovanih otrok do 15. leta 
je bilo udeleženih v prometnih 
nesrečah kot potnikov, ki bi jih 
odrasli morali zaščititi.  

naletna teža pri trku
Namreč sile pri trku so odvi-
sne od mase ter hitrosti. Vaša 
naletna teža je že pri 50 km/h 
kar nekaj ton (npr. ženska s 60 
kg je pri 50 km/h težka več kot 
1,5 tone, podobno tudi moški 
z 80 kg več kot 2 toni, že pri 
90 km/h pa se teža moškega 
poveča na skoraj 7 ton). Zato 
moramo biti med vožnjo vedno 
pripeti. 

Sile so enake ne glede na se-
dež v vozilu (spredaj ali zadaj), 
na vrsto vozila (avto, avtobus, 
kombi) ter na vrsto ceste (zno-
traj naselja, na avtocesti) in 
dolžino vožnje. Pripeti moramo 
biti vsi vozniki in vsi potniki!

pripetost med vožnjo
Opazovanja, ki jih je izvedla 
AVP, kažejo, da med vožnjo 
uporablja varnostni pas 90 

% voznikov, 92 % potnikov 
spredaj ter le 68 % odraslih 
potnikov na zadnjih sedežih. 
Otroci so v povprečju pripeti 
v 93 %. Ženske so v povprečju 
bolj pogosto pripete kot moški. 
Najbolj pogosto smo pripeti na 
avtocestah, sledijo regionalne 
ceste, najnižji delež pripetosti 
pa je na ulicah znotraj naselij.  

Nekaj pogostih, a napačnih 
prepričanj, ki jih imamo v zve-
zi z uporabo varnostnih pasov:
- varnostni pas je pomemben 
samo na sprednjih sedežih v 
avtu: velikokrat opažamo, da 
se ljudje kot vozniki pripnejo 
z varnostni pasom, ko sedejo 
na zadnji sedež v avtomobilu, 
pa se jim to ne zdi smiselno. 
Sile pri trku so enake, tudi na 
zadnjih sedežih je obvezna 
uporaba varnostnih pasov; 
- uporaba varnostnega pasu je 
stvar vsakega posameznika, 
saj vsak sam zase plača globo: 
tudi pogost izgovor, da je 
uporaba varnostnega pasu od-
govornost vsakega posamezni-
ka, ne zdrži povsem. Namreč 
s tem, ko sami nismo pripeti, 
prav z našo naletno težo 
ogrožamo vse ostale potnike v 
vozilu, zato je pomembno, da 
so med vožnjo prav vsi pripeti;  
 - varnostni pas je pomemben 
samo pri visokih hitrostih in 
na daljših vožnjah: iz opazo-
vanj lahko zaključimo, da je 
uporaba varnostnih pasov na 
ulicah znotraj naselja, tudi v 
bližini šol in vrtcev nižja v pri-

merjavi z avtocestami. Seveda 
je res, da se naletna teža s hi-
trostjo povečuje. Ampak že pri 
nizkih hitrostih je naletna teža 
posameznika tako velika, da 
lahko pri neuporabi varnostne-
ga pasu utrpi hujše posledice, 
zato je uporaba varnostnega 
pasu prav pri nižjih hitrostih 
najbolj učinkovita, ker bi lahko 
z uporabo varnostnega pasu 
povsem preprečili telesne 
poškodbe.  

otroci morajo biti 
zavarovani v posebnih 
otroških sedežih 
in vedno pripeti
Velikokrat ob pogledu na 
mimo vozeča vozila opazimo, 
da otroci stojijo med sedeži. 
Je mogoče, da mamica ni 
pomislila, da tako neposredno 
ogroža svojega otroka, če ga 
ni pripela z varnostnim pasom 
in v otroški sedež? Žal je v Slo-
veniji največ otrok umrlih ali 
hudo poškodovanih prav kot 
potnikov v motornih vozilih 
(več kot 60 %). Naša ljubezen 
ne obvaruje pred posledica-
mi trka, lahko tudi pri nižjih 
hitrostih, kjer je varnostni pas 
prav najbolj učinkovit. Otrok z 
20 kg ima pri 50 km/h že preko 

0,5 tone naletne teže, pri 90 
km/h pa več kot 1,5 tone. Si 
ne želite zavarovati svojega 
otroka? Vedno ga ustrezno pri-
pnite v otroški sedež! Otroci, 
manjši od 150 cm, morajo biti 
nameščeni v otroških varno-
stnih sedežih, ki so primerni 
njihovi velikosti in teži. S 
poznanim sloganom Red je 
vedno pas pripet,  s katerim 
Pasavček nagovarja in uči 
otroke po slovenskih vrtcih in 
osnovnih šolah, sporočamo 
prav to: da je edino pravilno 
in sprejemljivo, da smo med 
vožnjo vedno vsi pripeti. 

 V letošnjem letu v projektu 
Pasavček sodeluje preko 820 
skupin in oddelkov, kar pome-
ni skupno preko 18.000 otrok, 
ki se aktivno učijo o varni 
vožnji. V času akcije izvaja-
mo tudi lutkovno predstavo 
Pasavček v prometu, ki otroke 
na poučen in zabaven način 
uči, kaj je red: Red je vedno 
pas pripet!

Več informacij je na naših sple-
tnih straneh www.avp-rs.si 
dr. Mateja Markl, Javna agen-
cija RS za varnost prometa  

Varnostni pas je eden izmed najbolj 
učinkovitih sistemov varnosti 
voznikov in potnikov med vožnjo, 
saj zmanjšuje težo posledic ob 
morebitnem trku. Zato je pomembno, 
da se vedno pripnemo ter da to 
storimo na ustrezen način.  Agencija 
za varnost prometa opozarja: »Klik 
varnostnega pasu vam lahko reši 
življenje. Vozimo pametno!«

vam je že kliknilo?
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Začetek pohoda je v središču 
vasi Vrhpolje, pred Gasilskim 
domom. Od tam nas pot 
popelje skozi slikovite vino-
grade mimo vasi Duplje do 
znamenitega dvorca Zemono, 
ki stoji na griču, obdanem z 
vinogradi. V dvorcu, ki ga je 
plemiška družina Lanthieri 
uporabljala za zabave, so 
med trgatvijo pridelovali 
vino. Od dvorca se spustimo 
skozi vas Zemono in nadalju-
jemo proti vznožju nanoške 
planote. 
Na pobočju Nanosa vidimo 
razvaline prvega vipavskega 
gradu, ki ga domačini imenu-
jejo Stari grad. Pod njim, ob 
hudourniku Bela, zavijemo 
nazaj proti Vrhpolju in skozi 
vas nadaljujemo proti soteski 
Bele. Pot nas pelje mimo mli-
nov in kovačij ter čudovitih 
tolmunov Kotel, Sklečka, Ko-
rita, Tekc in Hudičev stolček. 
Po ustnem izročilu je hudič 
zvalil skalo v tolmun tako, da 
je pod njo nastalo priljublje-
no kopališče. 
V soteski se iz struge dviga 
visoka stena, na kateri je 
preko sto plezalnih smeri 
vseh težavnosti. Plezališče 
Vipavska Bela je eno naj-
bolj priljubljenih plezališč 
v Sloveniji. Tam zapustimo 
sotesko in se povzpnemo na 

Pšavo, od koder se odpre lep 
razgled na Vipavsko dolino 
in višje ležeče vinograde. 
Ob poti so vidne razvaline 
majhnega kapucinskega 
samostana, kjer so v prete-
klosti pridelovali vino. V vas 
se spustimo mimo cerkvice 
sv. Ahacija skozi vinograde, 
v katerih vrhpoljski kmetje 
pridelujejo najboljše grozdje 
za svoja vrhunska vina.
TIC Vipava 

Slikovita vasica Vrhpolje se nahaja 
le 2 km iz Vipave v smeri proti 
mogočnemu Nanosu. Visoko 
nad vasico je hudourniški potok 
Bela ustvaril slikovito sotesko s 
številnimi brzicami in tolmuni, v 
dolini pa je dom našla vinska trta, 
ki na rodovitnih vrhpoljskih tleh 
daje vrhunsko kapljico. Vabimo 
vas, da se podate na pohodno pot in 
spoznate naravne in kulturne lepote 
vipavskega podeželja.

med vrhpoljskimi vinogradi
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Kaj je kiropraktika?
Kiropraktika je del holističnega 
(celostnega) pristopa k razume-
vanju zdravja (živali). Osnovna 
ideja kiropraktike je, da ima telo 
sposobnost samozdravljenja ter 
da sta zgradba telesa (predvsem 
hrbtenice) in njegovo zdravje 
povezana. Za začetnika kiro-
praktike štejemo Daniela Davida 
Palmerja (1845–1913), rojenega v 
Kanadi, kjer se je tudi izučil za 
zdravnika, nato pa šolanje nada-
ljeval v ZDA. Sprva so kiroprak-
tiko definirali kot »postavljanje 
kosti na mesto«, danes pa izraz 
»subluksacija« pomeni motnjo 
v gibanju dveh prilegajočih 
struktur (vretenc). Filozofija, da 
ima vsak organizem prirojeno 
inteligenco samozdravljenja pa 
je ostala in je še danes temelj 
holističnih ved.

Živčni sistem uravnava me-
hanizme telesa, da le-to ohranja 
lastno zdravje. Tako se mora člo-
vek, kot tudi žival, za ohranjanje 
zdravja nujno zmerno gibati. 
Vsaka travma, preobremenje-
nost in tudi neaktivnost lahko 
povzroči, da postane hrbtenica 
na določenih delih toga ali celo 
fiksna. Mišice in vezi okoli tega 
mesta postanejo otekle in vnete. 
Živci, ki na teh mestih skozi 
vretenčne kanale izhajajo v dru-
ge dele telesa, postajajo vedno 
bolj ukleščeni. Če je gibanje 
med posameznimi strukturami 
hrbtenice ali t. i. biomehanika 
motena, se to torej odraža v sla-
bem delovanju živčnega sistema 
in posledično celotnega organiz-
ma. Tako pride do šibkih mišic, 

nestabilnih sklepov, bolečine, pa 
tudi slabšega delovanja imun-
skega, hormonskega in endokri-
nega sistema.

Kako zdravimo 
s kiropraktiko?
Pri zdravljenju se osredotočamo 
na tri temeljne zahteve, da do-
ločena sklepna struktura deluje 
optimalno: želimo vzpostaviti 
optimalno in pravilno gibljivost, 
želimo vzpostaviti optimalno 
delovanje centralnega živčne-
ga sistema in nemoten prenos 
živčnih dražljajev ter optimalno 
delovanje avtonomnega živčne-
ga sistema. Blokade oz. t. i. su-
bluksacije v organizmu so tista 
področja, kjer gre za nepravilno 
delovanje dveh sklepnih struk-
tur (vretenc) in ima za posledico 
motnje v izmenjavi informacij 
med centralnim živčnim siste-
mom in njegovim okoljem. Ve-
terinar kiropraktik jih ugotovi s 
posebnimi manualnimi prijemi, 
zdravi pa s t. i. »prilagoditvenim 
sunkom«. Prilagoditveni sunek 
(ang. Adjustement) je specifičen, 
kratek, močan in kontroliran 
sunek v točno določeni smeri, ki 
sproži signal v živčni sistem, da 
le-ta lahko odpravi blokado.
 
Kdaj lahko živalim pomaga-
mo s kiropraktiko?
Kljub temu, da je kiropraktika 
priporočljiva za prav vsakega 
(zdravega) živalskega pacienta, 
se je poslužujemo predvsem pri 
živalih z motnjami v delovanju 
skeletno mišičnega sistema, 
saj lahko odpravimo ali vsaj 

omilimo bolečine v hrbtenici, 
kolkih, ostalih sklepih, odpravi-
mo določena šepanja, inkonti-
nenco, plodnostne motnje ter 
izboljšamo delovanje organskih 
sistemov (imunski, prebavni, 
hormonalni, endokrini …). 
Posebno vlogo ima tudi pri 
tekmovalnih živalih, saj zelo 
uspešno izboljšuje performans 
ter skrbi za dobro preventivo 
pred poškodbami. Kiropraktika 

ni alternativa ali nadomestilo 
tradicionalni veterini, temveč jo 
le dopolnjuje. Z dobro veterinar-
sko oskrbo in  zagotavljanjem 
zdravja hrbtenice ter celotnega 
skeletno-živčno-mišičnega sis-
tema živali zagotavljamo zdravo 
življenje in odlično telesno 
pripravljenost.
Matej Hosta, DVM, 
IAVC kiropraktik, 
Veterinarska bolnica Vipava 

Komplementarna medicina (v 
veterini) pomeni vrsto različnih 
diagnostičnih in terapevtskih strok, 
ki obravnavajo organizem celostno 
– ne osredotočajo se na simptom 
bolezni, ampak skušajo najti tudi 
vzrok. V Veterinarski bolnici Vipava 
izvajamo različne tehnike, tokrat 
bomo na kratko opisali kiropraktiko.

komplementarna medicina v veterini (kiropraktika, 
kraniosakralna terapija, aplikativna kineziologija …)

• 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 24 ur na 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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 059 044 977
 info@audiobm.si
 www.audiobm.si

AUDIO BM d.o.o.
Trg Ivana Roba 6
5290 Šempeter pri Gorici 

pon: 12:00-19:00 | tor, sre: 8:00-15:00 | čet: 8:00-19:00 | pet: 7:00-14:00

slušni center šempeter pri gorici

smo pogodbeni dobavitelj 
zzzs za slušne aparate

slušni aparati
na naročilnico

brez 
napotnice 

brezplačno 
preverite 

sluh 

pokličite 
za termin

Kako pogoste so težave s 
sluhom?
Naglušnost je zelo pogosta 
težava. Eden od šestih ljudi po 
vsem svetu se sooča z določeno 
stopnjo izgube sluha, kar vpliva 
na poslabšanje kakovosti njego-
vega življenja. Posledica slabega 
sluha ni le slabše razumevanje. 
Če ob naglušnosti ne ukrepamo, 
se posledice lahko kažejo tudi 
v razvoju drugih bolezni (na 
primer demenca), ki onemogo-
čajo normalno komuniciranje z 
okolico in s tem dodatno bistve-
no znižajo kakovost življenja. 
Najpogostejši razlog za nastanek 
naglušnosti sluha je staranje. 
Zaradi negativnih vplivov hrupa 
število naglušnih narašča tudi 
pri nižji starosti. Tretji razlog za 
nastanek težav s sluhom pa so 
nekatere bolezni.

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

Kdaj je čas, da preverimo 
sluh?
Ko opazite spodaj naštete znake:
• Pri pogovoru večkrat krivite 
druge, da govorijo tiho, saj ne 
slišite, kaj vam govorijo. Večkrat 
jih morate prositi, da ponovijo 
izgovorjeno.
• Velikokrat se zgodi, da ne razu-
mete pogovora ali pa ga razu-
mete drugače kot ostali. Težave 
s sluhom se največkrat poka-

žejo kot nezmožnost slišanja 
nekaterih zvokov ali kot mešanje 
nekaterih zvokov. Stavek slišite, 
vendar ga ne razumete.
• Vaši bližnji vas večkrat opozo-
rijo, da utišajte TV sprejemnik, 
vi pa menite, da je primerno 
glasen.
• Ne slišite zvonjenja telefona ali 
pa slabo slišite sogovornika med 
pogovorom.
• V ušesih vam piska, žvižga ali 
šumi.
• Imate občasne motnje ravno-
težja.

Kdaj se odločiti za slušni 
aparat?
Kdaj je pravi čas, da se odločite 
za slušni aparat, je eno izmed 
težjih vprašanj, sploh če ne 
veste, kje in kako dobiti odgovo-
re. V glavi se vam poraja veliko 
vprašanj, kot na primer: »Ali 
sploh slabo slišim? Kako ugoto-
vim, da slabo slišim? Ali je bolje, 
da počakam ali se čim hitreje 
odločim za slušni pripomoček?« 
Če ne veste, kako slišite,
in ste v dvomih glede svojega 
sluha ali pa bi se samo iz rado-
vednosti radi prepričali, kakšen 
je vaš sluh, vam predlagam, da 
obiščete najbližji slušni center 
AUDIO BM in sluh brezplačno 
in brez napotnice preverite. Če 
je prisotno slabo razumevanje 
vaših sogovornikov in če je 
TV sprejemnik naravnan na 
povečano glasnost, vsekakor ne 
oklevajte več.

Na kaj moramo paziti pri 
izbiri?
V zadnjih letih področje slušnih 
aparatov doživlja preporod. 
Veliko je novosti, ki so znatno iz-
boljšale doslej poznano delova-
nje slušnih aparatov, popravile 
uporabniško izkušnjo in s tem 

povečale zadovoljstvo uporab-
nikov. V poplavi informacij, ki 
prihajajo do nas z vseh strani, 
pa je vse težje izluščiti bistvo. 
Nekatere informacije ali ponud-
be so celo zavajajoče. Mnogim 
medijem v boju za zaslužek ni 
mar za zaščito ljudi in obja-
vijo dobesedno vse, četudi se 
zavedajo, da ni korektno. Vse za 
denar. Kako naj verjamemo ogla-
su, ki nam obljublja povrnitev 
sluha? Vsak dan eno tabletko, pa 
bo. Ali informacijam o »revolu-
cionarnem« ojačevalcu zvoka, 
ki vam ga prodajalec predstavlja 
po TV ali časopisnem oglasu, ter 
pošlje kar po pošti. Vse to brez 
ustrezne diagnostike, izdelave 
in prilagoditev po meri. Upora-
ba lahko vodi do nepopravljive 
škode, vsekakor pa je izgubljen 
vsak evro, ki ga namenimo za 
tovrsten nakup. Nasvet: zaupaj-
te strokovnjakom, ki se resno 
ukvarjajo s področji, ki jih oskr-

ba s slušnimi aparati zahteva. 
To so zdravniki specialisti ORL, 
slušni akustiki in defektologi.

Kakšne so koristi uporabe slu-
šnih aparatov?
S slušnim aparatom si ne izbolj-
šate kakovosti življenja le v tem 
trenutku, torej danes, temveč 
boste poskrbeli za prihodnost, 
da se boste lahko tudi čez 
desetletje normalno vključevali 
v pogovore, debate, poslušali, 
slišali in razumeli tisto, kar vam 
je najljubše in vas osrečuje, zato 
kar pogumno. Večini uporabni-
kov slušnih aparatov se izboljša 
družbeno življenje. Uporaba je 
povezana z zmanjšanjem jeze, 
frustracij, paranoje in splošnim 
izboljšanjem čustvene stabilno-
sti. Torej, veliko lahko pridobite, 
če se pravilno odločite, spet ve-
liko lahko izgubite, če ne boste 
ukrepali.
Franci Urankar, Audio BM 

o naglušnosti

O naglušnosti in slušnih aparatih 
smo se pogovarjali s Francijem 
Urankarjem, direktorjem podjetja 
AUDIO BM, ki ima v Sloveniji 12 
slušnih centrov, čeprav vstopa šele v 
peto leto svojega delovanja.
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Premalo gibanja in preveč 
sedenja ter prisilni položaji v 
službi ali pri domačih opravilih, 
pri vožnji vodijo v degeneracijo 
medvretenčne ploščice, kar 
predstavlja začetek vseh 
bolečin v področju hrbtenice. 
Okvare pritiskajo tudi na 
živčne korenine, ki gredo iz 
medvretenčnih odprtin ter 
tvorijo splete, ki oskrbujejo z 
živci vse telesne strukture ob 
hrbtenici in v rokah pa nogah. 
Tako se bolečine in nevrološki 
izpadi, senzorični in motorični, 
prenašajo iz hrbtenice tudi 
v ramena in roke, iz ledvene 
hrbtenice pa v področje zadnjice 
ter v noge do stopal.

premalo gibanja in preveč 
sedenja
Pri pomanjkanju ustreznega 
gibanja nastane nezadostna 
oskrba mišic, vezi, medvretenčne 
ploščice in sklepnega hrustanca 
s hranili in kisikom. Potrebno 
je poudariti, da medvretenčna 
ploščica nima lastnih krvnih 
žil. Vsa preskrba s hranili in 
kisikom poteka s pomočjo 
difuzije iz sosednjih struktur, 
največ iz vretencev. Ko se 
hrbtenica raztegne, se vretenca 
razmaknejo in zmanjšajo pritisk 
na medvretenčno ploščico, takrat 
pritekajo vanjo sokovi s hranili 
in kisikom. Ko se nato poveča 
pritisk na ploščico, se iz nje 
odstranjujejo ostanki presnove. 
Samo veliko ustreznega 
gibanja zagotavlja izmenjavo 
snovi. V današnjem času, ko 
prevladuje sedenje, prihaja 
do pomanjkljivih zmožnosti 
izmenjave hranilnih snovi, kar 
ima za posledico predčasno 
obrabljanje medvretenčne 
ploščice – diskusa. Zato se 

okvare diskusa pojavljajo že 
pri mladostnikih. Celo hernije 
diskusa niso nobena redkost.

degenerativne spremembe
Zaradi pritiska hernije na 
korenine živcev, ki izstopajo iz 
hrbtenjače, nastane bolečina 
v prizadetem segmentu. Te se 
pogosto širijo v roke in noge, 
notranje organe, proti srcu in 
kolkom. Refleksno so mišice ob 
hrbtenici napete, kar povzroča 
utrujenost, nelagodnost in 
statično negotovost. Ko hernija 
pritiska na korenine živcev, 
imamo občutek omrtvičenosti 
in paralize nog, mravljinčenje, 
nemoč zadrževanja blata in vode. 
Pritisk na ledvene korenine daje 
sliko išijasa s širjenjem bolečine 
po celi nogi do stopal.

Zaradi degeneracije 
diskusa se zoži medvretenčni 
prostor, kar poveča pritisk na 
medvretenčne sklepe. Posledica 
tega je okvara hrustanca sklepov 
(spondiloartroza), pogosteje v 
ledvenem predelu, redkeje v 
vratnem in prsnem. Tvorijo se 
kostni izrastki z naplastitvijo 
kostne mase.

Naplastitve kosti v sam 
hrbtenični kanal povzroča 
njegovo zožitev, ki jo imenujemo 
spinalna stenoza. Gre za pogosto 
obolenje, ki je najpogosteje pri 
starosti 50 in 60 let. S tem se 
poslabšajo bolečine v križu in 
nogah, parestezije, mravljinčenje 
in motnje občutkov ter postopno 
zmanjšanje moči mišic nog.

Večkrat je potrebna operativna 
obravnava, ko so bolečine 
neznosne in nevrološki znaki 
zelo moteči.  Treba je vedeti, da 
tudi operativna obravnava, ki 
je usmerjena v odstranjevanje 
trenutnih težav, ni zagotovilo, 

da se bolezensko stanje ne bo 
poslabšalo.

redno gibanje 
in usmerjena vadba
Zelo pomembno je vedeti, da 
z dobro razvitim hrbteničnim 
mišičjem lahko brez težav 
vzdržujemo normalno telesno 
držo in pri tem znatno 
razbremenimo pritisk na 
medvretenčno ploščico in 
hrbtenične sklepe. To je eno 
izmed najpomembnejših dejstev 
v celotni zgodbi hrbteničnih 
težav. Ne glede na zdravljenje 
hrbteničnih težav, z zdravili ali 
operativno, je na koncu zmeraj 
potrebno redno vzdrževanje 
tonusa hrbteničnih mišic, 
kar zahteva redno in pravilno 
izvajanje vaj. Pri tem ima velik 
pomen redno treniranje globokih 
hrbteničnih mišic.

Poleg usmerjene Vadbe za 
hrbtenico v Klubu izvajajo 
redno vadbo nordijske hoje, 
kjer se pri pravilni tehniki 
izvajanja prenese 30 odstotkov 

telesne teže na palici in se 
trenira mišice hrbtenice v tako 
razbremenjenem stanju. Krepijo 
se tudi trebušne mišice, ki skupaj 
s hrbtnimi oblikujejo močan 
mišični pas, ki predstavlja zelo 
dobro oporo hrbtenici, tako 
za preprečevanje bolezni kot 
tudi za odpravo težav pri že 
prisotnih boleznih hrbtenice. 
Pri odvečni telesni teži je pritisk 
v hrbtenici dodatno povečan. Z 
nordijsko hojo uspešno hujšamo 
in krepimo hrbtenične mišice, 
tako premagamo oba problema. 
Potrebno je poznati in izvajati 
pravilno tehniko.

Vsi se moramo zavedati 
pomena redne vadbe vse 
življenje, saj z njo pridobivamo 
gibčnost in mišično moč, tako 
je možnost ponovitve bolezni 
hrbtenice bistveno manjša.
Marjan Radetič, dr.med. 

Bolečina v križu z išijasom in bolečine 
v vratu s pogostim širjenjem v ramena 
ter v roki sodijo med najpogostejše 
težave, ki pestijo današnjega človeka, 
in pogosto polnijo čakalnice izbranega 
zdravnika, ortopeda, fiziatra.

poskrbimo za svojo hrbtenico      

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

Info: 031 600 510  ali 051 302 813                                                           

• vadba za zdravo hrbtenico •                                                                                                                        
• pilates na velikih žogah •                                                                                                      

• tečaji in vadba nordijske hoje •  

Prikaz pravilne tehnike NORDIJSKE HOJE bo 31. marca 2018, 
ob 10.00 v Simonovem zalivu in 

ob 11.00 v ŠC Bonifika.
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 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 30 letne izkušnje v gradbeništvu.
Na opravljeno delo damo garancijo!

gradbeništvo
kocevski bore s.p.

• 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

 041 457 758
 keka@siol.net
 www.keka.eu

K.E.K.A
Darko Kavčič s.p.
Gregorčičeva ulica 12
5280 Idrija

kovinske ograje • dvoriščna vrata • nadstreški
stopnice • pesjaki • ostali izdelki

 031 200 222
 info@armex-armature.si
 www.cistilnenaprave-dezevnica.si 

Ljubljanska 
cesta 2a
1295 Ivančna 
Gorica

• čistilne naprave
• zbiranje deževnice
• prečrpalni jaški 
• lovilci olj in maščob
• kompostniki
• ponikalni sistemi
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Poleg rednega odvoza 
odpadkov, upravljanja z zbir-
nimi centri ter izvajanja akcij 
zbiranja kosovnih in nevar-
nih odpadkov iz gospodinj-
stev opravljamo tudi druge 
pomembne storitve, ki jih s 
pomočjo občin zagotavljamo 
za kakovostnejše in okolju 
prijaznejše življenje naših 
prebivalcev.

kam z električno in 
elektronsko opremo?
Odslužene električne in ele-
ktronske naprave ne sodijo 
med mešane komunalne 
odpadke. Lahko jih prine-
sete v enega naših številnih 
zbirnih centrov ali odpadno 
električno in elektronsko 
opremo odložite v namen-
skih zabojnikih za tovrstne 
odpadke. Lokacije in navodi-
la lahko poiščete na spletni 
povezavi našega podjetja z 
naslovom »Zbiranje odpadne 
električne in elektronske 
opreme E-CIKLIRAJ«.
https://www.komunala-ng.
si/zbiranje_in_odvoz_od-
padkov/loceno_zbiranje/

kam z odpadnimi 
jedilnimi olji?
Odpadnih jedilnih olj ne 
smemo mešati z drugimi 
odpadki, jih zlivati v javno 
kanalizacijo, greznice, v 
vode ali v tla, prav tako pa 
jih ne smemo odlagati na 
kompostnik ali med biolo-
ške odpadke. Maščobe, olja, 
masti in hrana z odpadki 
povzročajo velike težave v 
naši kanalizaciji. Ko jih od-
stranimo preko vodovodnega 
odtoka in stranišča, tvorijo 

blokade, ki lahko povzročijo 
poplave in onesnaževanje 
ter povzročajo težave na 
čistilnih napravah. Komu-
nala Nova Gorica je za lažjo 
oddajo jedilnih olj doda-
tno postavila 15 posod za 
prevzem jedilnih olj. Kratka 
navodila in lokacije zbirnih 
posod si lahko pogledate na 
zgoraj navedeni internetni 
povezavi.

kam s klavničnimi 
odpadki?
Klavnični odpadki ne sodijo 
v zeleno posodo za mešane 
komunalne odpadke. Pobude 
krajevnih skupnosti, prebi-
valcev ter opažanja zapo-
slenih na CERO Nova Gorica 
so nas vodili k odločitvi, 
da pridobimo dovoljenja za 
prevzem t. i. klavničnih od-
padkov. Za ustrezen prevzem 
tovrstnih odpadkov smo 
nabavili poseben zabojnik, 
ki ustreza vsem zahtevam 
zakonodaje na tem podro-
čju. Klavnične odpadke 
lahko brezplačno oddate na 
Zbirnem Centru CERO Nova 
Gorica v obratovalnem času. 

kam z azbestno-cemen-
tnimi odpadki?
Azbestno-cementni odpadki 
so škodljivi zdravju! 
Komunala Nova Gorica 
d.d. je posebej registriran 
zbiralec azbestno-cementnih 
odpadkov in odstranjevalec 
iz objektov, ki so pokriti z 
azbestno-cementnimi od-
padki. Sodelovanje omenje-
nih šestih občin s podjetjem 
Komunala Nova Gorica d.d. 
s ciljem omogočanja pravil-

nega prevzema azbestno-
-cementnih odpadkov ter 
subvencioniranja stroškov 
občanom je nedvomno pri-
mer dobre prakse. 
Napotke o ločevanju vseh 
ostalih odpadkov najdete 
na naši spletni strani www.

komunala-ng.si. Hvala, ker si 
skupaj prizadevamo za čisto, 
zdravo okolje. 
Komunala Nova Gorica  

Podjetje Komunala Nova Gorica d.d. 
je izvajalec javne službe zbiranja 
in odvoza komunalnih odpadkov 
na območju šestih občin (MO 
Nova Gorica, Brda, Kanal, Miren-
Kostanjevica, Renče-Vogrsko in 
Šempeter-Vrtojba). 

komunala nova gorica 
vam bo pomagala
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Ekonomsko so res zanimivi ele-
ktrični radiatorji, termoakumu-
lacijske peči, IR ogrevalni paneli 
in podobno.

Vse našteto so lokalna ogre-
vala, primerna za posamične 
prostore. Energent je povsod še 
vedno električna energija. Torej 
uporaba načeloma da, vendar le 
izjemoma, ko ni druge izbire, oz. 
kot dopolnilno ogrevanje.

Poglejmo nekaj dejstev za in 
proti pri ogrevalnih naprav, ki 
služijo za centralno ogrevanje 
prostorov – električni toplovodni 
kotli v primerjavi s toplotnimi 
črpalkami.

za ogrevanje 
z električno energijo:
- ogrevanje z električno energijo 
je bilo do sprejetja novega 
EZ (energetskega zakona) 
prepovedano kot osnovna 
izvedba ogrevanja (razen ko ni 
drugih možnosti, oz. ogrevanje 
manjših površin). Teh omejitev 
ni več, zato je opaziti povečano 
aktivnost oglaševanja naprav za 
ogrevanje na električno energijo;
- investicija cenovno ugodna – 
to drži, saj se cene toplovodnih 
električnih kotlov gibljejo med 
600  in 800  €, kar je v primerjavi 
s TČ (toplotnimi črpalkami) v 
grobem 10-krat nižja investicija; 
- dopolnitev osnovnemu 
ogrevanju, za pokrivanje konic 
potreb po toploti z napravami, 
kot so razni električni paneli, 
konvektorji, kaloriferji, je 
opravičljiva, saj gre za naprave 

manjših moči in nizke nabavne 
vrednosti – do 100  €.

proti ogrevanju
z električno energijo:
- ogrevanje z električno energijo 
ni priporočljivo, saj je električna 
energije »prekvalitetna« energija 
za neposredno spreminjanje v 
toplotno energijo. Upravičeno 
je le tam, kjer druge možnosti 
ogrevanja ni;
- raba električne energije ni 
energijsko učinkovita, saj izgube 
med primarno in koristno 
energijo znašajo približno 2/3 
proizvedene električne energije;
- precejšnji del električne 
energije pri nas proizvedemo 
v termoelektrarnah in je zato 
to okoljsko nesprejemljiva 
varianta;
- stroški ogrevanja so zelo visoki, 
saj TČ v primerjavi z električnim 
kotlom porabi 3- do 5-krat manj 
električne energije za ogrevanje 
(cenovno popolnoma obrnjena 
slika kot pri investiciji).

To nam lepo prikazujeta grafa, 
starejše (energetsko potratne 
stavbe) in novejše (energetsko 
varčne stavbe), ki kažeta leta 
vračljivosti investicije skozi 
prihranke;
- toplotna črpalka porablja 
električno energijo za pogon, da 
lahko iz medija/okolice jemlje 
toplotno energijo, ki je zastonj;
- ocene strokovnjakov pa tudi 
samih dobavitelji električne 
energije za gospodinjstva kaže-
jo, da je cena električne energije 

podcenjena, zato se napoveduje-
jo podražitve;
 - ugodnih ekoloških kreditov 
in nepovratnih sredstev za te 
namene ni, so pa za obnovljive 
vire, kamor spada TČ;
 - električni kotel ima navadno 
tudi precej veliko priključno 
moč, zato je nujno, da preve-
rimo, ali nam naš električni 
priključek omogoča takšno pri-
ključitev in kakšni so stroški ob 
morebitni potrebni spremembi 
priključne moči.

Seveda pa je se razlogi za in 
proti bistveno spremenijo, ko gre 
za lastno proizvodnjo električ-
ne energije (samooskrba) iz 
obnovljivih virov energije. Torej 
»vložili« smo lastna sredstva za 
»čisto« električno energijo, ka-
tero bomo tudi porabili za svoje 
potrebe – tu ne vidim težav. Ven-
dar, povprečna slovenska dru-
žina, ki živi v svoji stanovanjski 
hiši nekoliko starejšega datuma, 
ki ni še energetsko sanirana, 
predvidoma ne bo pokrivala 
vseh potreb po električni energiji 
iz lastne sončne elektrarne, saj 
je tu moč limitirana na 11 kVA 
(za samooskrbo). Seveda, če 
razmišlja o ogrevanju z električ-
no energijo. Bo pa predvidoma 
ta elektrarna zadostovala, ko 
ogrevanje izvedemo s toplotno 
črpalko –  in  lahko da bo še do-
volj »za bencin« za novi avto na 

električni pogon … Razmišljajmo 
v tej smeri.

Torej če na kratko povzame-
mo, ogrevanje stanovanj in 
stanovanjskih stavb z električno 
energijo:
- ni gospodarno (približno četrti-
no električne energije uvažamo), 
- ni obetavno (kakšne bodo cene 
električne energije v prihodnje),
- ni ekološko sprejemljivo (ter-
moelektrarne).

Zato ni priporočljivo. Dopu-
stno je le izjemoma, ko ni druge, 
boljše izbire, kjer ni daljinskega 
ogrevanja, kjer ni zemeljskega 
plina in kjer ni možno lokalno 
ogrevanje s trdnimi ali drugimi 
gorivi (ni  dimnikov, ni možnosti 
skladiščenja energenta ipd.).

Žal pa v našem vsakdanjem ži-
vljenju vse prepogosto prevlada 
ekonomski vidik – nizka nabav-
na cena kotla. Poskušajmo našo 
dilemo glede izbire energenta 
in naprave za ogrevanje obrav-
navati bolj celovito, ne samo z 
vidika cene, ob pomoči nasvetov 
strokovnjakov bomo prišli do 
optimalne rešitve za nas.

Več informacij glede racio-
nalne rabe in obnovljivih virov 
energije pa dobite v svetovalnih 
pisarnah ENSVET širom po Slo-
veniji, kjer vam bodo neodvisni 
strokovnjaki znali odgovoriti 
na vaša specifična vprašanja.                                                                 
Lucjan Batista, ENSVET 

ogrevanje z električno energijo 
oz./ali toplotnimi črpalkami

Ko razmišljamo o zamenjavi vira 
ogrevanja, nas hitro navduši 
podatek o nizki ceni ogrevalne 
naprave (cenovno ugodna 
investicija) in ne pomislimo na 
kasnejše visoke stroške ogrevanja. 
Prav to je zaznati v zadnjem času 
– precejšen porast zanimanja 
za ogrevala, kjer kot energent 
uporabljamo električno energijo.  

stroški grevanja in investicije pri specifčni letni rabi energije 50 kWh/m2a

(novejša  stavba)

stroški grevanja in investicije pri specifčni letni rabi energije 150 kWh/m2a

(starejša  stavba)
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 040 840 959
 domen.mrak.s.p@siol.net

Domen Mrak s.p.
Poljska pot 16
5290 Šempeter pri Gorici

klima naprave 
in toplotne črpalke

servis • vzdrževanje • prodaja • montaža

 05 333 13 33
 041 617 029
 ledek@siol.net

Ledek 
Marko Gruden s.p.
Partizanska ulica 52
5000 Nova Gorica

MITSUBISHI 
ELECTRIC 
MSZ-AP

NOVA SERIJA

• prodaja, montaža in servis klimatskih naprav

• prodaja, montaža in servis hladilne tehnike 
(hladilniki za gostinstvo)

• izdelava hladilnih in zamrzovalnih komor

30 let izkušenj

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

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

 NOVOST
poletja 2017

• pooblaščeni monter toplotnih črpalk 
   in klimatskih naprav mitsubishi electric
• brezplačni ogled in svetovanje 
• strokovna namestitev 
• servis

 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!
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Vedno imam na zelenjavnem 
vrtu tudi jagode. Iz poganj-
kov sem vzgojila svoje sadike, 
ker so res okusne sorte. Zani-
ma me, kdaj jih lahko presa-
dim in s čim bi jih pognojila, 
ker imam na voljo majhen del 
vrta za jagode, velik skoraj 10 
m2. Koliko let so lahko jagode 
na istem mestu?
Jagode presajamo ali sadimo 
nove sadike meseca aprila, ko 
se zemlja dobro ogreje in je 
toplo. Sadike vzgojimo sami iz 
živic, ki poganjajo iz matične 
rastline. Živice so zeleni po-
ganjki, ki se ob stiku z zemljo 
lepo ukoreninijo. Nasad jagod 
je dobro menjati na tri leta, saj 
se jagodam poslabša rodnost 
in poveča pojav bolezni in ško-
dljivcev. Posadimo jih na drug 
del vrta, čim dlje od doseda-
njega nasada. Jagode potrebu-
jejo srednje težka, zračna tla, 
bogata s humusom. Za površi-
no 10 m2 je najbolj enostavno 
uporabiti organsko gnojilo Bio 
Plantella Nutrivit za jagode 
in jagodičevje, saj pakiranje 
1 kg zadostuje za to površino. 
Tako zagotovimo jagodam vsa 
potrebna hranila za celo rastno 
sezono, dobro cvetenje in plo-
dove, bogate z vitamini. Sadike 
jagod sadimo 30 cm narazen, 
lahko jih razporedimo v obliki 
»cikcak« in tako prihranimo 
prostor. Dober sosed jagodam 
so: česen, čebula, por, sola-
ta in špinača. Ne prenašajo 
dobro kapusnic (zelje, ohrovt, 
kitajsko zelje). Če so zraven 
jagod čebulnice, bo na jagodah 
manj bolezni in škodljivcev, 
saj čebulnice zmanjšajo pojav 
plesni in pepelovk. 

Za živo mejo okoli parcele 
sem pred 4 leti posadil lovo-
rikovce. Rastejo zelo počasi 
in imajo blede liste. Ali bi jih 
bilo treba pognojiti? Kdaj bi 
bil najprimernejši čas in s 
katerim gnojilom? Kdaj jih 
lahko obrežem?
Lovorikovec je zelo hvaležna 
in uporabna živa meja, ki 
zmanjša vpliv močnega vetra 
in tudi hrupa. Je pa tudi močna 
in hitro rastoča rastlina, ki zra-
ste vsako leto 60 – 90  cm. Da 
lovorikovci ne rastejo dobro ali 
zelo počasi, je po navadi vzrok 
v pomanjkanju hranil. Vsako 
leto jih spomladi pognojimo 
z modernim gnojilom Plan-
tella Formula 365 za okrasne 
rastline in žive meje. Velika 
prednost tega gnojila je, da 
ga potresemo le spomladi in 
vse leto prehrani rastlino s 
potrebnimi hranili. V poseb-
ni membrani so shranjena 
hranila, ki se sproščajo glede 
na zunanjo vlago in tempera-
turo. Tako rastline ne moremo 
pregnojiti, temveč imajo na 
voljo vedno primerno količino 
hranil. Lovorikovce porežemo 
spomladi, pred začetkom pole-
tja, ko se je že razbohotila nova 
mlada rast, jo primerno skraj-
šamo in damo živi meji obliko. 
Lahko ga porežemo tudi zgodaj 
spomladi, da spodbudimo rast 
mladih poganjkov, ki bodo 
prekrili gole veje. Še zadnjič 
ga porežemo septembra, da 
ustvarimo lepo obliko. 

Pred hišo imam zelo lepo 
sončno lego, kjer so posajene 
različne vrtnice, od grmov, 
plazečih, do vzpenjavk. Vsa-

ko leto pa se pojavijo plesni 
in pegavost. Obstaja kakšno 
naravno sredstvo za zmanj-
šanje bolezni? Ali so kakšne 
enostavne, preproste smerni-
ce za obrezovanje?
Vrtnice so res občutljive 
rastline za mnoge glivične 
bolezni. Pri preprečevanju ali 
zmanjšanju pojava bolezni 
je potrebno začeti s sajenjem 
odpornih sort in primernim 
vzdrževanjem. Na naraven 
način lahko pomagamo vsem 
vrtnicam, a je potrebno slediti 
nekaj pomembnim smernicam. 
Uporabimo sredstvo na osnovi 
njivske preslice Bio Plantel-
la Natur, s katerim rastline 
škropimo enkrat na teden. Zelo 
učinkovito je škropljenje po 
vsakem dežju, saj se bolezni 
razvijajo v toplem in vlažnem 
okolju. Sredstvo ima dvojno 
delovanje: debeli celično steno 
rastlin in deluje tudi kon-
taktno, ker vsebuje žveplene 

spojine. Enostavne smernice za 
spomladansko rez vrtnic so, da 
je potrebno odstraniti stari les. 
Ves odmrl, polomljen, raz-
pokan les izrežemo čim bliže 
tlom. Režemo 0,5 cm nad zdra-
vim brstom, pod kotom 45°. Pri 
grmičastih sortah odrežemo 
zdrave poganjke na 5–8 očes. 
Pokrovne vrtnice odrežemo še 
nižje in tako vzpodbudimo rast 
novih poganjkov. Pri vzpe-
njavkah na 2-letnih poganjkih 
stranske poganjke skrajšamo 
na 10 cm in puščamo vse 1-le-
tne poganjke, ki bodo cveteli 
prihodnje leto. Pri vseh vrtni-
cah poganjke dobro zredčimo, 
saj bo tako manj bolezni. Ko 
začnejo vrtnice odganjati, jih 
pognojimo s Plantella Speci-
alnim gnojilom za vrtnice in 
tako zagotovimo vsa potrebna 
hranila za rast. Tekom sezone 
jih dognojimo vsaj še trikrat. 
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:
jagode, lovorikovci, vrtnice
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 031 335 443
 info@tapetnistvo-damjan.si
 www.tapetnistvo-damjan.si

Damjan Ženko s.p.
Gradiška cesta 5
5271 Vipava

kakovostno, ročno izdelano, 
oblazinjeno pohištvo, po meri.

• sedežne garniture

• vrtno oblazinjeno pohištvo

• obnova starinskega pohištva

• vzmetnice in postelje

• oprema poslovnih prostorov

• avtotapetništvo

• tapeciranje kamperjev

• navtika

• ostali izdelki po meri

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

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

• tende
• pergotende
• bioklimatske lamele pergole

 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
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Sodoben potrošnik v borbi 
s časom pogosto izbira le s 
pogledom na sprednjo stran 
izdelka, torej na embalažo, 
ki je pravzaprav v veliki meri 
oglasni prostor izdelka, manj 
pogosto pa preveri sestavine 
in hranilno tabelo. Razumlji-
vo? Da. Priporočljivo? Ne, saj 
potrošnika pogled na slike 
na embalaži in ime izdelka 
lahko pogosto privedeta do 
napačnih sklepov o sestavi 
živila. 

Zavedati se moramo, da 
je prednja stran embalaže, 
ki jo kupci najprej opazijo, 
učinkovito oglasno mesto 
proizvajalca o izdelku. 
Oglasi pa, kot kaže praksa, 
izdelke pogosto predstavljajo 
enostransko. V kolikor želite 
prejeti pravo sliko o izdelku, 
embalažo obrnite in preveri-
te hranilno tabelo ter seznam 
sestavin, bližnjic ni. Glede 
na pestro izbiro prehran-
skih izdelkov na trgovskih 
policah, med katerimi niso 
vsi priporočljivi za pogosto 
uživanje, je za potrošnike 
pomembno, da znajo infor-
mirano izbrati.

veliko sadja na sliki na 
embalaži, minimalno 
v embalaži 
V zimskih mesecih, ko 
je manj svežega sadja in 
zelenjave, potrošniki v želji 
po zdravi, uravnoteženi in 
tudi vitaminov polni hrani 
še pogosteje posegamo po ži-
vilih, ki nas vabijo k nakupu 
s slikami sadja na embalaži. 
Embalaža je prvi stik potro-
šnika z izdelkom, ki sporoča, 
kaj vsebuje. Če torej na njej 
vidimo veliko sadja, upravi-
čeno pričakujemo, da ga bo 
izdelek tudi zares vseboval. 
A to vedno ne drži!
            

»light« izdelki niso 
vedno lahki 
Ste si mogoče zadali zaoblju-
bo, da boste malo bolj »pazili 
na izbiro živil«? Vsekakor 
je odločitev za bolj zdrav in 
uravnotežen način prehra-
njevanja dobrodošla, a tudi 
tu brez branja deklaracij ne 
bo šlo. Embalažo moramo 
obrniti ter prebrati deklara-
cijo: seznam sestavin (pove, 
katere sestavine so v izdel-
ku) in hranilno tabelo, ki 
pove, kolikšna je energijska 
vrednost in koliko je hranil 
(maščob, sladkorja, beljako-
vin in soli) v izdelku.

čokolada ali le 
njen nadomestek?
Velikonočni in novoletni pra-
zniki poskrbijo, da so police 
polne sezonskih izdelkov, 
med njimi tudi predvsem med 
otroci priljubljeni čokoladni 
dobri možje, zajčki, jajčka 
ipd. A četudi so si izdelki na 
pogled od zunaj zelo po-
dobni, se notranjost lahko 
bistveno razlikuje. Že pogled 
na ime izdelka na zadnji 
strani nam odkrije, ali gre le 
za kakavov izdelek ali pravo 
mlečno čokolado.
Zato pred nakupom prebe-
rite ime izdelka in seznam 
sestavin. Če je ime izdelka 
»kakavov izdelek«, »slad-
korna ploščica« ali »mlečni 
čokoladni nadomestek«, je 
izdelek nadomestek čokolade. 
Branje seznama sestavin pa 
nam razkrije tudi resnično 
sestavo izdelka. V izdelkih, ki 
niso čokolada, so na začetku 
seznama sestavin sladkor, 
rastlinska maščoba in sirotka 
ali posneto mleko v prahu. 
Sledi odstotek kakava v 
prahu. Tudi cena je običajno 
nižja.

Ne pozabite! Seznam sestavin 
se vedno začne s tisto sesta-
vino, katere je v živilu največ, 
nato v padajočem vrstnem 
redu sledijo še druge, vse do 
tiste, katere je najmanj.

Obiščite www.veškajješ.si , 
kjer najdete vrsto koristnih 
informacij in nasvetov.  

Na Zvezi potrošnikov Slo-
venije bodo preko praktič-
nih primerov potrošnikom 
predstavili prednosti branja 
in razumevanja hranilne 
tabele in seznama sestavin 
na živilih. Gre za aktivnost v 
okviru s strani Ministrstva za 
zdravje RS sofinanciranega 
programa »Inovativne rešitve 
za informirane odločitve".
Zveza potrošnikov Slovenije 
www.zps.si 

Informacija o sestavinah in hranilna 
tabela na izdelku sta njegova 
osebna izkaznica. Jo preberemo, jo 
razumemo? 

deklaracija = informacija

na. mašč. kisl.

1,5 g
-

sol

1,2 g
-

sladkor

20,2 g
x

maščobe

14,4 g
-

maščobe

2,5 g
√

na. mašč. kisl.

1,7 g
-

sladkor

26,1 g
x

sol

0,86 g
-
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