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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 16. številka brezplačne regijske 
revije Informator365, kjer boste našli 
informacije, koristne nasvete, strokovne članke 
in predstavitve podjetij iz vaše regije. 
Informator365 izhaja v nakladi 23.000; dobijo 
ga gospodinjstva v naslednjih občinah: Nova 
Gorica, Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, 
Miren-Kostanjevica, Ajdovščina, Vipava, Brda 
in Kanal ob Soči.
Informator365 izhaja 4-krat letno (pomlad, 
poletje, jesen, zima); vsakokrat vam ga 
brezplačno prinese vaš poštar.
Celotno vsebino dobite tudi na internetnem 
portalu wwww.informator365.si.
Če bi želeli soustvarjati revijo ali predstaviti 
vaše podjetje oziroma dejavnost, vas vabimo, 
da nas kontaktirate na info@informator365.si 
ali  041 359 484.

Prijetno branje!    
Ekipa Informator365, Marko Križnič
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SOLNA 
SOBA

solna terapija
Naravna in učinkovita pomoč pri lajšanju in odpravljanju 

številnih bolezni dihal in kože. Izvaja se v solni sobi, kjer so 
stene in tla prekrita s soljo. Posebej pomembna je za otroke, pa 
tudi odrasle, katerim temeljito počisti sluz iz dihalnih poti ter 

okrepi sluznico, kakor tudi imunski sistem.

masaže
Klasična masaža telesa in refleksna masaža stopal

Vzemite si trenutek za svoje zdravje in sprostitev.

 051 392 865
 petra.markocic@grawe.si

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

 040 850 016
 solni.objem@gmail.com
 solni objem

Solni objem
Mateja Lozar Štor s.p.
Tovarniška cesta 2b
5270 Ajdovščina
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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

kaj je tinitus
Šumenje v ušesih ali tinitus je 
zvok, ki ga slišimo brez zuna-
nje zvočne stimulacije. Osebe 
s tinitusom ta zvok pogosto 
opišejo kot zvonjenje, piskanje 
ali šumenje. Tinitus je najbolj 
moteč v tihem okolju. Težave 
lahko predstavlja pri učenju, 
koncentraciji, sprostitvi in pred 
spanjem. Veliko ljudi zaradi 
stigme in predsodkov nerado 
prizna, da imajo težave s sluhom 
(in tinitusom).

najpogostejši vzroki
Pogost povzročitelj tinitusa je 
hrup. Skoraj vsak je že utrpel 
posledice akutne poškodbe 
notranjega ušesa, na primer ob 
pokanju ognjemeta, petard ali 
zaradi glasne glasbe na koncer-
tu. Nadležno piskanje večkrat 
mine že naslednje jutro. Da bi se 
nadlogi v prihodnje kar najbolje 
izognili, si v hrupnih razmerah 
ušesa zaščitite s posebnimi čepi, 
ki jih dobite v slušnih centrih.
Ena od razlag za nastanek tinitu-
sa je, da naj bi bile zanj odgovor-
ne poškodovane dlačnice v no-
tranjem ušesu ali živčna vlakna, 
ki izhajajo iz njih in so vključena 
v slušni živec. Ta se nepravilno 
prožijo in prenašajo nepravilen 
signal do slušnega centra v mo-
žganski skorji, ki to zaznava kot 
piskanje ali šumenje.

kaj storiti, če se pojavi 
tinitus
Obstaja veliko načinov, da pre-
vzamemo nadzor nad tinitusom 
in zmanjšamo vpliv na naše 
življenje. Ko se tinitus prvič poja-
vi, ostanite mirni. Naspite se. Če 
tinitus traja še naslednje jutro, 
se naročite na nujen pregled pri 
otorinolaringologu. Zdravnika 
obiščite tudi v primeru, ko se 
šumenje v ušesu pojavlja skupaj 
z izgubo sluha, saj obstaja sum, 

da se je razvila akutna naglu-
šnost. Vaš specialist ORL in 
slušni akustik lahko strokovno 
pomagata ponovno prevzeti nad-
zor in upravljanje s simptomi.

koristni nasveti za 
sobivanje s tinitusom
Na splošno velja, da naj se osebe, 
ki imajo tinitus, izogibajo tišini. 
Če je prisotna tudi naglušnost, 
je lahko rešitev že preprosta 
uporaba slušnih aparatov. Ker 
so zvoki okoli osebe ojačani, se 
tinitus dojema bolj v ozadju in je 
zato manj nadležen. Seveda si s 
slušnim aparatom izboljšate tudi 
komunikacijo.

Izpostavljanje pretiranem 
hrupu, pokom ali preglasni glas-
bi lahko privede do nastanka 
tinitusa. Zdrav življenjski slog, 
nestresen način življenja, pozi-
tiven pogled na svet in vaje za 
sproščanje lahko pomagajo, prav 
tako izkušnje drugih, ki trpijo za 
tinitusom. 

Če imate tinitus že dlje časa, je 
malo verjetno, da bo izginil. To 
stanje je kronični tinitus. Kljub 
temu lahko živite neobremenje-
no in polno življenje. Pri trajnem 
šumenju v ušesih je največji 
terapevtski cilj odmisliti tinitus. 
Lahko se namreč naučite, da 
se zanj preprosto ne zmenite. 
Mnogim, ki imajo tinitus, je to 
uspelo doseči. 

preverite sluh
Rezultati študij nemške zveze 
za spodbujanje dobrega sluha 
(FGH) so pokazali, da se samo 
okoli 30 % ljudi z okvaro sluha 
tega zaveda in priznava, da ima 
težave. Skoraj 71 % v raziskavo 
vključenih ljudi, pri katerih so 
potrdili okvaro sluha, ni želelo 
priznati tega dejstva. Verjetno 
tudi zato, ker mislijo, da ljudje 
tiste, ki nosijo slušne aparate, 
hitro povežejo s slabotnostjo, 

starostjo in manjšo inteligenco. 
Seveda temu v sedanjem času ni 
tako in se motijo. Veliko jih od-
laša, vse dokler izguba sluha ne 
začne bistveno slabšati kakovo-
sti njihovega življenja. Posledice 
samozanikanja naglušnosti in 
neuporabe slušnega aparata so 
lahko številne, nekatere tudi 
zelo resne: od občutka, da se 
jim godi krivica, do povečane 
osamelosti, nezaupanja, depre-

sije in povečanega tveganja za 
demenco.

Obiščite najbližji AUDIO BM 
slušni center in brezplačno 
preverite svoj sluh.
Franci Urankar, AUDIO BM 

tinitus – piskanje v ušesih

Piskanje, šumenje ali drugi nadležni 
zvoki v ušesih spremljajo okoli 20 % 
populacije, največkrat se pojavijo po 
40. letu. Izraz tinitus izvira iz latinske 
besede za zvonjenje.

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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Drugače pa je pri starejših 
osebah. Letom se pridru-
žijo kronične bolezni srca 
in pljuč, nekoliko oslabi 
imunski sistem, kar zmanj-
ša obrambne sposobnosti 
in lahko privede do hude-
ga poteka gripe z zapleti. 
Nerazveseljivi statistični 
podatki kažejo, da od  80 do 
90 % vseh smrti, povezanih 
z gripo, doleti ljudi, starejše 
od 65 let. Starejši večkrat 
potrebujejo sprejem v bolni-
šnico, posebno ko se  poleg 
gripe  razvije še bakterijska 
pljučnica. Dolgotrajna visoka 
vročina dodatno obremeni 
šibkejše srce starostnika in 
ostale organe. Zdravljenje je 
dolgotrajno in z negotovim 
izidom. 

cepljenje je najboljša 
zaščita pred gripo
Najučinkovitejša zaščita pred 
gripo je cepljenje. S ceplje-
njem zmanjšamo tveganje za 
okužbo z gripo, zmanjšamo 
tveganje za hudo bolezen in 
bolnišničnega zdravljenja 
ter preprečimo prenašanje 
bolezni na svojce, prijatelje 
in druge ljudi. Cepljenje je 
varno. Neželeni učinki ce-
pljenja proti gripi so običajno 
blagi. Največkrat boli na 
mestu, kjer smo bili cepljeni, 
manj pogosto se pojavi ote-
klina in rdečina, ki izzveni v 
dveh dneh. Še redkeje se po 
cepljenju v splošnem slabo 
počutimo, boli nas glava, 
mišice, smo utrujeni in ne-
razpoloženi. Neželeni učinki 
cepljenja so prehodni in nas 

redko ovirajo pri vsakdanjih 
opravilih.  Vsekakor pa nam 
naredijo bistveno manj težav 
kot gripa.

Cepljenje proti gripi se 
začne proti koncu jeseni in 
traja, vse dokler ne prične 
število obolelih z gripo 
upadati. Po cepljenju se za-
ščita pri mlajših razvije po 
tednu dni, pri starejših traja 
razvoj imunosti 14 ali celo 
več dni. Ker se virusi gripe 
pogosto in hitro spreminja-
jo, strokovnjaki vsako leto 
na novo izdelajo cepivo proti 
virusom, za katere so ocenili, 
da bodo krožili v prihajajo-
či sezoni. Prav zaradi tega 
moramo cepljenje proti gripi 
ponoviti vsako leto.

starejšim je omogočeno 
brezplačno cepljenje
Starejšim od 65 let je letos 
prvič omogočeno brezplačno 
cepljenje proti gripi. Strošek 
cepiva in izvedbe cepljenja 
krije Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. Cepite 
se lahko pri svojem izbranem 
osebnem zdravniku, drugih 
zdravnikih na primarni rav-
ni, ki izpolnjujejo pogoje za 
cepljenje, ali v ambulantah 
območnih enot Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje. 
Cena samoplačniškega  
cepljenja znaša 14 evrov.

vzdržujmo dobro 
telesno počutje tudi v 
zimskih mesecih
Dobra telesna kondicija 
je poleg cepljenja izredno 
pomembna, da se obranimo 

gripe in drugih okužb dihal. 
Sprehodimo se primerno 
obuti in oblečeni v naravi, na 
svežem zraku, da si nabere-
mo kondicije in se sprostimo. 
Ne pozabimo, da je uživanje 
sadja in zelenjave enako, če 
ne še bolj pomembno kot v 
poletnih mesecih. 

Zaprti prostori, kjer je 
veliko ljudi, niso koristni 
krhkim starejšim osebam. 
Slabo prezračen prostor, v 
katerem se zadržujejo otroci 
in odrasli, poveča možnost, 

da se bomo nalezli enega od 
povzročiteljev okužb dihal. 
Poskrbimo, da si po vrnitvi iz 
trgovskih centrov in drugih 
javnih prostor skrbno umi-
jemo roke z vodo in milom, 
saj smo se zagotovo dotaknili 
onesnaženih površin.  
Nacionalni inštitut za 
javno zdravje
www.nijz.si  

Gripa je nalezljiva bolezen, ki se širi 
med ljudmi preko kužnih izločkov 
dihal ob smrkanju, kihanju, kašljanju 
in preko onesnaženih rok. Sezona 
gripe je pozimi. Gripa lahko doleti 
vsakogar. Največkrat je za mlajše in 
zdrave kratkotrajna bolezen, ki mine 
sama po sebi brez posledic. 

gripa je za starejše od 65 let 
lahko huda bolezen 

POMEMBNO
OBVESTILO

V ambulantah NIJZ cepljenje proti gripi 
opravljamo samoplačniško.

Če ste:
• starejši od 65 let, 
• kronični bolnik,
• oseba z izrazito povečano telesno težo (ITM ≥ 40) ali
• nosečnica

je za vas cepljenje proti gripi v sezoni 2019/2020 brezplačno*, 
cepite pa se lahko pri svojem izbranem osebnem zdravniku.  

*Stroške cepljenja v celoti krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

Kontaktne podatke ambulant NIJZ
najdete na spletni strani
www.nijz.si/ambulante

∙ starejši od 65 let,
∙ kronični bolnik,
∙ oseba z izrazito povečano 
  telesno težo (itm > 40) ali
∙ nosečnica

Če ste:
je za vas cepljenje proti gripi v sezoni 2019/2020 

brezplačno, cepite pa se lahko pri svojem 
izbranem osebnem zdraviku, pri drugih 

zdravnikih na primarni ravni in v območnih 
ambulantah NIJZ.
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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

 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

 05 333 02 90
 manufaktura@manufaktura.si
 www.manufaktura.si

Manufaktura d.d.
Sedejeva ulica 6
5000 Nova Gorica
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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

8:00 – 12:00sob:

 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

Cena 17.990 EUR velja za Kia XCeed 1.0 T-GDi z opremo LX JOY ISG M/T, z redno ceno 24.590 EUR. Cena že vključujejo popust »EOM 0%« in joker popust »Bonus financiranje«. Bonus financiranje lahko izkoristite ob nakupu novega vozila KIA po ponudbi KMAG d.o.o. po MP ceniku ob 
sklenitvi pogodbe o finančnem leasingu preko Summit Leasing Slovenija, SKB Leasing ali GB Leasing. Financiranje se lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. Cene vključ. vse dane popuste in prihranke in ne vključ. kovinske/bele barve in stroška priprave vozila. Popusti in 
ugodnosti se med seboj ne seštevajo. Veljavnost ponudbe: do odprodaje zalog. 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. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana.D O K A Z  K A KO V O S T I

LET GARANCIJE

Že za 17.990 EUR

#PrivoščiSiVeč

Novi Kia XCeed.
Xtravaganten.

Zelimo vam
vesel bozic
in cim bolj

ekstravagantno
novo leto! NOVA

LOKACIJA!
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Agencija bo ob nakupu vinjet od 
decembra dalje voznikom raz-
deljevala zloženke »Vozi desno, 
prehitevaj levo!«, skupaj bodo 
razdelili kar 45.000 zloženk.

Agencija za varnost prometa 
želi z akcijo voznike ozaveščati  
o pravilni vožnji po avtocesti. 
S tem namenom so pripravili 
skupno akcijo, s katero voznike 
pozivajo k pravilni vožnji pa 
avtocesti, da bo promet po njej 
potekal bolj tekoče in predvsem 
varneje. Avtocesta velja za naj-
varnejšo cesto, ki ima glede na 
število vozil in prevoženo razda-
ljo manj nesreč kot ostale ceste. 
Toda vse več voznikov uporablja 
levi prometni pas za vožnjo po 
avtocesti, pri tem pa pozablja, 
da je ta namenjen zgolj prehite-
vanju. Zaradi neupravičene upo-
rabe levega prometnega pasu se 
hitrost vseh voznikov posledično 
zniža, v času prometnih konic 
pa se promet večkrat celo ustavi. 
Pretočnost prometa tako postaja 
slabša, hitrost vseh vozil pa se 
posledično zmanjša, kar vodi 
do zastojev in povečuje tveganja 
nevarnosti naleta vozil. 

Vesna Marinko, v. d. direktori-
ce Agencije za varnost prometa, 
je izpostavila: »Gre za prvo to-
vrstno akcijo pri nas, ki je odziv 
na aktualne razmere na naših 
avtocestah. Namen akcije je opo-
zoriti voznike, da je prehitevalni 
pas na avtocesti namenjen zgolj 
in samo prehitevanju, vozni pa 
vožnji. Z akcijo želimo doseči, da 
bodo vozniki odgovornejši, naše 
avtoceste pa varnejše in bolj 
pretočne.«

vsi vozniki z načinom 
vožnje vplivajo na
pretočnost in varnost 
prometa 
Z vožnjo po avtocesti lahko pri-
hranimo veliko časa. Pogosto pa 
pozabljamo, da lahko z načinom 
vožnje vplivamo na to, kako bo 
potekal promet po avtocesti. Ta 
bo bolj tekoč in predvsem bolj 
varen predvsem s pravilno izve-
denimi manevri prehitevanja in 
vračanja na desni prometni pas. 
Desni prometni pas je namenjen 
vožnji (vozni pas), levi prometni 
pas pa prehitevanju (prehiteval-
ni pas). Prehitevanje po desnem 
prometnem pasu je prepoveda-
no! Prav tako je prepovedana 
vožnja po levem prometnem 
pasu, ki je namenjen izključno 
prehitevanju. 

Pred prehitevanjem vozila 
se mora voznik prepričati, da 
to lahko stori varno, nato pa 
prehiteti brez oklevanja. Po 
končanem prehitevanju se mora 
čim prej vrniti na desni prometni 
pas. Vožnja po levem prome-
tnem pasu je lahko nevarna tudi 
zaradi morebitnega srečanja z 
vozilom, ki po avtocesti vozi v 
napačno smer. V prometnih ko-
nicah se promet pogosto zgosti 
na obeh prometnih pasovih. V 
tem primeru lahko kolona vozil 
na desnem prometnem pasu vozi 
hitreje od kolone vozil na levem 
prometnem pasu. To namreč ne 
šteje za prehitevanje.

kaj so fantomski zastoji
in kako jih preprečimo?
Do pojava fantomskih zasto-
jev prihaja predvsem v času 
prometnih konic. Takrat hitrost 
zaradi povečanega števila vozil 
bistveno pade. Zato morajo 
vozniki večkrat celo nepričako-
vano ustaviti, kmalu zatem pa 
spet voziti tako, kot da se ni nič 
zgodilo. Tako lahko v samo pol 
minute obstane kar 100 vozil. 
Vzrok za nastanek fantomskih 
zastojev je ravnanje voznikov. 
Gre za posledico vožnje na 
prekratki varnostni razdalji, 
poznega zmanjševanja hitrosti 
ob dohitevanju počasnejših vozil 
in menjave prometnih pasov 
(prehitevanje), zaradi katere so 
drugi vozniki prisiljeni zmanjša-
ti hitrost. 

Fantomskim zastojem se lahko 
izognemo z vožnjo na ustrezni 
varnostni razdalji. To pomeni, 
da morajo vozniki pravoča-
sno prilagajati hitrost vožnje 
prometnemu toku in spremljati 
dogajanje prometa tudi daleč 
pred seboj. Zelo pomembno 
je tudi, da čim manj vozijo po 
levem pasu, menjavo prometnih 
pasov pa izpeljejo brez vpletanja 
drugih vozil – torej da se ne vri-
vajo v kolono. Vozniki s takšno 
vožnjo ogrožajo vse udeležence 

v prometu. V skrajnem primeru 
pride v takšnih okoliščinah tudi 
do naleta vozil. V zadnjih petih 
letih je zaznati trend povečanja 
števila naletnih trčenj na avtoce-
stah, ki so lahko tudi posledica 
fantomskih zastojev. Lansko leto 
se je na avtocestah pripetilo 515 
naletnih trčenj od skupaj 1.956 
prometnih nesreč oz. 26 %.

ob vsakem zastoju 
ustvarimo reševalni pas!
Agencija želi s partnerji vse 
voznike znova spomniti na 
pomen ustvarjanja reševalnega 
pasu. Ta mora biti dovolj širok 
za varno vožnjo intervencijskih 
vozil. Vozila, ki se ustavljajo ali 
stojijo na skrajnem levem prome-
tnem pasu, se morajo razvrstiti 
čimbolj levo, tudi čez robno črto 
smernega vozišča. Vozila, ki se 
ustavljajo ali stojijo na desnem 
prometnem pasu, pa se morajo 
razvrstiti čimbolj desno, tudi čez 
robno črto smernega vozišča, 
kar vključuje tudi odstavni 
pas. Pri reševanju življenj je 
pomembna vsaka sekunda in 
pravilno vzpostavljen reševalni 
pas lahko odloča o preživetju 
pomoči potrebnega. 
Javna agencija RS za varnost 
prometa
www.avp-rs.si   

Z namenom prispevati k večji 
prometni varnosti in ozaveščati 
voznike o pravilni vožnji po 
avtocesti je Agencija za varnost 
prometa v sodelovanju s Policijo, 
Darsom in Zavodom Reševalni pas 
oktobra v Ljubljani predstavila 
skupno akcijo »Vozi desno, 
prehitevaj levo!«. 

vozi desno, prehitevaj levo!
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Obiskovalca na poti, ki se 
vije med polji, vinogradi, 
oljkami in sadovnjaki ter 
včasih zavije skozi gozdiček, 
spremlja čudovit pogled na 
srednjeveški biser Vipavski 
Križ. Gost bo dobrodošel na 
postanku pri lokalnih ponu-
dnikih. 

Dolžina krožne poti je  
7,1 km, z obiskom Vipa-
vskega Križa iz predlaganih 
smeri, pa se lahko podaljša 
na največ 8,2 km. Pot je 
položna, brez večjih vzpo-
nov in spustov. Poteka na 
nadmorski višini od 80 do 
140 m, najvišje ležeča točka 
pa je Vipavski Križ (176 m). 
Podlaga je delno asfaltna, 
večinoma pa makadamska. 
Pot je označena z usmerjeval-
nimi tablicami. 

vipavski križ
Na enem od gričev sredi Vi-
pavske doline ponosno stoji 
Vipavski Križ, ki je bil kar 
nekaj stoletij sodno, upravno 
in kulturno središče doline. 
Že leta 1532 je dobil mestne 
pravice in se v zgodovino 
zapisal kot najmanjše mesto 
Habsburške monarhije. Poleg 
mogočnega grajskega obzidja 
je Vipavski Križ najbolj po-
znan po kapucinskem samo-
stanu z bogato knjižnico in 
meniško celico znamenitega 
pridigarja Janeza Svetokri-
škega. Majhno, slikovito, z 
obzidjem obdano naselje je 
danes eden najlepših zgodo-
vinskih in kulturnih spome-
nikov v Sloveniji. 

cesta
Cesta je obcestno naselje, 
katerega ime nakazuje, da 
naj bi že v antiki tukaj mimo 
tekla rimska cesta. Med dru-
go svetovno vojno, 2. junija 
1944, je bila vas v celoti po-
žgana. V središču vasi na ta 
dogodek opominja spomenik 
NOB v obliki treh monolitov. 

male žablje
Male Žablje so strnjeno 
naselje med Dobravljami in 
Velikimi Žabljami, jugoza-
hodno od Vipavskega Križa. 
Na Logu v bližini vasi so bili 
odkriti rimski in srednjeveški 
ostanki. 

plače
Plače so manjše naselje v 
zavetni legi pod Velikim in 
Malim hribom, vzhodno od 
Vipavskega Križa. Okolica Plač 
ima odlične pogoje za kmetij-
stvo. Na sončnih legah poleg 
vinske trte in sadnega drevja 
lepo uspevajo tudi oljke. Kra-
jani so po drugi svetovni vojni 
v zahvalo za vse preživele 
postavili kapelo Lurške Matere 
božje, ki jo obiskujejo ljudje od 
blizu in daleč.  
TIC Ajdovščina 

Pot okoli Vipavskega Križa vodi po 
obnovljenih poljskih poteh, ki so 
sedaj namenjene tudi pohodnikom, 
kolesarjem in tekačem. Prijetna pot 
obiskovalca popelje skoz vasi Cesta, 
Plače in Male Žablje, obkroža pa 
znamenit Vipavski Križ na vrhu griča. 

pot okoli vipavskega križa
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 041 573 310Misenplas d.o.o.
Goriška cesta 11
5270 Ajdovščina 
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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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Ob začetku nove kurilne sezone 
je potrebno celoten ogrevalni 
sistem pregledati, očistiti, izpol-
niti predpisane kontrole naprav,  
preveriti kvaliteto kuriva, da ne 
bo pozimi težav z ogrevalnim 
sistemom. Za njegovo zanesljivo 
in varno delovanje ter dober 
izkoristek pa je bistvo pravil-
no in redno servisiranje. Če 
ogrevalni sistem, v katerega so 
povezani kotel z gorilnikom, 
hranilnik tople vode, dimnik 
in filtri prašnih delcev, cevni 
razvod, ogrevala, v prostorih 
ni redno vzdrževan, bo njegov 
izkoristek slabši, lahko tudi 
odpove, lahko povzroči požar 
ali ustvarja smrtno nevaren 
ogljikov monoksid. Preveriti je 
treba tudi delovanje obtočnih 
črpalk, ki zunaj kurilne sezone 
ne obratujejo; če se v tem času 
niso samodejno zaganjale ozi-
roma jih nismo občasno ročno 
zagnali sami, je pogosta težava 
blokada ležajev. Zaradi varnega 
obratovanja je nujno kontrolira-
ti stanje ekspanzijskih posod in 
varnostnih ventilov. S pritiskom 
na ventil mora pihniti zrak iz 
posode. Če tlak v ogrevalnem 
sistemu nenormalno niha, je to 
znak, da raztezna posoda ni v 
redu in jo je treba zamenjati. Pri 
obratovanju mora biti tlak vode 
v ogrevalnem sistemu med 1,5 
in 2,0 bara, odvisno od višine 
objekta in ogreval nad ogreval-
no napravo. Če tlak ni v nave-
denih mejah, moramo dotočiti 
vodo v radiatorski sistem. 

Za vsak radiator posebej 
preverimo, ali je v njem zrak, ga 
odzračimo in po potrebi dotoči-
mo vodo v sistem do normalne-
ga tlaka. Neodzračeni radiatorji 
namreč lahko povečajo porabo 
energenta tudi do 15 %. Še 
posebno natančno preverimo 
vse radiatorske (termostatske 
in navadne, klasične) ventile 

zaradi morebitnega puščanja 
vode. Če le imamo možnost, 
klasične ventile zamenjajmo s 
termostatskimi, ki lahko zmanj-
šajo toplotne izgube za najmanj 
15 %. Tudi tole opozorilo ne bo 
odveč: radiatorji morajo biti pro-
sti, ne zakriti z zavesami, pred 
začetkom ogrevalne sezone 
pa jih očistimo prahu, s čimer 
bomo zagotovili nemoteno kro-
ženje zraka.

Vzdrževalna dela ob začet-
ku kurilne sezone vključujejo 
pregled in čiščenje dimnika in 
kotla (grelnika) pa tudi čiščenje 
kurilnice, pri čemer mora biti 
poskrbljeno za ustrezno prezra-
čevanje prostora. Predvsem pri 
modernejših sodobnih ogreval-
nih napravah je vse več elek-
tronike in mikroračunalniških 
sistemov, ki so zelo občutljivi 
na prah in nečistočo. To velja za 
vse ogrevalne sisteme ne glede 
na vrsto energenta.

Dimnikar je strokovna, 
usposobljena oseba, ki bo 
ustrezno očistila peč, dimnik, 
prezračevalne kanale. V kolikor 
je energent ekstra lahko kurilno 
olje ali utekočinjen naftni plin, 
naj gorilec pregleda ustrezno 
usposobljen serviser. Skrbno 
zberite vse zapisnike, ki potrju-
jejo ustreznost vaših naprav. To 
je bistveno za vašo varnost.  

Dimnikar bo temeljito očistil 
dimnik, peč, gorilnik in zračni-
ke. Iz vseh bo odstranil obloge 
in tako bodo dovod svežega 
zraka, odvod dimnih plinov in 
prezračevanje varni, učinkoviti 
in bodo naprave delovale z naj-
boljšim izkoristkom. Nevarnost 
samovžiga dimnika bo odpra-
vljena, nevarnost monoksida bi-
stveno zmanjšana. Dimnikar bo 
strokovno ocenil tudi požarno 
varnost dimnika glede na sam 
objekt (še posebej ob morebitni 
obnovi dimnika, zamenjavi 

kurilne naprave). Zapisnik o 
pregledu kompletnega kurilne-
ga sistema je pomemben tudi za 
zavarovalnico ob morebitnem 
požaru na objektu. Odstranitev 
oblog (saj) na stenah peči in v 
dimniku ter očiščene stene cevi 
za dovod svežega zraka bistve-
no prispevajo k zgorevanju, 
izkoristku in varnosti.

Od začetka  leta 2018  je treba 
v bivalne prostore s kurilnimi 
napravami tudi za ogrevanje sa-
nitarne vode, ki nimajo lastnega 
dovoda zgorevalnega zraka in 
torej za zgorevanje energenta 
uporabljajo zrak iz prostora, 
opremiti z javljalnikom ogljiko-
vega monoksida (CO). Naprava 
mora biti standardizirana, 
delujoča in ustrezna. Navodila 
za montažo in varno uporabo 
morajo biti v slovenskem jeziku. 
Montažo naj opravi  usposobljen 
monter, ki bo s pisnim  doku-
mentom potrdil, da je naprava 
pravilno vgrajena in pravilno 
deluje.

Pospravimo kurilnico, od-
stranimo prah in vso navlako 
– snovi, ki lahko zagorijo. Biti 
mora  pospravljena in lahko 
dostopna. V njej ne sme biti vne-
tljivih snovi ali predmetov, ki bi 
lahko zagoreli. Drva ne smejo 
biti zložena neposredno ob 
peči. Omogočimo neoviran in 
zadosten dostop svežega zraka, 
potrebnega za zgorevanje. Ure-
dimo razsvetljavo, električno 
instalacijo …

Očistiti je treba tudi rezervoar 
kurilnega olja in prav tako tudi 
cisterno za utekočinjen naftni 
plin, to naredimo  na vsakih 5 
let. V rezervoarjih ali cisternah 

se nabirajo usedline (oksidacij-
ski produkti) – gosta usedlina 
in voda pod kurilnim oljem 
lahko povzročita motnje v delo-
vanju naprave. Za utekočinjeni 
naftni plin je potrebno opraviti 
tlačni preizkus. Vse našteto je 
delo za specializirana podjetja.

Če za kurjavo uporabljate 
lesno biomaso (drva, sekance, 
pelete), je potrebno preveriti, 
da so drva in sekanci ustrezno 
suhi, čisti, peleti ustrezni, 
brez primesi. Nezadostno suha 
lesna biomasa z morebitnimi 
primesmi zemlje, smeti motijo 
zgorevanje in uničujejo kurilno 
napravo.

Pri ogrevanju s peleti je 
smiselno, da se ogrevamo s 
peleti, ki jih pridelamo v Slove-
niji in da les porabimo doma. 
Z nakupom slovenskih peletov 
namreč podpiramo tudi razvoj 
domačih gozdno-lesnih verig. 
Zveza potrošnikov Slovenije in 
Gozdarski inštitut vsako leto 
pripravita test kvalitete peletov, 
ki se nahajajo na našem trgu. 
Test za leto 2019 je objavljen na: 
https://www.zps.si.

Priprave na kurilno sezono so 
po obsegu lahko zelo različne, 
odvisno od starosti in stanja 
ogrevalnega sistema, kakovosti 
naprav ... Če so potrebni večji 
ali zahtevnejši posegi, se jih 
nikar ne lotevajmo sami, brez 
posveta s strokovnjakom, v 
nekaterih primerih pa to velja 
tudi za manj zahtevna opravila. 
Nihče si namreč ne želi, da bi 
mu sredi zime odpovedal ogre-
valni sistem.
Primož Krapež, ENSVET 

priprava na kurilno sezono

Kurilna sezona se je že začela. 
Ob začetku kurjenja oziroma 
vklopa ogrevalnih naprav je treba 
marsikaj postoriti, da pozimi ne bo 
težav z njihovim delovanjem. 
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korenine namočimo 
pred sajenjem
Če sadik z golo korenino ne 
bomo sadili takoj, korenine 
sadik čim prej vkopljemo v 
zemljo in tako preprečimo 
njihovo izsuševanje. Pred 
sajenjem celo sadiko ali vsaj 
korenine za 24 ur namočimo v 
vodo, da zmanjšamo presadi-
tveni šok. Puljene sadike ne 
smejo biti olistane.

najprimernejši čas sajenja
Vlončene sadike lahko sadi-
mo na stalno mesto skoraj vse 
leto (razen v vročih poletnih 
mesecih), saj pri presajanju 
na stalno mesto ne doživijo 
velikega šoka. Po sajenju jih 
redno zalivamo, da se dobro 
vrastejo. Sadne vrste in sorte, 
občutljive na zimsko pozebo 
(kaki, aktinidijo, figo, vinsko 
trto …), je najbolje saditi spo-
mladi. Če jih sadimo jeseni, 
jih dobro zaščitimo pred 
zimskim mrazom.

sajenje sadnih sadik   
1. Izkopljemo sadilno jamo 
40–50 cm globine in enakega 
premera. Rodovitno zgornjo 
plast zemlje, živico, ločimo 
od spodnje plasti – mrtvice. 
V tako izkopano sadilno 
jamo nato na dno vrnemo 
del zemlje, mrtvice, do višine 

cca. 15 cm pod vrhom jame 
in tej zemlji dodamo eno pest 
Plantella Organik za sadike 
ter gnojilo dobro premešamo 
z zemljo. 
2. V jamo postavimo sadi-
ko in jo do vrha jame in še 
kakih 5–10 cm višje (ker se bo 
zemlja po sajenju še posedla) 
zasujemo z zgornjo plastjo 
zemlje – živico, ki ji lahko 
dodamo organsko gnojilo 
Plantella Organik za sadike, 
ki se uporablja v ekološki 
pridelavi. Od jeseni dalje ga 
lahko kupite tudi v 1,5 kg 
embalaži, ki je namenjen prav 
za sajenje sadik in zadošča 
za sajenje enega drevesa in 
dognojevanje spomladi. V 
jamo h koreninam dodamo 
sadilni substrat Plantella 
Vrtna zemlja, ki ga moramo 
dobro premešati z zemljo v 
jami, in sicer v razmerju 1 : 3 
(en del sadilnega substrata, 
eno pest organskega gnojila 
in trije deli zemlje). 
3. Ko je sadika posajena, jo 
dobro zahodimo in zalijemo, 
da se korenine bolje sprimejo 
z zemljo. 
4. V zemljo zabijemo še koli-
ček (cca. 10–15 cm stran od 
sadike) in sadiko privežemo 
nanj. 
5. Posajeno sadiko obvezno 
ustrezno prikrajšamo. Smi-

selna je tudi uporaba mreže 
proti voluharju.
Pelete gnoja nato potrosimo 
tudi po celotni površini tal 
okoli posajenih sadik, eno 
ali dve pesti v premeru enega 
metra okoli sadike. Tako po-
večamo vsebnost organskih 
snovi in mikrobiološko aktiv-
nost v tleh, kar vpliva na bolj-
šo rast in rodnost. Najboljši 
čas trosenja Plantelle Organi-
ka za sadike je pozno jeseni, 
da se gnojilo pozimi razgradi 

in vgradi v zemljo. Gnojilo 
je priročnejše od hlevskega 
gnoja in glede organske snovi 
izdatnejše: zadoščajo majhne 
količine, učinek pa je boljši.

Zaščita sadik po sajenju: 
pred zajcem, srno: najbolje z 
žično mrežo; pred pozebo s 
koruznico, smrečjem, zimsko 
kopreno, vrečo iz jute. 
Strokovnjaki agronomi
Kluba Gaia 

Oktobra se je začela sezona sajenja 
sadnih sadik. Preden se lotimo 
sajenja, predvidimo prostor, ki ga 
bo zavzela sadika, ko bo zrasla. 
Priporočamo le nakup sadik 
priznanih domačih pridelovalcev, 
ki so zrasle v naših klimatskih 
razmerah. Ob nakupu naj bodo 
zdrave, neizsušene, les ne sme biti 
zgrbančen. Če so sadike puljene, 
morajo biti zdrave in čvrste tudi 
korenine. 

novo drevo 
ali grm v 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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 05 301 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

 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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V letu 2019 je problem glodavcev 
še toliko bolj pereč, saj je to leto 
mišje mrzlice.
Na trgu je moč kupiti različne 
vabe mnogih ponudnikov, ki 
so rdeče ali modre barve. Za 
vse je značilno, da so to vabe 2. 
generacije  in spadajo v skupino 
t. i. antikoagulantov, za katere 
je značilno, da jo glodavec mora 
uživati večkrat  in to več dni 
zaporedoma, da se v organiz-
mu nakopiči zadostna količina 
aktivne snovi, ki šele takrat 
doseže zaželen učinek. V zadnjih 
letih se je rezistentnost in s tem 
manjša učinkovitost antikoagu-
lantnih vab vse bolj pojavljala še 
zlasti ob pojavu nove podvrste 
miši Mus musculus spretus, ki je 
najbolj razširjena prav v Evropi. 
Zadnje odkritje, da so vabe prvih 
dveh generacij ob nepravilnem 
rokovanju nevarne tudi za ljudi, 
pa je po celem svetu doprineslo 
sprejetje zakona, ki je antikoagu-
lantnim vabam  okrnila aktivno 
snov za 40 % in preprečuje pro-
dajo pakiranja, večje od 150 g.

maxi starr  rodenticid 
3. generacije (manj vabe, 
večja učinkovitost)
Maxi starr je edina alternativa 
dosedanjim antikoagulantom. S 
svojo edinstveno aktivno snovjo 
ALFAKLORALOZO deluje s šok 
učinkom že v par urah in ne v 
zamiku več dni, kot je značilno 
za tradicionalne vabe prejšnjih 
generacij. Populacijo miši ali 
podgan zatre takoj in tako 
prepreči škodo, ki jo povzročajo 
s svojo prisotnostjo. Je močan 
hipnotik, ki deluje samo v nekaj 
urah in povzroči, da glodavec za-
spi, nastopi koma, ki ji sledi smrt. 
Tako že enkratno zaužitje 0,15 g 

zatre pojav miši ali podgan že v 
nekaj urah, medtem ko dosedanji 
antikoagulanti v 7 do 10 dni z 
dosti večjim skupnim odmerkom 
zaužite vabe 4 g in več.

Aktivna snov je zaščitena v t. i. 
tehnologiji MIKROKAPSULIRANJA, 
ki kot nekakšen plašč obdaja 
aktivno snov in tako omogoča 
aktiviranje aktivne snovi šele v 
črevesju, kjer so njeni obrambni 
mehanizmi najbolj ranljivi. Tako 
mikrokapsula ščiti aktivno snov, 
kontrolira sproščanja strupa in 
poveča njeno absorpcijo. Nova 
tehnologija omogoča učinko-
vitost vabe tako pri nizkih kot 
visokih temperaturah.
Maxi starr vaba je črne barve in 
je zelo okusna.  Za njen učinek 
in smrtni odmerek zadostuje že 
eno, minimalno hranjenje. Za 
20-gramsko miš je potrebno le 
0,15 g vabe s takojšnjim učinkom, 
medtem ko je količina antikoagu-
lantne vabe za isto miš vsaj 7-krat 
večja z do 10-dnevnim zamikom 
delovanja. 

Za ohranjanje ješčnosti 
nastavljenih vab priporočamo 
menjavo Maxi starr mehke vabe 
z Maxi starr žitno vabo, ki je 
ena redkih na trgu. Značilnost 
Maxi starr vab je, da je za su-
rovino namesto pšenice izbran 
neprimerno bolj ješčen oves, 
ki s svojo sočnostjo poveča 
ješčnost v primerjavi z osta-
limi tradicionalnimi vabami. 
Posebnost je tudi, da je zaradi 
minimalne količine zaužite 
vabe enostavno ne zmanjka in 
je tako nastavljena lahko dolgo 
prisotna v prostoru. V takšnih 
primerih priporočamo, da se 
v roku meseca, meseca in pol 
vaba zamenja s svežo, da se 
ohranja svežina in ješčnost.

Mnogi, ki so že nastavili vabo 
Maxi starr, so presenečeni nad 
takojšnjim delovanjem in vidnim 
učinkom in priznavajo, da se gle-
de na učinek ne morejo primerja-
ti s  tradicionalnimi vabami.
1. Vabo uporabljajte varno in 
vedno preberite navodila za 
uporabo. 

2. Vabo nastavljajte nedostopno 
domačim in divjim živalim.  
3. Priporočamo uporabo derati-
zacijskih postaj. 

Vaba Maxi starr se že nahaja v 
Vam najbližji trgovini s kmetij-
skim repromaterialom.
Miran Miše, Agroproagro 

Že nekaj časa se na slovenskem 
trgu pojavlja nov rodenticid s 
popolnoma novim pristopom 
zatiranja vseh vrst glodavcev, ki s 
svojo učinkovitostjo preseneča vse, 
ki so novo vabo že preizkusili in se 
prepričali o njenem delovanju.

vaba maxi starr – rodenticid 3. generacije z inovativno 
tehnologijo in revulucionarno aktivno snovjo
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 • 7 X UČINKOVITEJŠA 
• TAKOJŠNJI UČINEK
 • BREZ REZISTENCE

NOVA 
EdINSTVENA 

AKTIVNA
SNOV

 

	   ANTIKOAGULANT 
Rodenticid 2.generacije 

ALFAKLORALOZA 
Rodenticid 3. generacije 

UČINEK Preprečuje strjevanje krvi Hipnotik, anestetik 
 

SIMPTOMI 
 

Difuzna krvavitev skoz nos, 
ušesa, kri v urinu, postopoma 

slabitev živali 
Utrujenost, koma in hitra smrt 

ČAS DELOVANJA Nekaj dni; 7–10 dni Nekaj ur; 24 do 72 ur 

KOLIČINA ZAUŽITE 
SNOVI, DA NASTOPI 

SMRTNI ODMEREK LD50 

0,30 –1g vabe/miš, glodavci 
jo morajo uživati več dni 3–11 
dni, da nakopičijo potrebno 
smrtonosno dozo 4,2 g/miš 

0,15g vabe/miš (2–7x manj kot pri 
antikougolantih), takojšnje 
delovanje, brez kopičenja, 

uživanje max. 1–2 dni 
ODPORNOST DA Ne obstaja 

ZASTRUPITEV 
Tveganje zaradi načina 

delovanja in kopičenja strupa 
v organizmu 

Brez kopičenja, majhno tveganja, 
saj se molekule razgradijo v 24 

urah 

PROTISTRUP 
 

Vitamin K 1 

 

Aktivno oglje, Atropin, 
Benzodiazepin, Naloxone, 

ogrevanje 
	  

	  

PRIMERJAVA dELOVANJA AKTIVNIH SNOVI IN PREdNOSTI ALFAKLORALOZE
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