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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 18. številka brezplačne regijske 
revije Informator365, kjer boste našli 
informacije, koristne nasvete, strokovne članke 
in predstavitve podjetij iz vaše regije. 
Informator365 izhaja v nakladi 23.000; dobijo 
ga gospodinjstva v naslednjih občinah: Nova 
Gorica, Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, 
Miren-Kostanjevica, Ajdovščina, Vipava, Brda 
in Kanal ob Soči.
Informator365 izhaja 4-krat letno (pomlad, 
poletje, jesen, zima); vsakokrat vam ga 
brezplačno prinese vaš poštar.
Celotno vsebino dobite tudi na internetnem 
portalu wwww.informator365.si.
Če bi želeli soustvarjati revijo ali predstaviti 
vaše podjetje oziroma dejavnost, vas vabimo, 
da nas kontaktirate na info@informator365.si 
ali  041 359 484.

Prijetno branje!    
Ekipa Informator365, Marko Križnič

 05 393 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
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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

• kontrola vida

• izdelava  
   in prodaja  
   korekcijskih  
   in sončnih  
   očal

pon-pet: 8:00–14:00 in 15:00–18:00

Plačaj pol očal, 
dobiš cela. 

v mesecu juniju 
velja ob ponedeljkih in petkih

 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

Aktivno ukvarjanje z glasbo, 
bodisi petje bodisi igranje in-
štrumenta, zagotovo z razvoj-
ne perspektive pomeni eno 
izmed dejavnosti, ki najbolj 
celostno vplivajo na človeka. 
Glasbena dejavnost pri otro-
cih spodbuja psihomotorični, 
miselni in čustveno-socialni 
razvoj.

Prav tako to velja za odrasle 
in za starejše, saj je celo 
življenje pomembna aktivna 
skrb za ohranjanje možga-
nov v dobri kondiciji. Torej je 
glasba koristna celo življenje. 
Da bi glasbo lahko ustvarjali 
in slišali, pa je neprecenljiv 
sluh.

ukvarjanje z glasbo je 
najboljši možganski fitnes.
Rezultati se odsevajo v 
kratkoročnih psihofizičnih 
spremembah na ravni mož-
ganskega delovanja, dolgo-
trajno ukvarjanje z glasbo pa 
vodi do anatomskih spre-
memb v človeških možganih. 
Aktivno ukvarjanje z glasbo 
bi glede na svoje pozitivne 
učinke za vsakega otroka 
moralo biti tako pomembno 
kot zdrava prehrana in redna 
telesna dejavnost. Že staro-
davne civilizacije so se tega 
dobro zavedale in v glasbi 
prepoznavale zakone delova-
nja vesolja, s katerimi lahko 
učinkujemo na posameznika 
pa tudi na celotno družbo. 
Tako so glasbo uporabljale v 
zdraviteljske in tudi izobra-
ževalne namene. V sodobni 
družbi se kljub številnim razi-
skavam, ki potrjujejo izjemno 
pozitivne učinke ukvarjanja 
z glasbo, glasbeni dejavnosti 
še vedno ne posveča dovolj 
pozornosti in časa.

Glasba je univerzalna govo-
rica. Z njo se lahko sporazu-
mevamo ne glede na starost, 
ne glede na spol, ne glede na 
kulturo, skratka ne glede na 
razlike med nami. Glasba nas 
povezuje in nagovarja naša 
čustva. Odpre vrata v čarob-
ni svet zvokov, kjer lahko 
spontano izrazimo tisto, kar 
občutimo. 
Koristi ukvarjanja z glasbo: 
- preko glasbe se učimo pre-
poznavanja in izražanja la-
stnih čustev in čustev drugih
- učimo se prilagajanja, sode-
lovanja, javnega nastopanja 
in ob tem spoprijemanja s 
stresom
- zaradi glasbe smo bolj 
vztrajni in samodisciplinirani
- glasbena dejavnost spod-
buja razvoj fonoloških, 
bralnih, pisnih, spominskih, 
prostorskih, matematičnih 
sposobnosti in sposobnosti 
koncentracije.

Zagotovo se strinjate, da 
nam ukvarjanje z glasbo 
veliko da. Da bo ukvarjanje 
z glasbo ali zgolj poslušanje 
glasbe užitek in ne napor, po-
skrbimo za sluh. Ne izposta-
vljajmo ga pretiranemu hrupu 
in če dvomimo v svoj sluh, ga 
čim prej preverimo.

kako so povezani glasba, 
sluh in demenca?
Če poskrbimo za svoj sluh, 
zmanjšamo tveganje za na-
stanek demence. To razkriva-
jo številne raziskave.

Glasba ima velik pomen v 
človekovem življenju. Tudi pri 
osebah z demenco! Posredno 
je torej zelo pomemben tudi 
sluh, ki nam omogoča po-
slušanje glasbe in tudi vseh 
drugih zvokov, med katerimi 

je za komunikacijo najpo-
membnejše, da lahko dobro 
slišimo govor.

Raziskovalec Dan Cohen 
je še pred leti delal v domu 
za starejše. Izkušnja mu je 
spremenila življenje. Kaj se 
zgodi, ko se dementnim lju-
dem predvaja glasbo, ki jim 
je všeč? Ugotovil je, da glasba 
človeka lahko poveže s seda-
njim in preteklim jazom ter 
življenjem.

Glasbe ne moremo ločiti od 
čustev. Ne spodbuja le telesa. 
Če deluje, zajame celega člo-
veka, različne dele možganov 
ter spomine in čustva, ki jo 
spremljajo. Filozof Kant je 
glasbo imenoval poživljajoča 
umetnost.

Za ljudi z demenco je lahko 
zadnji vhod v njihov um. 
Deli možganov, ki skrbijo, da 
se spominjamo glasbe in se 
odzivamo nanjo, pri Alzhei-

merjevi bolezni in drugih 
vrstah demence niso priza-
deti. Glasbeni spomin je med 
drugim jasen zaradi načina, 
kako glasba pride v možgane. 
Glasba lahko močneje vzpod-
budi več delov možganov 
kot drugi dražljaji. Da lahko 
komuniciramo in poslušamo 
glasbo, pa moramo slišati.

Poskrbite za svoj sluh, 
zmanjšajte tveganje za na-
stanek demence in uživajte 
v glasbi. Obiščite najbližji 
AUDIO BM slušni center.
Franci Urankar, AUDIO BM 

zakaj ukvarjanje z glasbo koristi možganom 
in kakšna je povezava med sluhom in demenco?

Glasba v nas lahko prebudi močna 
čustva in pomaga pri razvoju 
možganov. Glasba nas dvigne na 
noge, nariše nasmeh na obrazu in se 
dotakne čustev. Skratka, glasba nas 
osrečuje. 

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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Pa ste vedeli da ima reka 
Vipava kar 7 stalnih izvirov? 
Da, in vsi se nahajajo ravno tu 
v mestu Vipava. Glavna izvira 
reke Vipave sta Podskala in 
dvojni izvir Podfarovž, ki 
se nahajata le nekaj metrov 
stran od Glavnega trga, za 
Lanthierijevim dvorcem. Voda 
dvojnega izvira  Podfarovž 
se preliva na površje iz dveh 
ločenih špranj v nekaj metrov 
visoki skalni steni.  Najjužnej-
ši je izvir Pri kapelici, sledi iz-
vir Pod lipco, ki je zajet za vo-
dovod. Tretja skupina izvirov 
je razporejena v osrednjem 
zatrepu vipavskih izvirov. 
V južnem delu tega zatrepa 
vre voda iz številnih razpok 
in ograd pod hišo in vrtovi, 
večji izvir je tik za nekdanjim 
mlinom. Najizdatnejši izvir je 
tik pod vhodom v umetni rov 
Vipavske jame, tako imeno-
van izvir v Jami. V osrednje 
izvire Vipave, imenovane 
Podskala, se poleg omenjenih 
dveh izvirov stekajo še vode 
po dveh neprehodnih špra-
njastih rovih Za gradom. Ob 
najvišjih vodah se pojavi še 
vrsta drobnih curkov iz skal-
nih razpok nad izviri. 

Izviri reke Vipave ne pre-
sahnejo niti v največji suši in 
so dovolj močni, da je Vipava 
mogočna reka že takoj ob izvi-
ru. Temperatura vode stalnih 
izvirov je nizka in med letom 

le malo niha, od 8,5 °C  do  
10 °C, zato je v poletnih časih 
Vipava prava osvežitev. Ome-
njena reka pa je zelo znana 
tudi med ribiči, saj v njenih 
vodah živijo številne vrste rib. 

Izviri Vipave so zavarovani 
kot naravni spomenik, so del 
širšega območja naravnih 
znamenitosti ter kulturnih 
in zgodovinskih spomenikov 
Vipava. To očarljivo majhno 
mestece Vipava je povsem 
prepleteno s kraškimi izviri in 
strugami, čez katere so zgraje-
ni številni mostovi. Vipave se 
je zato prijelo ime kar sloven-
ske Benetke. 
Turistično informacijski 
center Vipava 

V zgornjem delu Vipavske doline leži 
prikupno mestece Vipava. Vipava je 
dobila ime ravno po reki Vipavi, ki 
je tukaj velika naravna znamenitost, 
saj takšne oblike izvira ne srečamo 
nikjer drugje v Evropi. Kraška voda 
prihaja na površje iz večjih razpok in 
špranj na stiku med neprepustnim 
flišem in nanj narinjenimi 
karbonatnimi kamninami, ki gradijo 
Nanos. 

7 izvirov reke vipave 
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 041 573 310Misenplas d.o.o.
Goriška cesta 11
5270 Ajdovščina 
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V času epidemije novega 
koronavirusa smo zelo hitro 
sprejeli pravilo »varnostne 
razdalje«, ki jo moramo med 
seboj ohranjati z namenom 
preprečitve širjenja bolezni.
Razumemo, da fizična var-
nostna razdalja pripomore k 
ohranjanju našega zdravja. 
Ravnamo odgovorno in smo 
tako varnejši. Enako je v 
prometu, saj ustrezna var-
nostna razdalja med dvema 
voziloma pomembno zmanj-
šuje tveganje za nastanek 
prometnih nesreč. Omogoča 
čas za predvidevanje, kaj se 
dogaja pred našim vozilom. 
Omogoča čas za reagiranje 
v primerih nevarnosti in 
pravočasno ukrepanje. Spo-
štovanje ustrezne varnostne 
razdalje pomeni spoštovanje 
do soudeležencev v prometu, 
odgovornost do drugih in do 
sebe.

varnostna razdalja in 
pravilo dveh sekund
Varnostna razdalja je pred-
pisana z Zakonom o pravilih 
cestnega prometa: »Voznik, 
ki vozi za drugim vozilom po 
istem prometnem pasu, mora 
voziti za njim na razdalji, ki 
ni manjša od razdalje, ki jo 
pri hitrosti, s kakršno vozi, 
prevozi v dveh sekundah, 
oziroma na razdalji, določeni 
s prometnim znakom.«
Za boljšo orientacijo, kakšna 
je razdalja pravila dveh se-
kund v praksi, naj voznik ob 
robu cestišča izbere orienta-
cijsko točko (tablo, predmet). 
Ko vozilo, ki vozi pred njim, z 
zadnjim delom prevozi točko, 
ki jo je voznik izbral, naj zač-
ne šteti: “Enaindvajset, dva-
indvajset.” Če ob izteku štetja 

isto točko s sprednjim delom 
vozila prevozi tudi sam, je 
varnostna razdalja ustrezna, 
sicer je premajhna.

Še posebej nujno je varno-
stno razdaljo ohranjati na 
avtocestah, kjer so hitrosti 
višje. Pri vožnji s hitrostjo 
100 km/h varnostna razda-
lja znaša vsaj 54 metrov, pri 
hitrosti 130 km/h pa vsaj 72 
metrov. Na avtocestah so za 
t. i. pravilo dveh sekund na 
nekaterih odsekih voznikom 
v pomoč tudi talne oznake 
puščic v beli barvi. Razda-
lja med dvema puščicama 
prikazuje ustrezno varnostno  
razdaljo med dvema vozilo-
ma, ki vozita s hitrostjo  
130 km/h.

Varnostna razdalja mora 
ne glede na vozne razmere 
omogočati, da lahko voznik 
zmanjša hitrost ali ustavi in s 
tem prepreči trčenje in da se 
lahko voznik, ki prehiteva, 
varno vrne na izhodiščni 
prometni pas.

število kršitev 
neupoštevanja varnostne 
razdalje narašča
Na spoštovanje ustrezne var-
nostne razdalje vozniki vse 
prevečkrat pozabljajo, kar iz-
kazuje tudi naraščajoč trend 
kršitev v obdobju 2015–2019. 
Policija je na področju kršitev 
neupoštevanja varnostne 
razdalje v letu 2015 zabeležila 
3.054 kršitev, leta 2016 3.326 
kršitev, v letu 2017 pa že 4.297 
kršitev. Trend se je v letu 2018 
nekoliko izboljšal, število 
kršitev je padlo na 3.943, a je 
leta 2019 znova poskočilo na  
kar 4.141 kršitev.  

neustrezna varnostna 
razdalja 5. najbolj 
pogost vzrok za nastanek 
prometnih nesreč
Podatki o vzrokih za na-
stanek prometnih nesreč 
izkazujejo, da je neustrezna 
varnostna razdalja med 
pogostejšimi vzroki, lani se je 
pripetilo 2.021 takšnih prome-
tnih nesreč. Delež prometnih 
nesreč kot posledica neupo-
števanja varnostne razdalje 
v zadnjem desetletju (2011–
2019) ostaja skorajda enak 
(giblje se med 10 in 11 %).

Največji delež prometnih 
nesreč zaradi neustrezne 
varnostne razdalje se pripeti 
v naseljih. Zaznan je trend 
padanja deleža v obdobju 
2011–2019, saj se je leta 2011 
zaradi tega vzroka pripetilo 
1.541 prometnih nesreč, v letu 
2019 pa 990 prometnih ne-
sreč, oziroma iz 57 % na 49 % 
glede na vrsto ceste. Sledijo 
avtoceste, kjer je trend nara-
ščajoč. Leta 2011 je bilo zabe-
leženih 346 prometnih nesreč 
zaradi neustrezne varnostne 
razdalje, najnižje število je 
bilo zaznati leta 2014 (266), 
leta 2019 pa je bilo takšnih 
že 394 prometnih nesreč. V 
deležu glede na vrsto ceste te 

številke pomenijo skok iz  
13 % (2011) na 19 % (2019).

posledice prometnih 
nesreč zaradineustrezne 
varnostne razdalje
Zaradi neustrezne varnostne 
razdalje se je na slovenskih 
cestah v obdobju 2011–2019 
pripetilo 19.119 prometnih ne-
sreč. Lažje telesne poškodbe 
je imelo 11.496 udeležencev 
prometnih nesreč, težje pa 
161. Umrle so 4 osebe.
Javna agencija RS za var-
nost prometa
www.avp-rs.si   

Vožnja na prekratki varnostni 
razdalji, največkrat povezana še z 
neprilagojeno hitrostjo ali uporabo 
mobilnega telefona med vožnjo, je zelo 
tvegana in lahko hitro vodi v nastanek 
prometne nesreče. 

ustrezna varnostna  
razdalja nas varuje
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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 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

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 
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Pravilnik o učinkoviti rabi 
energije v stavbah (v nadaljeva-
nju Pravilnik) nam dodeli  neko 
letno količino energije za ogre-
vanje  glede na faktor oblike in 
ogrevano površino stavbe. Da tej 
zahtevi ugodimo, gradimo ovoj 
stavbe iz materialov z dobrimi 
toplotno-izolacijskimi lastnostmi 
oz. stavbo »ovijemo« v toplotno 
izolacijo.

V izračunu  upoštevamo  iz-
gube toplote skozi vse elemente 
ogrevanega dela stavbe: zunanji 
zidovi, okna, streha in tla.

Da zadostimo zahtevam 
Pravilnika, da mora biti toplotna 
prehodnost skozi zunanje stene 
manjša od U <  0,28 W/m2K, kar 
v praksi pomeni, da moramo 
zidu iz kamna  debeline npr. 
60 cm, ali iz modularne opeke 
debeline 30 cm, dodati še 12cm 
toplotne izolacije v osnovni 
kvaliteti (za „osnovno kvaliteto” 
vzamemo toplotno-izolacijski 
material s toplotno prevodnostjo  
λ  ≤ 0,039W/mK). Seveda je to 
zakonski minimum, zato je večja 
debelina izolacije samo plus, ki 
pa v končni ceni investicije ne 
predstavlja občutnega doda-
tnega stroška  (vsak dodatni cm 
izolacije podraži fasado cca 2 %).  

EKO sklad pa v razpisnih 
pogojih za nepovratne spodbude 
predpisuje razmerje med toplo-
tno prevodnostjo (λ) in debelino 
(d) toplotne izolacije:  λ/d ≤ 0,230 
W/(m2K). Pri osnovni kvaliteti 
znaša debelina izolacije 17 cm, 
ta pa je ustrezno tanjša, ko je 
kvaliteta izolacije boljša, tako da 
dosežemo enak učinek izolativ-
nosti. Za sisteme kontaktno-izo-
lacijskih fasad so dovoljeni le fa-

sadni sistemi, ki imajo evropsko 
tehnično oceno (ETA).

Načeloma dajemo izolacijo 
zunaj, le ko je to neizbežno, tudi 
na notranji strani. V kolikor 
izoliramo zidove zunaj, se nam 
ogrevalna toplota akumulira v 
zidu, s tem vzdržujemo topel in 
suh zid in tako prispevamo h 
kvalitetnem ugodju v prostoru. 
Prostor se sicer ogreva dalj časa, 
se pa tudi dalj časa ohlaja. 

Po zahtevah Pravilnika mora 
biti toplotna prehodnost stropa 
proti neogrevanemu podstrešju 
ali strehe v mansardi manjša 
od U <  0,20 W/m2K, kar običaj-
no dosežemo z 20 cm debelo 
izolacijo. Optimalna debelina 
izolacije pa je 25–30 cm, saj s tem 
poleg majhnega prehoda toplote 
navzven v hladnejših mesecih 
rešimo tudi problem pregrevanja 
podstrešja v poletnih mesecih. 
S tem zadostimo tudi pogojem v  
razpisih EKO sklada, kjer je zah-
tevano razmerje med toplotno 
prevodnostjo (λ) in debelino (d) 
toplotne izolacije:  λ/d ≤ 0,140 W/
(m2K). Pri osnovni kvaliteti tako 
znaša debelina izolacije 28 cm in 
seveda ustrezno manj, ko je kva-
liteta izolacije boljša. Obenem 
s takšno izvedbo preprečimo 
zimsko taljenje snega na strehah 
ter z njim povezano zaledenitev 
ob napušču in morebitno zama-
kanje skozi kritino. 

Pri izolaciji stropa ali strehe 
moramo zelo paziti, da ne pride 
do nepravilne namestitve folij. 
Veliko pozornost pri polaganju 
folij moramo posvetiti tudi spo-
jem (ob zidovih, prebojih ipd.), 
saj nestrokovna in malomarna 
izvedba v veliki meri vpliva na 

kvaliteto izolacije in s tem izgu-
bo toplote. Če polagamo izolacijo 
v dveh plasteh, položimo eno 
prečno na drugo in tako izniči-
mo morebitno uhajanje toplote 
skozi špranje.

Po Pravilniku sme biti toplo-
tna prehodnost tal na terenu in 
tal nad neogrevanim prostorom: 
U < 0,35 W/m2K (talno ogrevanje 
in tla nad zunanjim zrakom:  
U < 0,30 W/m2K). To vrednost, 
dosežemo z izolacijo v debelini 
10–15 cm. Ker smo tu največkrat 
omejeni z svetlo višino prosto-
rov, se debelina izolacije pač 
prilagaja tem omejitvam, da 
zadostimo pogojem v razpisih 
EKO sklada, kjer je zahtevano 
razmerje med toplotno pre-
vodnostjo (λ) in debelino (d) 
toplotne izolacije:   
λ/d ≤ 0,280 W/(m2K). Pri osnovni 
kvaliteti tako znaša debelina izo-
lacije 14 cm in seveda ustrezno 
manj, ko je kvaliteta izolacije 
boljša. V kolikor delamo tlake 
z lahkim toplotno-izolacijskim 

betonom (v kombinaciji z izola-
cijskim materialom), je debelina 
betona pač ustrezno prilagojena 
zahtevam. 

K ovoju stavbe spada tudi 
stavbno pohištvo. Po Pravilniku 
sme biti toplotna prehodnost  
energetsko učinkovitih oken 
od U ≤1,30 W/m2K. Zahteve EKO 
sklada pa so: leseno stavbno po-
hištvo s toplotno prehodnostjo 
UW ≤ 1,1 W/m2K, vgrajeno trojno 
zasteklitvijo in z energijsko učin-
kovitim distančnikom. Tesnjenje 
med konstrukcijo in okvirjem 
mora biti izvedeno po načelu 
tesnjenja v treh ravneh, kot je 
opredeljeno v smernici RAL za 
načrtovanje in izvedbo vgradnje 
zunanjega stavbnega pohištva.
Več informacij glede racional-
ne rabe in obnovljivih virov 
energije dobite v vaši svetovalni 
pisarni ali  na spletni strani 
www.ekosklad.si. 
Lucjan Batista, ENSVET  

toplotna izolacija 
ovoja stavbe

Zunanji ovoj stavbe nas ščiti  pred 
padavinami, vlago, nizkimi ali 
visokimi temperaturami, sončnim 
sevanjem in hrupom. Da dosežemo 
optimalne rezultate vseh teh zahtev, 
moramo samo izvedbo pravilno 
in strokovno načrtovati in seveda 
brezhibno izvesti.
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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

 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
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• izdelava fasade z grafitnim stiroporom  
in vrhunskimi materiali zero nemškega 
proizvajalca

• polaganje najzahtevnejše  
keramike velikih formatov

• suhomontažna dela  
z dekorativnim beljenjem sten

• hiša na ključ

 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

 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

Vila Soča d.o.o.
Kozana 16
5212 Dobrovo v Brdih

 040 349 037
 info@vila-soca.si
 www.vila-soca.si
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Nekaj idej, kaj dodati v vodo, da 
bo še bolj okusna in osvežilna:
- rezine jagode, zmečkane jagode 
in meta
- rezine bio pomaranče, rezine 
olupljenega ingverja
- ohlajen sadni čaj z dodatkom 
zamrznjenih gozdnih sadežev
- ohlajen zeleni ali zeliščni čaj z 
limoninim sokom
- rezine bio limone, limonin sok 
in meta
- rezine bio limone in rezine 
kumare
- rezine olupljenega ingverja, 
limonin sok in meta

Izbrane sestavine dobro 
umij, po potrebi olupi, nareži in 
namoči v vrču vode, dodaj nekaj 
kock ledu in shrani v hladilniku. 
Tako bo lepo ohlajena osvežitev 
vedno pri roki. Z dodatki lahko 
napolniš tudi bidon in vodo eno-
stavno dolivaš, ko je zmanjka. 
A v nekaj urah vsebino bidona v 
celoti zamenjaj, saj bodo sestavi-
ne izgubile okus, prav tako pa se 
lahko, če jih boš imel v bidonu 
predolgo, v vodi razvijejo neže-
leni mikroorganizmi. Bidon vsak 
dan dobro umij z detergentom!

Jagodičevje, limono, ingver ali 
meto lahko tudi z vodo zamrzneš  
v ledene kocke in jih imaš vedno 
na voljo v zamrzovalniku. Če 
želiš potešiti željo po sladkem, 
v pijači raztopi žlico medu. A 
pazljivo pri količini in naj to 
ne bo stalna praksa! Če izbereš 
ustrezen bidon, vodo lahko vza-
meš s seboj tudi na pot, v šolo ali 
službo. 

voda na poti? da, z 
ustreznim bidonom!
Izbire je na trgovskih policah 
veliko, a velikost prilagodite svo-
jim potrebam, barvo in obliko 
svojemu okusu, glede materiala 
pa več preberite v nadaljevanju.

plastika
Plastični bidoni so na voljo v 
mnogih oblikah, barvah in ma-
terialih, so poceni, enostavni za 
uporabo in čiščenje. A potrebno 
jih je menjati enkrat letno, saj 
zaradi izpostavljenosti visokim 
temperaturam v pomivalnem 
stroju plastika rada napoka, na-
stali biofilm pa povzroči migraci-
jo neželenih snovi v tekočino.

nerjavno jeklo
Bidoni iz nerjavnega jekla so 
odlična alternativa plastiki. 
Nerjavno jeklo ob dolgotrajnej-
šem stiku z vodo ne porjavi, niti 
ni bojazni za migracijo nevarnih 
snovi v tekočino. Taki bidoni 
so varni za uporabo v pomival-
nem stroju ter z njih enostavno 
odstranimo biofilm z uporabo 
detergenta. Pazljivi moramo 
biti v vročih dneh, saj se bidon 
hitro segreje, prav tako vanj ne 
smemo vlivati prevroče tekočine, 
saj jo bo nemogoče zaužiti. 

aluminij
Ob nakupu bidona lahko alumi-
nijaste hitro zamenjamo za tiste 
in nerjavnega jekla. Aluminij 
reagira s kislino (npr. če namesto 
vode nalijemo limonado), zato so 
v notranjosti večinoma prevle-
čeni z epoksi smolo, ki vsebuje 

bisfenol A. Ob padcu se lahko ta 
plast hitro poškoduje in tekočina 
reagira direktno z aluminijem. 
Aluminijastih bidonov se zato 
kljub dobremu izgledu in majhni 
masi raje izogibajte.

steklo
Steklo je inerten material, ki ima 
minimalno interakcijo z vodo, 
je manj podvržen biofilmu in 
enostaven za čiščenje v pralnem 
stroju. Problem pri čiščenju 
predstavlja le ozko grlo stekleni-
ce, zaradi katerega je težje ročno 
z detergentom oprati steklenico. 
Popolnoma ga lahko reciklirajo, 
zato je z okoljskega in zdravstve-
nega vidika najprimernejša 
rešitev.

Pomanjkljivost steklenic pa 
je v tem, da se hitro razbijejo, so 
tudi relativno težke in zato manj 
primerne za prenašanje v torbici 
ali nahrbtniku. Primernejše so 
za uporabo npr. v pisarni.

zps nasvet
1. Izogibajte se plastičnim in alu-
minijastim bidonom, izbiro med 
nerjavnim jeklom in steklom pa 
prepuščamo vam. Odločitev je 
odvisna od načina uporabe in 
želje posameznika.
2. Vsak bidon vsaj enkrat meseč-
no temeljito operite z detergen-
tom in krtačo, vsakodnevno pa 
mu privoščite kopel v pomival-
nem stroju in pazite, da vam 

ne pade iz rok. Vsaka posoda 
oziroma embalaža ima tudi svoj 
ogljični odtis, zato je za pitje 
seveda najboljša izbira voda ne-
posredno iz pipe ali pitnika, ki je 
tudi najbolj sveža in hladna.

Ali ste vedeli, da plastična 
embalaža od vode ni za po-
novno uporabo?
Večina plastenk, v katerih ja 
pakirana voda na policah, je 
narejenih iz plastike z oznako 
#1 ali PET. Ponovna uporaba le 
teh ni priporočljiva, saj se kljub 
temeljitemu izpiranju znotraj 
plastenke hitro in enostavno 
ustvari biofilm. Bakterije se ob 
daljši uporabi in shranjevanju 
na toplem, v vročem avtu ali 
nahrbtniku hitro namnožijo in 
omogočijo neželenim kemi-
kalijam migracijo iz plastike v 
tekočino.
Zveza potrošnikov Slovenije 
www.zps.si 

Ti navadna voda ne paše? Nič hudega, 
z malo domišljije jo lahko spremeniš v 
okusno pijačo z minimalno energijsko 
vrednostjo, ki te bo odžejala – pa še 
okus bo dober! Nekatere sestavine 
imaš najbrž na zalogi v hladilniku, 
kaj morda raste na vrtu pri mami, 
za kakšno bolj eksotično pa skoči v 
lokalno trgovino. 

navadna voda z okusom iz domače kuhinje? 
zakaj pa ne!
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 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

• 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

 031 276 171  
 info@drvamatija.si
 www.drvamatija.si

Carpinus d.o.o. 
Krvavi Potok 31
6240 Kozina   

prodaja in dostava drv  
ter peletov na vaš dom

okna      I    vrata   I   senčila
windows     doors          shades

Že 30 let 

boljši 
pogled 
na svet.

www.ajm.si

JUBILEJNI POPUST !
na okna in vrata. 

Samo od 8. do 13.6!

- 30% 

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

Razstavni salon AJM
Stežaj d.o.o.
Prvomajska ulica 28a
5000 Nova Gorica
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sadilna razdalja
Pomembna je izbrati av-
tohtone sorte paradižnika. 
Domače, na naše okolje pri-
lagojene sorte so nemalokrat 
primernejše od uvoženih. Ko 
kupujemo, izbiramo odporne 
sorte, ki so večinoma hibri-
di, in češnjeve paradižnike. 
Odpornost proti boleznim po-
meni le zmanjšano možnost 
za okužbo, ne imunosti na 
bolezen. Najmanj odporne so 
sorte z velikimi plodovi, kot 
je priljubljeno volovsko srce. 
K vzdrževanju zdravih rastlin 
pripomore tudi razdalja med 
rastlinami, ki naj bo vsaj  
70 cm. Zelo pa je dobrodošla 
tudi streha nad paradižni-
kom. Tako še dodatno poskr-
bimo, da ostanejo rastline 
suhe. Pozorni moramo biti 
tudi ne zalivanje pri tleh in 
ne po listih. 

plodovke rabijo 
dognojevanje
Poleg gnojenja je pomembno 
tudi dognojevanje, saj plo-
dove s paradižnika obiramo 
zelo dolgo, vse do jeseni, 
kar velja tudi za papriko, 
bučke, kumare, jajčevce. Za 
dognojevanje uporabimo 
tekoče organsko gnojilo iz 
morskih alg Bio Plantella Vrt. 
Morske alge so zelo hranilne 
in vsebujejo veliko narav-
nega kalija. Kalij zagotavlja 
čvrstost rastlin in poskrbi za 
dober in kakovosten pridelek. 
Ko je paradižnik v polni rasti 
in redno cveti ter tvori plodo-
ve, ga dognojujemo enkrat 
tedensko. Paradižnika ne 
zalivamo, ker potem naredi 
le plitev koreninski sistem. 
Ampak ga namakamo na 3 
dni z večjo količino vode, ki 

prodre globlje v zemljo. To 
velja tudi za ostale plodovke 
in kapusnice. 

oblikovanje rastline 
Pri paradižniku je pomemb-
no odstranjevanje spodnjih 
listov, zalistnikov in krajšanje 
vrha. Ko se rastlina dobro 
razvija in ima cvetne nastav-
ke, je čas, da odstranimo vse 
spodnje liste do prve veje s 
cvetnimi nastavki. Zalistni-
ke sproti odstranjujemo pri 
visokem paradižniku, da je 
boljša prehranjenost rastli-
ne. Puščamo jih pri nizkem, 
grmičastem paradižniku, saj 
bo tako več plodov. 

glivične okužbe
Ob vlažnem vremenu in rosi 
se na spodnji strani peg obli-
kuje umazano bela plesniva 
prevleka. Na steblu se poja-
vljajo temne pege elipsaste 
oblike, na zelenih plodovih 
pa opazimo temnejše vdrte 
pege. Plod je neužiten in brez 
vsake vrednosti. Poleg plesni 
se lahko pojavi še pegavost, 
pepelovka, siva plesen … Za 
ekološko zaščito in dvig imu-
nosti uporabljamo pripravek 
iz njivske preslice Bio Plan-
tella Vital, s katerim rastline 
škropimo enkrat tedensko in 
obvezno po vsakem moč-
nejšem dežju. Bolezni se 
najhitreje širijo v vlažnem in 
toplem okolju. 

škropljenje preko listov
Posamezna hranila doda-
jamo, če smo prejšnja leta 
opazili pomanjkanje ali goji-
mo določene skupine rastlin. 
Tako recimo vse plodovke 
potrebujejo veliko kalcija za 
uspešno rast. Škropiti zač-

nemo že od prvega cvetenja 
dalje s sredstvom Bio Plan-
tella Kalcij za paradižnike, 
in sicer 4 ml/1l vode. Nato s 
škropljenjem nadaljujemo na 
2–3 tedne. Pri pomanjkanju 
opazimo zmanjšano čvrstost 
listov in črnino okoli plodove 
muhe, ki lahko preraste v 
gnitje. Posebnost pri sredstvu 
je ta, da poleg naravnega 
kalcija vsebuje tudi aminoki-
sline, kar zvišuje odpornost 
rastlin. Bor je eden izmed 
mikrohranil, ki ga najpogo-
steje pogrešamo v slovenski 
zemlji, zato ga dodajamo 
foliarno vsem rastlinam s 
škropljenjem sredstva Plan-
tella Tekoči Bor, in sicer  
2,5 ml/1l vode. Pomanjka-
nje se kaže v zakrneli rasti 

vršičkov in pokanju plodov. 
Z dognojevanjem začnemo že 
pri sajenju in ponovimo vsaj 
3 krat med rastno sezono. Do-
gnojevanje s sredstvom Plan-
tella Tekoče železo začnemo 
v primeru pojava bledice – 
razbarvanja na rastlinah, in 
sicer 5 ml/1l vode. 
Plantellini strokovnjaki  
                  

Ker paradižnik obilno rodi in to 
vse do jeseni, namenimo veliko 
pozornosti in skrbi temu velikanu. 
Posebej v deževnem vremenu se 
lahko pojavi veliko težav. Kako se 
lahko temu ognemo?

paradižnik 
potrebuje pozornost
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1. Neo – Alfa  edinstven 
biocidni insekticid
(z najnovejšo – najsodobnejšo 
formulo)
 Z ustrezno zaščito lahko 
poskrbimo za zatiranje letečih 
in plazečih insektov, kot so 
muhe, komarji, ose, sršeni, 
pajki, mravlje, ščurki …
Razredčenega z vodo raz-
pršimo na površine, kjer se 
nahajajo insekti.
V naravi človeka je, da si obli-
kuje življenjski prostor in hkrati 
ohranja visoko raven higiene in 
čistoče. 

Lastnosti:  
- Neo – Alfa vsebuje aktivno 
snov, ki sproži hitro začetno 
delovanje ter jo ohranja vsaj  
12 tednov
- Neo – Alfa je brez vonja in ne 
pušča madežev 
- Neo – Alfa  je uporabna v 
zaprtih prostorih (v kuhinji, 
pralnici, gostinskih obratih, 
hotelih, bolnicah, hlevih ...)  
in zunaj (na gostinskih tera-
sah, kot zaščita fasade pred 
insekti …).

2. Neo – Starr*Plus insekti-
cid v  prahu (edini s 3 aktivni 
snovmi)
Posteljni zajedavci oz. steni-
ce, uši, bolhe, molji, ščurki, 
srebrne ribice in drugi plazeči 
insekti, katerim lahko enostav-
no naredimo konec. 
Lastnosti: 
- Neo – Starr* Plus je v priročni 
embalaži za hitro uporabo pri 

zatiranju plazečih insektov, za 
domačo in profesionalno rabo
-Neo – Starr* Plus insekticid s 
širokim spektrom delovanja, 
izjemna učinkovitost s podalj-
šanim delovanjem
-Neo – Starr* Plus je učinkovit 
tudi proti osam in sršenom ter 
njihovim gnezdom.
Agroproagro 

Prihajajo najlepši dnevi v letu. Na 
žalost pa nam vsako leto mrčes 
z svojo nadležnostjo pokvari 
razpoloženje. Predstavili vam 
bomo 2 rešitvi v boju proti mrčesu:

zaščita našega doma in vrta

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

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