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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 15. 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

 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.

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

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

 89 €
25.10. - 4.11. 2019

599 €od

26.12. - 2.1.2020

2x oz. 3x polpenzion z notranjim bazenom in fitnesom | 1x vstop v 
wellness | relaxov družinski klub 26.10-30.10. 

relaxov predstavnik/animator | zabava s skupino čuki 27.10.2019

letalski prevoz ljubljana – ciper – ljubljana | letališka in varnostna 
pristojbina v sloveniji in na cipru | avtobusni prevoz z letališča do 

hotela in nazaj | asistenca na letališčih | 5x polpenzion v hotelu kaya 
artemis 5* | 2x polpenzion v hotelu malpas hotel & casino 5* | turistična 
taksa | voden ogled mesta nikozija v slovenskem jeziku | kosilo v mestu

krompirjeve 
počitnice v umagu

novoletna pravljica na severnem cipru

od

 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 16.09.2019

karate:

OŠ F. Erjavca Nova Gorica
pon., sre., pet. | 18:00-20:00

OŠ Dornberk
tor., čet. | 17:00-18:00

OŠ Dobrovo
tor., pet. | 14:45-15:30

tai chi chuan:

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

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

Glasbena šola Nova Gorica
čet. | 09:30-11:00
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Mnogi v resnici ne vedo, kakšne 
zaveze sprejemajo, ko se stri-
njajo, da bodo prevzeli to vlogo. 
Ljudje pogosto dajejo poroštva, 
ne da bi razumeli tveganja, brez 
ocene, ali lahko izpolnijo poziv 
iz danega poroštva, ne da bi 
ogrozili svoj finančni položaj.

kaj je poroštvo?
Preprosto povedano, porok je 
nekdo, ki jamči za kredit nekoga 
drugega. S podpisom poroštvene 
izjave se porok zaveže, da bo 
odplačal dolg, če kreditojemalec 
tega ne zmore.

Zakonodaja določa dve osnov-
ni obliki poroštev, subsidiarno in 
solidarno. Pri prvem sme upnik 
od poroka zahtevati izpolnitev 
obveznosti šele, če jih glavni 
dolžnik ne poravna sam, pri soli-
darnem poroštvu pa se potro-
šnik zaveže kot porok in plačnik. 
Upnik lahko v tem primeru 
zahteva izpolnitev obveznosti iz 
kreditne pogodbe bodisi od glav-
nega dolžnika bodisi od poroka 
ali od obeh hkrati.

Razlogov, zakaj banke sploh 
zahtevajo poroštvo, je več, prav 
tako se poroštva lahko uporabijo 
za različne vrste kreditov. Čeprav 
ni veliko tehničnih omejitev 
glede tega, kdo je lahko porok, 
bodo v praksi banke zahtevale 
poroka, ki izpolnjuje določe-
ne zahteve, na primer dobro 
kreditno zgodovino ter ustrezno 
kreditno sposobnost in boniteto.

obveznosti poroka
Pričakuje se, da bo kreditoje-
malec tisti, ki bo odplačeval 
kredit. Če ne more izpolniti 
svojih obveznosti, banka pozove 
k temu poroka. Pri solidarnem 
poroštvu lahko upnik pozove k 
plačilu bodisi osnovnega dolžni-
ka bodisi poroka ali oba hkrati. 
Kadar je porokov več, je njihova 
obveznost solidarna, kar pome-
ni, da lahko banka katerega koli 
od njih terja za plačilo celotne 
terjatve.

Poroštvo velja za celotno 
dolžnikovo obveznost do banke 
in ostane veljavno do celotnega 
odplačila kredita. Poleg načrto-
vanih plačil se od poroka zah-
teva tudi, da krije vse stroške 
ali obresti, ki nastanejo zaradi 
zamud pri plačilih kreditoje-
malca.

Poroštvo je resna, potenci-
alno tvegana finančna obveza 
in ne znak dobre volje, kot jo 
nekateri razumejo. Bistveno 
je, da se potrošnik zaveda 
morebitnih posledic podpisa 
poroštva.

preden se odločite 
za poroštvo
V takšnih situacijah je nujno 
razmisliti o najhujšem možnem 
izidu in o posledicah za vaše 
osebne finance, če se uresniči 
najbolj črn scenarij in kreditoje-
malec ne zmore več odplačevati 
svojega kredita. Glavni razlog, 

zaradi katerega se veliko ljudi 
strinja, da so poroki, je ta, da 
verjamejo, da se nikoli ne bodo 
znašli v položaju plačnika dolga 
tistih, ki jim zaupajo. Vendar v 
praksi ne gre le za ta hipotetični 
scenarij.

Preden se strinjate, da 
postanete porok, se poskusi-
te zaščititi pred morebitnimi 
posledicami in dobro premislite 
o naslednjem:

1. Ali je kreditojemalec sposoben 
odplačati svoj dolg? Razmislite, 
zakaj si mora izposoditi denar, 
zakaj potrebuje poroka in kako 
bo odplačal svoj dolg. Ocenite 
njegovo kreditno sposobnost.

2. Ali si lahko privoščite in ste 
pripravljeni plačati dolg nekoga 
drugega? Pri odločanju gle-
de sprejetja poroštva morate 
biti popolnoma pripravljeni 
na izpolnjevanje finančnih 
obveznosti dolga, za katerega 
jamčite. Če oseba ne more vrniti 
dolga svojemu kreditodajalcu, 
se bo verjetno soočila z enakimi 
težavami, da povrne dolg vam.

3. Preverite, ali bo za kredit 
dano kakšno drugo zavarovanje. 
Dodatna varnost lahko zmanjša 
tveganje za vas kot poroka. Pri 
tem se morajo morebitni poroki 
zavedati, da lahko banke terjajo 
dolg od njih, še preden uporabijo 
možnost poplačila obveznosti iz 
kreditojemalčevega premoženja 
oziroma dohodkov.

4. Razmislite, ali nameravate 
v prihodnosti tudi sami najeti 
kredit. Poroštvo utegne vplivati 
na vašo kreditno sposobnost.

5. Pri banki se pozanimajte o 
vrsti poroštva (solidarno ali 
subsidiarno) in o tem, kako vas 
bo banka kot poroka obveščala, 
če bo kreditojemalec zamujal s 
plačilom kredita. Pomembno je, 
da ste o morebitnih zamudah 
obveščeni čim prej. Dajalec 
kredita vam mora pred sklenitvi-
jo kreditne pogodbe brezplačno 
zagotoviti informacije o glavnih 
značilnostih kredita, tveganjih 
in stroških kreditne pogodbe 
ter vas opozoriti na posledice 
neizpolnjevanja obveznosti iz 
kreditne pogodbe.

6. Pri kreditojemalcu se po-
zanimajte, ali ima sklenjeno 
ustrezno osebno zavarovanje 
oziroma ima namen to skleniti, 
zavarovalno polico pa vinkulira-
ti v korist banke – v tem primeru 
zagotovi poplačilo kredita iz 
sredstev zavarovalne police.

Poroštvo je lahko način pomoči 
drugemu pri najetju kredita, 
vendar je bolj tvegano, kot si 
večina misli. Pred podpisom 
poroštvene pogodbe je po-
membno upoštevati, da vas bo 
ta pogodba povezala z banko in 
kreditojemalcem v času trajanja 
kredita – tudi za več desetletij, 
kar lahko vpliva na vaše finance 
in vaš odnos do kreditojemalca. 
Podrobno se seznanite z vsemi 
pogoji kredita in razmislite o 
možnosti, da boste na koncu 
odgovorni za njegovo poplačilo.
Zveza potrošnikov Slovenije 
www.zps.si 

Ne glede na to, ali razmišljate o tem, 
da bi nekoga prosili za poroštvo 
za svoj kredit, ali pa se je s takšno 
prošnjo na vas obrnil član družine 
oziroma prijatelj, se morate zavedati 
finančnih tveganj poroštva. Biti 
porok je pomembna odločitev in 
resna finančna odgovornost, saj če 
kreditojemalec ne odplačuje svojega 
dolga, banka vračilo terja prav od 
poroka.

porok – biti ali ne biti
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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

več komunikacije
Nikomur ni prijetno, ko 
komunikacijo ovira ali pre-
prečuje naglušnost. Naglu-
šna oseba se dostikrat raje 
umakne v osamo, kot komu-
nicira, saj se težko sooča z 
dejstvom, da ne more slediti 
pogovorom. Žal je pogosto 
tudi tako, da tisti, ki dobro 
slišijo, manj komunicirajo z 
naglušnimi, saj se ne želijo 
stalno naprezati, da bi jih 
naglušni slišali in razumeli. 
Z boljšim sluhom je komuni-
kacija vsem lažja.

več druženja
Z uporabo sodobnih slušnih 
aparatov je komunikacija 
tudi v zahtevnejših zvočnih 
okoljih izboljšana, zato se 
uporabniki slušnih aparatov 
ponovno več družijo.

več samozavesti
Skrb, da ne bomo slišali in 
razumeli, ni več prisotna ali 
pa je znatno zmanjšana. To 
vlije novo samozavest pri 
komuniciranju in izražanju.

več prijateljev
Ni več odrekanja dejav-
nostim, ki nas povezujejo 
in združujejo. Aktivnejše 
življenje z boljšim sluhom je 
dejstvo. In več ko je aktivno-
sti, več je tudi prijateljev, s 
katerimi si lepšamo življenje 
in si zaupamo.

več informiranosti
Neštetokrat smo že slišali, 
da naglušni ne spremljajo 
več televizije in radia, ker ne 
razumejo povedanega, in-
formativnih oddaj s podna-
pisi pa ni veliko. Optimalno 
prilagojeni slušni aparati ali 
po potrebi dodatne brezžične 
rešitve premagajo vse težave, 
ki jih imajo naglušni s spre-
mljanjem televizije in radia.

več smeha
Vsak je že bil kdaj priča situ-
aciji, ko se v razigrani družbi 
pripovedujejo šale in kdaj 
kakšne ni ujel najbolje. Vsi 
so se smejali, le … Pomislite, 
da naglušna oseba praktično 
nobene šale ne sliši več do-
bro. Kako bi se počutili, če bi 
bili to vi? Gotovo bi bili žalo-
stni. Z boljšim sluhom, ki ga 
zagotavljajo slušni aparati iz 
naše ponudbe, se na obraze 
vrne tudi nasmeh.

več varnosti
Sluh je zelo pomemben tudi, 
ko smo v prometu: kot pešec, 
kolesar ali na primer voznik 
avtomobila. Prav sluh nas 
pogosto opozori na bližajoče 
se vozilo ali sireno. Ko po-
skrbimo za boljši sluh, smo 
varnejši.

več odgovornosti
Če boste poskrbeli za svoj 
boljši sluh, s tem izkazujete 
odgovornost do vaše okolice, 
do vaših najbližjih in tudi do 
sebe. Prav tako zaposleni v 
AUDIO BM slušnih centrih 
svoje delo jemljemo skraj-
no odgovorno in se bomo 
s srcem potrudili, da vam 
korektno pomagamo na poti 
do boljšega sluha.

več veselja
Ne samo več smeha, tudi več 
veselja do druženja in ak-
tivnejšega življenja z vašimi 
najbližjimi boste imeli, ko 
boste v AUDIO BM slušnih 
centrih poskrbeli za boljši 
sluh.

več ugodnosti
Ker cenimo vaše zaupanje, 
ker cenimo da ste izbrali nas, 
vam zagotavljamo številne 
ugodnosti. Te so vam na 
voljo v AUDIO BM slušnih 
centrih kot tudi v AUDIO BM 
spletni trgovini.

več od življenja
Ko spet bolje slišimo, smo 
povezani, komuniciramo, 
se družimo s prijatelji, smo 
samozavestni, informirani 
in veseli … takrat imamo več 
od življenja. Dovolite nam, 
da vam ali vašim najdraž-

jim pomagamo na poti do 
kakovostnejšega življenja. 
Zagotavljamo VEČ ZA VAŠ 
SLUH, za vse generacije.
Franci Urankar, AUDIO BM 

kaj pridobimo, 
če poskrbimo za sluh?

Z izbiro AUDIO BM slušnih centrov 
boste storili VEČ ZA VAŠ SLUH in s 
tem pridobili oz. imeli:

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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Sama telesna teža nam ne pove 
dosti o telesni sestavi. Tudi pri 
debelosti je zelo pomembno, ali 
se maščoba nabira enakomerno 
v podkožju, na zadnjici, stegnih 
ali se kopiči na trebuhu. Včasih 
je lahko ITM v mejah normale, 
obseg pasu pa povečan.

visceralna maščoba
Ko ima posameznik povečan 
obseg pasu, je vedno povečana 
tudi maščoba v trebuhu, ki 
obdaja notranje organe: jetra, 
črevesje, želodec, vranico, 
slinavko, velike žile. To maščobo 
imenujemo visceralna maščoba. 
Kopiči se tudi v samih notranjih 
organih. Bistveno se zviša 
tveganje za diabetes tip2, 
povišan krvni tlak, povišan 
holesterol in druge maščobe v 
krvi. S tem se poveča nevarnost 
pojavljanja srčno-žilnih bolezni, 
infarkta in možganske kapi ter 
obolevanje za rakava obolenja 
(zlasti na dojki in črevesju). Zelo 
obremenjujoč je tudi vpliv na 
dihala in gibala.

Lahko rečemo, da so tisti, ki se 
jim maščoba kopiči na zadnjici 
in na stegnih, manj ogroženi, ker 
je maščoba pretežno v podkožju 
in manj okrog notranjih organov. 
Ti imajo telesno postavo v obliki 
hruške. Tisti z obliko jabolka 
pa so veliko bolj ogroženi, več 
zbolevajo in njihova življenjska 
doba je precej krajša. Ob tem 
je treba izpostaviti, da se ne 
glede na obliko telesa posebno 
po 50. letu starosti tudi pri 
ženskah začne kopičiti maščoba 
bolj okrog pasu. Pri moških se 
običajno v vseh obdobjih bolj 
kopiči na trebuhu.

Približno polovica visceralne 
maščobe je v podkožju na 
trebuhu, druga polovica pa okrog 
notranjih organov.

britanska študija
V dobrih 20 let trajajoči raziskavi 
so britanski znanstveniki 
proučevali obliko telesa 
(somatotip), obseg pasu, telesno 
težo in indeks telesne mase 
pri 7.500 prostovoljcih. Svoje 
ugotovitve so nato primerjali 
z izsledki ameriških raziskav, 
ki so se osredotočile predvsem 
na telesno težo in ITM. Pri tem 
so britanski znanstveniki z 
metaanalizo ugotovili, da ljudje, 
ki uspejo obseg svojega pasu 
ohraniti manjši od polovice 
svoje višine, živijo dlje in so bolj 
zdravi.

 Za odraslo žensko je 
optimalen obseg pasu do 80 cm, 
pri moških pa do 94 cm.

nezdrava prehrana 
in veliko sedenja
Porast koncentracije glukoze 
v krvi je poglavitni fiziološki 
dražljaj, da trebušna slinavka 
začne izločati inzulin. Ta ima 
nalogo prenašalca krvnega 
sladkorja preko membran celic 
v same celice. Inzulin vpliva 
tudi na presnovo maščob, 
saj vzpodbudi shranjevanje 
in blokira mobilizacijo ter 
izgorevanje maščobnih kislin.

Pri nezdravem prehranjevanju, 
kot je prekomeren vnos hrane, 
preveč sladkorja ali maščob, 
nastane povečano izločanje 
inzulina – hiperinzulinizem, 
ki je poglavitni razlog, da se 
redimo. Ob večji koncentraciji 

inzulina v krvi se vsa odvečna 
hranila pospešeno shranjujejo v 
obliki maščob, tako v podkožju 
kot med notranjimi organi. Pri 
fizični neaktivnosti in sedenju 
se pojavlja centralna debelost, 
ko se maščoba nabira predvsem 
na trebuhu in med notranjimi 
organi.

Ko hiperinzulinizem traja dalj 
časa, se telesne celice vse slabše 
odzivajo nanj, tako postane 
inzulin sčasoma neučinkovit 
(inzulinska rezistenca). To 
stanje postopoma vodi v 
sladkorno bolezen tipa 2 z vsemi 
posledicami, predvsem moteno 
presnovo ogljikovih hidratov, 
maščob in beljakovin.

Nezdrava prehrana in nezdrav 
življenjski slog sta v današnjem 
času ključna vzroka za epidemijo 
debelosti ter za strmo naraščanje 
števila sladkornih bolnikov.

Že dolgo je znano, da je tudi 
stres kriv za trebušno debelost. 
Ko smo pod stresom, se v telesu 
izloča stresni hormon kortizol, 
ki poruši presnovno ravnovesje 
v telesu in povzroča nalaganje 
visceralne maščobe.

odprava resnih zapletov
Sprememba načina življenja, 
ki vključuje znižanje telesne 
teže, zmanjšanje obsega pasu, 
zdravo prehrano in redno 
fizično aktivnost, je ključnega 
pomena za zdravo hujšanje, 
preprečevanje in ukrepanje pri 
sladkorni bolezni. Z ustrezno 
prehrano zmanjšamo ali 
odpravimo inzulinsko rezistenco. 
Redna aerobna vadba pa pomaga 
pri odpravi presnovnih motenj in 
mobilizaciji shranjene maščobe, 
zlasti visceralne maščobe 
med notranjimi organi in na 
trebuhu. S tem zmanjšamo obseg 
svojega pasu. Za to so zlasti 
učinkovite dinamične vadbe, 
ki vključujejo treniranje mišic 
trupa, zlasti trebušnih mišic. Tu 
so pomembne  usmerjene vadbe 
v prostoru, poleg njih so zelo 
učinkovite: nordijska hoja, tek, 
tenis, hitra hoja, hoja v hribe, 
plavanje.
Marjan Radetič, dr.med.
Zdravi in vitalni, Koper 

Obstajajo novejše raziskave, ki 
za oceno zdravstvenega stanja 
posameznika dajejo prednost obsegu 
pasu pred indeksom telesne mase 
(ITM), saj je oseba s povečanim 
obsegom pasu kar štirikrat bolj 
ogrožena za nastanek kroničnih 
bolezni sodobnega časa.

obseg pasu pomembnejši
od indeksa telesne mase

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

Info: 031 600 510  ali 051 302 813                                                           

• vadba za zdravo hrbtenico • 
• pilates na velikih žogah •                                  

• pilates in tibetanske vaje •        
•tečaj in vadba nordijske hoje •                                                                                                                                                

                                                                            
Vaje potekajo v prostorih kluba na Razgledni ulici 9 

na Markovcu, Koper.
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Z avtom se je potrebno za-
peljati vse do vrha vasi, do 
zadnjih hiš, kjer nas na levi 
strani ob pokopališču čaka 
lepo urejeno parkirišče.
Levo od pokopališča nas 
makadamska pot popelje 
v gozd. V vročih dneh je tu 
med temi drevesi prava oaza 
miru in hladu. Ob vodnem 
črpališču zavijemo desno, 
kmalu na razpotju se obrne-
mo levo. Hitro se vzpenjamo 
in v slabi urici že zagledamo 
klopco ljubezni, ki sameva 
ob krasnem pogledu nad 
Lijak in dolino. Tam se pot 
obrne  desno in čez nekaj mi-
nut lahko že z odprtimi usti 
občudujemo velik naravni 
most, poimenovan Skozno. 
Sorazmerno malo znana 
naravna znamenitost skupaj 
z Otliškim oknom tvorita 
bisera narave, ki ju ponuja 
Trnovski gozd. Samo naravno 
okno sodi med večje svoje 
vrste, saj meri 15 m v širino in 
10 m v višino. Nastalo je pod 
vplivom dejavnikov erozije 
in preperevanja kamenin. V 
zgodovini je nudilo naravni 
prehod v dolino, katerega 
se lahko še danes poslužite 
le z večjo mero pazljivosti, 
saj gre za težje dostopno pot 
in ni primerna za družinski 
izlet. Znani so zapisi iz prve 
svetovne vojne o tem, kako je 
avstro-ogrska vojska upo-
rabljala naravno okno kot 
opazovalnico za spremljanje 
bojišč na Krasu. Domačini 
vedo povedati, da je avstro-
-ogrski komandant na soški 
fronti, general Borojevič, s 

Skoznega opazoval goriški 
del bojišča.
Tu dosežemo že 671 m 
nadmorske višine in do 
vrha imamo samo še četrt 
ure zložne hoje. Privoščimo 
si malico ali piknik v senci 
ob poti takoj za naravnim 
oknom, kjer nas vabijo 
pravljična mizica in klopi. 
Hojo nadaljujemo mimo jase 
z lovsko opazovalnico do raz-
potja, na katerem najdemo 
kamen z smerokazom levo 
proti Vitovljam. Ta pot nas 
privede mimo lovske koče do 
samega vrha Kopitnika (929 
m), v nasprotnem primeru 
pa lahko izlet skrajšamo in 
se podamo desno navzdol 
proti našemu izhodišču v 
nekakšni krožni poti. Ves čas 
sledimo dobro utrjeni poti, ki 
nas v nekaj ovinkih in slabi 
uri hoda pripelje ponovno do 
pokopališča, kjer nas čaka 
pipa z vodo.
Sama pot spada med lažje 
označene poti. Če se bomo 
povzpeli prav do vrha, bomo 
od izhodišča napravili 700 m 
višinske razlike. Za celotno 
krožno pot si rezervirajmo 3 
ure pa še kakšno uro za po-
stanke. Izkoristimo obronke 
Trnovskega gozda za čudo-
vite panoramske posnetke 
Vipavske doline, Krasa in 
Sabotina.
Planinsko društvo 
Nova Gorica

Tokrat vas želimo povabiti na 
Kopitnik skozi Skozno iz vasi Šmihelj.
Prijetna vasica Šmihelj pod kraškim 
robom, ki se razpotegnjeno dviga 
kar visoko nad Vipavsko dolino, je 
naše izhodišče za tokratni vikend 
izlet. Leži le nekaj kilometrov od 
središča Nove Gorice.

na kopitnik skozi skozno
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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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 05 393 65 72
 05 393 65 78
 info@elektro-center.si

Elektrocenter d.o.o.
Žnidarčičeva ulica 25
5290 Šempeter pri Gorici 

• salon svetil 
  philips, horoz, disano, fosnova, braga 

• vse vrste elektromateriala
  vimar, ave, tem, gewiss 

• ponudba bele tehnike 
  miele in gorenje

• klimatske naprave 
  mitsubishi electric in panasonic

• električni radiatorji ensto

7:00 – 18:00pon-pet:

Z vami že 
od leta

 2001

 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

največ avta 
za vaš denar!

Kia-številka 1
v kakovosti!

obresti
pologaNI

• popust 2.400 €

• obvezno zavarovanje

• kasko zavarovanje

• registracija

• vinjeta 

• poln tank goriva

8:00 – 12:00sob:

 040 666 612
 080 14 12
 info@teradom.si
 www.teradom.si

Teradom d.o.o.
Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana

GARAŽNA VRATA ZA VSAK AVTO

AKCIJA
dvižna garažna vrata s pogonom

že od 600,00 EUR
v ceno je všteta tudi montaža in 9,5% DDV

Posebno ugodne akcijske cene tudi za sekcijska garažna vrata  
različnih dimenzij, motivov in barv.

Želite širša garažna vrata in širši vstop v garažo? 
Nudimo kompletno gradbeno izvedbo.

VAŠ AVTO BI IZBRAL NAŠA GARAŽNA VRATA
www.teradom.si  I  info@teradom.si  I  080 14 12  I  040/66 66 12
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že od 720 eur brez pogona,
v  ceno je všteta tudi montaža in 9,5% ddv.

brez doplačila lahko izbirate med 
šestimi barvami in tremi lesnimi dekorji.

vaš avto bi izbral naša garažna vrata 

akcija 
sekcijska garažna vrata

10 let 
garancije

želite širša garažna vrata in širši vstop v garažo? 
                            nudimo kompletno gradbeno izvedbo. 
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Težko predvidijo nevarne 
situacije, ki lahko pripeljejo 
do napak v njihovem ravnanju 
in so zato bolj ogroženi. Ker so 
manjši, imajo ožje vidno polje 
kot odrasli in zato kasneje opa-
zijo vozila z leve ali desne. Težje 
določijo smer, iz katere prihaja 
zvok vozila, ter ne znajo dobro 
presoditi hitrosti vozil in razdalj. 
Prepričani so, da jih voznik vidi, 
če oni vidijo vozilo, in mislijo, da 
se lahko ustavi tako hitro, kot se 
sami. Njihovo ravnanje usmerja-
jo predvsem radovednost, čustva 
in dogajanje okoli njih, manj pa 
razum, zato morajo biti vozniki 
nanje vselej pozorni in jim vedno 
prepustiti prednost na prehodih 
za pešce. 

varno v šolo z rumeno 
rutko, kresničko 
in rumenim balonom
Agencija za varnost prometa 
je v želji poskrbeti za še boljšo 
vidnost otrok na cesti in njihovo 
večjo varnost za letošnji prvi 
šolski dan poskrbela za prav 
posebno akcijo s sloganom 
#VarnoVŠolo, katere osrednji 
simbol so rumeni baloni, ki so 
voznike opozarjali na prisotnost 
otrok na cesti. Vsi prvošolčki v 
Sloveniji, letos jih je prag šole pr-
vič prestopilo 20.840, so skupaj 
s preventivnimi gradivi na temo 
prometne varnosti prejeli tudi 
rumene balone, s katerimi so 
še bolj vidni. Prejeli so knjižico 

Prvi koraki v svetu prometa z 
napotki staršem in skrbnikom 
glede varne udeležbe najmlajših 
v prometu in letak Šolska pot. V 
sodelovanju z zavarovalnicami 
so prejeli tudi rumene rutice. 
Agencija svetuje, da starši skupaj 
z otroci prehodijo pot v šolo in 
nazaj domov ter ob tem utrju-
jejo znanje o varnem vedenju v 
prometu.

varovanje otrok 
na šolskih poteh 
Agencija za varnost prometa 
tudi letos nadaljuje z uspešno 
prakso, ki jo je v sodelovanju z 
Zvezo šoferjev in avtomehanikov 
Slovenije uvedla lani, to je varo-
vanje otrok na šolskih poteh v 
prvem tednu po poletnih šolskih 
počitnicah. Še naprej bodo izva-
jali strokovne presoje varnosti 
cest s pomočjo licenciranih 
presojevalcev cest na najbolj 
izpostavljenih mestih na šolskih 
poteh, ki morajo biti varne skozi 
celo leto. Prav tako je Agencija 30 
občinam v brezplačno uporabo 
podelila prikazovalnike hitrosti, 
ki bodo v naseljih opozarjale 
voznike na primerno hitrost 
vožnje. Agencija je pripravila 
tudi nova preventivna gradiva 
#VarnoVŠolo s petimi koraki za 
večjo varnost v prometu. Gradiva 
so namenjena posebej otrokom 
in posebej odraslim.
Preko spletnega portala šolskih 
poti Agencija spodbuja vse 

osnovne šole k pripravi načrtov 
šolskih poti, kjer začrtajo šolske 
poti, opredelijo kritična mesta 
ter vzgojne vsebine na področju 
ravnanja v prometu. Portal je 
namenjen učencem, učiteljem, 
staršem in drugi zainteresirani 
javnosti za boljšo preglednost 
nad področjem urejanja šolskih 
poti v Sloveniji in na ravni občin. 
Trenutno vsebuje že 173 načrtov 
šolskih poti ter preko 117 digitali-
ziranih načrtov.

pet korakov za večjo 
varnost v prometu 

#pojdimo varno v šolo
1. V šolo hodimo po varnih šol-
skih poteh.
2. Kot pešci hodimo po pločniku, 
cesto prečkamo na zebri.
3. Z rutico in kresničko smo bolje 
vidni.
4. Na kolesu vedno nosimo 
čelado.
5. Med vožnjo smo vedno pripeti.

#naj gredo varno v šolo
1. Otroci so na poti v šolo. Bodi-
mo pozorni nanje!

2. Otrokom dajemo vedno pred-
nost na prehodu!
3. Telefon ne sodi za volan. Spre-
mljajmo promet!
4. Mlajše otroke spremljamo na 
poti v šolo!
5. Otroke med vožnjo vedno 
varno namestimo v otroški sedež 
in pripnimo!

naj bodo naši otroci na 
cesti varni in vidni
Agencija znova opozarja, da 
sami lahko največ storimo za 
varnost otrok. Voznike pozivamo 
k previdni in strpni vožnji, starše 
in skrbnike pa želimo spomniti, 
da so s svojim obnašanjem v pro-
metu otroku vedno vzor. Agen-
cija svetuje: »Bodite vedno zgled 
otrokom, vozite in se v prometu 
vselej obnašajte odgovorno, 
bodite pozorni in pripravljeni, ne 
le prvi šolski dan, temveč prav 
vse dni v letu! Srečno!«
Javna agencija RS za varnost 
prometa
www.avp-rs.si   

Na večjo prometno varnost otrok 
letos poleg rumene rutice in 
kresničke opozarjajo tudi rumeni 
baloni. Začetek šole pomeni tudi 
več otrok na cesti in tako je nastopil 
čas, ko je nujna še večja pazljivost 
vseh udeležencev v prometu. 
Otroci spadajo med najbolj ranljive 
udeležence v prometu, saj v promet 
vstopajo s svojimi razvojnimi 
značilnostmi.

na prvi šolski dan so slovenijo 
preplavili rumeni baloni
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 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.

 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

 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

• 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
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Za letošnjo leto pravimo, da 
je  leto mišje mrzlice. Sicer 
vsako leto nekaj ljudi oboli 
za mišjo mrzlico, a  na nekaj 
let se ta pojavi v obsežnejši 
obliki in za njo oboli več 
ljudi kot običajno.  Pri blagi 
okužbi so začetni simptomi 
obolenja  podobni kot pri 
gripi. Povečanje tempera-
ture, mrzlica, močan glavo-
bol, bolečina pri obračanju 
očesnih zrkel, ki pri hujši 
obliki obolenja lahko preide 
v izgubo zavesti in odpoved 
ledvic. Ne smemo prezreti, 
da je mišja mrzlica lahko tudi 
smrtonosna.
Za resno preprečevanje 
nevarnosti okužb je potrebno 
redno zatiranje glodavcev  z 
uporabo učinkovitih vab. 
Na trgu je že nekaj časa zelo 
učinkovit rodenticid MAXI 
STARR z edinstveno aktivno 
snovjo in inovativno tehno-
logijo, ki zagotavlja takojšnji 
učinek in predstavlja pri zati-
ranju miši in podgan povsem 
nov pristop.

maxi starr, 
vaba  21. stoletja
Na trgu je že več desetletij 
moč kupiti rodenticide oz. 
vabe prejšnjih generacij z ak-
tivno snovjo, ki so po zadnjih 
dognanjih lahko škodljive 
tudi za ljudi. V zadnjem 
letu in pol so zato  po celem 
svetu vabe doživele zakonske 
spremembe, ki t. i. antikoa-
gulantnim vabam določajo 
maximalno pakiranje mehke 
vabe na 150 g in koncentra-
cijo aktivne snovi zmanjšali 
za 40 %. Takoj se postavlja 
vprašanje: »Koliko je prav-
zaprav takšna mehka vaba 
ali 'pojšterčki', kot so jih 
popularno ljudje poimenova-
li, resnično še učinkovita in v 

kolikšni meri  lahko uspešno 
zatiramo glodavce?«
Vaba MAXI STARR  predsta-
vlja s svojo najmodernejšo 
aktivno snovjo, ki ni antikoa-
gulant in tako nima omejitev 
glede pakiranja, najuspe-
šnejšo alternativo pri učinko-
vitem zatiranju glodavcev. S 
svojimi lastnostmi predsta-
vlja revolucijo pri zatiranju 
vseh vrst glodavcev, saj za 
smrtni odmerek zadostuje že 
enkratno minimalno zauži-
tje 0,15g.  Zanjo je značilno 
trenutno delovanje s takoj-
šnim učinkom. S takšnimi 
lastnostmi lahko zatre po-
pulacijo glodavcev z manjšo 
količino nastavljenih vab 
že v 24 urah in ne delujejo z 
zamikom kot vabe prejšnjih 
generacij. Tako po zagotovilu  
proizvajalca lahko že z 160g 
vabe učinkovito zatremo 
populacijo glodavcev na 
srednje veliki kmetiji oz. z 
rednim menjavanjem vab s 
svežimi na 2 meseca tudi na 
večji farmi. 

Vabe Maxi starr so črne barve 
in se že po barvi močno razlikuje-
jo od ostalih vab na trgu. S svojo 
aktivno snovjo delujejo hipno-
tično in so 7x učinkovitejše. Ker 
zadostuje že minimalno, enkra-
tno hranjenje (0,15 g), se lahko z 
nekaj 10-gramskimi vabami zatre 
agresivna populacija glodavcev 
že v nekaj urah in bo kljub temu 
dajala videz, da se je niso niti 
dotaknili. V takih primerih se 
priporoča menjava vabe s svežo 
že po 3 dneh oziroma izmenično 
menjavanje mehke z žitno Maxi 
starr vabo, da se ohranja ješčnost 
in svežina okusa.

opozorilo
Vaba vsebuje grenko snov, ki 
preprečuje zaužitje neciljnih 
skupin, kot so hišnih lju-

bljenčki. Strogo priporočamo, 
da se vaba nastavlja nedosto-
pno domačim in divjim živa-
lim ter otrokom. Za zaščito 
neciljnih skupin uporabite 

deratizacijske postaje (box) 
za nastavljanje vab!
Miran Miše, Agroproagro 

Rodenticid MAXI STARR, 
najučinkovitejša vaba za 
zatiranje vseh vrst glodavcev in 
najuspešnejša v boju proti mišji 
mrzlici.

odločno nad glodavce
in mišjo mrzlico

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

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

 • 7 X učINkOVITeJŠA 
• TAkOJŠNJI učINek
 • BReZ ReZISTeNCe

NOVA 
edINSTVeNA 

AkTIVNA
SNOV
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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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Na stanje ugodja in dobrega 
počutja v določenem okolju 
vpliva več dejavnikov, ključni 
pa so sledeči elementi: 
- toplotno ugodje: željena 
temperatura prostora, s čim 
manjšimi nihanji (homoge-
nost)
- vizualno ugodje: količina 
svetlobe, estetsko ugodje
- akustično ugodje: pravilno 
izvedena zvočna izolacija
- kakovost zraka v prostoru: 
čist in zdrav zrak

In prav o doseganju kako-
vosti zraka bi spregovorili v 
tem prispevku. Naše osebno 
(dobro ali slabo) počutje 
je v veliki meri odvisno od 
kakovosti zraka v bivalnem 
prostoru. Visoka kakovost 
zraka v notranjih prostorih 
izboljšuje tudi našo koncen-
tracijo, spanje in splošno 
kakovost življenja.

Daljša izpostavljenost 
finim delcem v onesnaženem 
zraku lahko povzroči težave 
pri dihanju, saj le ti potujejo 
globoko v naša pljuča. Dra-
žijo tkiva, povzročajo vnetja 
ter poslabšujejo morebitna 
obstoječa obolenja dihal in 
ožilja. Osebe, ki so najbolj 
dovzetne za vplive onesnaže-
nja s finimi delci, so otroci in 
starejše osebe. 

Agencija za okolje navaja tri 
skupine onesnaževalcev:
- nevidni plini, kot sta ogljikov 
monoksid in dušikov dioksid, 
ki so običajno povezani z 
ogrevanjem prostorov. Izvirajo 
lahko iz sežiganja materialov 
v pečeh na drva, plin, drugih 
grelcev zraka in vode in raznih 
sušilcev;
- hlapne organske spojine, ki 
se sproščajo iz številnih go-
spodinjskih izdelkov (čistila, 

barve, lepila, osvežilci zraka 
itd.) kot aceton, etilen glikol, 
formaldehid, metilen klorid …;
- sprožilci alergij – to vključu-
je plesen, pršice, cvetni prah, 
prhljaj domačih živali … Za te 
vplive so posebno dojemljive 
osebe z alergijami in obolenji 
dihal.

Da zagotovimo željeno 
kakovost zraka v prostoru, je 
potrebno poleg vzdrževanja 
čistoče v prostoru te tudi 
stalno in ustrezno prezrače-
vati. Naravno prezračujemo 
vsaj tri- do štiri-krat dnevno, 
posebno pa takrat, ko v pro-
storu »začutimo« slab zrak. 
Ko prezračevanje ni zado-
stno, postane pereč problem 
prav vlaga, ki nastane zaradi 
različnih aktivnosti v bival-
nih prostorih. 

Sam način prezračevanja 
se spreminja v odvisnosti 
od letnega časa. V poletnem 
času običajno v prostorih 
ne pride do težav s preko-
mernim navlaževanjem. 
Obodni elementi imajo dovolj 
visoko temperaturo, tako 
da ni nevarnosti površinske 
kondenzacije vodne pare. Na 
morebitnih kritičnih mestih 
se razvoj plesni ustavi ali 
plesen povsem izgine. 

V zimskem času je abso-
lutna vlažnost zraka nizka, 
zato ima zrak po vstopu v 
ogrevani prostor in segretju 
na notranjo temperaturo 
precejšno rezervo v količini 
vlage, ki jo lahko sprejme. Z 
rednim prezračevanjem tako 
preprečujemo prekomerno 
navlaževanje in nastanek 
površinske kondenzacije. Ob 
istočasnem pravilnem in za-
dostnem ogrevanju ustavimo 
tudi morebiten razvoj plesni, 

ki se je začel v jeseni oziroma 
prehodnem obdobju.

kako, kdaj in koliko časa 
naj prezračujemo
Učinkovitost je odvisna od 
položaja in orientacije oken:
- Povsem odprto okno: 10–15 
izmenjav na uro
- Navzkrižno prezračevanje: 
do 30 izmenjav na uro
- Nagibno odprto okno: 4–7 
izmenjav na uro
- S spuščeno roleto: 0,5–1,3 
izmenjav na uro 

Koliko naj traja enkratno 
(“kratkotrajno”) naravno 
prezračevanje za zadosten 
učinek (brez upoštevanja 
vpliva vetra)?
- 4–6 min v zimskih mesecih: 
dec., jan., feb.
- 8–10 min v  prehodnih me-
secih: mar., nov.
- 12–15 min v  prehodnih 
mesecih: apr., okt.
- 16–20 min v  prehodnih 
mesecih: maj, sep.
- 25–30 min v poletnih mese-
cih: jun., jul., avg.
Seveda so to orientacijske 
vrednosti, katere lahko 

posameznik korigira glede na 
lastne izkušnje.

Z naravnim prezračeva-
njem dosegamo kvalitetno 
kakovost zraka v prostoru, 
če zunanji zrak ni onesna-
žen. V kolikor pa živimo v 
onesnaženem okolju, mora-
mo razmišljati o prisilnem 
prezračevanju, ki nam zrak 
ustrezno prečisti, saj ga v 
notranjost prostorov vodimo 
preko filtrov. Ti nam v veliki 
meri uspešno odstranijo ško-
dljive delce iz zraka, seveda 
pa je učinkovitost odvisna od 
kvalitete filtrov. 

Če prisilno prezračevanje 
kombiniramo še z izrabo to-
plote odpadnega zraka (zraka, 
ki ga iz ogretega prostora 
odvajamo na prosto) in s to 
toploto predgrevamo zrak, ki 
ga dovajamo v prostore, smo 
prezračevanje tudi energetsko 
ugodno rešili – rekuperacija.
Lucjan Batista, ENSVET 

ustrezno naravno 
prezračevanje

Ugodje v prostoru je zelo 
pomemben dejavnik, ki vpliva 
na naše zdravje in dobro počutje. 
O kvalitetnem bivalnem okolju 
govorimo takrat, ko se v prostoru 
osebe počutijo kar se da ugodno. 
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 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

 05 333 28 61
 05 333 28 60
 info@feraprom.si
 www.feraprom.si

Feraprom d.o.o.
Industrijska cesta 7b
5000 Nova Gorica

• cevi in razni profili

• vijačni materiali

• električno orodje

• kovano železo

• razrez materiala

• električno orodje metabo

• barve

pon-pet: 8:00-12:00 in 13:00-17:00
sob: 8:00-12:00
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razvedrilo
sudoku/pobarvanka
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