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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 13. 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

BR
 .  . self servis na žlico catering

info: +386 40 826373

Rožna Dolina  / Slovenija

P / L
Ljubljanski zrezek /  5,7 €Bistecca di Lubiana
Mineštra /     2,3 €Mineštra

T / M
Krompirjevi njoki /   5,2 €Gnabs di patate 
Dunajski zrezek /   4,4 €Bistecca di Vienna

S / 
Mesna lazanja /   5,4 €Lasagna di carne
Pasulj /     2,8 € Fagiolo

Č / G
Vampo po tržaško /  4,2 €Vampo di Trieste
Ješprenova mineštra /  2,3 €Il minestrel di Ishpren

P / V
Ocvrti lignji /   7,9 €Calamari fritti 
Mesni polpeti /   2,1 €Polpette di carne 

HRANA ZA NA DOM ... TAKO BLIZU ... IN POCENI

CIBO PER LA CASA ... VICINO DA TE ... A BUON PREZZO

Vsak dan malica / 4,5 €Ogni giorno snack 
     Kosilo / 5,7 € Pranzo

Odprto od 7 h do 15.00 / Aperto dalle 7:00 alle 15:00
PE Okrepčevalnica BRIKA, Vipavska cesta 12, 5000 Nova Gorica
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Vipavska cesta 12
5000 Nova Gorica
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7:00 – 15:00pon-sob:

 030 792 169Haka d.o.o.
Čevabdžinica 10 v pol, Supernova
Prvomajska cesta 35
5000 Nova Gorica

Ponujamo pristne bosanske 
specialitete z žara na oglje 
ter čorbe, pite in sladice.
Pri nas dobite tudi Sarajevsko 
pivo in kavo.

ab
il
je
n
i!

PE Čevabdžinica 10 v pol
SUPERNOVA

Pprvomajska cesta 35 
5000 Nova Gorica

GSM: + 386 (0)30 792 169

Ponujamo pristne bosanske specialitete 
z žara na oglje ter čorbe, pite in sladice. 
Pri nas dobite tudi Sarajevsko pivo 
in turško kavo. 
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Sprehod po spominskem 
parku Prižnica se prične nad 
naseljem Plave, ki vas pope-
lje mimo številnih ostalin 1. 
svetovne vojne – italijanske-
ga korita, kaverne brigade 
Avellino, sklopa manjših 
kavern in utrjenih položajev, 
vrha Prižnice in cerkvice 
sv. Kvirina iz leta 1513. Če se 
odločite, da se tu vrnete na 
izhodiščno točko v Plaveh, 
boste pot prehodili v 2 urah 
in pol. 
Pot pa lahko pri cerkvi sv. 
Kvirina podaljšate in nada-
ljujete proti Vodicam, obmo-
čju s številnimi kavernami in 
jarki, ki je urejeno v muzej 

na prostem. Na vrhu Vodic 
je postavljen mavzolej v čast 
italijanskemu generalu Mau-
riziu Ferrante Gonzagi. Želel 
je biti pokopan na kraju, kjer 
so med 1. svetovno vojno 
umirali njegovi vojaki. Zaradi 
začetka 2. svetovne vojne 
mavzoleja niso dokončali, 
zato general v njem ni bil 
nikoli pokopan. S tega mesta 
imate lep razgled na Sabotin 
in Sveto goro. Nekaj minut 
stran od mavzoleja se nahaja 
še spomenik "pri orlih" (spo-
menik italijanskim alpinom). 
V tem primeru pa boste pot 
prehodili v 4 urah.
TIC Kanal 

Spominski park in muzej na prostem 
ponujata oglede kavern, jarkov ter 
drugih ostalin 1. svetovne vojne. 
Predvsem pa se boste v idiličnem 
gozdu nadihali svežega zraka in 
nagrajeni boste z lepimi razgledi. 

na prižnico in vodice 
– po spominih soške fronte



4

. 

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

Matjaž Berce s.p.
Draga 20a
5294 Dornberk

Naša rodbina v Vipavski dolini kmetuje že več 
stoletij, zato dobro vemo, kako ustvariti vino, 

ki najbolje predstavi značaj te osupljive vinorodne 
pokrajine. Vpliv celinskega podnebja je pri nas 

zelo mil, to pa daje vinom svojstven pečat. 
Berce belo je skladno, sveže, lahkotno vino. 

Je zvrst vipavskih belih sort, kot so malvazija, rebula, 
sauvignon, zeleni sauvignon. Berce rdeče ubrano 

povezuje merlot, cabernet, refošk in barbero. 
Ker obe vini od vsake sorte izkoristita najboljše, 

sta odlični izbiri za marsikatero priložnost.

www.posestvo-berce.si

MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA: PREKOMERNO UŽIVANJE ALKOHOLA ŠKODUJE ZDRAVJU

VIPAVSKO SONCE 
V RDEČEM IN BELEM

Naša rodbina v Vipavski dolini kmetuje že več 
stoletij, zato dobro vemo, kako ustvariti vino, 
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Ker obe vini od vsake sorte izkoristita najboljše, 

sta odlični izbiri za marsikatero priložnost.
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pokrajine. Vpliv celinskega podnebja je pri nas 

zelo mil, to pa daje vinom svojstven pečat. 
Berce belo je skladno, sveže, lahkotno vino. 

Je zvrst vipavskih belih sort, kot so malvazija, rebula, 
sauvignon, zeleni sauvignon. Berce rdeče ubrano 

povezuje merlot, cabernet, refošk in barbero. 
Ker obe vini od vsake sorte izkoristita najboljše, 

sta odlični izbiri za marsikatero priložnost.

www.posestvo-berce.si

MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA: PREKOMERNO UŽIVANJE ALKOHOLA ŠKODUJE ZDRAVJU

VIPAVSKO SONCE 
V RDEČEM IN BELEM

  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

 05 335 90 25
 051 359 223
 nova.gorica@relax.si

Relax turizem d.d.
Ulica Gradnikove brigade 7
5000 Nova Gorica 

Z RADIEM PRIMORSKI VAL IN RELAXOM 

NA KORČULO

469 €od

15. - 22.6.2019

69 €
26.4. - 5.5.2019

od

NA KRK S ČUKI 

7 x all inclusive v hotelu posejdon 3* | avtobusni in trajektni prevoz  
izlet z ladjo na otok porizd in fish piknik | animacijski program  | majica

2x oz. 3x  polpenzion baška sunny hotel 3* | pijača pri večerji 
notranji bazen | glasba vsak večer | zabava s čuki (1. maj) 

reksijev klub za otroke, mini disco relaxov predstavnik / animator 
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Vlaknine so neprebavljive 
oblike sestavljenih ogljikovih 
hidratov. Vezi v molekuli 
vlaknin so odporne proti 
encimom, ki delujejo v 
prebavnem sistemu. Ti  
naravni rastlinski proizvodi 
ostanejo v črevesju tudi 
potem, ko so bili: maščobe, 
beljakovine, prebavljivi 
ogljikovi hidrati, vitamini, 
minerali in voda že 
presnovljeni in vsrkani. Le 
bakterije v debelem črevesju 
predelajo topne vlaknine, tako 
ohranjajo zdravo črevesje in 
krepijo imunski sistem.

v preteklosti niso
poznali pomena vlaknin 
V 20. stoletju je prehrana  
vse bolj temeljila na živilih 
živalskega izvora in prečiščenih 
žitih z manj kot 10 g prehranskih 
vlaknin na dan. Danes vemo, 
da je priporočena količina 
vlaknin 30–50 g na dan.
Čas prehoda hrane skozi 
prebavni trakt se pri hrani, 
bogati z vlakninami, skrajša 
tudi na polovico, kar varuje 
črevesje. Vlaknine ugodno 
vplivajo tudi na obnavljanje in 
delovanje črevesne sluznice, 
saj spodbujajo izločanje sluzi 
in hormonov, ki vplivajo na 
funkcijo prebavil.

pomen  vlaknin za zdravje
Prehranske vlaknine vežejo 
nase in odstranjujejo  iz telesa 
veliko rakotvornih in strupenih 
snovi iz naše hrane. Prehod 
ostankov hrane skozi črevesje 
pospešujejo vlaknine, saj  
preprečujejo dolgotrajen stik s 

črevesno steno in zmanjšujejo 
vsrkavanje in škodo za zdravje 
ljudi. Tako preprečujejo raka 
na črevesju in na drugih delih 
telesa.
Vlaknine vežejo  nase tudi 
holesterol in žolčne kisline, ki 
se tako pospešeno izločajo iz 
telesa. To pojasnjuje dejstvo, 
da z vlakninami bogata hrana 
znižuje stopnjo  infarktov srca 
in žolčnih kamnov ter dodatno 
pomaga pri zmanjšanju raka 
na debelem črevesju, ki ga 
povzročajo žolčne kisline.
Prehranske vlaknine 
upočasnijo hitrost vsrkavanja 
ogljikovih hidratov iz črevesja, 
zato so pomembne za  nihanje 
krvnega sladkorja ter za 
preprečevanje in obvladovanje 
sladkorne bolezni.
Znižujejo raven holesterola. 
Topne vlaknine, ki jih 
najdemo v fižolu, ovsu, 
lanenem semenu, ovsenih 
in rženih kosmičih, otrobih, 
pomagajo znižati skupno 
raven holesterola v krvi z 
zniževanjem slabega LDL 
holesterola. Vlaknine v 
prehrani ugodno vplivajo tudi 
na visok krvni tlak.

delovanje na prebavila
Sindrom razdraženega 
debelega črevesa se pogosto 
pojavlja pri ljudeh, ki uživajo 
hrano s premalo vlaknin. Za 
to motnjo so značilne bolečine 
v spodnji polovici trebuha, 
obdobja zaprtja, ki jim sledijo 
obdobja driske, izločanja sluzi 
in tankega blata.
V praksi se kažejo koristni 
učinki hrane, bogate z 

vlakninami na Chronovo 
bolezen. Hrana z malo vlaknin 
povzroča zaprtje. Zaradi 
pogoste zaprtosti v steni 
debelega črevesja izstopajo 
žepasti mešički, imenovani 
divertikuli (divertikuloza).
Živila,  bogata z vlakninami:  
otrobi, stročnice, kosmiči, 
mandlji; vsa sveža zelena 
zelenjava: solate, radič, 
špinača, por, peteršilj, stročji 
fižol, brokoli, zelje, ohrovt, 
paradižnik; od sadja pa 
najbolj: jabolka, slive, hruške, 
pomaranče;  polnozrnat ali 
ržen kruh.

zelo koristne 
so tudi pri hujšanju
Z vlakninami bogata hrana 
napolni želodec in poteši 
lakoto z vnosom manj kalorij. 
Ko je veliko vlaknin v črevesju, 
se upočani vsrkavanje vseh 
ogljikovih hidratov v kri. Tako 
se prepreči večje nihanje 
sladkorja v krvi, ki s tem 
stabilizira izločanje inzulina 
v trebušni slinavki. In prav 
hiperinzulinemija je poglavitni 
razlog, da se redimo.  Ti dve 
dejstvi se s pridom uporabljajo 
pri hujšanju.
Marjan Radetič, dr.med.
Zdravi in vitalni, Koper 

Poleg vseh potrebnih hranil so 
prehranske vlaknine  nujno potrebne 
v vsakdanji prehrani, za krepitev 
zdravja in preprečevanje številnih 
bolezni današnjega časa: bolezni 
srca in ožilja, različnih vrst raka, 
sladkorne bolezni, debelosti, embolije 
ter različnih bolezni prebavil.

pestrost v prehrani
je nujna za zdravje

Zdravi in vitalni, Koper vabijo k vpisu:

Info: 031 600 510  ali 051 302 813                                                           

• vadba za zdravo hrbtenico •                                                                                                                        
• pilates velike žoge •                                                                                                      

• tečaji in redna vadba nordijske hoje •  

Vaje potekajo v prostorih kluba na Razgledni ulici 9 
na Markovcu v Kopru.
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Ključno sporočilo, ki ga želijo 
posredovati voznikom in 
voznicam, je, naj med vožnjo 
ne uporabljajo mobilnega 
telefona, ampak naj se varno 
ustavijo na primernem mestu 
in opravijo telefonski klic ali 
pošljejo SMS sporočilo. Pre-
malo se namreč zavedamo, 
da naše oči gledajo, vendar 
možgani ne vidijo!
Mobilni telefoni predsta-
vljajo širši problem sodobne 
družbe, njihovo vse obse-
žnejšo uporabo pa je opaziti 
tudi v prometu. Vsi vemo, 
da telefona med vožnjo ne 
smemo uporabljati, a kot kaže 
raziskava Agencije za var-
nost prometa (AVP), ga med 
vožnjo uporablja kar 75 % 
voznikov v Sloveniji. Če mi-
slite, da se vam nič ne more 
zgoditi, se motite, v prometu 
odločajo sekunde, časa za 
reakcije pa je malo.

oči gledajo, 
vendar možgani ne vidijo!
Številne študije kot tudi 
znanstveni eksperiment, ki 
ga je z nevro znanstveniki 
opravila AVP, dokazujejo, da 
mobilni telefon na voznika 
vpliva negativno. Vozniku, 
ki uporablja mobilni telefon 
med vožnjo, se poslabša 
reakcijski čas, počasnejše za-
znava in reagira na prometno 
signalizacijo, njegov zavorni 
čas je daljši, zmanjšano pa 
je tudi zaznavanje okolice 
in prometa. Voznik lahko 
spregleda ključne informacije 
iz okolja, zato se poveča tve-
ganje za nastanek prometne 
nesreče. Če voznik telefonira 
med vožnjo, je to tako, kot 
bi imel v krvi 0,8 promila 
alkohola, med pisanjem 

SMS sporočila pa kar 4x več 
časa ne gleda na vozišče kot 
pri normalni vožnji. Zaradi 
uporabe mobilnega telefona 
obstaja tudi večje tveganje 
pri odločitvah. 
V prometu odločajo sekun-
de. Ne dovolite, da zaradi 
nespametne odločitve vest 
potrka na naša vrata, kajti 
takrat je prepozno.

prostoročno 
telefoniranje je 
alternativa, a tudi ni 
povsem varno
Uporaba mobilnih telefonov 
med vožnjo ni dovoljena, 
razen z uporabo naprave 
za prostoročno telefonira-
nje. Zakonodaja določa, da 
voznik med vožnjo ne sme 
uporabljati opreme ali naprav 
na način, ki bi zmanjševale 
njegovo slušno ali vidno 
zaznavanje ali zmožnost 
obvladovanja vozila (maska, 
slušalke, telefon itd.). Z upo-
rabo mobilnega telefona med 
vožnjo se namreč zmanjšuje 
zbranost voznika in njegova 
pozornost na dogajanje na 
cesti in njeni okolici. Voz-
nik lahko spregleda ključne 
informacije iz okolja, zato se 
poveča tveganje za nastanek 
prometne nesreče. A tudi 
prostoročno telefoniranje ni 
povsem varno, saj tuje razi-
skave kažejo, da lahko prav 
tako odvračajo pozornost 
voznika kot običajna upora-
ba mobilnega telefona brez 
prostoročne opreme.

avp si prizadeva 
za strožjo zakonodajo 
Policija je lani ugotovila kar 
22.704 kršitev in izdala 17.465 
plačilnih nalogov zaradi upo-

rabe mobilnih telefonov med 
vožnjo ter izrekla 5.239 opo-
zoril voznikom. Problematika 
uporabe mobilnih telefonov 
med vožnjo ostaja ena izmed 
prioritet AVP, kjer se bodo še 
naprej zavzemali za strožjo 
zakonodajo pri sankcioni-
ranju kršiteljev. Globa za 
voznike, ki telefonirajo med 
vožnjo, je 120 evrov, vendar 
si AVP prizadeva za strožjo 

zakonodajo. Po njihovem  
predlogu bi uporaba mobilne-
ga telefona za vožnjo veljala 
kot hujši prekršek, za katero 
bi kršitelj poleg denarne 
kazni v višini 250 evrov dobil 
tudi 3 kazenske točke.

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

Da mobilni telefon ne sodi v promet, 
še manj pa za volan, redno opozarja 
Agencija za varnost prometa (AVP), 
ki bo tudi letos skozi vse leto 
ozaveščala o nevarnosti uporabe 
mobilnih telefonov med vožnjo. 

ko voziš, bodi nedosegljiv
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 05 333 03 03
 051 670 900
 kiaprodajang@masavto.si
 www.masavto.si

Mas avto d.o.o.
Industrijska cesta 4f
(pred vhodom v Meblo)
5000 Nova Gorica

NOVA 
LOKACIJA!

BREZ POLOGA*, 
BREZ OBRESTI - EOM 0 %
Samo do odprodaje zalog!

že od 149€
 /mesec

SportageNovi
že od 94€

 /mesec

StonicNovi

Komb. porabe goriva: 4,0 - 8,5 l/100km, emisije CO2: 103 - 195 g/km, emisijska stopnja: EURO 6d-temp, emisije NOX: 0,0084 - 0,221 g/km. Akcijska ponudba EOM = 0 % velja ob nakupu novega vozila KIA iz zaloge po ponudbi KMAG d.o.o. po MP ceniku ob sklenitvi pogodbe o finančnem leasingu preko 
Summit Leasinga d.o.o. in SKB Leasing d.o.o. Kia Sportage ali Stonic: ponudba zajema obdobje financiranja 72 - 84 mesecev, polog 30 - 36 % in plačilo 15 - 20 % preostanka vrednosti, EOM = 0 %, stroški odobritve 0 EUR. Reprezentativni primer izračuna za Kia akcijsko ponudbo Kia Sportage QL PE 
1.6 GDi LX Active: vrsta financiranja – finančni leasing; predračunska vrednost predmeta financiranja – 22.790 EUR (redna cena 25.190 EUR z že odštetim akcijskim popustom 2.400 EUR); lastna udeležba (polog) – 30 % (6.837 EUR); znesek financiranja – 15.953 EUR, število obrokov – 84; mesečno 
plačevanje – 149,22 EUR; ter zadnji (85.) obrok – 15 % (3.418,50 EUR); stroški odobritve: 0,0 EUR; skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe – 19.371,50 EUR, letna obrestna mera – 0 %; efektivna obrestna mera – 0 % (nespremenljiva) na dan 9. 11. 2018.*Akcija ponudba za akcijo Brez pologa: Kia 
Sportage ali Stonic: ponudba zajema obdobje financiranja 84 mesecev, polog 0 % in plačilo 0 % preostanka vrednosti, EOM = 0 %, stroški odobritve 0 EUR. Reprezentativni primer izračuna za akcijo Brez pologa Kia Sportage QL PE 1.6 GDi LX Active: vrsta financiranja - finančni leasing; predračunska 
vrednost predmeta financiranja – 22.790,00 EUR (redna cena redna cena 25.190 EUR z že odštetim akcijskim popustom 2.400 EUR); lastna udeležba (polog) - 0 % (0 EUR); znesek financiranja – 22.790 EUR, število obrokov - 84; mesečno plačevanje – 271,30 EUR; stroški odobritve: 0,0 EUR; skupni 
znesek za plačilo brez lastne udeležbe – 22.790,00 EUR, letna obrestna mera - 0 %; efektivna obrestna mera - 0 % (nespremenljiva) na dan 9.11.2018. * Akciji se med seboj izključujeta. Financiranje se lahko zavrne če stranka nima ustrezne bonitete. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni 
plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali 
pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. Mas Avto d.o.o., Mas Avto, Industrijska cesta 4 F, Kromberk, Nova Gorica

pred vhodom 
v meblo

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

Kaliline d.o.o.
Industrijska cesta 4b
5000 Nova Gorica

linea snella nova gorica v novih prostorih nudi:

akcija velja do 12.4.2019

snelly basic
vadbe 220€

+ osnove zdrave prehrane

mesec

 05 302 29 75
 041 338 499
 info@dekorida.com
 www.dekorida.com

Dekor Ida, Igor Leban s.p.
Ul. Gradnikove brigade 49
5000 Nova Gorica

30 letna 
tradicija

∙ svetovanje 
∙ izmere

∙ montaža
∙ lastna proizvodnja

 zaves, notranjih senčil,
in prtov

 ∙ velik izbor tkanin
∙ všivanje idrijskih čipk
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akcija velja do 30.04.2019.

ob             obletnici podjetja vam 
podarimo dodatni               popust 

na okna, vrata in storitev.

 059 941 586
 030 645 300
 novagorica@hausmart.si
 www.hausmart.si

Hausmart d.o.o.
Cesta 25.junija 2c
5000 Nova Gorica

izberite kvaliteto po akcijskih cenah!

brezplačna 
izmera!

velika izbira!

VRhUNSKA OKNA, VRATA, SENČILA, ALU VhODNA VRATA

10%

 10. 

 10. 

 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

 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

 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

gospodarski
objekti
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Insekti so najbolj razširjena 
živalska vrsta na planetu, 
zato se ljudje srečujemo z mr-
česom povsod, tako v naravi 
kot tudi v zaprtih prostorih. 
V naravi človeka pa je, da si 
življenjski prostor oblikuje-
mo po lastnih željah, brez 
motečih insektov. Prav tako 
je pomembno, da ohranja-

mo  visoko raven higiene in 
čistoče v proizvodnih obratih 
kot so kuhinje, pralnice, v 
gostinskih obratih, hotelih 
in pa tudi bolnicah in drugje. 
Neo–alfa je biocidni insek-
ticid z želodčnim in kontak-
tnim delovanjem. Vsebuje 
aktivno snov, ki sproži hitro 
začetno delovanje in istoča-

sno podaljšano insekticidno 
delovanje.
Za biocidni insekticid 
Neo–Alfa je značilno: 
• hitro delovanje z vidnim 
učinkom,
• je brez vonja,
• ne pušča madežev in ni   
koroziven,

• hitro začetno delovanje in 
istočasno podaljšano delova-
nje (več tednov),
• namenjen je tako za splo-
šno, domačo uporabo kot 
tudi profesionalno delovanje.
Agroproagro 

Neo-alfa je najsodobnejši biocidni 
insekticid. Namenjen je zatiranju 
letečih in plazečih insektov, kot 
so muhe, pajki, komarji, mravlje, 
ščurki, bolhe, ose, sršeni in drugi 
insekti. Razredčenega z vodo 
razpršimo na površine, kjer se 
nahajajo insekti.

biocidni insekticid neo-alfa

 031 617 349
 info@agroproagro.com
 www.agroproagro.com

Agroproagro d.o.o.
Podlehnik 2c
2286 Podlehnik

gospodarski
objekti

steklene 
površine

dom

kuhinjehlevi

fasade

DOBAVLJIVO 
v vseh trgovinah

s kmetijskim 
repromaterialom 

po Sloveniji.

biocidni insekticid uporabljajte varno. pred uporabo vedno preberite etiketo s podatki o proizvodu.
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Že v malo večjem koritu ali 
loncu si lahko pridelamo zdravo 
domačo zelenjavo. V plitvejše 
posode sejemo solate različnih 
barv in oblik, med njimi redkvi-
ce in korenček. Posejemo lahko 
velikolistno ali visečo špinačo 
in dodamo barvite kapucinke, ki 
so v celoti užitne. S pomočjo  te-
kočega gnojila na osnovi alg Bio 
Plantella Vrt bodo vse te rastline 
odlično uspevale tudi v manjših 
posodah. 

slastne jagode
Namesto obiranja starih cvetov  
bomo gotovo na balkonih rajši 
obirali slastne jagode. Posadi-
mo jih skupaj z novozelandsko 
visečo špinačo,  drobnjakom, 
česnom ali čebulo, ki jagode 
varujejo pred razvojem bolezni. 
Pestrost sort jagod, ki cvetijo v 
beli, rožnati in rdeči ali rodijo 
z belimi ali rumenimi plodovi, 
nam zagotovi tudi želeno bar-
vitost. Za  kontrast k jagodam 
lahko posadimo še drobnocvetni 
mleček  ali modro cvetoči bora-
go, ki se je v poskusih pokazal 
kot najboljši sosed jagodam. 
Ob jagodah lepo uspevajo še 
nizek fižol, žajbelj in kumina. 
Različne oblike rasti, višine in 
barve ustvarijo bogato barvitost 
tudi brez cvetja. Za barvitost 
med jagode lahko sadimo 
tudi škrlatno lobodo, jagodno  
špinačo (Chenopodium capita-
tum) z listi, podobnim špinači 
in plodovi, podobnim jagodam 
ter cejlonsko plezajočo špinačo 
'Malabar', katere sadike gojijo 
tudi pri nas. 
Pomembno je, da  jagodne ra-
stline postavimo na sončno me-
sto, ustrezno zalivamo in dovolj 
gnojimo, da bodo dovolj močne 
za tvorbo plodov. V ta namen 
uporabimo organsko granulira-

no gnojilo Bio Plantella Nutrivit 
za jagode in jagodičevje, ki ima  
dovoljenje tudi za ekološko 
pridelavo.

ključno je izbrati
kakovostno zemljo
Zemlja je ključnega pomena za 
zdrav razvoj in rast rastlin. Tri  
ključne vloge  substrata so:
- zadrževanje vlage in zagotovi-
lo za dober transport hranil iz 
območja korenin po vsej rastlini, 
substrat mora imeti zadosti 
organskih snovi in hranil 
- zračnost  za vitalnost korenin 
in dobro razraščanje; rastline 
v premokrem ali preveč zbitem 
substratu hitro propadejo 
- opora rastlinam za stabilnost, 
ki jo nudi kompakten, ne prera-
hel substrat.
Bio Plantella Univerzalna zemlja 
za BIO vrt in cvetje je popolno-
ma naravna, zato je odlična za 
EKO vrtnarjenje. Zračen substrat 
s stabilno strukturo omogoča 
idealne pogoje za naravno, 
zdravo rast in razvoj rastlin, 
dober pridelek in lep videz ra-
stlin. Zemlja vsebuje optimalno 
mešanico treh najkakovostnej-
ših šot, bogatih s humusom, za 
optimalen vodno-zračni režim. 
Dodano je organsko gnojilo, ki 
povečuje količino mikroorganiz-
mov v tleh. 

Nova tehnologija kompak-
tnega pakiranja, kjer je 25 litrov 
odlične mešanice stisnjeno v  
kocko s 13.5 l, omogoča enostav-
no rabo in shranjevanje.
Strokovnjaki agronomi
Kluba Gaia 

Balkonske zasaditve so kot obleka 
hiše, s katero menjamo podobo v 
odvisnosti od letnih časov. Poleti 
hiše največkrat oblečemo v cvetje, 
a zadnja leta so vse bolj v ospredju 
dišeče in užitne zasaditve. 

slastno in dišeče z balkonov

Brezplačni nasveti
 strokovnjakov agronomov:

080 81 22
 www.klubgaia.com

Naj vrtnarjenje postane 
vaš najljubši hobi. Naročite 

se na najbolj priljubljeno 
revijo za vrtnarjenje!

25let
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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. ANTON LAVRENČIČ, dvm
041 671 170

OZANA LEBAN, dvm
041 717 170

mag. IVAN PRICES, dvm
041 618 949

MATEJ hOSTA, dvm
031 612 777

 05 720 12 12
 051 349 473
 excelza@siol.net
 www.excelza.si

Excelza lesarstvo d.o.o.
Kolodvorska cesta 28
6230 Postojna

smrekovi peleti

v naši družbi vas ne bo zeblo

∙ izdelani iz čistega 
   smrekovega lesa

∙ zelo majhna količina 
    pepela in prahu

∙ vrhunska kakovost

∙ 15 kg pakiranja,
    neto teža palete: 
    1050 kg 

 05 301 78 66
 051 389 811
 agraria.dornberk@gmail.com
 www.agraria-dornberk.si

Agraria d.o.o.
Kolodvorska 17a 
5294 Dornberk

Prodaja kmetijskega repromateriala

∙ mineralna gnojila 
italijanskih proizvajalcev

∙ velika izbira sadik in semen
∙ kvalitetne zemlje

∙ krmila
∙ fitofarmacevtska sredstva

∙ kmetijska orodja

Obiščite našo trgovino, kjer vam bodo prijazni 
prodajalci z veseljem pomagali.

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

Ambitim d.o.o.
Goriška cesta 65
5270 Ajdovščina

POOBLAŠČENI SERVIS OGREVANJA

www.timiko.si

www.domotehna.si

da bo vaš dom udoben
pozimi in poleti

• Peči na pelete
• Peči na drva
• Toplotne črpalke
• IR paneli
• Klima naprave
• Peleti
• Rezervni deli za peči

SVETOVANJE - PRODAJA - MONTAŽA - VZDRŽEVANJE
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Vaše sodelovanje v kampanji je 
brezplačno in nezavezujoče. Več 
nas bo sodelovalo, boljša bodo 
naša pogajalska izhodišča, bolj-
šo ponudbo si lahko obetamo in 
posledično večje prihranke.

zakaj zamenjati 
dobavitelja energije z zps?
Velik odziv potrošnikov na našo 
akcijo dokazuje, da si potrošni-
ki želijo tovrstnih skupinskih 
nakupov. V okviru kampanje in 
s podporo ZPS boste lahko (tudi 
tokrat) varno opravili zamenja-
vo dobavitelja. 

Pogodba, ki ste je lahko dele-
žni, bo: 
- vsebovala na licitaciji doseže-
ne tarife, 
- brez vezave in brez skritih 
stroškov, 
- z navzgor omejeno ceno za 12 
mesecev, 
- dobavitelj vam bo pravoča-
sno sporočil ceno za prihodnje 
obdobje. 

ne plačujte preveč!
Visok delež slovenskih gospo-
dinjskih odjemalcev še nikoli ni 
zamenjal dobavitelja električne 
energije, nekateri pa morda že 
dlje časa niste preverili, ali je 
ugodna ponudba izpred nekaj 
let res še vedno ugodna. Morda 
po izteku akcijske cene plaču-
jete ceno po rednem ceniku. 
Lojalnost se ne splača vedno! 
Na ZPS vsak mesec pregledamo 
ponudbo vseh dobaviteljev, ki je 
objavljena na njihovih spletnih 
straneh: cenike, splošne pogoje 

in pogodbe. Vse te informacije 
so vam dostopne na www.zps.si, 
kjer lahko že zdaj preverite, ali 
plačujete preveč. 

Če boste oddali prijavo k 
sodelovanju v skupinskem 
nakupu energije, boste prejeli 
tudi oceno svojega individu-
alnega prihranka, ki ga lahko 
dosežete z zamenjavo dobavi-
telja z izbranim ponudnikom 
skupinskega nakupa. Odgovor, 
ali se zvestoba splača ali plača, 
bo na dlani.

z nami je zamenjava 
pregledna in preprosta 
Po licitaciji, predvidoma v prvi 
polovici maja, boste vsi sodelu-
joči v kampanji prejeli izračun 
ocene prihrankov – primerjali 
boste lahko letni strošek pri 
trenutnem dobavitelju z letnim 
stroškom ponudbe zmagoval-
ca kampanje in se na podlagi 
ocenjenega prihranka odločili, 
ali boste sprejeli ponudbo. V 
tem primeru boste v zadnjem 
koraku le še podpisali pogodbo 
z novim dobaviteljem.

brez vezave 
in skritih stroškov
Na ZPS bomo poskrbeli, da 
boste pogodbo lahko podpisali 
brezskrbno – v njej zagotovo ne 
bo ne skritih stroškov ne veza-
ve. Ves čas trajanja kampanje 
vam bo na voljo naš klicni cen-
ter, kjer vam bomo pomagali z 
informacijami, izpolnjevanjem 
prijavnega obrazca, sprejemom 
ponudbe in odgovori na vsa 
druga vprašanja.

prijavite se že danes 
– prek spleta ali telefona
Če želite prejeti ponudbo 
skupinskega nakupa, že danes 
oddajte prijavo na spletnem 
naslovu www.ZAMENJAJinPRI-
HRANI.si ali nas pokličite na 
telefonsko številko 01/432 3035 
(vsak delavnik med 8. in 20. 
uro). 

Prijava k sodelovanju v 
skupinskem nakupu je namreč 
pogoj za sprejem ponudbe zma-
govalne tarife dobavitelja ener-
gije, ki bo dosežena na licitaciji. 
Prijava je hitra in preprosta, 
sodelovanje pa brezplačno in 
nezavezujoče. Ob prijavi vas 
bomo prosili tudi za podatke o 
porabi energije v vašem gospo-
dinjstvu v preteklih 12 mesecih, 
na podlagi katerih bomo za vas 
pripravili oceno prihrankov, ki 
jo boste prejeli hkrati s ponud-
bo, predvidoma v prvi polovici 
maja. Če podatkov ne boste 
vpisali, bomo porabo ocenili na 
podlagi vaših podatkov o veli-
kosti gospodinjstva in števila 
članov, kar pa lahko vpliva na 
izračun ocene prihranka. Če ne 
poznate pretekle porabe energi-
je v vašem gospodinjstvu ali o 
njej niste prepričani, za podatek 

o porabi energije v preteklih 12 
mesecih zaprosite v klicnem 
centru vašega dobavitelja.

Potrošnike naj ne zavedejo 
terenski akviziterji, ki po 
domovih – od vrat do vrat – v 
imenu ZPS ponujajo zamenja-
vo dobavitelja energije, saj 
ZPS na terenu nima svoje eki-
pe. V kampanji ZAMENJAJ in 
PRIHRANI lahko potrošniki 
sodelujejo izključno s prijavo 
prek spleta ali telefona 
01/432 30 35.

Zveza potrošnikov Slovenije 
www.zps.si 

Na Zvezi potrošnikov Slovenije 
organiziramo že tretjo kampanjo 
skupinskega nakupa električne 
energije in zemeljskega plina. K 
našemu tretjemu skupinskemu 
nakupu energije ste vabljeni vsi 
potrošniki, ki ste gospodinjski 
odjemalci električne energije in/ali 
zemeljskega plina. 

znižajmo račun za elektriko in plin: zamenjaj in prihrani 3!
sodeluje že več kot 23.000 potrošnikov
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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

 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 in fasade
• zunanja ureditev

• izdelava in obnova streh 
  (betonske in lesene)
• žlebovi in obrobe
• ostala gradbena dela

Imamo 30 letne izkušnje v gradbeništvu.
Na opravljeno delo damo garancijo!

gradbeništvo
kocevski bore s.p.

 041 490 274
 taskov.ilija@gmail.com

Ilija Taskov s.p 
Martinuči 1d
5292 Renče

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

brezplačno svetovanje.

 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.

krovska in kleparska dela

že od leta 

1996

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

brezplačno svetovanje.

 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 klimatskih naprav 
   in toplotnih črpalk mitsubishi electric
• brezplačni ogled in svetovanje 
• strokovna namestitev 
• servis
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 059 044 977
 info@audiobm.si
 www.audiobm.si

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

smo pogodbeni dobavitelj 
zzzs za slušne aparate

pametni
slušni aparati

brez 
napotnice

brezplačno 
preverite 

sluh 

pokličite 
za termin

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

kako prepoznamo, 
da imamo težave s sluhom?
Ko govorimo o naglušnosti, 
večinoma govorimo o okvari, ki 
se razvija zelo počasi. Posledica 
počasnega razvoja naglušnosti 
je, da osebe, ki so naglušne, 
tega velikokrat sploh ne opazijo 
same. Svojih težav s sluhom se 
zavedo 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 naslednje znake:
• pri pogovoru večkrat krivite 
druge, da govorijo tiho, saj ne 
slišite, kaj vam govorijo. Večkrat 
jih morate prositi, da ponovijo 
izgovorjeno;
• velikokrat se zgodi, da ne razu-
mete pogovora ali pa ga razu-
mete drugače kot ostali. Težave 
s sluhom se največkrat poka-

žejo kot nezmožnost slišanja 
nekaterih zvokov ali kot mešanje 
nekaterih zvokov. Stavek slišite, 
vendar ga ne razumete;
• vaši bližnji vas večkrat opozo-
rijo, da utišajte TV sprejemnik, 
vi pa menite, da je primerno 
glasen;
• ne slišite zvonjenja telefona 
ali pa slabo slišite sogovornika 
med pogovorom;
• v ušesih vam piska, žvižga 
ali šumi;
• imate občasne motnje rav-
notežja.

kdaj se odločiti
za slušni aparat?
Kdaj je pravi čas, da se odločite 
za slušni aparat, je eno izmed 
težjih odločitev, sploh če ne 
veste, kje in kako dobiti odgovo-
re. V glavi se vam poraja veliko 
vprašanj kot na primer: »Ali 
sploh slabo slišim? Kako ugoto-
vim, da slabo slišim? Ali je bolje, 
da počakam ali se čim hitreje 
odločim za slušni pripomoček?« 
Če ne veste, kako slišite, in ste v 
dvomih glede svojega sluha, ali 
pa bi se samo iz radovednosti 
radi prepričali, kakšen je vaš 
sluh, vam predlagam, da obi-
ščete AUDIO BM slušni center in 
sluh hitro, natančno in brezplač-
no preverite. Če je prisotno slabo 
razumevanje vaših sogovornikov 
in če je TV sprejemnik naravnan 
na povečano glasnost, vseka-
kor ne oklevajte več in čim prej 
pokličite za termin.

kakšne so koristi 
uporabe slušnih aparatov?
S slušnim aparatom si ne izbolj-
šate kakovosti življenja le v tem 
trenutku, torej danes, temveč 
boste poskrbeli za prihodnost, 
da se boste lahko tudi čez 
desetletje normalno vključevali 

v pogovore, debate, poslušali, 
slišali in razumeli tisto, kar vam 
je najljubše in vas osrečuje, zato 
kar pogumno. Večini uporabni-
kov slušnih aparatov se izboljša 
družbeno življenje. Torej veliko 
lahko pridobite, če se pravilno 
odločite, spet veliko lahko izgu-
bite, če ne boste ukrepali.

na kaj moramo 
paziti pri izbiri?
V zadnjih letih področje slušnih 
aparatov doživlja preporod. Veli-
ko je novosti, ki so znatno izbolj-
šale doslej poznano delovanje 
slušnih aparatov, popravile upo-
rabniško izkušnjo in s tem pove-
čale zadovoljstvo uporabnikov. 
Ali ste vedeli, da lahko televizijo 
poslušate brezžično s slušnimi 
aparati? Ali ste vedeli, da s slu-
šnimi aparati lahko prostoročno 
telefonirate in jih upravljate tudi 
prek telefona? Pri izbiri slušnega 
aparata pazite, da ustreza vaši 

naglušnosti in življenjskemu 
slogu. Če uporabljate slušni 
aparat in radi spremljate TV, je 
priporočljivo, da povprašate za 
izvedbo, ki omogoča brezžični 
sprejem zvoka televizorja (ali 
drugega vira zvoka). S tem se na 
najboljši način popolnoma pre-
maga negativni vpliv razdalje, 
odmeva in hrupa iz okolice, saj 
slušni aparati zvok iz izbranega 
vira zvoka sprejemajo brezžično 
in zagotavljajo visoko kakovost 
reprodukcije.

V AUDIO BM lahko slušne 
aparate preizkušate brezplačno. 
Smo tudi pogodbeni dobavitelj 
ZZZS in sprejemamo naročilnice 
iz vseh ORL ambulant. Prosta 
izbira dobavitelja je vaša pravi-
ca. Več informacij preberite na 
spletni strani www.audiobm.si.
Franci Urankar, AUDIO BM 

dobremu vidu se ne odpovemo, zakaj bi se dobremu sluhu?
kako do boljšega sluha?

O tej temi smo se pogovarjali s 
Francijem Urankarjem, direktorjem 
podjetja AUDIO BM, ki ima v 
Sloveniji 13 slušnih centrov, 
čeprav vstopa šele v 5. leto svojega 
delovanja.

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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