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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 20. številka brezplačne regijske 
revije Informator365, kjer boste našli 
informacije, koristne nasvete, strokovne članke 
in predstavitve podjetij iz vaše regije. 
Informator365 izhaja v nakladi 27.000; dobijo 
ga gospodinjstva v naslednjih občinah: Novo 
mesto, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, 
Mirna Peč, Straža, Žužemberk, Dolenjske 
Toplice, Črnomelj, Semič in Metlika.
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

                

skupaj z vami do avta po vaših željah

PRed uVOzOM: 
• skupaj z vami najdemo avto 
• preverimo zgodovino avta

• vsak avto v tujini osebno pregledamo

PO uVOzu: 
• uredimo vso dokumentacijo do registracije

• nudimo financiranje
• vzdrževanje avta

 041 385 619
 070 464 535
 avto.lozar@gmail.com

Avto Lozar, Damjan Lozar s.p.
Petrova vas 11
8340 Črnomelj

  041 729 740
 info@bmwservis.si
 www.bmwservis.si

AGP cars d.o.o.
Ljubljanska cesta 32
8000 Novo mesto 

specializiran nepooblaščen
servis za vozila bmw

v primeru nenadnih okvar se odzovemo tudi ob najbolj 
neugodnih urah, vikendih in praznikih.

- servisne storitve -
- diagnostika s testerjem -

- popravila avtomatskih menjalnikov -
- polnenje in servisiranje 

avtomobilskih klimatskih naprav -
 - zamenjava avtostekel -

pon-čet: 8:00-17:00, pet: 8:00-13:00

nudimo vam 
• nakup rabljenih vozil iz zaloge
• nakup vozil po naročilu
• menjava staro za staro
• menjava staro za novo
• komisijska prodaja vozil
• prodaja novih električnih vozil

pri nas lahko uredimo

• financiranje (leasing, kredit)
• zavarovanje vozila
• homologacije
• ostale zadeve po želji naročnika

100%
električno  
vozilo  
mg

rezervirajte si testno vožnjo

 030 710 030
 avtoprodaja@z-mobil.si
 www.z-mobil.si  
 Z Mobil

Z Mobil d.o.o.
Češča vas 40
8000 Novo mesto 
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kljub manjšemu obsegu 
prometa več kršitev s 
področja hitrosti
Epidemija je v letu 2020 zazna-
movala mnoga področja, tudi 
obseg prometa je bil manjši kot 
sicer. A kljub temu je bilo lani 
ugotovljenih kar 116.180 kršitev 
s področja hitrosti, 2000 več 
kot leta 2019. V letošnjem letu 
do začetka aprila jih je policija 
zabeležila že 37.577. Lani je 
zaradi neprilagojene hitrosti 
izgubilo življenje 27 oseb. Do 
začetka aprila letos se je zaradi 
neprilagojene hitrosti zgodilo 
514 prometnih nesreč. Glede na 
lansko obdobje, ko je bilo teh 
nesreč 711, gre za 28 % zmanj-
šanje. Vendar pa so bile posle-
dice teh nesreč težje, saj je letos 
umrlo že 7 oseb, od teh 3 pešci, 
ki prometne nesreče, v kateri so 
umrli, niso povzročili. Lani so 
v primerljivem obdobju zaradi 
neprilagojene hitrosti umrle 
3 osebe. Povzročitelji smrtnih 
prometnih nesreč v letošnjem 
letu so bili 4 vozniki osebnega 
avtomobila, 2 od teh sta umrla, 
2 voznika tovornega vozila, 1 
izmed njiju je umrl in 1 kolesar, 
ki je prav tako umrl. Starost 
povzročiteljev je med 22 leti in 65 
leti. Dva povzročitelja – voznika 
osebnega vozila – sta bila tudi 
pod vplivom alkohola.  

poostreni nadzori in 
maraton nadzora hitrosti 
po vsej sloveniji 

Akcija nadzora hitrosti je bila 
evropsko usklajena in jo je koor-
dinirala Evropska mreža prome-
tnih policij ROADPOL. V sredo, 
21. 4. 2021, je v več državah EU 

potekal maraton nadzora hitro-
sti, ki se mu je pridružila tudi 
slovenska Policija z izvajanjem 
12-urnega nadzora na skoraj 600 
lokacijah. Namen vseh takšnih 
akcij je umirjanje hitrosti na na-
ših cestah. Agencija za varnost 
prometa je v akciji ozaveščala s 
spletno in medijsko kampanjo 
ter preko občinskih Svetov za 
vzgojo in preventivo. 

tretjina smrtnih prometnih 
nesreč zaradi neprilagojene 
hitrosti se zgodi ponoči

Podatki iz let 2019 in 2020 raz-
krivajo, da se približno tretjina 
(med 32 % in 34 %) vseh prome-
tnih nesreč, ki se zgodijo zaradi 
neprilagojene hitrosti, zgodi v 
nočnem času. V letu 2020 je bilo 
od skupaj 2.813 prometnih ne-
sreč zaradi neprilagojene hitrosti 
892 zabeleženih ponoči (32 %), 
v letu 2019 pa je bilo takšnih 
1.074 od 3.152 (34 %). Približno 
enako razmerje v času nastanka 
prometne nesreče (dan/noč) je 
tudi v primeru smrtnih prome-
tnih nesreč, saj se jih tretjina 
zgodi v nočnem času. Letos je 
bilo takšnih prometnih nesreč 
33 %, v letu 2020 37 % in v letu 
2019 39 %. 

višje hitrosti vodijo do 
pojava tunelskega vida

Med vožnjo moramo zaznati 
čim več podrobnosti na cesti 
in okrog nje. S povečanjem 
hitrosti se voznikovo vidno 
polje zožuje – to privede do t. 
i. tunelskega vida. Čim hitreje 
vozimo, tem dalje izpred vozila 
usmerjamo pogled, ožje je naše 
vidno polje. Zato težje zaznamo 

ali sploh ne zaznamo dogajanja 
ob cesti, kolesarjev, pešcev, ki 
želijo prečkati vozišče, morebi-
tnih vključevanj z bočnih cest 
oziroma ne predvidimo dogod-
ka, ki bi ga pri manjši hitrosti 
sicer lahko. Zapomnimo si: če 
vozimo s prilagojeno hitrostjo in 
smo pozorni na dogajanje tudi 
daleč pred svojim vozilom, lahko 
pravočasno zaznamo prometno 
ureditev in dogodke ter predvidi-
mo njihov potek in ustrezno ter 
varno reagiramo.

nižja hitrost lahko pomeni 
ločnico med življenjem in 
smrtjo

Na podlagi statističnih podat-
kov je dokazano, da je v primeru 
trka vozila v pešca ali kolesarja 
pri 30 km/h tveganje za smrtne 
ali hude poškodbe pešca rela-
tivno majhno (10 %). Pri višjih 
hitrostih se tveganje izrazito po-
veča. Trk avtomobila pri hitrosti 
50 km/h v pešca je enak padcu 
z višine 9,8 m. Pri hitrosti vozila  
60 km/h je verjetnost preživetja 
pešca samo še 10 %, tveganje 
za smrt pa kar 90 %. Omejitve 
hitrosti v naseljih, območjih 
umirjenega prometa in območjih 
omejene hitrosti so namenjene 
predvsem zaščiti ranljivejših 
udeležencev v prometu (pešci, 
kolesarji).

agencija za varnost 
prometa in policija 
svetujeta:

- v naseljih bodite pozorni na 
ranljivejše udeležence, pešce in 
kolesarje ter upoštevajte omeji-

tev hitrosti; 
- zmanjšajte hitrost vožnje v 
bližini otroških igrišč, šol in vrt-
cev, domov za starejše ter pred 
prehodi za pešce; 
- na regionalnih cestah in pri 
zavijanju oz. vključevanju do-
datno preverite, ali se približuje 
motorist oz. drugo vozilo; 
- ohranjajte ustrezno varnostno 
razdaljo, da se lahko pravočasno 
ustavite; 
- v slabših pogojih vožnje, v 
mraku, megli, močnih nalivih, 
zmanjšajte hitrost zaradi slabe 
vidljivosti in dejstva, da se na 
mokri podlagi zavorna pot po-
daljšuje; 
- čeprav se vam mudi, ne vozite 
prehitro, raje sporočite, da boste 
prišli kasneje.

Omejitve hitrosti in predvsem 
njihovo dosledno spoštovanje so 
ključnega pomena in predvsem 
za našo lastno varnost. Pri višjih 
hitrostih so posledice prometnih 
nesreč namreč težje. Zmerno 
in odgovorno vozite zato, ker 
se objestna vožnja lahko konča 
usodno, ne zato, da vas ne doleti 
kazen.
Javna agencija RS za 
varnost prometa
www.avp-rs.si   

 
hitrost je norost!

Neprilagojena hitrost je še vedno 
med najpogostejšimi vzroki za 
prometne nesreče z najhujšimi 
posledicami. Nacionalna 
preventivna akcija z opozorili: višja 
hitrost vožnje, večja verjetnost 
za nastanek prometne nesreče je 
potekala do 25. aprila 2021. 
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Indašnja iža je tradicionalna 
prekmurska hiša, obnovlje-
na z naravnimi materiali, 
in predstavlja pomemben 
spomenik stare ljudske arhi-
tekture. Sama notranjost hiše 
je opremljena z restavriranim 
rustikalnim pohištvom, am-
bient nas odpelje v pretekle 
čase, kjer se preprosto spoji-
mo s preprostostjo in mirom 
same narave. 

V velbani iži, ki je nekoč 
služila tudi kot hlev za živino 
se preteklost sreča z moderno 
sedanjostjo. Hiška leži na 
sredini kompleksa in ob njej 
je plavalni bazen. Ime je do-
bila po tradicionalnih velbih, 
ki so bili značilni za hlevsko 
poslopje delavsko-kmetijske 

družine na Goričkem v pre-
teklosti. V njej si boste lahko 
v tradicionalni krušni peči iz  
domače moke, ki jo nudimo, 
spekli sami svoj kruh. 

Konopljina iža je hi-
ška, ki kliče po pozornosti 
zaradi arhitekturne zasnove, 
načina izgradnje iz konoplje 
in naravnih materialov ter 
edinstvene notranje razpore-
ditve. Je edina novogradnja 
v turističnem kompleksu 
Goričke iže in ena izmed red-
kih hiš, pri katerih je glavno 
vlogo pri gradbenih materia-
lih igral konopljin pezdir. Na 
minimalni kvadraturi nudi 
velik izkoristek prostora  ter 
edinstveno udobno počutje. 
Evitel 

goričke iže ... kjer se preteklost
spogleduje s prihodnostjo

Sredi Krajinskega parka Goričko, 
v Križevcih, stojijo 3 prelepe 
goričke hiše: Indašnja, Velbana 
in Konopljina iža. Navdih zanje 
je bil način gradnje „kot nekoč“ 
in njihova obnova z naravnimi 
materiali. 

 031 784 555
 051 322 242
 info@goricke-ize.si
 www.goricke-ize.si

Evitel d.o.o.
PE Goričke iže
Križevci 216
9206 Križevci

V neokrnjeni naravi Goričkega blizu Murske Sobote vam 
nudimo prvovrstne apartmaje za oddih in sprostitev.

Vljudno vabljeni! 

možnost najema 
skednja za teambuildinge, 
seminarje in praznovanja. 

plačilo možno tudi 
s turističnimi boni.

slike: velbana iža, konopljina iža 

slike: indašnja iža, savna v 
hrastovem sodu z jakuzzijem, 

skedenj
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Poraščeno pobočje z avtohtonimi 
drevesi in grmovnicami in doline 
Goriškega potočka slikovito do-
polnjuje travnik, sredi katerega 
boste našli skupino tradicio-
nalnih kmečkih stavb. Čudovit 
etnološki park, v katerem si ob 
studencu s periščem in napajal-
nim koritom lahko živo pred-
stavljamo, kako so gospodinje 
nekoč drgnile umazano perilo, 
v preteklost pa nas popeljeta še 
300 let stara Rangusova hiša in 
Prijateljeva domačija. Po parku 
je speljana naravoslovna pot, 
ogledamo pa si lahko še zagraški 
izvir in geološki steber. 
Pohajkovanje po Zagraškem logu 
nas s prvinami neokrnjene nara-
ve navdahne na vsakem koraku – 
tam najdemo ohranjene kameni-

ne, v katerih se skrivajo številni 
ostanki nekdanjega življenja, 
različne drevesne in živalske vr-
ste, pot pa nam prekrižajo izviri, 
potok in celo mlaka. 

zeliščarski center  
jv slovenije
V osrčju Krškega gričevja je na 
7,5 hektarov velikem območju 
urejen muzej na prostem – 
Zeliščarski center JV Slovenije, 
prepreden z različnimi tematski-
mi učnimi potmi z označitvenimi 
tablicami za rastline in večjimi 
tablami, ki označujejo naravne 
vrednote, urejene pa so še učil-
nici na prostem, lesene brvi čez 
Goriški potok in 15 lesenih gredic 
z zelišči. 

energijska pot herbalium
V objemu narave zeliščarskega 
centra so s pomočjo različnih 
radiestezijskih metod določili kar 
nekaj energijskih točk, izbrali pa 
najmočnejših 7, prav toliko kot 
je glavnih energijskih centrov v 
telesu. Pot je zasnovana krožno z 
izhodiščem pri vhodnem objektu. 
Na vsaki točki si lahko povečamo 
in uskladimo delovanje čaker, 
izboljšamo delovanje delov tele-
sa in notranjih organov, skratka, 
zdravilne točke na nas vplivajo 
pozitivno in blagodejno. Če nič 
drugega, bo že kratek sprehod v 
neokrnjeni naravi ob potočku in 

med drevesi sprostil duha in telo, 
vsakdanji stres pa bo pozabljen. 

V Zeliščarskem centru JV Slo-
venije so sicer na voljo različni 
programi vodenja za skupine, a 
si ga lahko kadar koli ogledate 
tudi sami. Izhodišče je ob vsto-
pnem objektu ob glavni cesti, vse 
poti pa so označene z lesenimi 
smernimi tablicami in na zemlje-
vidu pred vstopom, kjer so na 
voljo tudi zgibanke z osnovnimi 
informacijami. 
www.visitdolenjska.eu  

Streljaj od Škocjana leži slikovita 
vasica Zagrad, pod njo pa vse bolj 
priljubljena izletniška točka Zagraški 
log. Tam so v zadnjem času uredili 
Zeliščarski center JV Slovenije, po 
katerem vodijo različne tematske poti.

zagraški log  
z zeliščarskim centrom
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najučinkovitejša  
zaščita je cepljenje
Z novim koronavirusom 
se lahko okuži vsak, tako 
starejši kot tudi mlajši, k 
preprečevanju širjenja virusa 
pa lahko pomembno prispe-
vamo vsi. Pri tem je najpo-
membnejše, da upoštevamo 
priporočena zaščitna ravna-
nja: vzdržujemo medosebno 
razdaljo vsaj 2 metra, pravil-
no nosimo masko, skrbimo 
za higieno rok, zmanjšamo 
medosebne stike z drugimi 
in v primeru bolezni ostane-
mo doma. Najučinkovitejši 
ukrep za zaščito našega 
zdravja in zdravja naših 
bližnjih pa je cepljenje, ki 
predstavlja najboljšo zaščito 
pred boleznijo ter težavami, 
tveganji in posledicami, ki 
jih prinaša covid-19. 

cepiva so varna  
in učinkovita
Skrb glede varnosti in učin-
kovitosti cepiv je odveč. Vsa 
cepiva morajo namreč skozi 
enake, točno določene po-
stopke testiranja in ocenjeva-
nja, kjer se preverja njihova 
učinkovitost in varnost. 
Cepiva proti covidu-19 so 
bila preizkušena v kliničnih 
testiranjih, v katerih je sode-
lovalo več deset tisoč ljudi 
in čeprav je bila časovnica 
strnjena, se je upoštevalo vse 
pomembne vmesne korake.

informacije pridobivajmo  
iz zanesljivih virov
Ker je ključnega pomena pri 
odločitvi vsakega od nas 
naše zaupanje v varnost in 
učinkovitost cepiv, so na 

posebni spletni strani Nacio-
nalnega inštituta za zdravje 
www.cepimose.si na enem 
mestu zbrane vse informa-
cije o cepivih in cepljenju 
proti covidu-19. Na strani 
so z odgovori strokovnjakov 
naslovljena najpogostejša 
vprašanja ter objavljene ak-
tualne novice, načrt ceplje-
nja, informacije o cepilnih 
centrih in neželenih učinkih. 
V preglednem interaktivnem 
prikazu pa so predstavljeni 
tudi podatki o cepljenju proti 
covidu-19 tako za celotno 
Slovenijo kot tudi za posa-
mezne regije in občine.

zaščitimo sebe in druge
Odločitev za cepljenje proti 
covidu-19 je v rokah vsakega 
posameznika, odgovornost 
do drugih pa je v rokah nas 
vseh. Ne pozabimo, da je 
cepljenje proti covidu-19 tudi 
izkaz odgovornosti do tistih, 
ki so lahko krhkega zdravja 
in podvrženi resnim zaple-
tom. Ko bomo na vrsti, se 
torej cepimo. S tem namreč 
izkazujemo skrb zase in za 
vse okoli nas. 

Pomembno je, da za 
uspešno obvladovanje  
epidemije stopimo skupaj.

Zato se čim prej nalezimo 
dobrih navad in se cepimo 
v čim večjem številu.

najpogostejša vprašanja

Kako cepiva delujejo? 
S cepivom, ki ne more 
povzročiti bolezni, spodbu-
dimo naš imunski sistem, da 
izdela zaščitna protitelesa 

proti povzročitelju bolezni. 
Če kasneje pridemo v stik s 
povzročiteljem bolezni, ga 
naš imunski sistem prepozna 
in uniči, še preden bi povzro-
čil covid-19.

Ali lahko zaradi cepljenja 
zbolimo za covidom-19? 
Cepiva proti covidu-19, ki 
so na voljo v Sloveniji, ne 
vsebujejo virusa SARS-CoV-2 
in ne morejo povzročiti bole-
zni. Če zbolimo po prejemu 
1. odmerka cepiva, smo bili 
najverjetneje okuženi že v 
času cepljenja in še nismo 
imeli simptomov ali pa smo 
se okužili v naslednjih dneh, 
ko zaščita po cepljenju še ni 
bila vzpostavljena.

Ali smo lahko zaradi 
cepljenja na testiranju 
pozitivni? 
Cepljenje proti covidu-19 ne 
more povzročiti pozitivne-
ga rezultata PCR testa ali 
hitrega antigenskega testa, 
saj merita prisotnost virusa, 
v cepivu pa virusa SARS-
-CoV-2 ni.

Ali cepiva proti covidu-19 
povzročajo neplodnost? 
Trditev, da naj bi bila pro-
titelesa, ki bodo delovala 
proti novemu koronavirusu, 
škodljiva pri nastajanju 
posteljice, je neresnična in 
jo je ovrglo več medicinskih 
strokovnjakov. Ženskam 
zanositve po cepljenju ni 
potrebno odlagati.

Ali se cepivo lahko vgradi v 
našo DNK in jo spremeni? 
Cepivo proti covidu-19 ne 
povzroči spremembe člove-
ške DNK, saj se ne vgrajuje 
v celično jedro in v celicah 
obstane le toliko časa, da 
sproži nastajanje protiteles 
in naše telo prične z imun-
skim odzivom, nato pa se 
razgradi. 
 
Kako se prijavimo  
na cepljenje?
Prijavimo se  lahko na porta-
lu zvem.ezdrav.si ali na sple-
tni strani www.cepimose.si.
Nacionalni inštitut za 
javno zdravje
www.nijz.si  

Epidemija covida-19 je povzročila 
eno največjih kriz v zadnjem 
stoletju, ki je korenito spremenila 
naša življenja, in učinkovita cepiva 
so v tem trenutku edino realno 
upanje, da se ne bo ponovila tudi v 
naslednji hladni sezoni. 

nalezimo se dobrih navad  
– cepimo se
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V Kirurškem centru Avelana 
že dve desetletji odkrivamo 
in zdravimo obolenja ožilja, 
sedaj pa smo svojo dejavnost 
usmerili tudi k srcu, ki kri 
potiska po ožilju. Z nami sode-
lujejo izkušeni kardiologi, ki 
svetujejo in diagnosticirajo 
kardiološka obolenja, kot so 
srčno popuščanje, aritmije 
(neredno bitje srca) in obole-
nja koronarnih (venčnih) žil. 
Ta lahko privedejo do resnih 
posledic, če jih odkrijemo 
prepozno. Zato smo veseli, da 
nas vedno pogosteje obiščejo 
tudi zdravi posamezniki, ki 
se odločijo za preventivni 
pregled.

kdaj h kardiologu?
V današnjem času se pogo-
sto zaradi stresnega načina 
življenja in manj zdravega 
življenjskega sloga srčno-žilna 
obolenja pričnejo pojavljati 
že pri mlajših. Preventivni 
obdobni pregledi omogočijo 
zgodnje odkrivanje teh obo-
lenj in pravočasno ukrepa-
nje tudi pri tistih, ki imajo 
povečano tveganje za tovrstna 
obolenja, a so trenutno še 
brez simptomov. Vsekakor 
pa je pregled pri kardiologu 
potreben ob simptomih, kot 
so: občutek težke sape, upad 
telesne zmogljivosti, občutek 
nerednega utripanja srca, 
bolečine v prsnem košu in 
motnje zavesti.

kako poteka 
kardiološki pregled?
Prvi pregled se vedno prične 
s pogovorom, pri katerem se 
s kardiologom pogovorite o 
svojih težavah. Zanima ga 
predvsem, za kakšne teža-
ve gre, koliko časa trajajo, 

morebitne pridružene bolezni 
in družinska obremenjenost 
s srčno-žilnimi obolenji ter 
dosedanje zdravljenje. Sledi 
internistično-kardiološki pre-
gled bolnika, zlasti ugotavlja-
nje prisotnosti šumov na srcu 
in drugih znakov, ki bi lahko 
govorili v prid srčno-žilnemu 
obolenju. Napravi se tudi 
EKG posnetek, ki predstavlja 
osnovo za ugotavljanje priso-
tnosti motenj srčnega ritma. 
Poleg tega kardiolog pregleda 
srce tudi z ultrazvokom, ki na 
varen in neinvaziven način 
omogoča natančen vpogled v 
strukturo in funkcijo srca, srč-
nih votlin in večjih žil, srčnih 
zaklopk, izmeri tudi pretok 
krvi in tlake v srčnih votlinah, 
morebitne tvorbe v njih ter 
oceni splošno delovanje srca.

novo v kc avelana na 
otočcu – ergometrija 
(obremenitveno testiranje) 
Poleg osnovnega kardiološke-
ga pregleda se kardiolog po 
potrebi odloči tudi za dodatno 
preiskavo – ergometrijo. Pri 
njej na tekočem traku izzo-
vemo obremenitev bolnika. 
Ob postopnem povečevanju 
stopnje obremenitve opa-
zujemo odziv srčno-žilnega 
sistema in njegovo sposobnost 
prilagoditve na povečano 
potrebo po kisiku. Pred, med 
in po preiskavi natančno opa-
zujemo spremembe splošnega 
stanja bolnika in gibanje 
krvnega tlaka ter ritma srca. 
Ergometrija se uporablja za 
dodatno diagnostiko bolezni 
srca, ugotavljanje morebitne 
ishemične bolezni srca (bo-
lezni večnih žil – koronark), 
oceno delazmožnosti in tudi 
kardiocirkulatorne zmogljivo-

sti zdravih posameznikov ter 
aktivnih športnikov. Z njeno 
pomočjo lahko načrtujemo 
zdravljenje in optimalno tele-
sno aktivnost.
Pogosto sta ultrazvok srca in 
kardiološki pregled potrebna 
tudi pred operacijo, ker ju zah-
teva anesteziolog (zdravnik, ki 
skrbi, da bo operacija nebo-
leča in prebujanje prijetno). 
Zaradi dolgih čakalnih vrst 
v bolnišnicah bolniki čakajo 
na pregled pri kardiologu več, 

kot je potrebno, in s tem tudi 
na operacijo.
Srce vsak dan napravi okrog 
115.000 utripov, kar pomeni 
kar 42 milijonov utripov na 
leto! Poskrbite zanj in se pra-
vočasno naročite na pregled 
k strokovnjaku, ki bo ocenil 
stanje vaše srčne funkcije 
in tveganje za srčno-žilne 
bolezni. Vredni ste več kot vaš 
avto, ki ga vsako leto peljete 
na servis. Nudite si najboljše.
Kirurški center Avelana 

kardiološki pregled z obremenitvenim 
testiranjem srca (ergometrijo)

Srčno-žilne bolezni predstavljajo 
vodilni vzrok obolevnosti in 
umrljivosti v razvitem svetu. Zato 
je pomembno, da jih s pravočasnim 
obiskom kardiologa prepoznamo in 
po potrebi tudi zdravimo.

 07 307 51 07
 info@avelana.si
 www.avelana.si

Avelana d.o.o.
Kirurški center Otočec
Šolska cesta 12
8222 Otočec

V kolikor želite dodatne informacije ali se naročiti na 
pregled, nas lahko pokličete vsak delovni dan med 

8.00 in 12.00 na telefonsko številko 07 307 51 07 
ali nam pišete na info@avelana.si. 

zAuPAJTe SVOJe SRCe NAJBOLJŠIM.

Kirurški center Avelana
vedno korak pred drugimi
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 059 044 058
 info@audiobm.si
 www.audiobm.si

AUDIO BM d.o.o.
Ljubljanska cesta 22, Bršljin
8000 Novo mesto 

pon: 8:00-18:00 | tor, sre, pet: 8:00-15:00 | čet: 11:00-18:00

slušni center novo mesto 

audiobm.si

slušni aparati na ponovno 
polnjenje – baterije so 
preteklost
Ob izbiri slušnih aparatov na 
ponovno polnjenje lahko na 
baterije za enkratno uporabo 
preprosto pozabite. Slušne 
aparate pred spanjem le 
postavite v polnilno napravo, 
kjer se samodejno izključijo 
in napolnijo. Naslednji dan so 
polni energije, pripravljeni za 
uporabo. Preprosteje ne gre – še 
posebej primerno za starejše, ki 
imajo lahko težave pri menjavi 
drobnih baterij.

moč umetne inteligence 
poskrbi za odlično 
razumevanje govora in 
zmanjševanje šumov
Najnovejši slušni aparati niso 
zgolj ojačevalci zvoka. Zelo 
zmogljivi procesorji poskrbijo, 
da slušni aparati prepoznavajo 
slušna okolja in se na njih tudi 
samodejno prilagajajo. To v pra-
ksi pomeni, da zelo učinkovito 
lokalizirajo smeri prihajajočih 
zvokov, poudarjajo govor in celo 
zmanjšujejo šume.

odprta prilagoditev 
omogoča naravno 
poslušanje zvokov
Zapiranje sluhovodov z ušesnimi
vložki spremeni poslušanje
zvokov in je lahko zelo moteče.
Zaradi novih rešitev, ki prepre-
čujejo piskanje, je možno, da 

sluhovodi ostanejo odprti. Slušni 
akustik vam bo na podlagi meri-
tve sluha z veseljem svetoval, če 
ste kandidat za slušne aparate, 
pri katerih sluhovod lahko osta-
ne odprt.

preprosto prostoročno 
telefoniranje s slušnimi 
aparati
Za uporabnike slušnih aparatov 
je bilo telefoniranje pogosto 
težavno. Prostoročno telefonira-
nje z novejšimi slušnimi aparati 
je postalo neverjetno enostavno 
– tudi za starejše. Preko slušnih 
aparatov lahko kar v obeh ušesih 
poslušate sogovornika na tele-
fonu. Ko nekdo pokliče, se poziv 
prenese v slušna aparata, klic pa 
se sprejme s preprostim dotikom 
slušnega aparata. Telefona se ni 
potrebno niti dotakniti. Je lahko 
bolj preprosto? Najnovejši slušni 
aparati iz AUDIO BM slušnih 
centrov omogočajo, da je prosto-
ročno telefoniranje možno brez 
dodatnih vmesnih naprav in s 
katerimikoli mobilnimi telefoni. 
Brezžično lahko poslušate tudi 
glasbo, podkaste, youtube ...

brezžično poslušanje 
televizije 100% brez motenj 
iz okolja 
Akustika v prostoru močno 
vpliva na to, kako slišimo TV. 
Običajno je med poslušalcem in 
TV nekaj metrov razdalje. Morda 
je prostor večji in zvok odmeva 

ali pa poslušanje motijo drugi 
zvoki iz okolja. Sedaj lahko v 
celoti premagate negativni vpliv 
razdalje, odmeva in hrupa ter si 
zagotovite kristalno čist zvok iz 
TV. Gledanje slovenskih filmov, 
kjer ni podnapisov, pogovornih 
oddaj ali filmov, ponovno posta-
ne čisti užitek. Uporabniku slu-
šnih aparatov ni potrebno storiti 
ničesar, saj se brezžični sprejem 
zvoka vzpostavi samodejno, čim 
se vključi TV sprejemnik.

prilagajanje slušnih 
aparatov na daljavo  
in aplikacije
Če ob uporabi slušnih aparatov
ugotovite, da jih je potrebno
drugače prilagoditi, vam jih
slušni akustik lahko prilagodi
kar na daljavo. Obisk slušnega
centra ni potreben. Veliko prila-
goditev lahko naredite tudi
sami, preko brezplačne aplika-
cije.

kam na informativno meritev 
sluha in po slušne aparate?
Ne veste, kako dobro slišite? Va-
bljeni na brezplačni test sluha z 
avdiometrom. Meritev lahko brez-
plačno opravite v kateremkoli od 
14 AUDIO BM slušnih centrov po 
Sloveniji. Prosimo za rezervacijo 
termina. Napotnica ni potrebna. 

Dobavitelja slušnih aparatov si
morate izbrati sami, saj je to vaša
odgovornost. Svetujemo vam,
da primerjate slušne aparate, 
cene, možnosti brezplačnega 
testiranja, strokovnost, razpo-
ložljivost usposobljenih slušnih 
akustikov, dostopnost lokacije od 
vašega doma, garancijske pogo-
je, servis, možnost plačila
na obroke ... Preverite tudi mne-
nja drugih strank.

 V AUDIO BM za slušne aparate
sprejemamo naročilnice iz vseh 
ORL ambulant v Sloveniji.
Franci Urankar, AUDIO BM 

najnovejši slušni aparati  
prinašajo revolucionarne rešitve

V 17. stoletju so naglušni začeli 
uporabljati t. i. vušesne trobente, 
ki so bile nerodne in velike naprave 
za poslušanje. V 20. stoletju so po 
iznajdbi telefona in mikrofona 
razvili elektronske slušne aparate, 
sprva analogne. Najnovejši slušni 
aparati so diskretnejši, učinkovitejši 
in preprostejši za uporabo kot 
kdajkoli prej. Spoznajmo nekatere 
zmogljivosti. Navdušeni boste!
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 041 276 195
 lesne.storitve@gmail.com
 ograje Lozar

Igor Lozar s.p.
Griblje 63a
8332 Gradac

• wpc ograje, terase in fasade
• lesene ograje, terase in fasade

• panelne ograje

 041 371 541
 07 337 03 37
 uprava@vrtec-jana.si
 www.vrtec-jana.si 

Jana d.o.o.
Pod Trško goro 13
8000 Novo mesto

Vrtec z drugačnim  
pristopom

Delujemo po metodi Montessori
Za tiste starše, ki želijo najboljši vrtec za otroka

 
Dnevni program

Za otroke od 11 mesecev do 6 let starosti
v času od 6.00 do 16.00

 

VPISUJEMO CELO LETO!
 
Izvajamo javno veljavni program v Republiki Sloveniji. 
Starši lahko pridobite do 85% sofinancirano storitev 

cene programa.

 041 843 366
 bostjan.cesar@siol.net
 www.investicijsko-zlato.si

V&D investicijsko zlato d.o.o.
zastopnik za Dolenjsko: Boštjan Cesar          
Blatnica 1 
1236 Trzin

želite zaščititi svoje premoženje  
pred inflacijo?

razmišljate o varčevanju  
za dodatno pokojnino?

ali za šolanje vaših otrok in vnukov?

Naložbeno zlato v fizični obliki   
je morda pravi odgovor za vas, ker:

• je zelo varna naložba

• zlato v fizični obliki čistine 999,9/1000  (24 karatov)  
   s statusom good delivery

• že od 50€ mesečno

• ohranja realno vrednost in je odlična zaščita pred inflacijo

• ima ugodno razmerje med varnostjo, donosnostjo  
   in visoko likvidnostjo

• ni DDV-ja, davka od kapitalskega dobička in dohodnine

• zlato se hrani v visoko zavarovanih sefih v Sloveniji

• je prenosljivo in dedno
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nepovratne finančne 
spodbude socialno šibkim 
občanom za investicije v 
ukrepe večje energetske 
učinkovitosti eno- ali 
dvostanovanjskih stavb  
(2. javni poziv zero500)
Program ZERO500 sofinancirata 
Republika Slovenija in Evropska 
unija iz Kohezijskega sklada.

Nepovratna finančna spod-
buda se dodeli socialno šibkim 
občanom, ki bivajo v eno- ali 
dvostanovanjski stavbi na celo-
tnem območju RS za investicije v 
ukrepe večje energetske učinko-
vitosti, ki so:
- toplotna izolacija strehe ali 
stropa proti neogrevanemu 
prostoru,
- toplotna izolacija zunanjih 
sten,
- vgradnja energijsko učinkovitih 
oken in/ali vhodnih vrat,
- zamenjava neučinkovitega 
sistema priprave tople vode z 
grelnikom vode s sprejemniki 
sončne energije,
- zamenjava neučinkovitega 
sistema priprave tople vode 
z grelnikom vode s toplotno 
črpalko,
- vgradnja lokalnega prezračeva-
nja z vračanjem toplote odpa-
dnega zraka.

 Investicija v posamezni ukrep 
ali kombinacijo ukrepov pri 
izbranem vlagatelju predstavlja 
projekt.

 Višina spodbude znaša 100 % 
upravičenih stroškov projekta, 
vendar ne več kot 9.620 EUR 
z DDV za izvedbo enega ali 
kombinacijo izbranih ukrepov 
oz. 15.000 EUR z DDV izključno 
za izvedbo ukrepa: toplotna 
izolacija strehe ali stropa proti 
neogrevanemu prostoru skupaj z 
menjavo strešne kritine (samo v 
primeru, da energetski sveto-
valec na predhodnem ogledu 
ugotovi, da je strešna kritina 

stavbe dotrajana in je potrebna 
zamenjave, Eko sklad pa to 
potrdi). Točna višina spodbude 
se določi s tripartitno pogodbo, 
in sicer na podlagi predračuna 
za izbrani ukrep.

 Na 2. javni poziv ZERO500, ki 
bo odprt do dodelitve sredstev, 
lahko kandidira vsaka fizična 
oseba, ki izpolnjuje naslednje 
pogoje:
- ima prijavljeno stalno prebi-
vališče v RS, na njem dejansko 
živi in bo na tem naslovu izvedla 
projekt,
- je bila zadnjih zaporednih 12 
mesecev pred vložitvijo vloge ter 
je na dan vložitve vloge preje-
mnik denarne socialne pomoči 
in/ali varstvenega dodatka, 
- je  na dan vložitve vloge ter 
vse do izdaje odločbe sama ali 
skupaj z enim oz. več družin-
skimi člani, ki so upoštevani 
pri ugotavljanju materialnega 
stanja vlagatelja v odločbi CSD, 
lastnica ali solastnica vsaj do 
½ stanovanja ali stanovanjske 
stavbe, kjer bo izveden projekt. 
Lastništvo mora biti zemljiško-
knjižno urejeno pred vložitvijo 
vloge.

pogoji stavbe, kjer se bo 
projekt izvajal
Projekt se lahko izvede na 
eno- ali dvostanovanjski stavbi 
oziroma stanovanju v dvostano-
vanjski stavbi, za katerega mora 
biti izdano/izdana:
- gradbeno dovoljenje za gradnjo 
ali spremembo namembnosti 
pred 1. 1. 2003 ali
- odločba o legalizaciji stavbe 
(zgrajena pred 1. 1. 2003) pred 
vložitvijo vloge ali
- dovoljenje za objekte daljšega 
obstoja po 117. členu Gradbene-
ga zakona pred vložitvijo vloge 
ali
- odločba o domnevi izdanega 
gradbenega in uporabnega 

dovoljenja po 118. členu GZ (če je 
bila stavba zgrajena pred 31. 12. 
1967), pred vložitvijo vloge ali
- uporabno dovoljenje, iz kate-
rega je razvidno izpolnjevanje 
pogojev iz prejšnjih alinej in je 
izdano pred vložitvijo vloge na ta 
javni poziv.

Vsi postopki pridobivanja 
upravne odločbe, ki izkazuje 
legalnost predmetne nepre-
mičnine, morajo biti ob vložitvi 
vloge zaključeni, sicer bo Eko 
sklad vlogo zavrnil. Nepovratna 
finančna spodbuda po tem jav-
nem pozivu je lahko dodeljena le 
za dele stavbe, katerih namemb-
nost je stanovanjska.
Če povzamemo: vlagatelj 
mora dokazati legalnost  
stanovanjske stavbe!

Gre za razširitev nabora stavb, 
na katerih se projekti lahko izve-
dejo, glede na predhodni javni 
poziv, kjer so bili projekti lahko 
izvedeni le na stavbah, zgrajenih 
pred 31. 12. 1967.

 Nepovratna finančna spod-
buda je lahko dodeljena tudi za 
stavbe, ki imajo izvedene pri-
zidave ali nadzidave, izvedene 
po 1. 1. 2003 oz. za katere je bilo 
gradbeno dovoljenje izdano po 
1. 1. 2003, vendar ti deli ne pred-
stavljajo upravičenega predmeta 
nepovratne finančne spodbude 
in na njih ukrepi ne smejo biti iz-
vedeni. V tem primeru mora biti 
upravna odločba, ki izkazuje le-
galnost gradnje tega dela stavbe, 
izdana pred vložitvijo vloge na 
ta javni poziv, sicer taka stavba 
ne more biti predmet nepovratne 
finančne spodbude.

Vlagatelj z izjavo izjavi, da 
sem imetnik upravne odločbe, 

iz katere izhaja, da je stavba ali 
del stavbe, kjer se bo izvedel 
projekt, legalna in da je njena 
namembnost stanovanjska!

Tehnični pogoji ukrepov, za ka-
tere se lahko dodeli nepovratna 
finančna spodbuda, so enaki kot 
v predhodnem razpisu!

V primeru dvoma glede izpol-
njevanja pogojev ali razhajanj 
med podatki iz vloge/izjave ter 
podatki, razvidnimi iz uradnih 
evidenc, si Eko sklad pridržuje 
pravico, da zahteva dodatna 
dokazila.

V primeru, da je predmetna 
nepremičnina kulturnovarstve-
no zaščitena ali pa se nahaja na 
kulturnovarstveno zaščitenem 
območju, je potrebno pred skle-
nitvijo tripartitne pogodbe Eko 
skladu predložiti soglasje pristoj-
nega Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine ter kulturnovarstvene 
pogoje za posamezen ukrep.

Vlagatelj, kateremu je bila na 
prvem javnem pozivu ZERO500 
z odločbo dodeljena pravica do 
nepovratne finančne spodbu-
de, ne more kandidirati na tem 
javnem pozivu!
Lucjan Batista, ENSVET  

nova razpisa eko sklada
za socialno šibke občane

Eko sklad je v začetku aprila 
objavil 2 javna poziva za socialno 
šibke občane. V prispevku vam 
predstavljamo enega, s poudarkom 
novosti glede na predhodnega.
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 07 393 14 00
 040 435 492
 infostp@iskra-pio.si
 www.pio-oknainvrata.si

Iskra PIO d.o.o.
Trubarjeva cesta 5 
8310 Šentjernej

Okna in vrata

Okna in vrata

proizvodnja in prodaja 
alu stavbnega pohištva 

vhodna vrata, okna, zimski vrtovi,  
pregradne stene, steklene fasade

 040 160 866 
 info@demont.si
 www.demont.si

DE-MONT, 
Dejan Korošec s.p. 
Cesta Josipa Ribičiča 8 
1381 Rakek

GARAŽNA 
VRATA

dOORHAN

prodajni zastopnik za ledus d.o.o.:

 040 435 247
 gamont@siol.net
 www.gamont.si

Dejan Gazvoda s.p.
Ratež 27
8321 Brusnice

∙ pločevinaste fasade in strehe
∙ izolacijske ravne strehe

∙ ostala krovska in kleparska dela
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Aljoša Kren s.p.
Na tratah 14
8000 Novo mesto

 041 230 384
 akmontnm@gmail.com

slikopleskarstvo
keramičarstvo

 031 542 624
 info@mbgrad.si
 www.mbgrad.si

MBGRAD
Boštjan Majerle s.p.
Vodnikova ulica 6
8340 Črnomelj

• gradnja stanovanskih hiš 
   in ostalih objektov

• ureditev okolice
• sanacijska dela

• vzdrževalna dela

gradbeništvo  |  inženiring  |  nadzor

kvalitetno in strokovno od prve 
lopate do ključa

 041 542 023
 040 605 622
 mitja@mph.si
 www.mph.si

MPH d.o.o.
Lastovče 41 
8000 Novo mesto

• Snemanje kanalizacije
• Čiščenje kanalizacije
• Sanacija kanalizacije 
   brez izkopa
• Meritve tesnosti
• Čiščenje prezračevalnih in  
   klimatskih naprav

 030 777 315
 dimnikarstvo.doljak@gmail.com
 www.dimnikarstvo-doljak.si

Roman Doljak s.p.
Drganja sela 5
8351 Straža

• Čiščenje in pregled dimovodnih, kurilnih  
   in prezračevalnih naprav

• Ročno, strojno in kemično čiščenje

• Pregled dimnika s kamero

• Meritve dimnih emisij

čISTA Peč IN dIMNIK zA BRezSKRBNe TOPLe zIMSKe dNI

15 LeT
IzKuŠeNJ 
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Premalo gibanja in preveč 
sedenja ter prisilni položaji pri 
delu 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 in 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 vretenc. 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.

Mišice v hrbtenici zaradi 
nezadostnega gibanja zakrnijo, 
kar še dodatno poslabša oporo 
hrbtenici. Vezi postanejo 
ohlapne in ne nudijo hrbtenici 
stabilnosti. Medvretenčni 
diskus ima velik odstotek vode. 
Sestavljen je iz želatinoznega 
jedra v sredini in vezivnega 
obroča okoli jedra.

degenerativne  
spremembe
Zaradi pritiska hernije na 
korenine živcev, ki iztopajo iz 
hrbtenjače, nastanejo klinični 
pojavi. Nastane bolečina v 
prizadetem segmentu. Bolečine 
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, 
daje lahko znake 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 postopoma 
nastane 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 razvito hrbtenično 
muskulaturo lahko brez 
težav vzdržujemo normalno 
telesno držo in pri tem znatno 
razbremenimo pritisk na 
medvretečno 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 treniranje 
globokih hrbteničnih mišic.

Poleg usmerjene vadbe za 
hrbtenico v Klubu izvajajo 
redno vadbo nordijske hoje, 
kjer se pri pravilni tehniki 
izvajanja prenese 30 % 
telesne teže na palici in se 
trenira mišice hrbtenice v 
tako razbremenjenem stanju. 
Krepijo se tudi trebušne 
mišice, ki skupaj s hrbtnimi 
oblikujejo močen 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.
Zdravi in vitalni, Koper 

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

poskrbimo za svojo hrbtenico      
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Izbira je pestra, a med njimi 
so (velike) razlike: v hranilni 
vrednosti, predvsem vsebno-
sti sladkorja in prehranske 
vlaknine. To dokazujejo 
rezultati 23 izdelkov, ki jih 
potrošniki lahko najdemo na 
policah slovenskih trgovcev.

Zdrava prehrana v času 
odraščanja je izjemno po-
membna za krepitev zdravja 
v poznejših življenjskih 
obdobjih. Zelo pomembno je, 
da z zdravimi navadami in 
vsakodnevno telesno dejav-
nostjo začnemo že v najzgo-
dnejšem obdobju življenja, 
oboje pa nato le še ohranja-
mo in krepimo. 

le trije izdelki  
z oceno dobro
Na ZPS so za kilogram 
kosmičev na testu odšteli od 
3,15 do 13,48 evra, le trije iz-
delki so prejeli oceno dobro, 
trije pomanjkljivo, preostali 
pa povprečno. Razlog: nizke 
ocene za hranilno vrednost, 
saj večina vsebuje preveč 
sladkorja. Tudi s trajnostne-
ga vidika se večina izdelkov 
ni izkazala, nekateri še 
vedno vsebujejo palmovo 
olje, redki nosijo certifikat 
za trajnostno pridobivanje 
kakava, pogosto so pakirani 
v dva sloja embalaže. 

Ponovno pa so odkrili tudi 
številne primere, ko izdelki s 
privlačno embalažo nago-
varjajo otroke, starše pa z 
navedbami o vsebnosti vita-
minov in mineralov. Podatek 
o veliki vsebnosti sladkorja 
ostaja zapisan z majhnimi 
črkami na zadnji strani em-
balaže. Staršem zato svetu-

jejo, da se izogibajo nakupu 
izdelkov s preveč sladkorja, 
za zadosten vnos vitaminov 
in mineralov naj otroku 
ponudijo polnovredna nepre-
delana žita ter sveže sadje 
in zelenjavo. Pri primerjavi 
izdelkov je v pomoč aplika-
cija Veš, kaj ješ, ki vrednosti 
iz hranilne tabele prikaže v 
obliki prehranskega sema-
forja, zato je primerjava 
preprosta in hitra. Rezultati 
so v celoti prosto dostopni na 
www.zps.si. Nekateri kosmi-
či vsebujejo tudi nepotrebne 
aditive in arome. 

večini rdeča luč za 
vsebnost sladkorja
Kakavovi kosmiči s slikami 
na sprednji strani embala-
že nagovarjajo najmlajše 
in njihove starše, zato so 
pri ocenjevanju sladkorja 
upoštevali različna merila 
in smernice za trženje živil 
otrokom. Večini na prehran-
skem semaforju za izmerjeno 
vsebnost zasveti rdeča luč.
Z uživanjem porcije  
(pre)sladkih kosmičev petle-
tni otrok že za zajtrk zaužije 
več kot tretjino dnevne še 
varne količine sladkorja, če 
upoštevamo velikost porcije, 
ki jo predvideva proizvajalec 
(30 g). Starši se morajo zave-
dati, da takšni kosmiči niso 
del uravnotežene prehrane, 
zlasti če upoštevamo, da 
je pri večini porcija dvojna 
(60 g). V tem primeru otrok 
zaužije kar 65 % dnevne še 
varne količine sladkorja. 
Gre za sladico, ki naj bo na 
jedilniku le občasno. 

zps nasvet
1. Kakavovi kosmiči vsebu-
jejo veliko sladkorja in niso 
del uravnotežene prehrane. 
Če prisegate na kosmiče, v 
svoj jedilnik raje vključite 
nepredelana žita. 
2. Če se že odločite za kaka-
vove kosmiče, izberite tiste 
z manj kot 16,5 g sladkorja 
in z več kot 6 g prehranske 
vlaknine v 100 g izdelka. 
3. Porcije naj bodo majhne. 
4. Ne dovolite, da vas v na-
kup prepričajo zgolj trditve 
na sprednji strani embalaže, 
saj izdelki poleg vitami-

nov in mineralov vsebujejo 
preveč sladkorja. Zadosten 
vnos vitaminov in mineralov 
otrokom zagotovite s svežim 
sadjem in zelenjavo.
5. Preostanek kosmičev 
dobro zaprite in jih hranite 
v suhem prostoru. Tako bo 
izdelek dlje časa obdržal 
senzorične lastnosti (hru-
stljavost).
Zveza potrošnikov Slovenije 

Kosmiče pogosto izberemo za zajtrk, 
ker je priprava hitra in preprosta. 
A kosmiči, ki vsebujejo veliko 
dodatkov, praviloma niso najbolj 
zdrava izbira. Sem spadajo tudi 
čokoladni oziroma kakavovi, ki so 
najbolj priljubljeni med otroki. 

večina kakavovih kosmičev  
je prej sladica kot uravnotežen obrok
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