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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 14. številka brezplačne regijske 
revije Informator365, kjer boste našli 
informacije, koristne nasvete, strokovne članke 
in predstavitve podjetij iz vaše regije. 
Informator365 izhaja v nakladi 23.000; dobijo 
ga gospodinjstva v naslednjih občinah: Nova 
Gorica, Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, 
Miren-Kostanjevica, Ajdovščina, Vipava, Brda 
in Kanal ob Soči.
Informator365 izhaja 4-krat letno (pomlad, 
poletje, jesen, zima); vsakokrat vam ga 
brezplačno prinese vaš poštar.
Celotno vsebino dobite tudi na internetnem 
portalu wwww.informator365.si.
Če bi želeli soustvarjati revijo ali predstaviti 
vaše podjetje oziroma dejavnost, vas vabimo, 
da nas kontaktirate na info@informator365.si 
ali  041 359 484.

Prijetno branje!    
Ekipa Informator365, Marko Križnič

 05 333 03 03
 051 670 900
 kiaprodajang@masavto.si
 www.masavto.si

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

 051 392 865
 petra.markocic@grawe.si

Petra Markočič s.p.
Ceglo 16 
5212 Dobrovo v Brdih

avtomobilska zavarovanja: 
• do 60% bonusa, 
• 10% popust na enkratno plačilo,         
• družinski popust, 
• samo 10% doplačila 
  za mladega voznika.

osebna zavarovanja
• Varna in brezskrbna prihodnost.

premoženjska zavarovanja:
• GRAWE DOM, 
• GRAWE PODJETNIK,         
• GRAWE KMETIJA.

Zavarovalnica na Vaši strani.
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Pot se začne pred Mladinskim 
hotelom Ajdovščina v športnem 
parku Pale. Ob robu kolesarske 
proge najdemo dobro označe-
no naravoslovno učno pot, po 
kateri se vzpnemo do izvira reke 
Hubelj. Ob obilici dežja je ta izvir 
res impozanten, saj takrat voda 
bruha tudi iz više ležečih izvirov. 
Prečkamo most in sledimo ozna-
čeni poti, ki najprej zavije proti 
gostilni, nato pa se začne zmeren 
vzpon. Na prvi jasi, kjer se pot ra-
hlo spusti, se odpre pogled proti 
Otliškemu oknu in Čavnu. 
Pot nas pelje naprej v gozd, kjer 
si na klopci lahko privoščimo 
kratek postanek. Od tam naprej 
se pot strmo vzpenja. Na eni iz-
med serpentin je postavljena ta-
bla z opisom zgodbe o nastanku 
Otliškega okna. Po strmi, a lepo 
urejeni poti pridemo do kamni-
tega pobočja, melišča, ki nas na 
koncu nagradi z razglediščem. 
Odpre se pogled na Ajdovščino 
in zgornjo Vipavsko dolino. Ko 
zapustimo gozd, se pot nekoliko 
zravna in nas kmalu pripelje 
pod Otliško okno, ki se prikaže 
na desni strani poti. Pod njim 
opazimo Malo Otliško okno, ki je 
s poti oddaljeno le približno 10 
metrov. Pot se znova začne strmo 
vzpenjati in nas tik pod vrhom 
vodi mimo majhne jame, v kateri 
domačini v božičnem času posta-
vijo jaslice. Na vrhu je kapelica, 

ob kateri najdemo vpisno knjiži-
co in žig. Pot nadaljujemo v smeri 
Otliškega okna, do katerega je 
le še pet minut hoje. Malo pred 
Otliškim oknom se pot odcepi 
levo proti kamnitemu polžu, delu 
arhitekta Damjana Popelarja. Ko 
se od tam vrnemo na izhodiščno 
pot, kmalu pridemo do informa-
tivnih tabel nad Otliškim oknom. 
Po neurejeni strmini se lahko 
spustimo do okna, skozi katero 
se odpre lep pogled na vas Loka-
vec. Približna višina okna je 12 m, 
v najširšem delu pa meri do 7 m. 
Skalna odprtina je nastala z ero-
zijo in korozijo. Legenda pravi, 
da je okno v skali nastalo, ko si 
je hudič oprtal pretežko breme in 
padel, pri tem pa je z rogom zaril 
v skalo in tako izvrtal luknjo.
Po ogledu Otliškega okna sle-
dimo dobro označeni pohodni 
Poti po robu v smeri Sinjega 
vrha. Lepo urejena pot, ki je del 
Slovenske planinske poti, nas 
po travnatem kraškem robu Trno-
vskega gozda pripelje do vrha 
Navrše (857 m), od koder se nam 
ob lepem vremenu odpre pogled 
čez Kras na Tržaški in Piranski 
zaliv. Nato zavije pot v gozd in 
se spet približa robu na razpo-
tju pri električnem daljnovodu 
Ajdovščina–Trnovska planota. 
Od tu je do Sinjega vrha, kjer je 
prijazna turistična kmetija, dobre 
pol ure hoda. Pri električnem 

daljnovodu se začne lepo marki-
rana pot spuščati proti Ajdovšči-
ni po strmem pobočju do ravnice 
Stara baba nad Ajdovščino. Pod 
ravnico se pot priključi stari 
rimski cesti, ki je zdaj preurejena 
v gozdno pot. Tej poti sledimo 

do izvira Hublja, od koder se po 
cesti spustimo do izhodišča naše 
poti. 
TIC Ajdovščina 

Otliško okno je naravni most v 
bližini vasi Otlica, ki je nastal ob 
močnem tektonskem prelomu. 
Skalna odprtina, visoka 12 m in v 
najširšem delu široka 7 m, je nastala 
s preperevanjem in spiranjem 
kamnin. Otliško okno je priljubljen 
pohodniški cilj, ki nagradi z 
nenavadnim pogledom skozi okno v 
dolino. Vabimo vas, da se na pohod 
do te izjemne naravne znamenitosti 
odpravite iz Ajdovščine. 

pohod iz ajdovščine 
do otliškega okna
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najpogostejši vzrok 
prometnih nesreč z 
udeležbo kolesarjev
Najpogostejši vzrok prometnih 
nesreč z udeležbo kolesarjev v 
obdobju 2014–2018 je neupošte-
vanje pravil o prednosti. Takšnih 
je kar četrtina (26 %) vseh pro-
metnih nesreč. Tu gre predvsem 
za druge udeležence v cestnem 
prometu, ki kolesarju odvzamejo 
prednost. Sledita neprilagojena 
hitrost (22 %) in nepravilna smer 
vožnje (16 %) kolesarjev. Zaradi 
neupoštevanja pravil o prednosti 
je v obdobju 2014–2018 umrlo 17 
kolesarjev, zaradi neprilagojene 
hitrosti 15 in zaradi neupošte-
vanja pravil o prednosti pa 14 
kolesarjev. 

skoraj tri četrtine 
kolesarjev še vedno krši 
prometna pravila
Opazovanje kolesarjev, ki so ga 
pred dvema letoma izvedli na 
Agenciji za varnost prometa, je 
pokazalo, da skoraj tri četrtine 
kolesarjev krši prometna pra-
vila, resnejše prekrške napravi 
približno četrtina. Med najpogo-
stejšimi kršitvami so neustrezno 
prečkanje cestišča, vožnja v 
nasprotni smeri ter vožnja v 
rdečo luč na semaforju, pa tudi 
ogrožanje pešcev z vožnjo po 
pločniku. Agencija posebej opo-
zarja na nevarnosti uporabe mo-
bilnega telefona ali slušalk med 
vožnjo kolesa. Mobilni telefon 
preobremeni naše možgane, zato 
kolesar ni sposoben ustrezno 

spremljati dogajanja v prometu, 
njegove reakcije so neustrezne 
in prepozne. Oči resda gledajo, a 
možgani ne vidijo!

kolesarjenje naj bo varno
Kolesarji za lastno varnost lahko 
največ naredijo sami in sicer z 
upoštevanjem cestno-prometnih 
predpisov. Kolo vozimo po kole-
sarski stezi ali poti, če kolesar-
ske steze ni, vozimo po desnem 
robu cestišča v smeri vožnje. Pri 
kolesarjenju moramo upošte-
vati cestno prometna pravila in 
predpise, ki veljajo za voznike, 
pravila prednosti, prometne zna-
ke ter drugo signalizacijo. Vedno 
tudi poskušamo predvideti 
ravnanje drugih udeležencev v 
prometu, saj lahko tako prepre-
čimo marsikateri neljub dogo-
dek. Pri zavijanju v križiščih 
jasno nakažimo smer z roko, se 
pravilno razvrstimo in upošteva-
mo pravila prednosti. Nikoli ne 
vozimo v nasprotni smeri vožnje, 
saj nas drugi vozniki ne pričaku-
jejo. Ponoči in v mraku pa nujno 
uporabimo luč in druga odsevna 
telesa, da bomo dobro vidni in 
prej opazni.

tehnično ustrezno kolo in 
čelada za večjo varnost
Vsak kolesar mora poskrbeti 
za tehnično ustreznost svoje-
ga kolesa in uporabo zaščitne 
opreme. Pred začetkom sezone 
preverimo tehnično brezhibnost 
kolesa. Kolo mora imeti brezhib-
no sprednjo in zadnjo zavoro, 

belo luč spredaj ter rdečo luč 
zadaj, odsevnike na pedalih ali 
na boku, zvonec, ustrezno na-
polnjene pnevmatike, primerno 
nastavljeno višino krmila in 
sedeža. Kolesarska čelada ščiti 
glavo pri morebitnem padcu, 
priporočljivo pa je nositi oblačila 
svetle barve ali odsevni brezro-
kavnik, da nas bodo vozniki prej 
opazili. Raziskave dokazujejo, 
da zaščitna kolesarska čelada 
pomembno prispeva k večji 
varnosti, saj zmanjšuje težo po-

sledic in poškodb glave od 40 % 
do kar 70 %. Uporaba kolesarske 
čelade je za otroke in mladostni-
ke do 18. leta zakonsko obvezna, 
uporaba pa je priporočljiva tudi 
za ostale kolesarje, tako pri 
vsakodnevnem kot rekreativnem 
kolesarjenju, saj pomembno 
prispeva k varnosti kolesarja. 
Javna agencija RS za varnost 
prometa
www.avp-rs.si.   

Število kolesarjev se v zadnjih 
letih vztrajno povečuje. Agencija 
za varnost prometa opozarja, da 
spadajo kolesarji med ranljivejše 
udeležence v prometu. Vozniki 
motornih vozil jih namreč 
velikokrat spregledajo in še dodatno 
povečajo možnost za nastanek 
prometne nesreče in posledično 
hudih poškodb. 

kolesarjenje je zdravo in okolju prijazno 
– a naj bo tudi varno!



5

. 

 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, 

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 

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

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

Università di 
Trieste Polo 
Universitario 
di Gorizia

Castello di Gorizia

Stadio Comunale 
Baiamonti

Gorizia

Šempeter 
pri Gorici

Rožna Dolina

MOL

OMV

Casino Fortuna

Nova Gorica

Parco 
Basaglia

Valico di Frontiera 
di Casa Rossa

SLOVENIJA

ITALIJA SLOVENIJA
Rožna Dolina

BR

 .  . Rožna Dolina  / Slovenija

P
Ljubljanski zrezek  5,7 €
Mineštra      2,3 €

T
Krompirjevi njoki    5,2 €
Dunajski zrezek    4,4 €

S
Mesna lazanja    5,4 €
Pasulj     2,8 € 

Vampi po tržaško  4,2 €
Ješprenova mineštra   2,3 €

P
Ocvrti lignji    7,9 €
Mesni polpeti    2,1 €

Vsak dan malica  4,5 €
     Kosilo  5,7 € 

Šempeter 
pri Gorici

Rožna Dolina

MOL
OMV

Casino Fortuna

Nova Gorica

SLOVENIJAITALIJA

SLOVENIJA
Rožna Dolina

B R

 040 826 373Misenplas d.o.o. 
PE Okrepčevalnica Brika
Vipavska cesta 12
5000 Nova Gorica

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

Università di 
Trieste Polo 
Universitario 
di Gorizia

Castello di Gorizia

Stadio Comunale 
Baiamonti

Gorizia

Šempeter 
pri Gorici

Rožna Dolina

MOL

OMV

Casino Fortuna

Nova Gorica

Parco 
Basaglia

Valico di Frontiera 
di Casa Rossa

SLOVENIJA

ITALIJA SLOVENIJA
Rožna Dolina

BR

7:00 – 15:00pon-sob:
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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

koristni nasveti 
o baterijah za slušne aparate

Slušni aparati za svoje delovanje 
potrebujejo zanesljiv vir energije 
– baterije. Spoznajmo njihove 
posebnosti in na kaj moramo biti 
pozorni pri nakupu.

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

kako delujejo baterije 
za slušne aparate?
Najbolj razširjena izvedba 
baterij je cink zrak, kar po-
meni, da za svoje delovanje 
potrebujejo zrak. Ko odstra-
nite nalepko, skozi majhne 
luknjice v baterijo vstopi zrak 
in jo aktivira. Da se baterija 
povsem aktivira po odstra-
nitvi nalepke, počakajte 1 
minuto, preden jo vstavite v 
slušni aparat, saj je količina 
zraka v slušnem aparatu 
omejena.

kakšne velikosti baterij za 
slušne aparate poznamo?
Poznamo štiri standardne 
velikosti. Vsaka velikost ima 
barvno oznako, kot sledi: 10 
rumena, 13 oranžna, 312 rja-
va in 675 modra. Te velikosti 
uporabljajo slušni aparati 
vseh blagovnih znamk, ne 
glede na to, kje ste jih kupili.

koristni nasveti
Zaščitno nalepko odlepite 
z baterije tik pred uporabo 
in pred vstavitvijo v slušni 
aparat, počakajte 1 minuto. 
Baterije shranjujte na sobni 
temperaturi med 20–25 °C.
Baterije shranjujte na suhem 
in v originalni embalaži.
Ko slušnih aparatov ne upo-
rabljate, jih izklopite.
Kadar slušnega aparata 
ne uporabljate dlje časa, 
odstranite baterijo in pustite 
predalček za baterijo odprt.
Izrabljenih baterij ne zavrzite 
med gospodinjske odpadke.

kako dolgo delujeo 
baterije za slušne aparate?
Čas delovanja baterije za 
slušne aparate je odvisen od 
številnih dejavnikov: 
- ur uporabe na dan,
- stopnje naglušnosti,

- zvočnega okolja,
- temperature in vlažnosti,
- modela slušnega aparata,
- vključenih funkcij,
- kvalitete baterij. 
Pričakovan čas delovanja 
baterije je lahko 3–20 dni. 
Podrobnosti o pričakovanem 
delovanju baterije v vaših 
slušnih aparatih vam lahko 
bolj natančno pojasni slušni 
akustik. 

na kaj moramo biti pozorni 
pri nakupu?
Kupujte baterije priznanih 
blagovnih znamk. Pozorni 
bodite tudi na to, da imajo 
baterije čim daljši rok upo-
rabnosti in seveda čim nižjo 
ceno.

zakaj je pametno baterije 
kupiti v audio bm?
Zagotovljena je premium 
kvaliteta.
Nudimo vrhunske blagovne 
znamke baterij: Rayovac, 
Duracell, PowerOne …
Imamo ugodne redne cene in 
poleg tega še velike količin-
ske popuste.
Baterije vam lahko hitro 
dostavi Pošta Slovenije, brez 
dodatnih stroškov.
Imamo sveže zaloge ter dolg 
rok trajanja.
Naročite lahko enostavno 
preko spletne strani
www.audiobm.si/trgovina 
ali telefona 059 044 055.

več o audio bm 
slušnih centrih
AUDIO BM slušni centri smo 
za slušne aparate pogodbeni 
dobavitelj ZZZS. Sprejemamo 
naročilnice iz vseh ORL am-
bulant. Ali veste, da je prosta 
izbira dobavitelja slušnih 
aparatov vaša pravica? 

Sluh in najnovejše pametne 
slušne aparate lahko pri nas 
testirate brezplačno. Osebno 
se bomo zavzeli za vaš boljši 
sluh. 

Za več informacij obiščite 
našo spletno stran

www.audiobm.si ali nas po-
kličite. Z veseljem vam bomo 
svetovali! 

Preverite, zakaj nam zaupa 
že toliko Slovenk in Slovencev.
Franci Urankar, AUDIO BM 
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 05 302 29 75
 041 338 499
 info@dekorida.com
 www.dekorida.com

Dekor Ida, Igor Leban s.p.
Ulica 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

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

Osnovna šola Bistra buča 
Radovica 32
8330 Metlika

Šola Bistra buča ima prostore v 250 let stari stavbi.
Učitelj Jože Matekovič ima ponarejeno diplomo, kar 

priznava, a mu tega ne morejo dokazati.
S palico v roki zaigra šolsko uro na humorističen, 

zabaven, a poučen način.

šola bistra buča

 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!

VRhuNSkA OkNA, VRATA, SeNčIlA, Alu VhOdNA VRATA

brezplačna izmera
velika izbira

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

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

35%
popusta

akcija velja 
do 30.6.2019

  izkoristite last minute ponudbo na

snelly star program
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Paradižniki so v svetu vrtnin 
ogromne rastline z veliko 
plodovi, prava drevesa. A 
glede na svojo velikost njihov 
koreninski sistem ni zelo velik. 
Potrebujejo redno dognojevanje, 
pri čemer svetujemo uporabo 
tekočega gnojila iz morskih alg 
Bio Plantella Organsko gnojilo 
za paradižnike. Dognojujemo na 
10 dni. Gnojilo lahko dodamo 
tudi foliarno, kar pomeni 
škropljenje in absorpcijo skozi 
liste. Pri prehrani paradižnika 
ne smemo pozabiti na kalcij, 
ki ga potrebujejo tudi ostale 
plodovke. Znak pomanjkanja 
je gniloba okoli muhe plodu. 
To rešimo tako, da paradižnik 
škropimo na 14 dni s sredstvom 
Bio Plantella Kalcij za 
paradižnike. S škropljenjem 
začnemo tik pred prvim 
cvetenjem. Pomembna je tudi 
zastirka. Ta zadržuje vlago, 
a moramo paziti, da rastline 
na nekaj dni namakamo in ne 
zalivamo vsak dan. Tako bolje 
prenesejo sušni stres poleti.

preprečimo bolezni
Le kdo ne pozna črnih lis na 
listih, steblu in plodovih para-
dižnika. Gre za največjo nočno 
moro vseh vrtičkarjev, paradi-
žnikovo plesen. Najbolj obču-
tljive so sorte z velikimi plodovi, 
kot je volovsko srce, najmanj pa 
so češnjevi paradižniki. Obsta-
jajo tudi odporne sorte. Kar pa 
ne pomeni, da jih bolezen ne bo 
napadla. Proti bolezni je potreb-
no škropiti rastline z naravnim 
sredstvom iz njivske preslice Bio 
Plantella Vital za paradižnike. 
Škropimo vsak teden in obvezno 
po vsakem dežju. Sredstvo okre-
pi celično steno rastlin in tako 

prepreči vdor bolezni. Prav tako 
deluje kontaktno in površinsko 
uniči bolezen. 

škodljivci in vremenske 
poškodbe
Pogost spremljevalec poletnih 
neviht je toča, ki povzroča rane 
na rastlinah. Zato jih poškro-
pimo z organskim gnojilom 
Bio Plantella Vita, ker vsebuje 
biostimulante – aminokisline in 
vitamine, ki pospešijo celjenje 
ran in zmanjšajo šok.
Pršice najdemo na spodnji 
strani listov kot drobne pikice 
ali tanko pajčevino. Uničujejo 
in poškodujejo liste, zato jih 
uničimo s ffs sredstvom Vivera 
Vertimec pro. 
Rastlinjakov ščitkar je velik 
problem, ker tako odrasli osebki 
kot ličinke sesajo rastlinske 
sokove in izločajo medeno roso, 
na katero se hitro naseli glivična 
bolezen – sajavost. Identične 
težave povzročajo tudi uši. 
Ustavimo jih z nastavljanjem 
Bio Platnella Rumenih lepljivih 
plošč.
Paradižnikov molj množično 
ogroža  paradižnike, predvsem 
na Primorskem, najdemo pa 
ga tudi na jajčevcu. Povzroča 
gnilobo plodov. Velika težava je 
v tem, ker ima škodljivec 10–12 
rodov na leto. Ličinke povzroča-
jo poškodbe na plodovih, listih 
in steblu. Na listih uničujejo 
samo listni pecelj in debele žile, 
listno ploskev pustijo. Na steblih 
opazimo navrtane poškodbe. 
Proti škodljivcu se borimo s 
pravilnim kolobarjem, uporabo 
protiinsektnih mrež in feromon-
skih vab. 
Strokovnjaki agronomi
Kluba Gaia 

Pomembna plodovka na naših 
vrtovih je zagotovo paradižnik, ki 
potrebuje kar nekaj pozornosti, če 
želimo zdrave in okusne plodove. 
Maj je pravi mesec za začetek 
vzgoje, saj te rastline potrebujejo 
veliko toplote in sonca.

paradižnik v domačem vrtu

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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 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.

• 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

NINA kRAŠNA, dvm
051 321 368

mag. IVAN PRICeS, dvm
041 618 949

MATeJ hOSTA, dvm
031 612 777

 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.



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

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

Ljubljanska 
cesta 2a
1295 Ivančna 
Gorica

• čistilne naprave
• zbiranje deževnice
• prečrpalni jaški 
• lovilci olj in maščob
• ponikalni sistemi
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Verjetno nas je veliko, ki nas 
vleče neka nerazložljiva sila, 
nek prvinski nagon, da uži-
vamo na prostem ob pripravi 
ognja in omamnem vonju 
mesa. A dobro se še spomi-
njam piknika, ki sem ga lani 
organiziral na svojo okroglo 
obletnico. 
       Dolgo smo ga pripravljali 
in ga načrtovali do zadnje 
podrobnosti. Povabili smo 
domače, prijatelje in še 
sosede. Da bi bil piknik tako 
kot se »šika«, smo povabili 
še soseda, ki je znan daleč 
naokoli kot mojster peke na 
prostem. Še muzikanti so 
nam igrali in tudi vreme je 
bilo kot naročeno.
     A piknik se je sprevrgel v 
nočno moro. Omamni vonj 
samih dobrot je privabil šte-
vilne insekte, tako gomazeče 
kot leteče. Od nekod so se po-
javile mravlje in organizirano 
kot pod vojaško komando 
napadle obložene krožnike 
mesa in sladic. Muhe in ose 
so nas obletavale in napada-
le z vseh strani. Z insekti smo 
se spopadali z vsem, kar nam 
je prišlo  pod roke. Mahali 
smo z rokami in krpami po 
zraku, špricali z razpršilcem, 
da bi jih odgnali in rešili, kar 
se da rešiti. A zaman, moja 
skrbno načrtovana obletnica 
se je sprevrgla v bitko in beg.
     Nato pa je pristopil k meni 
naš sosed, ki kmetuje, in mi 
svetoval, naj uporabim bio-
cidni insekticid NEO ALFA. 
Sam ga uporablja že nekaj 
časa in je zelo zadovoljen. 
Uporablja ga tako v hlevu in 
drugih gospodarskih poslo-
pjih proti muham in pajkom 
kot v hiši, v njeni okolici pa 
še za zatiranje mravelj ter 
osjih in sršenjih gnezd. 

Rečeno – storjeno. Že nasle-
dnji dan sva s sosedom dobro 
oborožena z vsem potreb-
nim začela s protinapadom.  
Uporabila sva domačo 
škropilnico, ki sva jo skrb-
no očistila vseh ostankov 
prejšnjih škropljenj.  Biocidni 
insekticid Neo Alfa ne pušča 
madežev, ni koroziven in se 
ga lahko uporablja na vseh 
površinah, kot so notranje 
stene, fasade, steklo, ob tem 
pa se ni potrebno izogibati 
kovinskim delom.
  100-mililitrsko stekleničko 
Neo Alfe sva raztopila v 10 l 
vode in se lotila dela. Najprej 
sva poškropila fasado hiše. 
Pod kapjo se je že nabralo ne-
kaj temnih madežev ostarelih 
pajčevin. Tako sva preprečila 
nastanek novih pajkovih 
mrež in odgnala muhe ter 
druge insekte, ki bi se želeli  
sončiti na fasadi. Lotila sva 
se tlakovcev okoli hiše, kjer 
se zadržujejo mravlje in 
nam vdirajo v kuhinjo. S to 
raztopino sva poškropila tudi 
nedostopne dele kuhinje (tla, 
robove kuhinjskih elemen-
tov). Na koncu sva se lotila še 
podstrešja. Že nekaj časa sem 
opažal, kako nam nad teraso 
letajo ose in zginejo nekje v 
notranjosti strehe.  Takoj sva 
opazila za manjšo pest veliko 
osje gnezdo in ga poškropi-
la. Neverjetno, kako hitro je 
delovalo. Ose se sploh niso 
imele časa zorganizirati. Vse  
omotične in brez moči so 
popadale na tla, še celo tiste, 
ki so prilete kasneje in sedle 
na poškropljeno površino, so 
brez moči popadale. »Tako 
poškropljena površina deluje 
še več tednov in prepreču-
je razvoj insektov,« me je 
podučil sosed. Z ostankom 
raztopine sva poškropila še 

pesjak našega Pikija in ga tako 
obvarovala pred bolhami.
    Kmalu smo se čez vikend 
ponovno zbrali na pikniku 
in se neprimerno mirnejše 
kot prej družili, saj se nam 
ni bilo potrebno pretirano 
ubadati z insekti.  Brez pre-

tiravnja lahko trdim, da je se-
daj, ko uporabljam biocidni 
insekticid NEO ALFA, bivanje 
v hiši in ob njej prijetnejše in 
se lahko v miru družimo ter 
uživamo na prostem.
Miran Miše, Agroproagro 

Poletje je čas piknikov in druženja 
na prostem.  Nekateri smo letos 
hitro izkoristili enega izmed redkih 
sončnih dnevov in s pikniki začeli 
tradicionalno 1. maja.  

poletni piknik brez nadležnih muh, 
mravelj, os in drugih insektov

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

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

biocidni insekticid uporabljajte varno. pred uporabo 
vedno preberite etiketo s podatki o proizvodu.

• Najsodobnejša formula aktivne snovi, ki je korak s časom.
• Za 100 m2  zadostuje že 25 ml / 5 litrov vode.

• Hitro začetno delovanje s podaljšanim delovanjem  
tudi do več tednov.

• Brez vonja in ne pušča madežev.

dOBAVlJIVO v vseh trgovinah s kmetijskim repromaterialom po Sloveniji.
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Vseeno pa lahko s toplotno 
črpalko ogrevamo tudi »ener-
getsko bolj potratno stavbo«, 
z radiatorskim ogrevanjem, 
vendar mora biti le-ta pravilno 
dimenzionirana, v skladu s 
toplotnimi karakteristikami 
hiše in ogrevalnega sistema. Ob 
tem je dobro vedeti še nekaj dej-
stev, ki se pojavljajo v takšnih 
situacijah. 

Najpogosteje se na našem 
tržišču vgrajujejo toplotne 
črpalke zrak/voda (nizka cena, 
enostavna in hitra montaža), 
vendar so te toplotne črpal-
ke, gledano energetsko glede 
grelnega števila, najslabše v  
primerjavi z ostalimi izvedbami 
(zemlja/voda, voda/voda). Zara-
di najpogostejše vgradnje le-teh 
se bomo posvetili prav tem 
izvedbam toplotnih črpalk.

Grelno število – GŠ (COP) 
– pove, koliko toplotne ener-
gije dobimo pri porabi 1 kWh 
električne energije, ki služi 
za pogon črpalke. GŠ (COP) 
= 4 pomeni 4 kWh toplotne 
energije – torej 3 kWh pridobi-
mo iz okolice – medija (zrak, 
voda, zemlja). Po veljavnem 
standardu (EN 14511) se za TČ 
zrak/voda ta podatek navaja pri 
+ 2 °C zunanjega zraka in 35 °C 
vode (talno ogrevanje). 

Seveda pa nas zanima, kako 
in ali se bomo greli pri zunanji 
temperaturi, npr.: – 10 °C, 
– 15 °C zraka, ker imamo hkrati 
radiatorsko ogrevanje, kjer je 
potrebna temperatura ogreval-
ne vode 60–70 °C. Odgovor je: 
bistveno slabše, saj z večanjem 
razlike temperatur GŠ pada (GŠ 
je 2 ali manj). 

Realno merilo učinkovitosti 
pa je SPF (letno grelno števi-

lo), ki pokaže realno sliko o 
učinkovitosti toplotne črpalke 
skozi daljše obdobje. Učinkoviti 
sistemi ogrevanja s TČ naj bi 
imeli SPF višji od 2,5–3.

To pa še ni vse, s padanjem 
zunanje temperature toplo-
tni črpalki pada tudi moč in 
črpalka, ki nam daje pri + 2°C  
zunanje temperature moč 
npr. 10 kW, nam pri – 13 °C 
zunanje temperature in 60 °C 
ogrevalne vode daje samo še 
pribl. 7,5 kW. Ko imamo naj-
nižje zunanje temperature, pa 
rabimo največ toplote. Hkrati se 
nam na zunanji enoti (uparjal-
niku) nabere led in TČ se začne 
odtaljevati, za to pa porablja 
proizvedeno toploto – in takrat 
nepravilno dimenzionirana 
toplotna črpalka ne more več 
zadostiti potrebam po toploti.

Ko se odločamo o nabavi 
TČ, moramo vedeti, kakšna je 
njena moč pri najnižji projektni 
zunanji temperaturi za naš kraj 
(podatek dobimo na ARSO). To 
je pomembno predvsem takrat, 
ko je TČ edini vir ogrevanja, 
potrebe po toploti pa velike. 
Takrat se običajno odločimo za 
bivalentno delovanje črpalke 
(dodatna ogrevalna naprava, 
vgrajeni elektro grelniki ali mo-
žnost vgradnje le-teh). V dolo-
čenih situacijah je priporočljiva 
vgradnja hranilnika toplote.

Res pa je, da imajo nekate-
ri proizvajalci na tržišču že 
proizvode, kjer moč črpalke 
do – 15 °C zunanje tempera-
ture praktično ne pada (oz. le 
minimalno), hkrati pa dosegajo 
temperaturo ogrevanja že do 
65 °C . 

Za določitev moči TČ je edina 
prava pot izračun toplotnih 
izgub objekta in določitev po-
trebne moči ogrevalne naprave. 
To naj opravi strokovnjak/pro-
jektant. S priročnimi programi 
(ki jih dobite tudi na internetu) 
določimo le orientacijske po-
trebne moči TČ. 

Seveda pa tudi energetsko 
»potratne« objekte lahko ogre-
vamo s toplotnimi črpalkami 
ob hkratni izvedbi nekaterih 
ukrepov.

V kolikor imamo radiatorsko 
ogrevanje, nam dovolj toplote 
(dovolj visoko temperaturo 
ogrevalnega medija) omogoča 
le visokotemperaturna TČ. Te 
so energetsko manj učinkovite 
od nizkotemperaturnih, pa tudi 
investicija je višja.

Temu se lahko izognemo tudi 
s sledečimi ukrepi:
-  povečamo moč (ogrevalno po-
vršino) radiatorjev. To običajno 
izvedemo v dnevnih prostorih, 
v kolikor niso dovolj veliki 
zaradi že predimenzioniranega 
sistema – kar je zelo pogosta 
praksa (dovolj toplote dosega-
mo že pri temp. ogrevalne vode 
npr. 60 °C);
- izoliramo ovoj stavbe in s tem 
zmanjšamo toplotne izgube, 
katere lahko potem nadomesti-
mo že s temp. ogrevalne vode 
55–60 °C;

- izberemo bivalentno delova-
nje – TČ ogreva do določene 
zunanje temperature, pod to 
temp. pa se vklopi drugi vir 
ogrevanja (običajno vaša obsto-
ječa kurilna naprava, elektro 
grelniki). Moč TČ je lahko manj-
ša od predpisane, saj konice 
potreb po toploti pokrivamo iz 
drugega vira.

na kaj naj bomo še pozorni 
pri nakupu tč?
Na majhnem slovenskem trgu 
imamo ogromno ponudnikov/
trgovcev, nekaj je tudi proi-
zvajalcev. Pozanimajmo se o 
referencah – ali nudijo tudi 
strokovno/kvalitetno montažno 
in servis. Zato izberite podjetje 
in izvajalca z dolgoletno tradi-
cijo in dobrimi referencami, ki 
ima ustrezno podporo s strani 
proizvajalca, ki daje tudi garan-
cijo na proizvod.

Verjamem, da bodo napotki 
pripomogli k pravilni odločitvi 
in ob hladni zimi ne bo težav.

Vsaka pravilno dimenzio-
nirana, strokovno vgrajena in 
pravilno servisirana TČ dovolj 
segreje tudi ob najneugodnejših 
zimskih razmerah.
Lucjan Batista, ENSVET 

na kaj moramo biti pozorni 
pri ogrevanju s toplotno črpalko?

Ogrevanje s toplotno črpalko 
(TČ) se iz dneva v dan bolj 
uveljavlja.  Uporaba toplotne 
črpalke je najprimernejša pri 
energetsko varčnih objektih in 
nizkotemperaturnih sistemih 
ogrevanja (talno, stensko gretje). 
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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.

 041 455 635
 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

 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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Prva hiperbarična komora  je 
bila narejena 1662 leta v An-
gliji. HBO zdravljenje poteka 
pod nadzorom zdravnika. 
Terapija se določi za vsakega 
bolnika posebej, odvisna je 
od njegovega zdravstvenega 
stanja. Dosežena povečana 
koncentracija kisika stimu-
lira in obnavlja zdrave in 
poškodovane celice celega 
telesa. Hiperbarični kisik 
zdravi bolezni: osteoporoza, 
možganske, srčne, ledvič-
ne, jetrne, mišične in druge 
tako, da vse celice vrača v 
normalne biokemične in 
fiziološke procese. Spodbuja 
matične celice, da ustvarjajo 
nove zdrave celice po celem 
telesu, in ustvarja nove krvne 
žile, poteka tako imenovana 
neoangiogeneza. Dokazano 
je, da se po 10–20 tretmajih 
poveča 20 % psihične in 35 % 
fizične moči.

V komorah HBO2T stu-
dia iz Kopra se leži, sedi ali 
celo telovadi. Zdravljenje s 
hiperbarično komoro je precej 
preprosto. Pacient je v komori 
od 60 do 90 minut ali celo 
2 × 90 minut in diha kisik pod 
pritiskom, ki ga določi zdrav-
nik. V redkih primerih, če je 
prisotna akutna slepota zara-
di tromboze arterije centralis 
retine, je pacient v komori 
samo 40 minut z večkratnimi 
ponovitvami potopov.

kako deluje hiperbarična 
komora?
Postopek se uporablja že več 
kot 50 let po vsem svetu za 
preprečevanje ali izboljšanje 
stanja pri raznih boleznih, 
kot pre- in pooperativno tera-
pijo ter izboljšanje splošnega 
počutja in zdravja. Kot zani-
mivost, Izraelci imajo bogate 
izkušnje z zdravljenjem po 
poškodbi glave in možganski 
kapi, prav tako tudi Japonci. 
V Turčiji beležijo odlične 
izkušnje pri izboljšanju  ko-

gnitivnih funkcij pri otrocih 
z avtističnim spektrom. Prof. 
Toma Jovanović v Beogradu 
zdravi avtistične otroke iz 
Srbije in drugih balkanskih 
držav brezplačno. Paul Harch 
iz ZDA zdravi bolnike s posle-
dicami poškodb in psihičnih 
težav pri vietnamskem sin-
dromu, tudi otroke z avtistič-
nim spektrom in cerebralno 
paralizo.

S pomočjo komore po svetu 
zdravijo dekompresijske 
bolezni, težave slabe prekrva-
vitve, uravnavajo krvni tlak, 
uravnavajo holesterol, po-
magajo pri venskih ulkusih, 
angini pektoris, kroničnem 
srčnem popuščanju, periferni 
žilni bolezni, želodčnih bo-
leznih in boleznih prebavil, 
nenadni slepoti, glavkomih, 
motnjah v delovanju žlez 
in hormonov in podobno. 
Zmanjšuje količino sladkorja 
v krvi, izboljšuje delovanje 
jeter in ledvic. 

 
učinki hiperbarične
kisikove terapije:
-  zagotavlja boljši imunski 
sistem, hitrejšo celično 
obnovo in deluje protivnetno;
- izboljša storilnost, 
odpravlja utrujenost in deluje 
protistresno;
- odpravlja napetosti in 
bolečine v sklepih in mišicah;
- skrajšuje čas regeneracije po 
poškodbah do 70 %;
- pospešuje celjenje ran 
in zlomov, skrajšuje čas 
okrevanja po operacijah;
- pospešuje obnovo 
možganskih celic po 
možganski kapi ali drugih 
poškodbah, regenerira živce 
in živčne poti;
- lajša težave revmatizma, 
artritisa, migrene in 
avtoimunskih bolezni;
- zavira proces staranja in 
blagodejno vpliva na kožo in 
brazgotine;

- pomaga pri hujšanju (izgubi 
se 600–800 cal/uro) in 
razstrupljanju telesa;
- pomaga pri moški impotenci 
vaskularnega vzroka.
Hiperbarično zdravljenje 
s kisikom je enostavno in 
brez bolečin. Ob pravilni in 
strokovni uporabi je izredno 
varna metoda  brez stranskih 
učinkov, ki bi škodili zdravju. 
Ob nepravilni in nestrokovni 
uporabi zna biti celo smrtno 
nevarna. Večina pacientov 
v njej uživa in se sprosti. Po 
tretmaju se človek še dolgo 
dobro počuti. Kumulativni 
učinek po 10-ih tretmajih 
traja 3–6 mesecev.  

V hiperbaričnem centru 
HBO2T studio v Kopru se 
lahko pohvalimo z dolgole-
tnimi izkušnjami v reševanju 
velikega števila  različnih 
zdravstvenih problemov. 
Torej pri nas lahko najdete 

ustreznega strokovnega sogo-
vorca, ki je vedno pripravljen 
prisluhniti vašim potrebam 
in vam ponuditi najboljšo 
individualno rešitev. Smo 
edini v Sloveniji, ki imamo 
potrdilo zdravniške zbornice, 
da imamo usposobljenega 
zdravnika za zdravljenje s 
hiperbaričnim kisikom.

Od leta 2011 smo prvi pri-
vatni center v Sloveniji, sedaj 
smo prvi in edini z dovolje-
njem Ministrstva za zdravje.

Hiperbarično komoro 
imamo lahko tudi doma. To 
so enostavne hiperbarične 
komore z manjšimi pritiski, 
ki so popolnoma varne, a 
učinkovite. Več informacij o 
nakupu dobite na 
www.hiperbaricna-komora.com.
mag. dr. Vladan Stanojković, 
ekspert za hiperbarično medi-
cino in otorinolaringolog 

hiperbarična terapija
in njeni učinki

Hiperbarična terapija temelji na 
univerzalnem zdravilu – kisiku pod 
povečanim pritiskom.

 040 936 265 
 hbo2t.studio@gmail.com
 www.kisikovakomora.si
 www.hbo2t-studio.com

HBO2T studio d.o.o 
Tomažičev trg 2
6000 Koper

hiperbarični kisik
vir življenja, zdravja, dobrega počutja, 

pomlajevanja in lepote

• PROdAJA hIPeRBARIčNIh kOMOR ZA OSeBNO IN  
PROFeSIONAlNO uPORABO

• dIAGNOSTIkA SMRčANJA NA dOMu, ORl PReGledI

• lePOTNI POSeGI NA TeleSu S PlAZMA PeN IN lASeRJeM

Naravni način za izboljšanje imunskega sistema, 
dviga fizične in psihične moči, pomlajevanja in 

razstrupljanje telesa.

Edini s 
potrdilom ZZS

 o usposobljenosti 
zdravnika
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