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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 7. 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 kontaktirate na info@informator365.si 
ali  041 359 484.

Prijetno branje!    
Ekipa Informator365, Marko Križnič

 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

• 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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• 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

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

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

izdelava in montaža senčil
• panelne zavese
• lamelne zavese
• steklene stene
• alu žaluzije
• roloji

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

popust
10%

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

Inox center d.o.o.
Industrijska cesta 9
Kromberk
5000 Nova Gorica

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

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

inox aluminij 
inox ograjni sistem

stekleni nadstrešek inox dimniki

črpalke

 082 054 161
 082 054 160
 info@feraprom.si
 www.feraprom.si

Feraprom d.o.o.
Industrijska cesta 7b
Ind.cona Meblo-v stavbi Agro 
5000 Nova Gorica

• cevi in razni profili

• vijačni materiali

• električno orodje

• kovano železo

• razrez materiala

• električno orodje makita

• motorne žage

• vrtne kosilnice efco

pon-pet: 8:00-12:00 in 13:00-17:00
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Na spletni strani kampanje 
www.ZAMENJAJinPRIHRA-
NI.si je še vedno mogoče 
oddati prijavo, ko vnesete 
podatke o pretekli rabi ener-
gije v spletni obrazec pa takoj 
izveste, koliko lahko prihra-
nite z zamenjavo dobavitelja 
elektrike in plina. 

skupaj bi lahko prihranili 
več kot 1,8 milijona evrov 
Če bi vsi potrošniki, ki so 
se prijavili k sodelovanju v 
drugem skupinskem nakupu 
elektrike in plina do začetka 
avgusta, sprejeli ponudbo 
in zamenjali dobavitelja z 
Zvezo potrošnikov Slovenije, 
bi skupaj lahko prihranili 
več kot 1,8 milijona evrov na 
leto. V prvi kampanji Zame-
njaj in prihrani, ki jo je ZPS 
organizirala pred tremi leti, 
je sodelovalo 41.000 potro-
šnikov, dobavitelja pa je nato 
s pomočjo ZPS zamenjalo 
več kot 12.300 gospodinjstev. 
Skupaj so prihranili skoraj 
milijon evrov, vendar so bili 
skupni prihranki vseh, ki so 
v enakem obdobju zamenjali 
dobavitelja, še večji. ZPS je 
namreč s prvo kampanjo 
uspešno prebudila trg in 
dobavitelje spodbudila k 
oblikovanju ugodnih ponudb 
za vse potrošnike.

glavnina gospodinjstev bo 
prihranila med 50 in 150 evri
Nezavezujočo prijavo je do 
zdaj oddalo že več kot 20.000 
potrošnikov, med katerimi 
bo polovica gospodinjstev 
prihranila med 50 in 150 evri, 
četrtina do 50 evrov, četrtina 
pa več kot 150 evrov. Največ 
bodo prihranili tisti, ki še ni-
koli niso zamenjali dobavite-
lja elektrike ali plina, takšnih 
odjemalcev pa je v Sloveniji 
več kot 80 odstotkov. 

ste v vašem gospodinjstvu 
že zamenjali dobavitelja?
Po podatkih Agencije za 
energijo je lani dobavitelja 
elektrike zamenjalo 58.669 
gospodinjstev, dobavitelja 
zemeljskega plina pa 6.326 
gospodinjskih odjemalcev, 
priključenih na distribucijsko 
omrežje. V zadnjih desetih 
letih se je potrdilo, da brez 
njihove dejavne vloge ni kon-
kurenčnega trga in število 
menjav dobavitelja kaže, da 
se odjemalci čedalje bolj za-
vedajo svoje vloge in prihran-
kov, ki jih lahko dosežejo z 
menjavo dobavitelja. 

Analize, ki so jih opravili 
na Agenciji za energijo, so 
pokazale, da se potencial-
ni prihranki, ki jih lahko 
odjemalci dosežejo z menjavo 
dobavitelja, povečujejo. Na 
začetku odpiranja trgov z 

električno energijo in ze-
meljskim plinom je število 
zamenjav omejeval predvsem 
strah odjemalcev, ki jih je 
skrbela zanesljivost dobave, 
vendar je praksa potrdila, 
da je menjava dobavitelja 
varna in brezplačna, elektri-
ka s pomočjo takšnih akcij 
skupinskih nakupov pa tudi 
preprosta.

še lahko sodelujete v 
skupinskem nakupu zveze 
potrošnikov slovenije!
Zato brž poiščite račun 
vašega dobavitelja elektrike 
in plina (na njem boste našli 
vse informacije, ki jih boste 
potrebovali za prijavo) ter 
obiščite www.ZAMENJAJ-
inPRIHRANI.si. V spletni 
obrazec vpišite zahtevane 
podatke in takoj boste na 
zaslonu prejeli individualno 
oceno svojih prihrankov, ki si 
jih lahko obetate ob zamenja-
vi dobavitelja oz. sprejemu 
zmagovalnih tarif licitacije.

v evropi prihranili že več 
kot 270 milijonov evrov
Kampanje skupinskih naku-
pov, ki jih organizirajo potro-
šniške organizacije, potekajo 
po vsej Evropi. Do zdaj se 
je za zamenjavo dobavitelja 
energije registriralo več kot 
pet milijonov potrošnikov, 
dobavitelja jih je zamenjalo 

več kot 1,2 milijona, skupaj 
pa so prihranili 271,5 milijo-
na evrov. Raziskava, ki so jo 
opravili pri Evropski komi-
siji, je pokazala, da je cena 
ključni razlog za zamenjavo 
dobavitelja v Sloveniji. 

Potrošniki, ki  zamenjajo 
dobavitelja z ZPS v okviru 
skupinskega nakupa, dobijo 
pogodbe brez vezave, brez 
skritih stroškov, z navzgor 
omejeno ceno za 12 mese-
cev, dobavitelj pa se hkrati 
zavezuje, da bo odjemalce po 
izteku enega leta pravočasno 
obvestil o ceni za prihodnje 
obdobje. Zveza potrošnikom 
Slovenije bo vsem, ki se 
bodo odločili za zamenjavo 
dobavitelja v okviru kampa-
nje ZAMENJAJ in PRIHRANI 
2, z nasveti na voljo ves čas 
trajanja pogodbe in še šest 
mesecev po izteku pogodbe z 
novim dobaviteljem.
Preverite, koliko bi prihra-
nili v vašem gospodinjstvu. 
Kliknite na www.zamenjajin-
prihrani.si, vnesite zahtevane 
podatke, izpolnite svoj ener-
getski profil in takoj boste 
prejeli individualni izračun 
prihrankov.
Zveza potrošnikov Slovenije
www.zps.si  

Več kot 20.000 gospodinjstev, ki 
so se v okviru kampanje Zveze 
potrošnikov Slovenije prijavila za 
sodelovanje v drugem skupinskem 
nakupu elektrike in zemeljskega 
plina, je že prejelo individualne 
ocene prihrankov. Ti niso majhni – 
povprečno v kampanjo prijavljeno 
gospodinjstvo bo namreč lahko 
prihranilo 102,97 evra pri elektriki 
in 108,44 evra pri plinu. 

skupinski nakup energije zamenjaj in prihrani
sodelujočim se obetajo visoki prihranki

et           

plin

0,01590 €/kwh

0,03987 €/kwh           0,02847 €/kwh 0,04628 €/kwh

kategorija elektrika
zmagovalec gen-i, d.o.o.

mt vt

kategorija plin
zmagovalec gen-i, d.o.o.

preverite na licitaciji dosežene zmagovalne tarife (brez ddv) 
in jih primerjajte s tarifami na vašem računu za energijo:
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Les je domači in obnovljiv vir 
energije, pomembno vlogo 
dobiva predvsem zaradi ome-
jevanja izpustov toplogrednih 
plinov in prahu v ozračje. Tudi 
ekonomski vidik ni zanemar-
ljiv, saj je toplota, pridobljena 
iz lesa, cenejša kot iz tekočih 
ali plinastih goriv, nabava ku-
rilnih naprav na lesno biomaso 
pa stimulirana s strani države.

Najbolj primerne vrste lesa 
za kurjavo med listavci so bu-
kev, gaber, hrast in ostale vrste 
lesa. Za kurjenje uporabljamo 
predvsem les, katerega ni smi-
selno predelati v industrijske 
izdelke. Energijska vrednost 
goriva je količina energije, ki 
se sprosti med popolnim izgo-
retjem mase goriva. Energijska 
vrednost se znižuje s poveča-
njem vsebnosti vode, odvisna 
pa je tudi od vrste in ohranje-
nosti lesa. Za kurjenje v malih 
kurilnih napravah gorivo ne 
sme vsebovati več kot 25 % 
vode. Preveč vlažen les pri 
gorenju ob nižanju energijske 
vrednosti povzroča več dima, 
višje emisije prašnih delcev, 
nastanek katrana in posledič-
no poškodbe kurišča. Zračno 
suh les (vlažnost pod 20 %) 
ima dvakrat višjo kurilno vre-
dnost kot sveže posekan les. 

Kurilnost zračno suhega 
lesa je za različne vrste lesa 
dokaj primerljiva, gledano na 
težo lesa. Razlike med trdim in 
mehkim lesom nastajajo glede 
na volumen zaradi različne go-
stote lesa. Če sekance ali drva 
kupujemo po masi (tako kot 
pelete) in ne po volumnu, je 
cena odvisna samo od vsebno-
sti vode in ohranjenosti lesa.

Torej bi morali lesna goriva 
kupovati po masi, pri tem pa 
poznati še vsebnost vode.

Da dosežemo zračno suhost 
polen, jih moramo nasekati 
in skladiščiti na sončne in 
vetrovne površine. Skladovni-
ca mora biti dvignjena od tal, 
odmaknjena od stene skladišč-
nega prostora (kroženje zraka) 
in zaščitena pred dežjem. 

Sušenje je intenzivnejše, 
čim manjši so posamezni kosi 
lesa, saj je tako večja  površi-
na in posledično toliko hitrej-
še sušenje. Da dobimo zračno 
suh les, mora biti čas sušenja 
vsaj eno leto na sončnem in 
zračnem prostoru.

Pred nakupom drv preverite, 
kako in kje so zložena. Najpo-
gosteje se drva kupuje v pro-
storninskih metrih (prm), kar 
pomeni prostornino zloženega 
lesa (cepanice ali okroglice), 
polena pa tudi v nasutih pro-
storninskih metrih (nm3), kar 
pomeni prostornino nasutja, 
ali pa v tonah (potrebno je 
upoštevati vsebnost vode).

Kakovost sekancev je odvi-
sna od vsebnosti vode, vrste in 
kakovosti lesa, velikosti delcev 
ter deleža različnih nečistoč 
in primesi. Za sekance upora-
bljamo les slabše kakovosti, 
droben les ter sečne ostanke. 
Sekanci, ki se uporabljajo v 
malih kurilnih napravah, mo-
rajo biti posušeni do vsebnosti 
vode pod 30 %. Surovino, 
predvideno za mletje v sekan-
ce, je priporočljivo skladiščiti 
najmanj eno poletje na zrač-
nem in suhem prostoru.

Zaradi obstojnosti sekancev 
moramo biti posebno previdni 
pri skladiščenju, saj nam pri-

sotnost vlage povzroči, da so 
sekanci neustrezni za ogreva-
nje. Najboljši prostor za suše-
nje sekancev je pokrita utrjena 
površina na sončni lokaciji z 
dostopom zraka. Cenejši način 
skladiščenja lesnih sekan-
cev nam omogočajo zaščitne 
ponjave, ki so uporabne tako 
za sušenje kot skladiščenje se-
kancev, saj omogočajo dostop 
zraka. Seveda pa je potrebno 
lesne sekance nasuti na vodo-
tesno in utrjeno površino, in 
sicer v stožčasti obliki, da dež 
hitro odteka s površja ponjave.

S sekanci se trguje največ-
krat v nasutih prostorninskih 
metrih (nm3), kar pomeni 
prostornino nasutja ali po masi 
v suhem ali svežem stanju. Sle-
dnje se priporoča kot primer-
nejše ob dejansko izmerjeni 
vsebnosti vode.

Peleti postajajo vedno bolj 
priljubljena oblika ogrevanja 
z lesno biomaso. Vsi peleti, ne 
glede na drevesno vrsto, imajo 
podobno kurilnost, predvsem se 
razlikuje zaradi vsebnosti vode.

Peleti so standardizirani 
in certificirani, torej je vzpo-
stavljen sistem zagotavljanja 
kakovosti. Najbolj lahko zau-
pamo tistim, ki imajo s strani 

neodvisnih inštitucij pode-
ljen certifikat o kakovosti po 
evropskih standardih. Pred 
nakupom si je dobro ogledati 
teste peletov posameznih 
proizvajalcev/prodajalcev, ki 
jih objavlja Zveza potrošni-
kov Slovenije. Odstopanja po 
kvaliteti so več kot očitna. 
Tudi navedbe posameznih 
parametrov kakovosti pelet na 
sami embalaži so zelo koristni 
podatki, zato jih obvezno pre-
berimo. Uporabljajmo le tisto 
kakovost pelet, ki jo priporoča 
izdelovalec kurilne naprave, 
saj se bomo s tem izognili mo-
rebitnim težavam pri delova-
nju kurilne naprave, dosegali 
željen izkoristek in podaljšali 
njeno življenjsko dobo.
Pelete kupujemo v 15-kilo-
gramskih vrečah, v big-bag 
vrečah (1000 kg) ali v razsu-
tem stanju, glede na samo 
možnost skladiščenja.

Tako kot sicer v življenju tudi 
tukaj velja zaupanje – držimo se 
prodajalca, ki nas ni razočaral s 
kvaliteto in seveda obratno.
Lucjan Batista, ENSVET 

kako izberemo kakovostno 
kurivo iz lesne biomase

Ogrevanje z lesom je pri nas 
tradicija. Še posebno razveseljivo 
je dejstvo, da se uporaba tega 
energenta v zadnjih letih povečuje. 
Med lesno biomaso prevladujejo 
polena, v zadnjih letih pa tudi 
sekanci in peleti.
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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

 01 786 92 70
 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
• okrasni rezervoarji

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

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

 NOVOST
poletja 2017

• pooblaščeni monter 
  klimatskih naprav mitsubishi electric
• brezplačni ogled 
• strokovna namestitev 
  klimatskih naprav
• servis klimatskih naprav

 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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Meso najprej nasolimo, popopramo in namažemo z začimbno 
mešanico in gorčico. Na maščobi ga z vseh strani popečemo, 
dodamo zrezano čebulo, česen, korenček in pečemo v peči 
na temperaturi 180 ˚C. Med peko pečenko večkrat polijemo s  
sokom, ki se izcedi, ali vodo. Pred koncem pečenja prilijemo 
še vino. Z vbodnim termometrom zmerimo temperaturo, ki 
mora doseči 75 ˚C. Pečeno meso narežemo na rezine, ostalo 
pretlačimo in polijemo po narezanem mesu.

nasvet:  Pečenko z omako ponudimo z domačimi bleki 
ali praženim krompirjem. Še boljša priloga so lahko 
krompirjevi svaljki (njoki).

Turistična kmetija Pri Rjavčevih 

goveja pečenka

• 1 kg domače govedine v stegnu

• 1 večja čebula

• 1 strok česna

• 1 korenček

• maščoba treh vrst (maslo, olje, mast)

• gorčica

• 1 žlica mešanih začimb

• sol, poper po potrebi

• pol kozarčka vina

5 oseb

 05 308 86 59
 041 734 980
 rjavcevi@gmail.com   
 www.rjavcevi.si

Turistična kmetija 
Pri Rjavčevih
Šempas 158
5261 Šempas

turistična kmetija pri rjavčevih

   DOMAČE SPECIALITETE:
•  ročno rezan pršut
•  mešani narezki
•  juha, jota, mineštra
•  njoki in domače testenine - bleki
•  mesne jedi z omako
•  jedi z žara
•  divjačinske jedi s polento

•  sezonske zelenjavne  
    prikuhe
•  sveža zelenjava
•  doma pečen kruh
•  sladice: kuhani orehovi   
    štruklji ...
•  vina iz domače kleti
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Po obliki so okrogle ali ovalne 
oblike, mehkejše na otip in 
običajno ležijo v skupkih. 
Vsaka bezgavka je odeta v 
kapsulo iz vezivnega tkiva in 
znotraj kapsule ždijo številne 
imunske celice (v glavnem so 
to limfociti, ki s produkcijo 
beljakovin »lovijo in ubijajo« 
viruse, bakterije ter ostale 
mikrobe in tujke. 

Bezgavke, ki se nahajajo 
blizu mesta okužbe, 
poškodbe ali tumorja, 
narastejo in posredno 
lahko iz lokacije povečanih 
bezgavk sklepamo na 
»mesto« imunskega 
dogajanja v telesu: 
• bezgavke na obeh straneh 
vratu, pod spodnjo čeljustjo, 
za uhljema se običajno 
povečajo ob prehladu, vnetju 
žrela, ob poškodbi sluhovoda 
(s palčko za čiščenje), pikih 
insektov in seveda ob okužbah 
in tumorjih v ustih (gnili zob), 
na glavi in vratu;
• bezgavke v pazduhi se 
povečajo ob poškodbi in 
okužbi dlani in celotne 
zgornje okončine, redkeje 
tudi pri raku na dojki in raku 
bezgavk (limfomu);
• bezgavke v dimljah se pove-
čajo zaradi poškodbe ali okužb 
na stopalih, nogah, dimljah in 
spolovilih. Tudi rak na modih, 
limfom in melanom (rak iz 
pigmentnega znamenja) lahko 
zasevajo v to področje;
• bezgavke nad ključnico se 
redkeje povečajo, predvsem ob 
tumorju pljuč, dojke in trebuha.

Najpogostejši vzroki za po-
večanje bezgavk so:
• enostavne okužbe (virusne 
– navadni prehlad, bakterij-
ske in parazitarne): angina, 
mumps, ošpice, vnetje ušesa, 
zobna vnetja, okužbe ran … 
Ob okužbi se bezgavke pove-
čajo in postanejo občutljive na 
dotik, predvsem v področju, 
kjer »leži« okužba. Normalna 
velikost bezgavke ne presega 
velikosti nohta, a ob okužbi 
lahko zatipamo tudi do 3-krat 
večjo bezgavko, kot je normal-
na velikost. V 2–4 tednih po 
okužbi bezgavka izzveni; 
• težje okužbe: tuberkuloza, 
spolno prenosljive okužbe 
(npr. sifilis), toksoplazmoza 
(preko mačjih iztrebkov ali sla-
bo kuhanega mesa), bolezen 
mačje opraskanine;
• bolezni zaradi pomanjkljive-
ga imunskega odziva organiz-
ma: lupus (prizadene tudi skle-
pe, kožo, ledvice, srce, pljuča), 
revmatoidni artritis, HIV;
• rakaste bolezni (malignomi): 
limfom, levkemija in zasevki.

Kdaj moramo obiskati 
zdravnika?
• Ko si zatipljemo bezgavko in ni-
kakor ne najdemo vzroka zanjo.
• Če se bezgavka povečuje ali je 
povečana že več kot dva tedna.
• Če je bezgavka na otip trda, 
pričvrščena na površino.
• Če obenem izgubljamo težo, 
hujšamo, se ponoči potimo 
in imamo povečano telesno 
temperaturo.
• Če imamo težave z diha-
njem ali požiranjem (zaradi 
velikosti bezgavke).

• Če je bezgavka občutljiva na 
dotik, vroča ali rdeča.

Zdravnika bo zanimalo, koliko 
časa si že tipljete povečano be-
zgavko in kakšen je bil razvoj 
bolezni, kdaj ste se pričeli sla-
bo počutiti, se morda ponoči 
potite, vaša telesna temperatu-
ra, ste shujšali, kakšen apetit 
imate, vas boli grlo, žrelo, 
težje požirate, imate težave z 
dihanjem, morda opažate kake 
prebavne motnje, kakšna zdra-
vila jemljete/ste jemali, ste 
jedli premalo kuhano hrano, 
je kdo v vaši družini istočasno 
zbolel, ste bili nedavno na 
potovanju, morda na drugem 
kontinentu, imate morda kako 
novo domačo žival, vas je 
nedavno pičila kaka žuželka 
ali vas je opraskala mačka, ste 
imeli tvegane spolne odnose z 
novo osebo, ki je niste poznali, 
kakšno zaščito uporabljate 
pri spolnih odnosih, kadite, 
koliko časa.

Obenem bo zdravnik preveril 
bolezenske znake (simptome 
bolezni) in tudi sam potipal 
bezgavke (ocenil bo velikost, 
občutljivost na dotik, prema-
kljivost, trdnost oz. sestavo, 
temperaturo kože nad bezgav-
ko, lokacijo).

Pregledal vam bo kri (kom-
pletna krvna slika), morda se 
bo odločil za rentgensko sli-
kanje pljuč ali CT. V primeru, 
da je bezgavka povečana dlje 
kot 2–4 tedne, se bo zdravnik 

odločil še za punkcijo bezgav-
ke (z iglo zabodejo v bezgavko 
ter potegnejo (aspirirajo) vse-
bino bezgavke, t.j. celice in jih 
opazujejo pod mikroskopom). 
Biopsija bezgavke pomeni, 
da košček bezgavke ali celo be-
zgavko izrežejo in jo opazujejo 
pod mikroskopom.

Za zdravljenje povečanih 
bezgavk žal nimamo posebnega 
zdravljenja. V splošnem zdra-
vimo samo VZROK bolezni, ki 
je povzročil povečanje bezgav-
ke, in ko le ta izzveni, se tudi 
bezgavka zmanjša. Če je vzrok 
bakterijski, povečanje bezgavk 
zdravimo z antibiotiki. Za viru-
sne okužbe NE predpisujemo 
antibiotikov. Pri povečanih be-
zgavkah zaradi tumorja bezgavk 
(limfoma) sledimo smernicam 
zdravljenja te bolezni, enako 
tudi pri rakastih boleznih, kjer 
zdravimo raka kirurško, s kemo-
terapijo ali z obsevanjem.

Še vedno naj velja priporo-
čilo, da natančno opazujmo 
svoje telo in spremembam 
sledimo, si jih zapisujmo in 
jih brez zadržkov opišimo in 
povejmo svojemu izbranemu 
zdravniku. Kljub temu, da so 
na bezgavkah na videz zgolj 
majhne spremembe, jih nika-
kor ne smemo omalovaževati. 
Že starodavni Cicero je rekel:« 
Začetki vseh stvari so majhni!«
Mojca Miholič, dr.med., 
specialistka druž.med. 

Pri vsakodnevni negi in opazovanju 
lastnega telesa si večkrat sami 
zatipamo drobne izboklinice na koži, 
ki običajno po nekaj dneh izzvenijo. 
To so bezgavke (ali limfne žleze) 
in predstavljajo zelo pomembno 
komponento našega imunskega 
sistema pri borbi z mikrobi in tujki.        

ko si zatiplješ povečane bezgavke …
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kdo je fizioterapevt?
Fizioterapevt je specialist za 
področje gibanja. S pomočjo 
različnih metod in tehnik 
pripomore k ponovni vzpo-
stavitvi in vzdrževanju opti-
malnega gibanja. Pri svojem 
delu prav tako kot maser tudi 
fizioterapevt izvaja masaže, 
lahko samostojno z name-
nom sprostitve, običajno pa 
uporabi masažo kot uvodno 
tehniko v terapijo, da z njo 
izboljša cirkulacijo in sprosti 
mehka tkiva. Fizioterapevti 
se izobražujemo na različnih 
področjih. Tako manualni 
terapevt s sposobnostjo opa-
zovanja, s tipanjem ugotovi 
nepravilnosti v gibanju in po-
skuša odpraviti možne vzroke 
za zmanjšano gibljivost. 
Nevrofizioterapevt je specia-
liziran za obravnavo nevro-
loških stanj in bolezni, kot so 
poškodbe živcev, obravnava 
oseb po možganski kapi, 
poškodba hrbtenjače, multi-
pla skleroza, Parkinsonova 
bolezen, cerebralna paraliza. 
Športni fizioterapevt obrav-
nava in preprečuje športne 
poškodbe. Njegov cilj je 
čimprejšnja vrnitev športnika 
v šport. Respiratorni fizio-
terapevt pomaga pri učenju 
dihanja, izkašljevanja in 
izvaja masažo prsnega koša 
pri osebah, ki imajo težave z 
dihanjem, pri srčnih in pljuč-
nih bolnikih. Fizioterapevt 
za področje zdravja žensk 
obravnava težave žensk med 
nosečnostjo in po porodu ter 
zmanjša možnost zapletov in 
pospeši rehabilitacijo po ope-
raciji raka maternice ali dojk. 
Limfterapevt je specialist za 
limfologijo in limfno drenažo 
z ustreznim mednarodnim 

certifikatom in je edini, ki 
lahko izvaja ročno limfno 
drenažo pri osebah s sekun-
darnim limfedemom. 

Naziv diplomirani fiziote-
rapevt si lahko pridobimo z 
uspešno zaključenim 3-le-
tnim študijem fizioterapije. Za 
samostojno opravljanje dela 
mora imeti fizioterapevt opra-
vljeno diplomo in strokovni 
izpit, biti mora vpisan v regi-
ster na Ministrstvu za zdravje 
in imeti veljavno licenco.

Združenje fizioterapevtov 
Slovenije poudarja, naj se 
ljudje prepričajo, da fizio-
terapevtske storitve zares 
opravljajo za to usposobljeni 
fizioterapevti, saj se pogosto 
pod tem nazivom oglašujejo 
osebe, ki niso fizioterapevti, 
temveč maserji, zdravilci, 
profesorji športne vzgoje, ki-
neziologi, medicinske sestre 
in podobno.

kdo je maser?
Maser je strokovnjak, ki zna s 
svojim poglobljenim znanjem 
oceniti stanje telesa na fizič-
ni, psihični in duševni ravni 
in temu primerno izbrati 
način masaže. Njegov namen 
je preprečiti, zmanjšati ali 
odpraviti določene bolečine 
in napetost v mišicah, s čimer 
prispeva h kvalitetnejšemu 
življenjskemu slogu. Masaža 
je najstarejša oblika zdravlje-
nja. Nekateri so prepričani, 
da že samo ugodje, ki ga 
povzroča, učinkuje zdravilno.

Vrst masaž je veliko: tera-
pevtska, športna, klasična ali 
švedska, shiatsu, tajska, aro-
materapija, refleksna masaža 
stopal in dlani, lomi lomi 
havajska masaža, masaža z 
vročimi kamni ... Ena izmed 

najpogostejših je zagotovo 
klasična masaža, pri kateri 
gre predvsem za pospešitev 
prekrvavitve. Pogosta je 
tudi terapevtska masaža, pri 
kateri se poskuša odpraviti 
bolečine in sprostiti mišice. 
Cilj športne masaže je hitro 
okrevanje mišic po fizičnem 
naporu ter preprečevanje in 
zdravljenje športnih poškodb. 
Pri refleksni masaži se s priti-
ski na določene točke stopal 
in dlani sprošča napetost 
in spodbuja naravni proces 
zdravljenja. Pri shiatsu in 
tajski masaži maser s pritiski 
in z raztegi odpravlja blokade 
v telesu. 

V Sloveniji deluje Društvo 
maserjev, ki skrbi za lažjo 
uveljavitev poklica in raz-
ličnih masaž ter skrbi za 
strokovno usposabljanje. Če 
želi oseba postati maser, se 
lahko različnih tehnik nauči 

na raznih nekajdnevnih 
tečajih. Za opravljanje pokli-
ca pa je potrebno pridobiti 
javno veljaven certifikat, kar 
pomeni, da mora opraviti 
izobraževanje po programu 
NPK – Nacionalne poklicne 
kvalifikacije. 

Če povzamemo, je maser 
torej lahko vsak, ki opravi 
tečaj katerekoli masaže ali 
če si pridobi Nacionalno 
poklicno kvalifikacijo in se 
z masažo ukvarja poklicno. 
Fizioterapevt pa si izobraz-
bo pridobi tekom 3-letnega 
študija, takrat dobi naziv 
diplomirani fizioterapevt, in 
šele po opravljenem strokov-
nem izpitu na Ministrstvu 
za zdravje lahko samostojno 
opravlja delo fizioterapevta. 
Mateja Breben, 
dipl. fizioterapevtka 

maser ali fizioterapevt

V pogovoru s prijatelji in znanci 
velikokrat na vprašanje: ''Ali 
veste, kdo je fizioterapevt?'' dobim 
odgovor: ''Tisti, ki masira!'' Ste se 
kdaj vprašali, kakšna je razlika 
med maserjem in fizioterapevtom? 

 041 540 937
 info@puravida.si
 www.puravida.si

Pura vida fizioterapija in 
masaže Mateja Breben s.p.
Valenčičeva ulica 3
5000 Nova Gorica

Izognite se večmesečnemu čakanju na fizioterapevtsko obravnavo na delovni nalog, 
pri nas čakalne dobe ni! Delujemo brez koncesije ZZZS.

  MASAŽE

∙ TERAPEVTSKA MASAŽA
∙ REFLEKSNA MASAŽA STOPAL
∙ AROMATERAPIJA
∙ MASAŽA Z VROČIMI KAMNI
∙ BERBERSKA MASAŽA
∙ JAGODNA MASAŽA ZA DAME
∙ RAINDROP TEHNIKA

   FIZIOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE

∙ BOLEČINE V MIŠICAH IN SKLEPIH
∙ ŠPORTNE IN DRUGE POŠKODBE
∙ POOPERATIVNA REHABILITACIJA
∙ SINDROM KARPALNEGA KANALA
∙ PAREZA ŽIVCA
∙ BOLEČE MIŠIČNE TOČKE
∙ ZMRZNJENA RAMA
∙ TRN V PETI
∙ BRAZGOTINE, HEMATOMI
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Ključni vidiki zdravega življenja 
ostajajo:  telesna vadba, zdrava 
prehrana in sproščanje. Ena 
od stalnic, ki se pojavljajo v 
znanstvenih raziskavah, je, da 
so smeh, razvedrilo in uživanje v 
življenju dejavniki, ki nedvomno 
krepijo zdravje in nas ohranjajo 
mlade, zdrave in vitalne.

zdravje našega srca
Ali boste pri šestdesetih letih z 
lahkoto splezali na Everest ali 
pa komaj prišli po stopnicah do 
svojega doma, je v veliki meri 
odvisno od vitalnosti in zdravja 
vašega srca.  Ta pomembna 
črpalka ima  nalogo zagota-
vljati pretok krvi, ki prinaša 
energijo v vse naše organe.                                                                                                  
Tveganje za resne težave s srcem 
lahko  korenito zmanjšamo ali, 
če želimo, povsem odpravimo.                                                                                                                                       
Številne študije so pokazale, da 
srčnemu zdravju koristi redna 
vadba. Najboljše so aerobne 
vadbe. S samo polurno hitro 
hojo šestkrat na teden boste za 
40 odstotkov zmanjšali tveganje 
za srčno bolezen. Še precej več 
bomo naredili zase, če se udele-
žujemo organiziranih aerobnih 
vadb. Vadba pa je tudi edini 
način, da se znebimo nadležnega 
trebušnega maščevja, ki se z leti 
nabira okoli pasu. Ta maščo-
ba, ki da telesu obliko jabolka, 
danes velja za glavni vzrok 
zvišanega holesterola in krvnega 
tlaka, ki vodita v aterosklero-
zo arterij. Tako je ohranjanje 
zdravega obsega pasu ključno.                                                                                                                             
Zelo veliko bomo prispevali k 
svojemu zdravju, če se bomo 

držali sodobnih smernic zdrave 
prehrane.  Nova kalifornijska štu-
dija je odkrila, da hrana, bogata 
z maščobami omega 3, upočasni 
skrajšanje delov DNK, imeno-
vanih telomere. Njihova dolžina 
pa je povezana z zdravjem srca 
in dolgim življenjem. Podobne 
so ugotovitve številnih študij, 
da čim več zelenjave in sadja, 
polnozrnatih izdelkov, oreščkov 
so ljudje zaužili, tem manjše je 
bilo njihovo tveganje za srčno 
bolezen.

dihajmo svobodno
Dihanje je edinstvena telesna 
funkcija, ki poteka povsem 
samodejno, toda kadar želimo, 
je povsem pod našim nadzorom. 
Lahko se odločimo, da bomo 
dihali hitreje ali počasneje ali 
zadržali dih, nato zopet dihali 
globlje. To je osupljiva sposob-
nost, ki jo s pridom uporabljamo 
pri številnih vadbah za dodatno 
krepitev določenih delov telesa. 
Številne sprostilne tehnike imajo 
v svoji osnovi zavestne usmer-
jene globoke vdihe in izdihe.                                                      
Pljuča  postanejo z leti manj 
prožna, moč in vzdržljivost 
dihalnih mišic se zmanjša, prsna 
stena pa postane bolj toga. 
Zmanjša se vitalna kapaciteta. 
To je zato, ker se poveča tako 
imenovana rezidualna prostor-
nina – količina zraka, ki ostane 
v pljučih tudi po polnem izdihu. 
Ob naprezanju pa bomo hitreje 
zadihani, na višji morski višini 
tudi. Zmanjšanje pljučne kapa-
citete vpliva tudi na zbranost in 
spomin ter na hitrejšo utrujenost.                                                          

Redna vadba pomaga ohranjati 
prožnost pljučne stene in poveča 
moč pljuč.  Vzdržljivostna vadba 
lahko prinese znatno povečanje 
pljučne kapacitete pri vseh ge-
neracijah. Najboljše so aerobne 
vadbe, kot so hoja, nordijska 
hoja, plavanje, kolesarjenje, ples, 
izbrane vadbe v telovadnici.

ostanimo v gibanju
Telesna aktivnost spodbuja 
zdravje in podaljša življenje. 
Pomaga v boju proti sodobnim 
boleznim.  Enako pomembno 
je, da nam ohranjanje gibljivosti 
omogoča, da uživamo v življenj-
skih radostih, kot so potovanja, 
izleti  po podeželju ali v neznano, 
aktivno druženje in vse drugo, 
kar nam bogati življenje.  Izbe-
rimo torej ustrezno vadbo zase. 
Telesna dejavnost preprečuje te-
lesne in duševne spremembe, ki 
sicer nastajajo z leti. Presnova se 
nam lahko začne upočasnjevati, 
možgani in srce, mišice in kosti 
ter ostali organi se z leti začnejo 
krčiti. Pogosto se  zgodi, da se 
začnejo nabirati kilogrami, pove-
čujejo se maščobe in zmanjšuje 
mišična masa.  To se pa ne sme 
zgoditi, ker nas zaradi maščobe 
ogrožajo bolezni ter mišične, 
sklepne in kostne motnje.

Raztezanje je zelo pomembno, 
pri vsaki vadbi je raztezanje 
sestavni del vadbe, praviloma po 
končanih vseh vajah.

najpogostejši izgovori za 
izogibanje vadbi

Sem slabega zdravja. V 
resnici vam pri številnih 
kroničnih boleznih več telesne 
dejavnosti pomaga ublažiti 
bolečine in mnogo drugih težav.                                                                                                                                           
 
Predebel sem, da bi lahko 
telovadil. Slaba srčno-pljučna 
kondicija in nedejavnost  je večja 
grožnja za zdravje kot debelost  
in je bolj zdravo, če ste vsaj 
zmerno  telesno aktivni in debeli, 
kot če ste neaktivni in vitki.                                                                                                                                           
 
Vzame mi preveč časa. Izberite 
telovadnico blizu vašega doma in 
postavite vadbo na prvo mesto – 
imejte jo vsaj za tako pomembno 
kot je umivanje zob.                                                                                         

Zdi se mi neudobna.  Mnogim 
niso všeč znojenje, naporno 
dihanje in blage bolečine v 
mišicah po vadbi ter zmotno 
mislijo, da je to škodljivo.  

Marjan Radetič, dr.med. 

Določena znamenja staranja so v 
življenju neizogibna. Toda novejše 
študije vse bolj kažejo, da mnogi 
tako imenovani vplivi staranja sploh 
niso posledica let, ampak načina 
življenja. Danes vemo, da je mogoče 
vidike staranja preprečiti ali ublažiti, 
in to ne glede na to, na kateri točki 
začnete in koliko ste stari. 

postanimo zdravi in vitalni

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

Info: 031 600 510  ali 051 302 813                                                           

• vadba za zdravo hrbtenico •                                                                                                                        
•tečaj in redna vadba nordijske hoje •                                                                                                      

• pilates velike žoge •                                                                                                                                                
• pilates tibetanske vaje •                    

• program zdravega in učinkovitega hujšanja •

Vaje potekajo v prostorih kluba 
na Razgledni ulici 9, na Markovcu, Koper. 
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Kako pogoste so težave s 
sluhom? 
Naglušnost je zelo pogosta 
težava. Eden od šestih ljudi 
po vsem svetu se sooča z do-
ločeno stopnjo izgube sluha, 
kar vpliva na poslabšanje 
kakovosti njihovega življenja. 

Posledica slabega sluha 
ni le slabše razumevanje. 
Rezultat, v kolikor ob naglu-
šnosti ne ukrepamo, se lahko 
kaže tudi v razvoju drugih 
bolezni (na primer demenca), 
ki onemogočajo normalno 
komuniciranje z okolico in s 
tem dodatno bistveno znižajo 
kakovost življenja.
Najpogostejši razlog za nasta-
nek naglušnosti je staranje. 
Zaradi negativnih vplivov 
hrupa število naglušnih 
narašča tudi pri nižji staro-
sti. Tretji razlog za nastanek 
težav s sluhom pa so nekatere 
bolezni.

Kako prepoznamo, da imamo 
težave s sluhom? 
Ko govorimo o naglušnosti, 
večinoma govorimo o okvari, ki 
se razvija zelo počasi. Posledica 
počasnega razvoja naglušnosti 
je, da je osebe, ki so naglušne, 
tega velikokrat sploh ne opazijo 
same. Svojih težav s sluhom se 
zavejo šele takrat, ko jih na to 
opozorijo družinski člani ali pri-
jatelji 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 ra-
zumete pogovora ali pa ga razu-
mete drugače kot ostali. Težave 
s sluhom se največkrat pokažejo 
kot nezmožnost slišanja neka-
terih 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 
ravnotežja. 

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, ali ste 
v dvomih glede svojega sluha ali 
pa bi se samo iz radovednosti 
radi prepričali, kakšen je vaš 
sluh, vam najprej predlagam, da 
preverite svoj sluh. 

Če je prisotno slabo razume-
vanje vaših sogovornikov in če 
je TV sprejemnik naravnan na 
povečano glasnost, vsekakor ne 
oklevajte več.

S slušnim aparatom si ne 
izboljšate kakovosti življenja 
le v tem trenutku, torej danes, 

temveč boste poskrbeli za priho-
dnost, 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 
slušnih aparatov je povezana 
z zmanjšanjem jeze, frustracij, 
paranoje in s splošnim izboljša-
njem čustvene stabilnosti. Torej, 
veliko lahko pridobite, če se pra-
vilno odločite, spet veliko lahko 
izgubite, če ne boste ukrepali.

Več informacij o sluhu in 
slušnih aparatih preberite na 
www.audiobm.si ali na www.
audiobm.it. Zelo bomo veseli 
tudi vašega osebnega obiska 

težave s sluhom in slušni aparati

Sluh omogoča komunikacijo in 
prepoznavanje glasov, ki sestavljajo 
bistven del našega vsakdana. 
Naglušnosti ne gre podcenjevati, 
saj sluh omogoča kakovostno 
komuniciranje z družbenim 
okoljem. Več informacij preberite 
v kratkem intervjuju s Francijem 
Urankarjem, direktorjem AUDIO BM 
slušnih centrov.

 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

slišite, 
ali mislite, 
da slišite

?

brez 
čakanja

brezplačno 
preverite 

sluh 

pokličite 
za termin
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Našo krožno pot po Brdih bomo 
začeli na razglednem stolpu 
v Gonjačah, ki z obliko dvoj-
ne spirale simbolizira sožitje 
Slovencev in Italijanov po 
morijah obeh svetovnih vojn. 
Do njega prispete, če po Novi 
Gorici zavijete proti Dobrovemu 
čez Sočo, nato pa v Gonjačah 
zavijete desno 50 m za zna-
kom za razgledni stolp. Če se 
povzpnete po 144 stopnicah do 
vrha, boste ob lepem vremenu 
videli vse od Julijskih Alp do Ja-
dranskega morja. Pod stolpom 
leži idilična utrjena srednjeve-
ška vasica Šmartno, na levo pa 
vidite Kojsko z lepo urejenimi 
vinogradi v terasah pod vasjo 
in s čudovito cerkvico sv. Križa 
na vrhu hriba. V tej cerkvi se 
nahaja eden najlepših in 
najstarejših gotskih oltarjev pri 
nas. Na nasprotni strani boste 
videli bolj zaraščen del Gori-
ških brd, kjer bomo nadaljevali 
naš izlet, v ozadju so Alpe. 

Nato se peljemo nazaj v smeri 
proti Kojskemu in v Gonjačah 
zavijemo levo proti Plavam. Sle-
dimo tej cesti do izvoza za No-
zno, kjer zavijemo levo. Po cca. 
1 km vidite na desni makadam-
sko cesto, ki vodi do vasi Sla-
pnik. Priporočam vam, da avto 
pustite ob glavni cesti in se peš 
spustite do vasi (cca. 10 minut). 
Ta vas je bila v preteklosti ena 
pomembnejših in bogatejših v 
Brdih, saj so njegovi prebivalci 

prodajali svoje pridelke v bli-
žnjem Čedadu v današnji Italiji. 
Ko je državna meja vaščanom 
odsekala dostop do mesta, se 
je pojavila revščina in vas se je 
v nekaj desetletjih popolnoma 
izpraznila. Danes lahko obču-
dujete čudovito arhitekturo te 
vasi, si poskušate predstavljati, 
kako živahno je bilo nekoč tu 
življenje in obžalujete, da ta 
arhitekturni biser tako žalostno 
razpada ... V zgradbe ne vsto-
pajte, saj obstaja nevarnost, da 
se kaj zruši na vas oz. da se tla 
vdrejo pod vašo težo. 

Ob glavni cesti obrnemo in 
se vrnemo nazaj na cesto proti 
Ligu. Ko pridemo do znaka za 
Senik, zavijemo levo. Po dobrih 
10 minutah vožnje po maka-
damu pridemo do asfaltirane 
ceste in zavijemo levo proti 
Dobrovemu. Po nekaj minu-
tah vožnje zavijemo levo proti 
Vrhovljam pri Kožbani. Peljemo 
se skozi vas do majhne cerkvice 
na koncu vasi. Tukaj lahko z 
vrha hriba občudujemo Brda 
še z druge strani – pred nami 
se odpre pogled na celotna 
Brda, Novo Gorico z okolico 
in dobršen del Italije vse do 
morja. Vidimo lahko Dobrovo 
z značilnim gradom in vinsko 
kletjo Brda pod njim, Kojsko s 
cerkvico na vrhu hriba ter za 
njim Sveto Goro, znano romar-
sko cerkvijo. 

Ko se naužijemo razgleda, se 
vrnemo nazaj do glavne ceste 
in zopet nadaljujemo pot proti 
Dobrovemu. Kmalu pridemo 
do križišča, kjer zavijemo levo 
proti Kožbani. Peljemo se skozi 
strjeno vas in v dolini zavijemo 
desno. Kmalu prispemo do Krč-
nika, edine zaščitene naravne 
znamenitosti v Brdih. Parkira-
mo na levi ob info tabli ter se 
spustimo do korit ter čudovite-
ga naravnega mosta, ki ga je v 

dolgih stoletjih izdolbel potok 
Kožbanjšček. 

Polni prelepih vtisov pot na-
daljujemo naprej proti Dobro-
vemu, nato proti Novi Gorici in 
naprej proti domu. 
Irena Marc, regionalna 
turistična vodnica Goriške 
regije 

Goriška brda - ne samo prizorišče 
priljubljene serije Ena žlahtna 
štorija ter znana po okusnem sadju 
in priznanem vinu, ampak tudi kraj, 
ki ponuja dih jemajoče razglede in 
kar nekaj skritih draguljev. Raziščite 
danes zapuščeno, a nekoč eno 
bogatejših vasi v Brdih, naužijte se 
prelepih razgledov ter si spočijte oči 
na koritih edinega večjega briškega 
potoka Kožbanjščka.

pozabljeni briški dragulji 
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 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!

*cene veljajo pri bonus financiranju

9.990€od
novi rio

16.990€od
novi sportage

10.300€od
novi cee'd

nakup brez obresti in pologa
za sportage in cee'd

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

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

Karate klub Ki-Ryu
Bazoviška ulica 4
5000 Nova Gorica

karate klub ki-ryu nova gorica
vpis novih članov od 15.09.2017

karate:

OŠ. F. Erjavca Nova Gorica
pon., sre., pet. | 18:00-21:00

OŠ. Dornberk
tor., čet. | 17:00-19:00

OŠ. Dobrovo
tor., pet. | 15.00 -16.15

tai chi chuan:

OŠ. F. Erjavca Nova Gorica
pon., čet. | 19:30-21:30

Center za dnevne aktivnosti starejših 
Šempeter pri Gorici
sre. | 09:00-11:00

Glasbena šola Nova Gorica
čet. | 09:30-11:00
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Radovica je ena najvišje 
ležečih vasi v metliški občini 
in šteje vsega 250 prebivalcev. 
Šolo Bistra buča so odprli leta 
2014. Učna ura poteka tako, 
kot je bilo to v šestdesetih 
letih prejšnjega stoletja. V 
njej ni računalnikov, učenci 
pišejo na lesene tablice s 
kredo, napisano pa zbrišejo z 
morsko gobo. Učitelj je strog, 
a veliko nauči. Učenci so iz 
vseh krajev Slovenije, stari in 
mladi. K pouku radi pridejo, 
saj se na šaljiv način veliko 
naučijo o Beli krajini, njeni 
zgodovini, a tudi sedanjosti. 
Mlade zanima predvsem to, 
kako se je nekdaj pridobivalo 
znanje, starejši pa pridejo 
obujat spomine na čase, ko 
so pred desetletji sami gulili 
šolske klopi. Skupine, veliko 
je takšnih, ki praznujejo 
obletnice valete ali mature, 
se k pouku prijavljajo po tele-
fonu ali po elektronski pošti, 
učitelj Jože Matekovič pa jim 
po koncu učne ure izda  spri-
čevala z njihovim imenom 
in priimkom, požigosana z 
žigom Svobodnega belokranj-
skega ozemlja (SBO), kamor 
radovska šola spada. SBO 
obsega deželico med Gorjanci 
in modrooko lepotico Kolpo. 
Za vstop na njeno ozemlje je 
treba imeti pasoš, kot pravijo 
Belokranjci potnemu listu, 
ki si ga obiskovalci nabavijo 
v gostilni Petra Badovin-
ca na Jugorju. Tam lahko 

poskusijo tudi tekočo vizo 
karampampoli, zamenjajo 
evro za goldinarje, si nale-
pijo na vetrobransko steklo 
avtomobila vinojeto, s katero 
uveljavljajo 50% popust na 
vseh brezplačnih parkiriščih 
SBO, lahko pa poskusijo tudi 
vino metliček, ki vam ga, ker 
je protokolarno vino SBO, 
postrežejo v belih rokavicah. 
Pod pristojnost SBO, kate-
rega predsednik je samoi-
zvoljeni Toni Gašperič, sodi 
tudi Klinika za navajanje na 
odvisnost od olj, ki so jo pred 
dnevi odprli v Drašičih, vino-
rodnem raju pod Gorjanci, 
in brez čakalnih dob deluje 
pod vodstvom primarija 
doktorja Martina Orehovi-
ča. V Ljubljani pa obratuje 
s konzularnimi pasoši že 
od lanskega leta konzulat 
SBO, katerega prvi konzul je 
znani ljubljanski gostilničar 
Jože Pečarič. Načrtujejo pa 
še odpreti ministrstvo za 
penjenje v kleti prideloval-
ca penin Ivana Simoniča v 
Semiču, v Velikem Nerajcu 
pa bo Vera Vardjan, ženska, 
ki je preživela udar strele, 
od jeseni dalje vodila Hišo 
za spočetje, v kateri bodo 
mladi pari  poskušali priti do 
svojih potomcev.
Stavba šole Bistra buča  je v 
sklopu ocenjevanja Turistič-
nega društva Metlika Moja 
dežela lepa in gostoljubna 
prejela zlato in dve srebrni 

priznanji za urejenost. Vino 
bučman je stekleničeno iz 
sodov Toneta Vinopivca – 
Dolca, in sicer gre za kako-
vostno belo vino Belokranjec 
PTP, ime pa je dobilo po ne 
preveč bistrem učencu, in 
je na voljo v majhnih ste-
kleničkah kot spominek, v 

večjih pa za pogasitev naj-
hujše žeje, nikakor pa ne za 
popivanje. Tistim, ki še niso 
dopolnili 18 let, bučmana 
seveda ne bodo prodajali.
Toni Gašperič 

radovica 
bistra buča z bučmanom

Učitelj je brez pedagoške izobrazbe, 
a duhovit in strog.  Šola deluje v 
leseni stavbi, ki je stara več kot 
250 let. Najstarejša »učenka«, 
ki je prestopila šolski prag, je 
dopolnila 90 let. Na koruzi v kotu 
se znajde poreden, neposlušen ali 
nagajiv učenec. Šola ima tudi svoje 
protokolarno vino, imenovano 
bučman. Včasih zapoje tudi palica.

  040 147 798
 bistrabuca@gmail.com
 www.bistrabuca.si

Osnovna šola Bistra buča 
Radovica 32
8330 Metlika

Šola Bistra buča vabi vse tiste, ki želijo spoznati, kako je 
potekal pouk v šestdesetih letih prejšnjega stoletja.

 
Šola je namenjena promociji in spoznavanju Bele krajine na 

hudomušen in zabaven način.

šola bistra buča
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  040 147 798
 bistrabuca@gmail.com
 www.bistrabuca.si

razvedrilo
sudoku/pobarvanka
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BMW SERIJE 2 JOY2 EDITION Z 
BOGATO OPREMO ŽE ZA 22.990 EUR 
ALI 231 EUR NA MESEC.* 

OSTANI 
VSESTRANSKI. Užitek v vožnji

* Informativni primer izračuna za BMW 216i Active Tourer JOY2 Edition, posebna ponudba za omejeno število vozil: fi nančni leasing • predračunska 
vrednost vozila: 22.990 EUR • plačilo na začetku: 6.990,00 EUR • znesek fi nanciranja: 16.348,62 EUR • trajanje fi nanciranja: 84 mesecev • mesečni 
obrok: 231,07 EUR  • skupni znesek za plačilo: 26.399,88 EUR • efektivna obrestna mera: 5,80% na dan 26.07.2017 • redna cena vozila, z vključeno 
opremo iz posebne ponudbe je 28.392 EUR • ponudba ne vključuje stroškov priprave in transporta vozila. Ponudbe veljajo do 30. 9. 2017. Finančna 
ponudba je neobvezujoča in BMW Financial Services si pridržuje pravico do spremembe pogojev ali zavrnitve fi nanciranja brez dodatne obrazložitve. V 
primeru dviga pogodbene obrestne mere, posledično spremembi referenčne obrestne mere (3 mesečni EURIBOR), se lahko poveča skupni znesek, 
ki ga mora leasingojemalec plačati po pogodbi. Ponudnik fi nančnih storitev je BMW Financial Services, katerega ekskluzivna zastopnika v Sloveniji sta 
Gorenjska banka d.d. in GB Leasing d.o.o. Na vozila iz ponudbe se lahko poljubno dodaja dodatna oprema. Pri izbiri druge motorne različice ali modela, 
se glede posebne ponudbe posvetujte s pooblaščenim trgovcem za vozila BMW. Več informacij dobite na 01 88 88 208 ali pri pooblaščenih trgovcih 
z vozili BMW. Uvoznik si pridržuje pravico do spremembe cen in specifi kacije opreme. Cene so v EUR in vključujejo vse zakonsko predpisane dajatve.
Kombinirana poraba goriva za vozila BMW serije 2 Active Tourer: od 3,8 do 6,4 l/100 km. Emisije CO2: od 99 do 148 g/km. Emisijska stopnja: Euro6. 
Emisije NOx: od 0,0106 do 0,0606 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

OBIŠČITE AVTO AKTIV KOPER.


