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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 17. 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 ter ostanite zdravi, pazite 
nase in na druge!
Ekipa Informator365, Marko Križnič

 05 301 77 30
 040 801 720
 mojka@navim.si
 www.navim.si

Navim - Mojka Budihna s.p.
Mednarodni prehod 1, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici

računovodstvo	in	davčno	svetovanje	za:
∙ zasebne zavode 
∙ društva 

∙ samostojne podjetnike
∙ mala podjetja

 05 393 90 40
 anka@akm-rs.si
 www.akm-rs.si

Ana Kosič Mirnik s.p.
Cesta Prekomorskih brigad 62a
5290 Šempeter pri Gorici

 vodenje računovodstva za d.o.o., s.p.,  
društva in zavode

 davčno in poslovno svetovanje
 priprava dokumentacije za pridobitev  
bančnih posojil in sredstev iz javnih razpisov

 svetovanje pri notranji organizaciji računovodstva
 preventivni davčni pregledi
 svetovanje pri izbiri pravnoorganizacijske  
oblike podjetja

 pridobitev licenc in drugih dovoljenj  
za opravljanje dejavnosti

 pridobitev delovnih dovoljenj  
in ureditev rezidentskega statusa






Ana Kosič Mirnik 
Računovodski servis

AKM-RS

PRAVA INFORMACIJA OB PRAVEM ČASU

pon-pet: 8:00–14:00 in 15:00–18:00

• kontrola vida

• izdelava  
   in prodaja  
   korekcijskih  
   in sončnih  
   očal

pon-pet: 8:00–14:00 in 15:00–18:00

Kupi pol očal, 
dobiš cela.

akcija velja do 15.05.2020.

 05 393 90 88
 051 306 902
 red.optika@gmail.com

Pet in ena d.o.o.
Cesta Prekomorskih brigad 20
5290 Šempeter pri Gorici
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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

Ne glede na leta imejmo 
do svojega sluha primeren 
odnos. Ne obremenjujmo ga s 
hrupom in če opažamo znake 
za naglušnost, upoštevajmo 
nasvet TV-voditelja in pevca 
Borisa Kopitarja: Preverite 
sluh in poskrbite zanj.

kdaj k strokovnjakom?
Ob vsaki motnji, ki se zdi 
neobičajna, čeprav ni zelo 
huda, je smiselno obiskati 
strokovnjake (zdravnika 
ORL, slušnega akustika), da 
okvara sluha ne bo negativ-
no vplivala na razumevanje 
govora, zmanjševala posame-
znikovo učinkovitost za delo 
ter nasploh znižala kakovosti 
življenja.

Včasih so ljudje v dilemi, 
ali je z njihovim sluhom res 
tako slabo, da bi bilo treba 
obiskati zdravnika, in se na 
specialistični ORL pregled 
niti ne naročijo. V slušnih 
centrih AUDIO BM lahko ka-
dar koli opravite informativ-
no in brezplačno preverjanje 
sluha (napotnica ni potreb-
na). Rezultat stanja sluha je 

predstavljen v obliki pražne-
ga tonskega avdiograma. Če 
se ugotovi, da s sluhom ni 
vse tako, kot bi moralo biti, je 
potreben celovit ORL pregled, 
ki ga opravi specialist otori-
nolaringolog.

kdaj pričeti z uporabo  
slušnih aparatov?
Uporabo slušnih aparatov pri-
poročamo, čim se opazi, da je 
pri osebi moten socialni kon-
takt in če je zanj postavljena 
tudi medicinska indikacija.

Zanimivo je, da na naglu-
šnost pogosto prej opozarjajo 
drugi, kot pa se tega zave 
oseba sama. Uho oziroma 
naglušna oseba z leti pozabi 
poslušati. Vendar mora vsak 
organ opravljati svojo funkci-
jo, če želimo, da je v kondiciji. 
Uho, ki je v primeru naglu-
šnosti prikrajšano za zvoke, 
zato deluje »le na pol«.

kaj se zgodi,  
če ne ukrepamo?
(Pre)pozna oskrba s slušnimi 
aparati večinoma pomeni 
slabše razumevanje govora, 
kot če se naglušna oseba za 
slušni aparat odloči pravo-
časno. Po dolgih letih naglu-
šnosti se oseba zelo odvadi 
poslušanja marsikaterih 
zvokov.

Od vsakega posameznika 
je odvisno, kako hitro se bo 
navadil na slušne aparate. 
Predvsem od njegove motiva-
cije in želje po boljšem sluhu 
ter lažjem komuniciranju.

Če je oseba že od prej upo-
rabnik slušnih aparatov, je 
zamenjava slušnih aparatov 
lahko zelo hitra in enostavna. 
Kdor prvič izbira slušne apa-
rate, priporočamo, naj testira 

različne izvedbe in si vzame 
čas. Običajno je potrebnih 
več prilagoditev in svetova-
nja, saj se je potrebno navaja-
ti na zvoke, pa tudi na sama 
opravila, ki so povezana z 
uporabo slušnih aparatov. 
V AUDIO BM uporabnikom 
zagotavljamo preizkušanje 
katere koli izvedbe in tehno-
logije povsem brezplačno.

Večinoma velja, da čim 
daljša je naglušnost, tem dlje 
traja tudi privajanje, saj se 
mora oseba ponovno priva-
diti na poslušanje že poza-
bljenih zvokov. Običajno so 
rezultati pri doseganju odlič-
nega razumevanja govora 
pri ljudeh, ki so se (pre)dolgo 
odrekali slušnih aparatov, 
nekoliko slabši.

Naročite se na brezplačno 
meritev sluha.
Franci Urankar, AUDIO BM 

praktični nasveti za sluh

Že v najstniških letih bi se morali 
zavedati, da lahko dolgotrajna 
izpostavljenost hrupu povzroči 
nepopravljive poškodbe sluha, kar 
se lahko v izrazitejši meri pokaže 
šele z leti.

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

2 koristna nasveta  

Varujte vaš sluh pred 
premočnimi zvoki.  
Velja za otroke 
in odrasle.

Pravočasno poiščite 
pomoč usposobljenih 
strokovnjakov, če s 
sluhom ni več tako, 
kot bi moralo biti. 
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S prisilnim prezračevanjem 
sicer zagotovimo zahtevam po 
izmenjavi zraka v zadostnih in 
konstantnih količinah, vendar 
je ta način energetsko potraten. 
Za primerjavo samo podatek: za 
potrebe prezračevanje porabimo 
1,5 do dvakrat toliko energije, kot 
je dovoljena poraba energije za 
ogrevanje v pasivni hiši! Zato je 
gotovo prava rešitev prezračeva-
nje z vračanjem toplote odpa-
dnega zraka oz. – kar udomačen 
izraz – rekuperacija. Naprave  
za prezračevanje objektov so 
grajene tako, da je možno z njimi 
izkoristiti toploto odpadnega 
zraka oziroma da je omogočeno 
vračanje toplote izstopnega zra-
ka nazaj v prezračevalni sistem. 
Naprava (rekuperator) sestoji iz 
ventilatorja, ki potiska zunanji 
zrak v stavbo, drugi pa ga iz 
stavbe odvaja. Med dovodnim in 
odvodnim zrakom je protitočni 
prenosnik toplote – tu toplota iz 
notranjega ogretega odpadne-
ga zraka prestopa na hladnen 
zunanji zrak, katerega dovajamo 
v prostor. Prenosniki toplote so 
različnih izvedb, od kovinskih 
lamel (starejše izvedbe) do pla-
stičnih mas, ki so dobro toplotno 
prevodne (novejše izvedbe). Tudi 
večina entalpijskih prenosnikov 
toplote (prenosniki, ki omogo-
čajo poleg toplote tudi vračanje 
vlage v prostor – običajno do 
60 %) je narejenih iz posebne 
plastike.

V povprečju lahko z rekuperacijo 
ponovno uporabimo do 90 % 
toplote, odvisno od potrebe po 
predgrevanju svežega zraka. 
To pomeni, da je temperaturna 
razlika med zrakom v prostoru 
in dovedenim zunanjim zrakom 
lahko le 3–4 °C. Sodobne napra-
ve poleg vračanja toplote omogo-
čajo tudi dogrevanje in hlajenje 
vstopajočega zraka, s čimer 
zagotovimo primerno tempe-
raturo vpihovanega zraka tako 
v času kurilne sezone kot tudi 
izven nje. Pri pasivnih hišah je 
to lahko edini način ogrevanja 
prostorov.

rekuperatorji lokalne  
ali centralne izvedbe
Pri obstoječih zgradbah pred-
stavlja montaža sistema razvoda 
lahko nekoliko večji gradbeni 
poseg (razvod vgrajen v steno/
strop/tla) oz. neestetski videz, 
ko razvod, vgrajen v prosto-
ru, »zapiramo – skrijemo« v 
mavčno-kartonske obloge.  Zato 
se v takšnih primerih večkrat 
poslužujemo lokalnih rekupera-
torjev, katere vgradimo v steno 
posameznega prostora. Izkorist-
ki so praviloma nekoliko slabši, 
gradbeni posegi pa običajno ne-
koliko manjši, ne pa tudi cenejši. 
Rekuperatorje lahko vgradimo 
v odprtino v zunanji steni ali 
nad okno oz. v razširitveni profil 
okna. Zavedati pa se moramo 
nekaterih dejstev:

- naprava je montirana v prosto-
ru, zato je hrup lahko zelo moteč 
– posebno v nočnem času,
- toplotni izkoristek in kvaliteta 
prezračevanja sta slabša,
- kvaliteta prezračevanja je bi-
stveno slabša, ko imamo dovod 
in odvod zraka v isti točki,
- to delno popravimo z rekupera-
torji, na katere lahko priključimo 
cev za dovod ali odvod zraka, 
ali prezračujemo prostore z 
vgraditvijo parnega števila enot, 
ki z izmenjajočo smerjo zračnega 
toka dovajajo/odvajajo zrak iz 
posameznih prostorov. Toplota 
odpadnega zraka se shranjuje v 
keramičnem jedru in ta toplotna 
energija prestopi na dovajani 
zrak.

Bolj primeren in uporaben je 
centralni prezračevalni sistem 
(predvsem pri novogradnjah), 
vendar le ko je pravilno zasno-
van, strokovno izveden in redno 
vzdrževan (redna menjava 
filtrov). 

Pri odločanju in izbiri moramo 
biti pozorni predvsem na:
- pravilno projektiranje in 
strokovno izvedbo naložbe – 
reference
- toplotni izkoristek rekupera-
torjev
- porabo električne energije na 
volumsko enoto zraka
- hrupnost naprave – naprava 
naj pri običajnem obratovanju 
dela s 50 % zmogljivostjo zaradi 
manjšega hrupa (posebno ko je 
vgrajena v bivalnem prostoru)
- ali ima entalpijski izmenjeval-
nik (vračanje vlage v prostor, 
posebno važno v zimskem času, 
ko imamo zaradi ogrevanja suh 
zrak)
- dobro in do uporabnika prija-
zno regulacijo sistema.

Kaj je še pomembno vedeti pri 
prisilnem prezračevanju z reku-
peracijo? Morebitna kurišča, ki 
jih imamo v prostoru, ne smejo 
za gorenje uporabljati zraka iz 

prostora, ampak morajo imeti 
lasten dovod zgorevalnega zraka 
od zunaj.

 Z rekuperatorjem poleg 
konstantne in energetsko varčne 
izmenjave zraka še dobimo:
- zdravo bivalno klimo  
v prostorih
- izločanje cvetnega prahu v 
letnem času in PM 10 delcev v 
zimskem času
- preprečevanje prekomerne 
vlažnosti (in posledično plesni) 
v prostoru zaradi neustreznega 
prezračevanja
- preprečitev povečanja koncen-
tracije CO2 zaradi neustreznega 
prezračevanja
- ni dela z odpiranjem oken
- ni vdora mrčesa, smrada, hru-
pa zaradi zaprtih oken
- zmanjšane stroške ogrevanja 
zaradi vračanja toplote odvede-
nega zraka
- in seveda kvaliteto – komfort 
bivanja v našem prostoru, v ka-
terem je vedno svež, čist zrak.
To pa ima tudi svojo ceno, katere 
ne moremo neposredno ovre-
dnotiti.

Glede na nastalo situacijo oseb-
no energetsko svetovanje odpa-
de, lahko pa se poslužite drugih 
oblik svetovanja, ki so primerne 
nastalim razmeram:
- svetovanje po e-pošti:  
lucjan.batista@ensvet.si
- svetovanje po telefonu:  
051 690 438 – Lucjan Batista
Opišite svojo situacijo, vprašajte, 
kar vas zanima,  in poskušali 
vam bomo čimbolj celovito 
odgovoriti. 
Morda pa je ravno sedaj pravi 
trenutek, ko je na razpolago več 
časa, da razmislite o  bodočih 
ukrepih glede energetske sana-
cije svoje stavbe ali o prenovi 
ogrevalnega sistema.
Lucjan Batista, ENSVET  

prezračevanje z vračanjem  
toplote odpadnega zraka – rekuperacija

Stalno dosledno in zadostno 
prezračevanje je povezano z našo 
prisotnostjo v prostoru, z vnosom 
vseh nečistoč, ki so v zunanjem 
zraku, v prostor, kot tudi padavin, 
mrzlega zunanjega zraka in 
nenazadnje z vprašanjem varnosti. 
Torej željenega stanja ugodja 
običajno ne dosežemo. Željeno 
kvaliteto bivanja dosežemo le s 
prisilnim prezračevanjem. 
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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

 05 333 11 24 
 info@stezaj.si
 www.ajm.si

Razstavni salon AJM
Stežaj d.o.o.
Prvomajska ulica 28a
5000 Nova Gorica

 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

 notranja	
vrata

 vhodna		
vrata

 vse	vrste		
talnih	oblog

garantiramo		
najugodnejši		
nakup	izdelkov		
lip	bled

vsak	mesec	posebna	ponudba	vratnih	kril	in	podbojev		
ter	popusti	na	ostalo	blago	in	storitve.

 05 330 38 00
 040 979 058
 poslovalnica_go@lip-bled.si
 www.gross.si

Gross d.o.o.
Ulica bratov Hvalič 3
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:

 samorazlivni		
tlaki

 klasični	estrihi

 betonski	
industrijski	tlaki

 kiper	prevozi

z	vami	že	30	let

 041 719 270
 sital.tla@gmail.com

Sital, David Šinigoj s.p.
Zalošče 33a
5294 Dornberk

•	suhomontažna	dela	
z	dekorativnim	beljenjem	sten	

•	polaganje	najzahtevnejše		
keramike	velikih	formatov	

•	montaža	klimatskih	naprav		
in	prezračevanja

•	hiša	na	ključ

 040 349 037
 info@vila-soca.si
 www.vila-soca.si

Vila Soča d.o.o.
Kozana 16
5212 Dobrovo v Brdih
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potovanje  
s turistično agencijo 

Kakšne pravice ima potro-
šnik, ki je preko agencije re-
zerviral turistično potovanje 
in ga želi odpovedati zaradi 
koronavirusa ?
Pravice potrošnikov v zvezi s 
turističnimi potovanji so urejene 
v posebnem poglavju Zakona 
o varstvu potrošnikov (ZVPot). 
Glede pravice odpovedi pogodbe 
določa: ''Kadar se pred začetkom 
potovanja v kraju potovanja ali v 
neposredni bližini pojavijo neiz-
ogibne in izredne okoliščine, ki 
bistveno vplivajo na izvedbo tu-
rističnega paketa, ali neizogibne 
in izredne okoliščine, ki bistveno 
vplivajo na prevoz potrošnika v 
kraj potovanja, potrošnik lahko 
od pogodbe o paketnem poto-
vanju odstopi in je upravičen do 
povračila vseh plačil brez plačila 
kakršne koli odstopnine. V tem 
primeru potrošnik nima pravice 
zahtevati povrnitve škode.''

Za odpoved morajo torej biti 
izkazane neizogibne in izredne 
okoliščine. Ugotavljanje, ali v do-
ločenem kraju obstajajo takšne 
okoliščine, je lahko težavno in se 
presoja od primera do primera.

Vendar je zaradi razglasitve 
epidemije in sprejetih ukrepov 
vlade v Sloveniji jasno, da gre 
za takšne izredne okoliščine, 
zaradi katerih potovanje v času 
trajanja ukrepov ni mogoče. 
Turistične agencije so morale 
oziroma morajo zaradi upošte-
vanja ukrepov za preprečitev 
širjenja koronavirusa številne 
potovalne aranžmaje odpovedati 
in o tem obvestiti potrošnike. Ker 
gre za odpoved zaradi neizogib-
nih in izrednih razmer, imajo 
potrošniki pravico do povračila 
že vplačanih zneskov. Gre za za-
konsko pravico, ki ni odvisna od 
tega, ali ima potrošnik sklenjeno 
morebitno zavarovanje za riziko 
odpovedi potovanja. Agencije 
lahko namesto vračila denarja 
ponudijo tudi druge rešitve. 

Odločitev, ali bo zahteval vrnitev 
plačila ali pa sprejel ponudbo 
turistične agencije, je pravica 
vsakega potrošnika in stvar 
njegove presoje, saj mora pri tem 
upoštevati svoje osebne okoli-
ščine. 

ZVPot v 8. točki 57f. člena 
določa, da mora organizator 
potovanja vrniti potrošniku vsa 
opravljena plačila najpozneje v 
14 dneh po odstopu od pogodbe. 

Kaj če odpovemo potovanje 
v neogrožene države zaradi 
strahu pred širjenjem virusa?
Na splošno velja, da  če v kraju 
potovanja ni izrednih in neiz-
ogibnih okoliščin oziroma ni 
takih okoliščin, ki bi vplivale na 
prevoz do kraja potovanja, po-
trošnik potovanje lahko odpove 
skladno s splošnimi pogoji or-
ganizatorja. V praksi to pomeni 
plačilo odstopnine, ki je v naprej 
določena s strani organizatorja 
in je odvisna od časa do začetka 
potovanja. Ker pa so odstopni-
ne v praksi lahko zelo visoke, 
predlagamo, naj potrošniki 
zahtevajo obrazložitev višine 
odstopnine – organizator mora 
namreč poleg časa do začetka 
potovanja upoštevati tudi pri-
čakovane prihranke stroškov in 
prihodke iz nadomestne uporabe 
potovalnih storitev. Torej, ali bo 
potovalne storitve lahko prodal 
drugim potrošnikom.

Vendar glede na številne 
sprejete ukrepe držav o omejitvi 
potovanj, vstopov in izstopov 
iz posameznih držav, javnega 
prevoza ter prepovedi letalskega 
prometa potovanja iz Slovenije 
trenutno niso mogoča. Tudi če 
končna destinacija ni neposre-
dno ogrožena zaradi širjenja 
koronavirusa, potrošniki zaradi 
izrednih okoliščin ne morejo 
potovati do tja, posledično se 
uporabljajo določbe o ZVPot o 
odpovedi pogodbe zaradi neizo-
gibnih in izrednih okoliščin, po 
katerih je potrošnik upravičen 

do vrnitve vseh plačil in brez 
zaračunavanja odstopnine. 

potovanje  
v lastni organizaciji  
(ločen nakup letalske karte in 
nastanitve)

Kakšne so potrošnikove pra-
vice, če je letalsko karto kupil 
sam/preko spleta?
V tem primeru potrošnik ni 
zaščiten s pravili, ki veljajo za 
turistične pakete. Odpoved letal-
ske karte je mogoča le skladno 
s pogoji letalskega prevoznika. 
Nekatere letalske karte omogo-
čajo odpoved, druge pa ne, kar 
je po navadi odvisno od cene 
karte, potrošniki pa se za tip 
karte odločijo v času nakupa, če 
prevoznik ponuja različne vrste 
kart. Pri tem ni pomembno, ali 
gre za nizkocenovnega letal-
skega prevoznika, temveč za 
kakšen tip karte se je potrošnik 
odločil. Nekatere karte so fleksi-
bilne in je mogoče karto odpove-
dati oziroma spreminjati datum 
leta, nekatere pa te možnosti 
nimajo. Seveda so bolj fleksibil-
ne karte večinoma dražje.

Lahko pa se seveda zgodi, da 
bo letalsko karto odpovedal že 
sam prevoznik. V tem primeru 
vam mora ponuditi nadomestno 
karto ali povrniti denar.

Številne države so omejile ali 
prepovedale letalski potniški 

promet, zato letalske družbe 
večino letov odpovedujejo. V tem 
primeru so potrošniki upraviče-
ni do vračila celotne kupnine. 

Za povračilo denarja je 
odgovoren letalski prevoznik, 
potrošniki pa se po pojasnila 
in pomoč lahko obrnejo tudi na 
agencije oziroma prodajalce, pri 
katerih so kupili letalski karte. 

Kako je pri privatnih nasta-
nitvah? Na koga se lahko 
obrnemo?
Ponudniki privatnih nastanitev 
sami določajo pogoje za odpo-
ved rezervacije. Pred rezerva-
cijo morajo biti te informacije 
tudi jasno navedene. Nekateri 
ponudniki omogočajo odpoved 
kadarkoli, nekateri le do dolo-
čenega obdobja pred datumom 
rezervacije, tretji pa odstopa 
sploh ne omogočajo oziroma v 
nobenem primeru ne vračajo 
denarja. Za vračilo denarja je 
odgovoren ponudnik nastanitve, 
vseeno pa se lahko potrošniki 
obrnejo tudi na posrednike, 
kot so Booking.com, Airbnb in 
ostale spletne platforme. 
Zveza potrošnikov Slovenije 
www.zps.si 

Na ZPS so na enem mestu zbrali 
nekaj pogostih vprašanj v zvezi s 
pravico odpovedi.

koronavirus – kdaj lahko  
potrošnik odpove potovanje? 
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skoraj polovica smrtnih 
žrtev ni uporabljala  
varnostnega pasu
V letu 2019  sta na slovenskih 
cestah umrla 102 udeleženca 
cestnega prometa, od tega 29 
voznikov osebnih avtomobilov, 
10 med njimi jih ni uporabljalo 
varnostnega pasu (34 %). Med 
18 umrlimi sopotniki v osebnih 
avtomobilih jih je le 8 (44 %) 
uporabljalo varnostni pas. 
Število umrlih voznikov se je 
sicer v primerjavi z lanskim 
letom zmanjšalo – umrli so 4 
vozniki manj (– 12 %). Največje 
povečanje števila umrlih v 2019 v 
primerjavi z letom 2018 beležimo 
pri številu umrlih sopotnikov. 
Leta 2019 je umrlo 18  sopotnikov 
v osebnih avtomobilih, kar je 
kar 64 % več kot leto poprej. Med 
umrlimi  v osebnih avtomobilih 
v letu 2019 (voznik in potniki) jih 
je samo dobra polovica (57 %) 
uporabljalo varnostni pas. Naj-
bolj negativno izstopa starostna 
skupina med 25. in 34. letom 
starosti, saj je med 6 umrlimi 
vozniki in potniki v osebnih 
avtomobilih samo 1 uporabljal 
varnostni pas!

Delež pripetosti smrtnih žrtev 
med potniki (44 %) je bil za 
tretjino slabši kot pri voznikih 
(66 %). Med telesno poškodova-
nimi vozniki je bil delež pripe-
tosti boljši, saj jih je 82 % hudo 
telesno poškodovanih uporablja-
lo varnostni pas v času prome-
tnih nesreč in 94 % lažje telesno 
poškodovanih. 

dosledna uporaba 
varnostnega pasu
Dosledna uporaba varnostne-
ga pasu zmanjša tveganje za 
smrt kar za polovico, skoraj 
za toliko se zmanjša tveganje 
hudih poškodb in skoraj za 
četrtino tveganje nastanka lažjih 
poškodb tako pri voznikih kot 
pri sopotnikih na sprednjih 
sedežih. Varnostni pas tudi blaži 
posledice zaradi naletne teže 
posameznika, ki je enaka ne 
glede na sedež v vozilu. Naletna 
teža osebe z 80 kilogrami je pri 
hitrosti 50 km/h skoraj dve toni, 
pri hitrosti 90 km/h pa več kot 
šest ton.

»Sile pri trku so enake ne 
glede na to, kje sedimo v vozilu, 
zato je nujna uporaba varnostnih 
pasov tudi na zadnjih sedežih, v 
vseh vozilih in na vseh vožnjah, 
tudi  tistih najkrajših. Ob tem 
pa ne pozabimo na dosledno in 
pravilno pripetost tudi otrok v 
otroških varnostnih sedežih. 
K večji varnosti prispeva prav 
vsak posameznik, zato poskrbi-
mo, da smo med vožnjo pripeti 
vsi,« poudarja Vesna Marinko, 
v. d.  direktorice na Agenciji za 
varnost prometa.

agencija je razdelila  
10.000 informativnih gradiv
V obdobju kampanje je Agen-
cija za varnost prometa po vsej 
Slovenija razdelila preko 10.000 
informativnih gradiv, s katerimi 
so voznike spomnili na pomen 
uporabe varnostnega pasu in 
odgovornost za varnost vseh 
potnikov v vozilu. 

S kreativno kampanjo, ki so jo 
zasnovali za to akcijo, opozarja-
jo, da pripeti se pomeni preži-
veti in odveč je vsak izgovor, ki 
botruje temu, da si varnostnega 
pasu med vožnjo ne pripnemo. 
Agencija za varnost prometa 
poudarja, naj vozniki in potniki 
pred vožnjo pomislijo na varno-
stni pas in se pripnejo na vsaki, 
tudi najkrajši vožnji.

v akciji sodelujejo 
tudi najmlajši
Agencija že 15 let uspešno izvaja 
projekt Pasavček. V letošnjem 
letu je v projektu sodelovalo 
rekordno število skupin in 
oddelkov, kar 1.241, skupno pa  
preko 22.500 otrok. S projek-
tom Pasavček otroke in starše 
spodbujajo k uporabi varnostnih 
pasov ter pravilni in dosledni 
uporabi otroških varnostnih 
sedežev med najmlajšimi 
udeleženci v prometu, torej pri 
otrocih, manjših od 150 cm. Slo-
gan projekta otrokom in staršem 
jasno sporoča: Red je vedno pas 
pripet! V času akcije so z doda-
tnimi aktivnostmi v vrtcih in 
šolah spremljali pripetost otrok 
in drugih potnikov v vozilih, 
prav tako so izvajali lutkovno 
predstavo Pasavček v prometu. 
V 70 vrtcih in osnovnih šolah so 

z demonstracijskimi otroškimi 
sedeži izvajali izobraževanja s 
praktičnim prikazom pravilne 
uporabe otroških sedežev. 

delež pripetosti potnikov 
se povečuje
Večletna opazovanja na terenu 
so pokazala pozitiven trend, 
saj se je stopnja pripetosti otrok 
iz 54 % v letu 2005 zvišala na 
94 % v letu 2018. Pozitiven trend 
agencija beleži tudi pri drugih 
potnikih na zadnjih sedežih, pri 
katerih se je delež pripetosti zvi-
šal iz 68 % v letu 2016 na 78 %  
v letu 2018. 
Javna agencija RS za varnost 
prometa
www.avp-rs.si   

V mesecu marcu je potekala akcija 
Varnostni pas, ki je  opozarjala 
na pomembnost pripetosti z 
varnostnim pasom vseh potnikov 
v vozilu ter povečanju deleža 
pripetosti z varnostnim pasom. 
Dosledna uporaba varnostnega 
pasu lahko v povprečju vsako leto 
reši kar 10 življenj. 

ne razbijaj si glave z izgovori  
– uporabi varnostni pas 
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 05 333 03 03
 051 670 900
 kiaprodajang@masavto.si
 www.masavto.si

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

95€ŽE
ZA

NOVI

/mesec

POPOLNOMA NOVI

€129ŽE
ZA /mesec

285€
/mesec

€
/mesec

€
/mesec

ŽE
ZA

NOVI

115ŽE
ZA

NOVI

149ŽE
ZA

NOVI

VABLJENI V VISOKO 
KIA SUV DRUŽBO
VISOKI MODELI KIA SUV PO EKSKLUZIVNO NIZKIH CENAH

Komb. porabe goriva: 3,9 – 8,3 l/100km, emisije CO2: 103– 187 g/km, emisijska stopnja: EURO 6d Temp, emisije NOX: 0,008 - 0,0404 g/km. Cene veljajo v primeru financiranja pod pogoji akcije »KIA FOREVER«. KIA VAUU / EOM = 0 % 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, d.o.o., SKB Leasing, d.o.o. ali GB Leasing, d.o.o. pod pogoji akcije »KIA FOREVER«, ki poleg financiranja zajema tudi permanentno zavarovanje z vezavo 
za celotno obdobje trajanja financiranja. Kia Rio, Stonic, XCeed in Sportage: ponudba zajema obdobje financiranja 72 - 84 mesecev, polog 28,5 % – 32,3 % in plačilo 15 % preostanka vrednosti, EOM = 0 %, stroški odobritve 0 EUR. Reprezentativni primer izračuna za Kia akcijsko 
ponudbo Kia Stonic 1.2 gas LX Active ISG M/T: vrsta financiranja – finančni leasing; predračunska vrednost predmeta financiranja – 14.490 EUR (redna cena 17.490 EUR z že odštetim akcijskim popustom VAUU / EOM = 0 % 3.000 EUR); lastna udeležba (polog) – 30 % (4.347 EUR); 
znesek financiranja – 10.143 EUR, število obrokov – 84; mesečno plačevanje – 94,88 EUR; ter zadnji (85.) obrok – 15 % (2.173,50 EUR); stroški odobritve: 0,0 EUR; skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe – 10.143 EUR, letna obrestna mera – 0 %; efektivna obrestna mera 
– 0 % (nespremenljiva). 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. Mas Avto d.o.o., Industrijska cesta 4 F, Kromberk, Nova Gorica.

Nova 
lokacija 
v coni 
Meblo

vse	za	vaš	motor	
www.jmshop.si

•	motorji	ycf
•	skuterji	peugeot
•	rezervni	deli	
•	vulkanizerstvo

 041 788 271
 jmmotocenter@gmail.com
 www.jmshop.si

JM Jani Markočič s.p.
Industrijska cesta 5
5000 Nova Gorica 

 051 392 865
 petra.markocic@grawe.si

Petra Markočič s.p.
Ceglo 16 
5212 Dobrovo v Brdih
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Obisk Laščka je primeren 
predvsem za jesenske, pomla-
dne in zimske izlete. Na vrhu 
je skrinjica z vpisno knjigo in 
žigom. Izhodišče poti je pred 
cerkvijo v Srednjem Lokovcu, 
od tu se povzpnemo po kolo-
vozu mimo igrišča do asfaltne 
ceste, ki pelje skozi zaselek 
Novo mesto, in pot nadaljuje-
mo skozi gozd mimo zapušče-
nih domačij vse do vrha. Za 
pot, ki je nezahtevna, bomo 
porabili 1,45 ure zmerne hoje. 
Vračamo se lahko po zahodni 
strani skozi zaselek Reštela, 
kjer je zaradi novih vlak in se-
čenj v gozdu del poti nekoliko 
manj pregleden. Tistim, ki 
iščejo brezpotja, pa se ponuja 
zelo razgledna pot, ki je spe-
ljana po vzhodnem robu Če-

povanske doline in se v Reziji 
priključi na markirano pot. To 
je tudi trasa tradicionalnega 
velikonočnega pohoda na 
Lašček. Ob predhodni najavi 
pohodnikom ali naključnim 
izletnikom Kulturno turistič-
no društvo Lokovec odpre 
vrata kovaškega muzeja in 
sobo s spominsko razstavo o 
življenju in delu koprskega 
škofa v pokoju Metoda Piriha. 
Zanimivosti je še veliko in 
so prikazane skozi tematske 
razstave, ki govorijo o ljudeh 
in kraju.
www.novagorica-turizem.com
Turistična zveza TIC 
Nova Gorica   
Fotografije: arhiv TZ TIC  
Nova Gorica, Mirko Bijuklić

Lašček velja s svojimi 1071 m za 
najvišji vrh Banjške planote. Z vrha 
se nam ponuja lep razgled na Julijske 
Alpe s Triglavom, na Furlanijo in 
Julijsko krajino, na Šentviško in 
Trnovsko planoto, na jugu pa uzremo 
Tržaški zaliv, kjer bomo ob lepem 
vremenu opazili celo ladje.

pot na lašček  
skozi novo mesto



11

• 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
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Že naše babice so iskale rešitve 
za zdrav in obilen pridelek. 
Na svojih vrtovih so pridelale 
najbolj okusno zelenjavo, ja-
gode … Tudi kakšna zdravilna 
rož'ca za čaje v zimskih dneh 
je zacvetela.

Vrtičkanje, delo z zemljo in 
rastlinami je krepilo telo in 
duha. Vseh teh dobrin pa ne 
bi bilo, če jih ne bi pridelali 
z ljubeznijo. Pričeli so zgodaj 
spomladi s skrbno obdelavo 
vrta ter v njega vkopali naj-
boljše, da so zaščitili rastlino 
in njen koreninski sistem. Z 
leti je tempo življenja prisilil 
človeka, da je začel posegati v 
naravo s človeku škodljivimi 
sredstvi, vse z željo po hitri in 
večji količini pridelka, s tem 
pa zavedel človeštvo z instant 
zelenjavo brez okusa.

Naši predniki so se zanašali 
na naravo, da je za zdrav duh 
v zdravem telesu potrebno 
spoštovanje sebe, narave ter 
sočloveka. Za obilen pridelek 
pa so uporabljali naravi prija-
zna sredstva za vzgojo rastlin.

v ta namen smo razvili 
masko
MASKA® je organski izboljše-
valec tal z močnim repelentnim 
delovanjem, ki krepi korenin-
ski sistem in ščiti rastlino pred 
škodljivci, kot so bramorji, 
strune, sovke in polži.

MASKA® je na poseben način  
pridobljen proizvod, ki s svojo 
močjo deluje repelentno in 
preprečuje, da se talni ško-
dljivci lotijo podzemnih delov 
rastlin.

MASKA® zaradi svoje sestave 
zelo dobro izboljšuje strukturo 
tal in vzpostavi ravnovesje 
med vodnim in zračnim reži-
mom. Uporabljamo jo lahko 
pri pridelavi vse zelenjave 
na vrtu, pri pridelavi sadja 

ob sajenju in drevesnicah 
kot v vrtnarstvu, ob sajenju 
okrasnih čebulnic in drugih 
okrasnih rastlin.

MASKA® se preprosto vtre v 
zemljo ob prekopavanju vrta 
oz. frezanju po celi površini 
ali z vmešavanjem v sadilni 
substrat ali pa ob sajenju 
drevnin v sadilno jamo. Še 
posebej jo priporočamo sedaj 
ob sajenju krompirja, saj je 
mnogo tal okuženih od strun 
in bramorja.

MASKA® sredstvo za zaščito 
rastlin lahko kupite v  Seme-
narni, vrtnih centrih Kalia in v 
vseh dobro založenih trgovi-
nah s kmetijskim repromate-
rialom.
Agroproagro 

Z močjo narave lahko rastline 
uspešno zaščitimo pred talnimi 
škodljivci, kot so bramorji, strune, 
sovke in polži.

moč  narave  
za zaščito našega vrta

 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

pakiranje:  
1 kg

repelentno 
delovanje

proti 
škodljivcem

krepi
koreninski 

sistem
zaščiti 

rastlino
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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

 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

prezračevalni	
sistemi		

svetovanje	–dostava-montaža	–servis	toplotnih	
črpalk	Daikin	in	Mitsubishi	electric

Prodaja, montaža 
in vzdrževanje:
   toplotnih črpalk
   klimatskih naprav
   ogrevalnih sistemov

041 352 545
klimagomit@gmail.com

Dimitrij Krapež s.p.
Ozeljan 31 J

 041 352 545
 klimagomit@gmail.com

GO-MIT 
Dimitrij Krapež s.p.
Ozeljan 31j
5261 Šempas

 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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logotip_solni_objem

22. oktober 2018 8:44:32

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.

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

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

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.

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

Osnovna šola Bistra buča 
Radovica 32
8330 Metlika

 041 573 310Misenplas d.o.o.
Goriška cesta 11
5270 Ajdovščina 
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