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  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

 031 886 277
 05 301 76 56
 info@posestvo-berce.si
 www.posestvo-berce.si

Matjaž Berce s.p.
Draga 20a
5294 Dornberk

NAVDUŠUJEMO ČUTE, 
DA PREDRAMIMO ČUSTVA

Ugnezdeni v Dornberku v spodnji Vipavski dolini smo na 
družinskem Posestvu Berce od nekdaj tesno povezani z vinom. 
Naši predniki so se že v 15. stoletju ukvarjali z vinogradništvom, 
leta 1999 pa sta se Stanka in Matjaž po študiju odločila to 
plemenito družinsko tradicijo nadaljevati.

Skrbno in premišljeno izkoriščamo vse, kar imamo na razpolago: 
zemljo, svoje roke in svoje znanje. Pridelujemo bela, rdeča, 
oranžna in rosé vina. Med njimi so vse priznane sorte, ki 
uspevajo v Vipavski dolini.

Kljub več stoletni tradiciji, bogatim izkušnjam in najsodobnejšim 
znanjem se zavedamo, da je vino kot otrok. Na pot ga pospremi-
mo z najboljšo popotnico, končno smer pa izbere samo. Vino je 
živo in vsakič drugače očarljivo, zato ljubimo svoje delo. Vedno 
znova nam je namreč izziv, kako z nikoli povsem dorečeno 
magijo navdušiti vaše čute in predramiti vaša čustva.

SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 11. 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
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Planinski svet Trnovskega 
gozda je kraški, brez tekoče 
vode na površju. Pokrajina 
je izjemno bogata s kraškimi 
pojavi, kot so uvale, vrtače, 
rečne doline, kotanje in še 
mnogo drugih. Trnovski gozd 
je porasel z mešanim buko-
vo-jelovim gozdom. Za vse 
ljubitelje neokrnjene narave 
je območje pravi raj, saj tukaj 
prevladujejo tišina, mir in 
samota.
Kolesarsko turo pričnemo 
izpred Gostilne pri hrastu v 
Kromberku, kjer zapeljemo 
navkreber in na križišču za 
Kekec (Sv. Katarina) zavijemo 
desno. Ko je strmejši del poti 
za nami, zapeljemo z asfal-
ta na makadam. S prelaza 
Vratca po kolovozu doseže-
mo Ravnico; pri parkirišču 
Ralux-a nas čaka krajši 
asfaltni del, kmalu zatem 
smo ponovno v gozdu. Po 

samotnih in odročnih poteh 
z vmesnim kratkim asfal-
tnim predahom pridemo na 
začetek Trnovega. Izognemo 
se mu in hitro pobegnemo v 
gozd. Mimo naravnega okna 
Skozno in vzletišča za jadral-
ne padalce pridemo na pot, 
ki se spušča do zaselka Pri 
Peči. Krajši asfaltni del zapu-
stimo na Vratcih. Do izhodi-
šča se lahko vrnemo po isti 
poti ali jo uberemo levo na 
mestoma precej razdrapano 
pot. Zaključimo na asfaltu; 
do Gostilne pri hrastu ni več 
daleč. Celotna pot je dolga 
23 km in je večinoma zelo 
zahtevna, zato potrebujemo 
brezhibno gorsko kolo, po 
možnosti polno vzmeteno, 
ter zaščitno opremo (čelada, 
očala, rokavice). 
www.novagorica-turizem.com
Turistična zveza TIC 
Nova Gorica 

Jeseni narava obarva gozd v 
prečudovite barve, zato smo za vas 
izbrali kolesarsko pot, ki vas bo 
peljala po zahodnem Trnovskem 
gozdu. Ta je s sosednjimi Banjšicami 
najseverozahodnejši odrastek 
mogočnega Dinarskega gorovja. 

kolesarjenje 
po zahodnem trnovskem gozdu



4

 05 333 19 00
 info@bilaz.si
 www.bilaz.si
 www.pcpoceni.si

Pooblaščeni prodajalec Ajdovščina
Tovarniška cesta 2a
(kompleks C3)

 064 266 716

* Akcijska ugodnost ob naročilu paketa Oranžni diamant, Oranžni optimum in Oranžni start velja za nove naročnike T-2 ob vezavi naročniškega razmerja 
za 24 mesecev. Ugodnejša cena (39,99 EUR, 37,49 EUR oz. 26,99 EUR) velja za prvo leto obdobja vezave. Popusti iz različnih akcij se ne seštevajo. 
Vse cene so v EUR in vključujejo DDV. Akcija ne velja za poslovne uporabnike. T-2 si pridržuje pravico do zavrnitve naročila, če izvedba širokopasovnega 
dostopa zaradi tehničnih omejitev linije pri naročilu ne bo mogoča. Za več informacij o ponudbi, cenike in splošne pogoje nas obščite v eni izmed naših 
poslovalnic ali pokličite telefonsko številko 064 064 064. Za ponudbo veljajo splošni pogoji, objavljeni na http://www.t-2.net/splosni-pogoji-podjetja. 
Pridružujemo si pravico do tiskarskih napak in sprememb ponudbe. Akcija velja do preklica.

oglas_oranzni_194x75.indd   1 4. 09. 2018   13:31:13Pooblaščeni prodajalec Nova Gorica 
Kidričeva ulica 20
(Bevkov trg)

 064 160 160

za vas od

1995

servis in prodaja nove, obnovljene in rabljene računalniške opreme
za podjetja in fizične osebe

prenosniki, zasloni, strežniki, omrežna oprema, internet, wi-fi, periferija

 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
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Pešci spadajo med ranljivejše 
udeležence v cestnem prome-
tu, zato je njihova varnost ena 
izmed prioritet nacionalnega 
programa in preventivnih ter 
vzgojnih aktivnosti Agenci-
je za varnost prometa, ki je 
nosilka nacionalne preven-
tivne akcije za večjo varnost 
pešcev. V obdobju med 1. in 
14. oktobrom bo agencija pod 
sloganom Bodi viden, bodi 
previden posebno pozornost 
posvetila večji osveščenosti 
pešcev, še posebej starejših in 
otrok – šolarjev, in voznikov 
glede pravilnega ravnanja v 
cestnem prometu.  

delež smrtnih žrtev med 
pešci se je zmanjšal za 55 %
V letu 2017 je na slovenskih 
cestah umrlo najmanj ude-
ležencev cestnega prometa v 
zadnjih 60-ih letih. Tudi delež 
smrtnih žrtev med pešci se 
je v lanskem letu glede na 
leto poprej zmanjšal za 55 %. 
Leta 2016 je bilo med pešci 22 
smrtnih žrtev, v lanskem letu 
10, od tega štiri na regionalnih 
cestah, tri na avtocestah in tri 
v naselju. Med glavnimi vzroki 
prometnih nesreč s smrtnim 
izidom za pešce so bili neupo-
števanje in odvzem prednosti, 
neprilagojena oz. prehitra 
vožnja voznikov ter pogosto 
tudi nepravilnosti pešca. 

starejši pešci še posebej 
ogroženi
Delež starejših v Sloveniji 
se povečuje, v 2010 so sta-
rejši predstavljali 16,5 %, na 
začetku leta 2017 pa že 19,1 % 
prebivalstva Slovenije. Lani 
so med žrtvami prometnih 
nesreč med pešci nadpov-
prečno izstopali starejši. Kar 
polovica jih je bila starejših 
od 65 let oziroma kar 90 % jih 
je bilo starejših od 45 let. Pri 
starejših se pojavljajo napake 
zaradi slabših psihofizičnih 
sposobnosti, saj se s starostjo 
postopoma pričnejo pojavlja-
ti spremembe v obnašanju, 
slabšajo se tudi vidne in 
slušne funkcije. Zmanjšane 
fizične sposobnosti (vid, sluh, 
počasnejši reakcijski čas) in 
manjša udeležba v vsakodnev-
nih prometnih situacijah zah-
tevajo še posebno previdnost 
starejših voznikov. Staranje 
prebivalstva bo v prihodnosti 
narekovalo nove in dodatne 
ukrepe ter prilagoditve, vse z 
namenom povečati varno ude-
ležbo starejših v prometu.

pešci, bodite (pre)vidni!
Oktobra lani je Agencija za 
varnost prometa izvedla 
pilotno opazovanje pešcev in 
uporabo odsevnih teles. Na 
različnih lokacijah po Slove-
niji so tri dni v zgodnjih in 
poznih popoldanskih urah 

opazovali pešce – v vzorec je 
bilo zajetih 1.227 pešcev. Po-
datki so pokazali, da je delež 
uporabe različnih odsevni-
kov izredno nizek – le 1,2 % 
pešcev je imelo kresničko 
ali odsevni trak, 4,2 % neko 
drugo odsevno površino, kar 
93 % pešcev pa ni uporabljalo 
nobenega odsevnika. Res pa 
je, da je bila približno polo-
vica pešcev oblečena v svetla 
oblačila, kar tudi pripomore k 
večji vidnosti pešca. Za večjo 
vidnost in varnost pešcev v 
agenciji svetujejo uporabo 
odsevnih teles in svetlejših 
oblačil ter uporabo prometnih 
površin, ki so namenjene hoji. 

vozniki, bodite pozorni na 
pešce v prometu
Vozniki, upoštevajte omejitve 
hitrosti ter na prehodih vedno 
ustavite pešcem oziroma jim z 
jasno kretnjo nakažite varno 
prečkanje ceste. Še posebej 
pozorni bodite na starejše 
udeležence v prometu ter na 
obnašanje otrok in njihovo 
ravnanje v prometu, morebi-
tno igrivost in razposajenost. 
V času trajanja nacionalne 
preventivne akcije bo pote-
kal tudi okrepljen nadzor s 
strani Policije in občinskih 
redarstev, ki bodo spremljali 
pravilno ravnanje tako vozni-
kov kot tudi pešcev v cestnem 
prometu. 

preventiva za večjo 
varnost pešcev v prometu
Sprejet program aktivnosti na-
cionalne akcije, ki opredeljuje 
številne ukrepe pristojnih 
državnih institucij in terenske 
preventivne akcije v lokalnih 
skupnostih ter na več kot 200 
osnovnih šolah, agencija izva-

ja dosledno in aktivno, ob tem 
pa za večjo varnost pešcev 
spodbuja in sofinancira tudi 
projekte nevladnih organizacij 
ter sistemsko usposablja pred-
stavnike pristojnih institucij 
s področja šolskih poti in 
varnosti pešcev.

S preventivno akcijo bo 
Agencija za varnost prometa 
posvetila posebno pozornost 
uporabi odsevnih predmetov, 
saj bodo dnevi krajši, pra-
vilnemu ravnanju v cestnem 
prometu in upoštevanju 
omejitev hitrosti v naseljih ter 
odstopanju prednosti pešcem 
pred označenimi prehodi s 
strani voznikov. 

prometna vzgoja nujno 
potrebna že od malih nog
Otroci so se ta mesec vrnili 
v šolske klopi, vanje pa so 
prvič sedli tudi prvošolčki. 
AVP svetuje, da starši skupaj 
z otrokom prehodijo šolsko 
pot še pred začetkom šolskega 
leta, nato pa otroka vsak dan 
spremljajo na poti do šole 
in nazaj ter ob tem utrjujejo 
znanje o varnem vedenju v 
prometu. Pešačenje otrok 
v šolo ni pomembno le z 
okoljskega in zdravstvenega, 
temveč tudi z vidika vzgoje v 
prometu. Otroci pešci, ki so 
vsakodnevno izpostavljeni 
prometnim situacijam, si tako 
nabirajo pomembne izkušnje 
v prometu, poleg tega bodo 
kasneje kot vozniki do pešcev 
bolj strpni. 

Več informacij najdete na 
spletni strani  www.avp-rs.si.
Kaja Šindič, Javna agencija 
RS za varnost prometa  

Približujejo se jesenski in zimski 
meseci, ko so dnevi krajši, vozne 
razmere pa zahtevnejše. V tem 
času se zgodi največ nesreč pešcev, 
zato je pomembno, da vozniki 
upoštevajo omejitev hitrosti v 
naseljih ter odstopijo prednost 
pešcem pred označenimi prehodi, 
pešci pa poskrbijo za svojo vidnost 
v cestnem prometu z odsevniki ali 
drugimi svetlobnimi telesi.

vedno ustavite 
na prehodu za pešce
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Čeprav je uspeh sušenja zago-
tovljen, pa meritve kažejo, da 
proces ni povsem brez vpliva 
na mesečne stroške. Zaradi 
sušenja se znižuje tempe-
ratura v prostoru, kar mora 
ogrevalni sistem nadomestiti, 
poleg tega pa moramo prosto-
re zaradi povečane vlažnosti 
še dodatno zračiti. Zato se še 
poveča strošek ogrevanja, 
kljub zračenju pa se pozimi 
poveča možnost za nastanek 
stenske plesni. Računi poka-
žejo, da je uporaba sušilnika 
koristna. Lahko načrtujemo 
čas sušenja, vlaga ostane v 
predalu in sušimo lahko do 
izbrane stopnje vlažnosti; če 
moramo obleke še likati, je
lažje likati ustrezno vlažne 
kose.

Kako izbrati sušilni stroj s 
toplotno črpalko?
1. Izberimo sodoben sušil-
ni stroj s toplotno črpalko. 
Modeli brez  toplotne črpalke 
porabijo tudi do štirikrat več 
električne energije, kar precej 
spremeni celoten izračun.

2. Pred nakupom preverimo, 
kako dostopni so filtri za či-
ščenje. Tehnologija s toplotno 
črpalko zahteva še natanč-
nejše čiščenje zraka, zato 
imajo ti stroji tudi mikrofiltre. 
Njihova manjša prepustnost 
povzroči, da se čas sušenja 
podaljša, poveča se poraba 
energije, v skrajnem primeru 
pa lahko povzroči tudi okva-
ro stroja. Zato priporočamo 

vsaj tako pogosto čiščenje, 
kot je navedeno v navodilih 
za uporabo. Žal so mikrofiltri 
pogosto težje dostopni in 
opravilo ni ravno enostavno.

3. Naj vas ne zavede nave-
dena zmogljivost stroja (7 
namesto 8 ali celo 9 kg). Po-
datek je treba vzeti z rezervo: 
proizvajalci zelo radi zapišejo 
velika števila, a velikosti 
bobnov se med modeli skoraj 
ne razlikujejo. Velja, da sušil-
nega stroja ne smemo preveč 
napolniti, sicer bo perilo bolj 
zmečkano. Zato je recept za 
boljši rezultat vedno zmerna 
količina perila.

4. Modeli s toplotno črpal-
ko so pri porabi energije 
res bistveno varčnejši kot 
klasični sušilniki, a obratno 
velja za čas sušenja. Sušenje 
s toplotno črpalko poteka po-
časneje, zato so vsi modeli na 
zadnjem testu prejeli oceno 
povprečno oz. še nižjo.

5. Šibka točka vseh sušilni-
kov ostaja zmečkanost perila 
– dobrih ocen pri tej lastnosti 
ni bilo (najvišja ocena je bila 
'povprečno'). Sušilnik pač 
suši perilo z vrtenjem v ome-
jenem prostoru – bobnu – in 
mečkanju se ne da izogniti. 
Da bo slabe volje čim manj, 
je treba upoštevati naslednje 
nasvete:
- ne vstavljajte v boben preveč 
perila naenkrat;

- pazite, da po koncu progra-
ma perilo ne obleži v stroju in
- nikar perila ne presušite. 
Perilo, namenjeno likanju, 
mora namreč ostati malce 
vlažno, sicer ga bomo težko 
zlikali.

6. Dobro je vedeti: pokvar-
jen sušilni stroj s toplotno 
črpalko sodi med nevarne 
odpadke. Toplotna črpalka 

deluje na enakem fizikalnem 
principu kot hladilnik ali kli-
matska naprava. Zato vsebuje 
hladilni plin za prenos to-
plote. Žal je večina ustreznih 
plinov škodljiva za okolje, kar 
pomeni, da sodi tak stroj med 
nevarne odpadke.
Zveza potrošnikov Slovenije 
www.zps.si  

Današnji sušilniki perila so koristni, 
varčni aparati, ki ne bi smeli 
manjkati v nobenem gospodinjstvu. 
Težava je v tem, da niso poceni, 
kar precej ohladi prvo navdušenje. 
Marsikdo si sušilnika ne more 
privoščiti, morebiti niti nima 
prostora, in takrat perilo pristane 
na stojalu v bivalnih prostorih.

s pravo informacijo lahko tudi za nižjo 
ceno izberemo ustrezen sušilni stroj
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 05 307 98 00
 konem@konem-color.si
 www.konem-color.si

Konem Color d.o.o.
Ozeljan 53b
5261 Šempas

barve in laki za dom, obrt in industrijo

• kvalitetne barve in premazi tudi lastne proizvodnje 
• zidne, industrijske, avto-reparaturne 

ter hobi barve
• tehnično svetovanje

 041 694 871
 pomis@amis.net
 www.notranjavrata.si

Pomis, Andrej Šilc s.p.
Zamostec 31
1317 Sodražica 

hitra in kvalitetna rešitev

prodaja in montaža
 notranjih in vhodnih 

vrat

krovska in kleparska dela

 041 490 274
 taskov.ilija@gmail.com

Ilija Taskov s.p 
Martinuči 1d
5292 Renče

• krovska 
   in kleparska dela  

• strešne 
   toplotne izolacije

• strešna okna

Lepa in kvalitetna streha je krona hiše, 
zadovoljen kupec pa najboljša reklama.

že od leta 

1996

Hitra in kakovostna izvedba, 
dolgolene izkušnje, odlično tehnično znanje,

brezplačno svetovanje.

 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.
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 041 806 440 
 vilmar.nepremicnine@gmail.com
 www.vilmar-nepremicnine.si

VILMAR nepremičnine d.o.o. 
Tolminskih puntarjev 12
5000 Nova Gorica   

agencija za nepremičnine 
in gradbeni inženiring

• posredovanje nepremičnin pri nakupu in prodaji
 na območju severnoprimorske regije

• gradbeni inženiring

• vodenje del
 

• gradbeni nadzor nad gradnjo objektov (gz)

 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

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

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

• tende
• pergotende
• bioklimatske lamelne pergole

 031 335 443
 040 822 171
 info@tapetnistvo-damjan.si
 www.tapetnistvo-damjan.si

Damjan Ženko s.p.
Gradiška cesta 5
5271 Vipava

• sedežne garniture
• vrtno oblazinjeno 
   pohištvo
• obnova starinskega 
   pohištva
• vzmetnice in postelje
• oprema poslovnih 
   prostorov
• avtotapetništvo
• tapeciranje kamperjev
• navtika
• ostali izdelki po meri
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košnja 
Ko se dnevi počasi krajšajo in 
ohlajajo, se tudi rast trave moč-
no upočasni. Zato naša zelenica 
potrebuje manj pogosto košnjo. 
Zadnjo košnjo opravimo čim 
kasneje. Trava čez zimo ne sme 
ostati previsoka, saj bi lahko 
polegla in gnila, nastajala pa 
bi tudi polst. Po prvi zmrzali ne 
kosimo več, izogibamo pa se 
tudi hoji po zmrznjeni travi, saj 
s tem polomimo in poškoduje-
mo travne bilke. 

grabljenje trate 
Jeseni se na trati nabira odpa-
dlo listje pa tudi različni odmrli 
ostanki. Zato je potrebno trato 
vsaj enkrat tedensko pregrabiti 
in ostanke odstraniti. 

zračenje travne ruše
Trata, ki služi kot pohodna in 
rekreacijska površina, se čez 
leto precej zbije. Zbita tla pre-
prečujejo zraku in vodi dostop 
do korenin. Zato je potrebno 
prezračevanje trate, pri čemer 
lahko uporabljamo rezanje, 
močno grabljenje, prebadanje 
… Za manjše vrtičke je najeno-
stavnejše prebadanje z vilami, 
za večje pa uporabimo verti-
kulirno napravo. Po zračenju 
potresemo po površini Plantella 
Izbrane kremenove peske, ki jih 
pometemo v odprtine. 

jesensko gnojenje 
Trate pred zimo nikakor ne gno-
jimo z dušikovimi gnojili, saj bi 
ta pospešila rast, mlade obču-
tljive travne bilke pa bi lahko 

mraz poškodoval. Namesto tega 
dodamo Plantella Specialno 
jesensko gnojilo za travo, ki 
ima višjo vsebnost fosforja in 
kalija za močnejše in globlje 
korenine. Zato omogoča varno 
prezimovanje trate. 

pleveli 
Kadar je trata slabo vzdrževana 
ali sta jo poškodovala dolgo-
trajna vročina in suša, dobi 
plevel prednost pred travnimi 
bilkami in se začne razraščati. 
Jeseni uničujemo zlasti večletne 
širokolistne plevele, kot so: 
kislica, slak, osat in podobno. V 
mladi travi to naredimo ročno, 
v trati, starejši od 2 let, pa lahko 
uporabimo tudi za to registrira-
ne herbicide. 

dosejevanje 
praznih mest 
Na mestih, kjer je trata propa-
dla ali pa smo odstranili plevel 
ali mah, je potrebno zasejati 
novo trato. Taka področja 
najprej zrahljamo, nato doda-
mo nekaj organskega gnojila 
Plantella Organik in Plantella 
Univerzalne vrtne zemlje. 
Površino izravnamo in poseje-
mo Plantella Contesso, travno 
mešanico z obloženim seme-
nom, ki je z oblogo zavarovana 
pred ptiči, obenem pa ima seme 
tudi zalogo hranil, da zelo hitro 
vzklije. Dosejano površino 
samo še malo utrdimo s hrbtno 
stranjo lopate ali z desko in po 
potrebi zalijemo. 
Strokovnjaki agronomi
Kluba Gaia 

Zadnje mesece rastne sezone 
izkoristimo za obnovo in krepitev 
trate ter pripravo na zimske 
vremenske pogoje.  Trud in delo, 
ki ga bomo jeseni vložili v pripravo 
zelenice, se bosta vsekakor bogato 
poplačala v lepem videzu in zdravju 
naše zelene površine spomladi in še 
naprej skozi naslednjo sezono.   

6 korakov 
v jesenski obnovi trate
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kotlovnica
Začeti moramo pri sami ko-
tlovnici, le ta mora biti čista in 
urejena brez vse nepotrebne 
navlake. Pregledati moramo 
rešetke za dovod svežega zraka 
in jih po potrebi očistiti. Če 
kurimo na trda goriva, moramo 
za čistočo skrbeti sproti z re-
dnim odstranjevanjem pepela 
na požarno varno odlagališče.

Še večja čistoča je potrebna 
pri kurjenju s kurilnim oljem 
ali plinom. Gorilniki sesajo 
zrak, potreben za zgorevanje, 
in če pri tem sesajo tudi prah, 
le ta povzroča motnje na delo-
vanju gorilnika, kar povzroča 
nepopolno zgorevanje in s tem 
slabši izkoristek.

kotli na trda goriva
Kotle za centralno ogrevanje 
moramo pregledati večkrat 
(2- do 3-krat), posebno pa pred 
začetkom kurilne sezone.

Kot produkt nepopolne-
ga zgorevanja se pojavljajo 
katranske obloge. Vsak mm 
teh oblog pomeni tudi do 6 % 
izgub. Te obloge lahko očistite 
sami mehansko (z raznimi 
strgali in žičnimi ščetkami) 
ali pa s kemičnimi sredstvi. To 
so običajno tekočine, katere 
razpršimo po kurišču, s tem se 
točka gorenja katranskih oblog 
zniža pod 400 °C, le te pa pri 

naslednjem kurjenju zgorijo. 
Seveda pa lahko pokličete 
dimnikarsko službo, ki s pode-
litvijo koncesije s strani države 
opravlja dimnikarske stori-
tve na vašem dimnikarskem 
območju.

kotli na tekoča in plinasta 
goriva
Pri teh kotlih je zgorevanje 
dosti boljše, zato je tudi čišče-
nje manj pogosto (1x letno). 
Pregled in po potrebi čiščenje 
priporočamo pred pričetkom 
kurilne sezone. Če smo čišče-
nje kurišča že opravili sami, 
pa je nujno, da nam nastavitev 
gorilnika opravi usposobljen in 
pooblaščen  izvajalec. 

Po opravljenem pregledu, 
servisu in nastavitvi mora ser-
viser kontrolirati njegovo de-
lovanje in o meritvah izstaviti 
zapisnik (oz. merilni protokol), 
katerega shranimo za primer-
javo do naslednje nastavitve 
gorilnika.

Prihranki pri dobro nasta-
vljenem gorilniku znašajo tudi 
do 10 %.

ostale ogrevalne in 
prezračevalne naprave
Tudi druge ogrevalne naprave, 
kot so toplotne črpalke, klima 
naprave, električni kotli, 
potrebujejo servisni pregled, 

ne samo kurilne naprave. 
Kdaj, kakšen in kako pogosto 
naj bo pregled opravljen je 
odvisno od zahtev proizvajalca 
naprave, zato ta navodila/
zahteve upoštevajmo. Seveda 
pa moramo upoštevati tudi 
zakonske predpise. 

dimnik 
Čiščenje dimnika prepustimo 
dimnikarju, ki bo delo opravil 
strokovno. Pri kurjenju na trda 
in tekoča goriva je priporo-
čljivo dimnik čistiti enkrat 
mesečno, pri plinastih pa 
vsaj dvakrat v sezoni. Naloge 
dimnikarske službe (določene 
z zakonom) so sledeče storitve:

- pregledovanje malih ku-
rilnih naprav, dimnih vodov, 
zračnikov in pomožnih naprav

- čiščenje malih kurilnih na-
prav, dimnih vodov, zračnikov 
in pomožnih naprav

- odstranjevanje katranskih 
oblog in izvedba protikorozij-
ske zaščite

- pregledovanje in čiščenje 
zračnikov

Poleg kotlov, gorilnikov, 
dimnikov moramo kontrolirati 
tudi varnostne in merilne na-
prave.  To delo lahko strokovno 
opravi serviser ali pa dimnikar 
ob svojem obisku.

S temi postopki smo postorili 
praktično vse, kar je potrebno 
postoriti pred kurilno sezono, 
in tako mirno pričakamo hla-
dnejše jesenske oz. zimske dni.

ne pozabimo!
Od 1. januarja 2017 Pravilnik o 
zahtevah za vgradnjo kuril-
nih naprav (Uradni list RS, št. 
100/2013) določa, da moramo 
vgraditi javljalnik CO v vse 
tiste bivalne prostore, v katerih 
uporabljamo kurilne naprave, 
ki za delovanje uporabljajo 
zrak iz prostora. O tem moramo 
seznaniti dimnikarsko službo.

Lastnik oz. uporabnik je 
dolžan pristojni dimnikarski 
službi prijaviti vsako novo ali 
rekonstruirano kurilno/dimo-
vodno napravo ali spremembo 
energenta. Prav tako je lastnik 
oz. uporabnik dolžan odjaviti 
kurilno/dimovodno napravo, 
ki ni več v uporabi. Prvi pre-
gled se opravi tudi na obstoje-
čih napravah, ki že dalj časa 
niso obratovale, pa jih uporab-
nik želi na novo zagnati.

Toplotne črpalke v deljeni 
(split) izvedbi z več kot 3 kg 
hladiva je potrebno registrirati 
pri Agenciji Republike Slovenije 
za Okolje in jih vsaj enkrat letno 
ustrezno pregledati (opraviti 
preverjanje uhajanja plina) ter 
poročilo poslati na ARSO.

Povsem mirni pa seveda 
bomo, če so tudi zaloge kuriva 
zadostne za celotno ogrevalno 
sezono.

Več informacij po energetsko 
svetovalnih pisarnah ENSVET 
širom Slovenije. 
Lucjan Batista, ENSVET 

priprava na kurilno sezono

Zima se nezadržno bliža in  
prav je, da naše ogrevalne 
naprave pripravimo na to. Zato 
nekaj napotkov glede priprave 
ogrevalnih sistemov na kurilno 
sezono najbrž ne bo odveč. Poleg 
nakupa kurjave je takrat čas, 
da opravimo še vzdrževalna in 
kontrolna dela na ogrevalnem 
sistemu, saj to poleg dobrega 
izkoristka vpliva tudi na varno 
delovanja ogrevalnega sistema.
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 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!

 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

POOBLAŠČENI  SERVIS OGREVANJA

NAROČILA: SERVIS 031 480 675 / PELETI 031 301 731

INFORMACIJE:  059 344 400, 059 344 401 

NOVO! Na Goriški 65 v Ajdovščini smo odprli novo 
poslovno enoto – AmbiTim. Nova pridobitev obsega 
skladišče in informacijsko pisarno, kjer vam bomo 
z veseljem svetovali pred nakupom 
ogrevalne naprave ali toplotne črpalke. 

Več informacij na www.ambicomfort.si

 059 344 400
 059 344 401
 info@ambitim.com
 www.timiko.si

Timiko d.o.o.
P.E. AmbiTim
Goriška cesta 65
5270 Ajdovščina
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 05 300 17 00
 

Optika Vatovec
Delpinova ulica 7a 
5000 Nova Gorica

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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S POPUSTOM DO 216 EUR

PREGLED IZVAJA ZDRAVNIK OKULIST
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• 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

 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 15.09.2018

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

 

 

 

 

 041 697 456
 nova.gorica@lineasnella.si
 www.lineasnella.si

Kaliline d.o.o.
Prvomajska ulica 118
5250 Solkan

center oblikovanja telesa            
in dobrega počutja vam nudi:

na enomesečni snelly star program

na anticelulitni tretma

akcija velja do 20.10.2018

30%
popusta

40%
popusta
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V današnjem času prekomerno 
sedenje povzročajo delo 
z računalnikom, vožnja z 
avtomobilom, a tudi v prostem 
času veliko sedimo pred 
televizorjem, s pametnim 
telefonom v rokah ali pri 
druženju. Nove študije 
odkrivajo povečano pojavljanje 
diabetesa, srčno-žilnih bolezni, 
depresije, debelosti in raka na 
različnih organih pri ljudeh, ki 
veliko sedijo.

Že takoj ko vstanemo, se 
začnejo aktivnosti telesnih 
mišic, ki potrebujejo 
sladkor, trigliceride in 
holesterol za proizvodnjo 
energije. Prenašanje teh 
hranil iz krvi  v celice se 
opravlja s pomočjo inzulina. 
Tako je ena pomembnih 
prednosti mišične aktivnosti 
izboljšanje občutljivosti 
inzulinskih receptorjev v 
steni aktivnih celic telesa. 
Presnova se tako izboljša, 
koncentracija sladkorja 
in holesterola v krvi pa 
stabilizira. Tudi krvni tlak se 
uredi z aktivnim širjenjem 
krvnih žil v mišicah, ki 
delujejo.
Pri dolgotrajnem sedenju so 
pogoste bolečine v hrbtu in 
vratu, zapestjih in rokah, kar 
privede do kroničnih bolezni.

bolečine 
v hrbtu in vratu
Pri daljšem  sedenju se 
nesimetrično obremenjuje 
medvretenčna ploščica, 
tako nastanejo v njej mikro 
razpoke, ki oslabijo ploščico 
na določenem mestu. Ob 
kasnejšem večjem pritisku 
na ploščico, na tem mestu se 
prične jedro ploščice udirati, 
tako nastane hernija diskusa, 
ki pritiska na korenine 
živcev. Pojavijo se zelo hude 
bolečine, ki izžarevajo v 
noge ali roke, določeni prsti 

postanejo neobčutljivi na 
dotik.

Glavna povzročitelja 
bolečin v hrbtu sta  
pomanjkanje ustreznega 
gibanja ter s tem nezadostna 
oskrba mišic, vezi, kit in 
kosti, medvretenčnih ploščic 
in sklepnega hrustanca 
s hranili in kisikom. 
Medvretenčna ploščica nima 
lastnih krvnih žil, njena 
oskrba je odvisna izključno 
od gibanja, obremenitve 
in razbremenitve. Mišice 
se zaradi nezadostne 
obremenjenosti raztegnejo 
in zakrnijo. Pri takšnih 
mišicah je vsak zasuk telesa 
nevaren za vretenčna telesa, 
saj mišice ne dajejo več 
hrbtenici ustrezne opore. 
Zanimiva je tudi ugotovitev, 
da so bolečine v hrbtu zelo 
pogosto povezane s stresom 
in duševnimi obremenitvami.
                     
dinamična 
vadba za hrbtenico
Za preprečevanje posledic 
dolgotrajnega sedenja na 
človekovo telo je potrebno 
mišice krepiti. Krepilne 
vaje, s katerimi se odpravlja 
posledice pretiranega 
mišičnega raztezanja in 
njihove ohlapnosti po 
dolgotrajnem sedenju, 
morajo biti predvsem 
dinamične, kar vključuje 
več zaporednih ponovitev 
vaje. Z intenzivno izvedbo 
dinamičnih, krepilnih vaj 
okrepimo tudi dihalni in 
srčno-žilni sistem, saj je 
potreba po kisiku pri tem 
bistveno višja. S tem se 
stimulira tudi presnova, 
kar prispeva k stabilizaciji 
krvnega sladkorja, 
trigliceridov in holesterola 
v krvi ter regulaciji krvnega 
tlaka.

Vadbo v prostoru  
pogostokrat kombiniramo 
z nordijsko hojo, kjer pri 
razbremenjenem položaju 
hrbtenice treniramo vse 
hrbtenične mišice, vezi in 
mišice nog, trebušnega 
mišičnega pasu.  Pri pravilni 
tehniki nordijske hoje 
prenašamo tretjino svoje 
teže preko rok na palici, 
tako razbremenimo vse 
sklepe nog in vso hrbtenico. 
Rezultati kažejo velik 
uspeh pri udeležencih, ki 
vaje izvajajo preventivno. 
Pri številnih, ki so že imeli 
težave, smo ugotovili 
postopno izboljšanje 
stanja in blaženje bolečin. 
Pri mnogih primerih s 
hernio diskusa se je stanje 
izboljšalo, izboklina jedra 
medvretenčne ploščice se je 
povlekla nazaj ter prenehala 

pritiskati na korenino 
živca. Ker so se pri vadbi 
okrepile globoke hrbtenične 
mišice in vezi, je bila s tem 
zagotovljena boljša podpora 
hrbtenici tudi za naprej.                                                                                                                                     
Vadba je koristna za vse, ki 
imajo veliko sedenja v službi, 
veliko prisilnih delovnih 
položajev, za vse, ki imajo 
že težave s hrbtenico, bodisi 
vratno, ledveno, rameni ali 
občasne ishijalgične težave.
Marjan Radetič, dr.med.
Zdravi in vitalni, Koper 

Da sedenje škoduje hrbtenici je splošno 
znano, novejše raziskave pa  kažejo, da 
dolgotrajno sedenje izjemno negativno 
vpliva na zdravje posameznika. 

sedenje privabi bolezni

Zdravi in vitalni, Koper vabijo k vpisu:

Info: 031 600 510  ali 051 302 813                                                           

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

• pilates velike žoge •                                               
• pilates tibetanske vaje •                                                                                                                                                

            Vaje  potekajo v prostorih kluba na Razgledni ulici 9, 
 na Markovcu, Koper.
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smo pogodbeni dobavitelj 
zzzs za slušne aparate

najnovejši 
slušni aparati

brez 
napotnice

brezplačno 
preverite 

sluh 

pokličite 
za termin

Sluh je dragocen, zato bi mu 
morali posvetiti več pozornosti. 
Ne pravijo zastonj, da je v neka-
terih pogledih celo pomembnej-
ši od vida – kajti težave z vidom 
nas ločujejo od stvari, medtem 
ko nas težave s sluhom ločujejo 
od ljudi.

Če smo naglušni, je običajno 
edina rešitev slušni aparat. V 
nadaljevanju preberite kori-
stne napotke pri izbiri slušnih 
aparatov.

nikar na lastno pest
Presoja, kdaj izguba sluha 
človeka preveč ovira v vsa-
kodnevnem življenju in zato 
potrebuje slušni aparat, je v 
domeni vsakega posameznika, 
toda od tu naprej je potrebno 
sodelovanje strokovnjaka. Sluh 
je preveč dragocen, da bi njegov 
ostanek izgubili s šušmarskimi 
metodami in ob tem vrgli stran 
vsak evro, ki bi ga v ta namen 
porabili na takšen način. V 
mislih imamo predvsem "re-
volucionarne slušne aparate«, 
ki jih lahko naročite v raznih 
kataloških ali TV prodajah. To 
so namreč navadni ojačevalci 
zvoka brez prilagoditev na na-
glušnost, brez servisa … Z njimi 
si lahko naredite več škode kot 
koristi, predvsem pa se v udo-
bju, estetiki in kakovosti zvoka 
ne morejo primerjati s pravimi 
slušnimi aparati.

Prava pot pri odločitvi za 
slušni aparat je tista, ki vklju-
čuje zdravnika specialista ORL 
in usposobljenega slušnega 
akustika.
  

pregled pri specialistu in 
meritev sluha
Za pravilen pristop k reševanju 
težav s sluhom je potrebna stro-
kovna obravnava pri specialistu 
otorinolaringologu (ORL). Če 
želite predhodno kar najhitreje 
priti do informativne meritve 
sluha, obiščite najbližji AUDIO 
BM slušni center, ker boste brez 
napotnice, brez čakanja in brez-
plačno opravili meritev sluha 
z avdiometrom. Na podlagi do-
bljenega rezultata vam bo slušni 
akustik svetoval, kako dalje.

kam po slušni aparat?
Po opravljenem pregledu speci-
alist ORL izda izvid, avdiogram 
in naročilnico za medicinsko-
-tehnični pripomoček. S to 
dokumentacijo se odpravite 
v specializirano prodajalno 
slušnih aparatov. Kam se odpra-
vite, je vaša prosta izbira. Nič 
ne bo narobe, če obiščete več 
ponudnikov in se odločite za 
tistega, ki je najbolj strokoven 
in si je pripravljen vzeti čim več 
časa za vas. Poleg tega bodite 
pozorni tudi na cene, servis, 
način izdelave ušesnih vložkov 
po meri, možnost brezplačnega 
testiranja …

Če vam slušni akustik ni 
pripravljen omogočiti preizkusa 
več modelov, išče izgovore ali 
vas skuša prepričati za točno 
določen model, ne da bi ga prej 
imeli na preizkusu, pojdite 
drugam. V AUDIO BM slušnih 
centrih imate pred odločitvijo 
za konkreten model slušnega 
aparata vedno možnost brez-
plačno preizkusiti več različnih 
modelov.

pomen slušnega akustika
Enako, če ne bolj, kot izbira 
primernega modela slušnega 
aparata, je pomembna tudi 
ustrezna nastavitev slušne-
ga aparata. Naloga slušnega 
akustika je, da ga nastavi tako, 
da čim bolj ustreza karakteristi-
kam vašega sluha, vašim prefe-
rencam in življenjskemu slogu. 
Še tako dovršen in drag slušni 
aparat ne zagotavlja zadovolj-
stva, če ni pravilno nastavljen.
Za optimalno nastavitev slušne-
ga aparata boste morda morali 
slušnega akustika obiskati več-
krat, zato je pomembno, da so 
lokacije slušnih centrov dosto-
pne in čim bliže vašemu domu. 
AUDIO BM slušne centre nadete 
kar v 13 mestih po Sloveniji. 
Obiščite najbližjega in poskrbite 
za svoj sluh.

povzetek
Sluh je preveč pomemben za pri-
stajanje na polovičarske rešitve. 
Če opažate, da slabše slišite, se 
ne pustite odpraviti splošnemu 
zdravniku, temveč zahtevajte 
obravnavo pri ORL specialistu. 
Za informativno in natančno 
meritev sluha lahko predhodno 
obiščite najbližji AUDIO BM 
slušni center. Težav s sluhom ne 
rešujte sami. Ne posegajte po 
pripomočkih iz katalogov, super-
marketov ali spletnih trgovin. 
Vsako izgubo sluha je potrebno 
obravnavati individualno, kajti 
le tako se lahko poišče ustrezno 
rešitev. Do cenovnega standarda 
(300 €) vsakih 6 let poravna 
nabavo slušnega aparata zdra-
vstveno zavarovanje. V primeru 
izbire dražje izvedbe se doplača 
le razlika. Če ste naglušni na 
obe ušesi, imate pravico do dveh 
slušnih aparatov.
Franci Urankar, Audio BM 

kaj moramo vedeti, 
če imamo težave s sluhom

Običajno se pomena sluha zavemo 
šele, ko imamo težave pri poslušanju 
sogovornikov, ko moramo na 
radijskem in televizijskem 
sprejemniku povečati jakost ali ko 
na sestankih in seminarjih iščemo 
prosta mesta v prvih vrstah, da bi 
dobro slišali govorca.   

pon: 12:00-19:00 | tor, sre: 8:00-15:00 | čet: 8:00-18:00 | pet: 7:00-14:00

slušni center šempeter pri gorici
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