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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 19. 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.

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

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

 041 775 730
 saratr@amis.net 
 www.ki-ryu.com

Karate klub Ki-Ryu
Bazoviška ulica 4
5000 Nova Gorica

karate klub ki-ryu nova gorica
vpis novih članov od 15.09.2020

karate:

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

OŠ Dornberk
tor., čet. | 17:00-18:00

OŠ Dobrovo
tor., pet. | 14:45-15:30

tai chi chuan:

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

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

Glasbena šola Nova Gorica
čet. | 09:30-11:00

 

 

 

 

• kontrola vida

• izdelava  
   in prodaja  
   korekcijskih  
   in sončnih  
   očal

pon-pet: 8:00–14:00 in 15:00–18:00

do 80% popust  
na sončna očala 

akcija velja do 30.09.2020

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

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

Helen Keller, ki  je bila gluho-
slepa ameriška pisateljica in 
borka za pravice gluhoslepih 
je dejala: »KO IZGUBITE SlUH, 
IZGUBITE STIK Z lJUDMI.« 
Zaradi njenega poguma, moči 
in izjemne osebnosti je veliko 
ljudi spremenilo in izboljšalo 
svoje življenje.

kaj je dobro vedeti o sluhu
Sluh omogoča komunikacijo 
in prepoznavanje glasov, ki 
sestavljajo bistven del našega 
vsakdana. Izguba sluha velja 
za težjo prizadetost kot izgu-
ba vida, kajti slušni kanal je 
glavni vir pridobivanja infor-
macij. Izguba sluha človeka 
tudi bolj osami. Uho, ki nam 
omogoča sluh, nenehno upo-
rabljamo. Njegovo delovanje 
se nam zdi samoumevno in o 
njem sploh ne razmišljamo. 
Svet, v katerem živimo, je 
svet slišečih. Prilagojen je 
ljudem, ki dobro verbalno ko-
municirajo. V primeru težav 
s sluhom nastopi vrsta težav, 
če si naglušna oseba to prizna 
ali ne.

naglušnost
Naglušnost je navzven nevi-
dna, njene posledice pa so 
vse prej kot zanemarljive. Na-
glušnost bistveno omeji naše 
možnosti pri vključevanju v 
družbo. Naglušnost običajno 
močno oteži sporazumeva-
nje z okolico, ljudi vodi v 
socialno izolacijo, depresijo, 
poveča pa se tudi tveganje za 
demenco. Okvara sluha lahko 
nastane kjerkoli na slušni 
poti, od zunanjega ušesa 
do možganskih centrov, ki 
procesirajo zvočne dražljaje. 
Nekatere primere naglu-
šnosti je mogoče odpraviti z 

zdravljenjem ali operativno. 
Največkrat, predvsem pri 
zaznavni naglušnosti, pa je 
slušni aparat edina pot.

V večini primerov se 
naglušnost razvija počasi – 
včasih več let. Žal se tega, 
kako pomembno je slišati, 
zavemo šele takrat, ko težave 
s sluhom začnejo ovirati naš 
vsakdanjik.

Po podatkih Svetovne zdra-
vstvene organizacije je na 
svetu več kot 500 milijonov 
ljudi z okvaro sluha. V Evropi 
se blaga okvara, torej izguba 
sluha na ravni vsaj 25dB, 
pojavlja pri 16 % odraslih 
v starosti od 18 do 85 let. V 
Sloveniji je 10 % oseb z okva-
ro sluha, od katerih jih ima 
samo malo več kot tretjina 
okvaro sluha tudi dejansko 
izmerjeno. Med najpogostejša 
vzroka za nastanek naglušno-
sti sodita hrup in staranje.

S podaljševanjem življenj-
ske dobe se je povečal tudi 
delež ljudi s starostno izgubo 
sluha (naglušnostjo). Po-
dobno kot s sluhom je tudi z 
očmi, ko na sredini našega 
življenja že večinoma potre-
bujemo vsaj očala za branje. 
Za dober vid poskrbimo, kaj 
pa za dober sluh?

boljše slišati ni več 
nemogoče
V povezavi s tehnološkim 
napredkom je sluh omogočen 
skoraj vsem, ki imajo okvaro 
tega čutila, saj so na voljo 
zelo zmogljivi slušni aparati. 
Večina naglušnih oseb si z 
uporabo slušnih aparatov 
močno izboljša svoje življenje 
in tudi življenje svojcev ter 
prijateljev. Uporaba slušnih 
aparatov je povezana z 

zmanjšanjem jeze, frustracij, 
paranoje in splošnim izbolj-
šanjem čustvene stabilnosti.

Za ugotovitev, kako je s 
stanjem našega sluha, je 
potrebno narediti meritev 
sluha z avdiometrom. Če se 
ugotovi trajna naglušnost, bo 
zdravnik specialist otorinola-
ringolog, v koliko so izpol-
njene medicinske indikacije, 
predlagal slušne aparate 
in do cenovnega standarda 
strošek plača zdravstvena 
zavarovalnica. 

Kje najhitreje opraviti me-
ritev sluha? Na meritev sluha 
lahko pridete v vam najbližji 
AUDIO BM slušni center. 
Brezplačno vam ga bo izmeril 
strokovno usposobljen slušni 
akustik. Če potrebujete slušni 
aparat, vam bo strokovno 
svetoval in slušne aparate 
tudi predstavil. V AUDIO BM 
zagotavljamo brezplačno 

testiranje in veliko izbiro 
slušnih aparatov. Za slušne 
aparate sprejemamo naročil-
nice iz vseh ORl ambulant. 
Za rezervacijo termina in 
dodatne informacije vas pro-
simo, da nas pokličete.
Franci Urankar, AUDIO BM 

sluh nas povezuje in osrečuje

Prvo razvito človeško čutilo je sluh. 
Že v materinem trebuhu slišimo na 
primer mamin utrip srca in pomirjujoč 
glas. Sluh je od začetka do konca 
življenja eden najpomembnejših poti 
do drugih ljudi. 

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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Krožno nezahtevno pot na 
Globočak lahko začnemo na 
Kambreškem ali na Srednjem. 
Iz obeh vasi do vrha vodi 
označena planinska pot. Na 
Kambreškem se pot začne 
v bližini spomenika NOB, 
kjer nas oznaka za Globočak 
usmeri na stransko cesto, 
ki se vzpenja skozi vas. 
Nad vasjo pot nadaljujemo 
po travnatem kolovozu do 
planinske table in sledimo 
oznakam do vrha. Če si za 
izhodišče vzamemo Srednje, 
pot začnemo na začetku vasi. 
Od tu nas oznake vodijo na 
ozko vzpenjajočo se asfaltira-
no cesto. Na ovinku zavijemo 
desno na markirano pešpot, 
ki se po zložnem delu začne 
zmerno vzpenjati skozi gozd 
in nas privede na glavni 

greben Globočaka, kjer se pri-
ključi pot iz Kambreškega. Na 
vrhu Globočaka je spominsko 
obeležje in vpisna skrinjica z 
žigom in vpisno knjigo.

Ob poti in na samem vrhu 
lahko opazujemo ostaline iz 
prve svetovne vojne: kaver-
ne, jarke, korita, zbiralnike 
za vodo. Na Kambreškem si 
ob predhodni najavi lahko 
ogledamo lukčevo hišo, v 
kateri je kuhinja z ognjiščem, 
proglašena za lokalni etno-
loški spomenik. Pod vasjo se 
lahko osvežimo v tolmunih 
reke Idrije. Na cesti proti 
Ročinju pa uzremo 29-metrski 
nestalni slap Savinka. 
Turistično informacijski 
center Kanal 

Globočak, 809 m visok vrh v pogorju 
Kanalskega Kolovrata, je bil v času 
soške fronte eden pomembnejših 
utrjenih italijanskih vrhov na 
grebenu Kolovrata, ki je nudil dobro 
razgledišče na dolino Soče in Banjško 
planoto. 

krožna pot na globočak 
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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

 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

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

 05 393 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

 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
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Cilji javnega poziva so:
·  zmanjševanje energetske 
revščine v gospodinjstvih soci-
alno šibkih občanov,
·  povečanje energijsko učinko-
vitost stavb,
· izboljšanje socialni status in 
življenjske pogoje vseh članov 
gospodinjstva,
· prispevek k zmanjševanju 
onesnaženosti zraka in
·  ozaveščanje občanov o po-
menu učinkovite rabe energi-
je.

Nepovratna finančna spodbu-
da je lahko dodeljena za inve-
sticije v naslednje ukrepe:
· toplotna izolacija strehe  
in/ali stropa proti neogrevane-
mu prostoru,
· toplotna izolacija zunanjih 
sten,
· vgradnja energijsko učinkovi-
tih oken in/ali vhodnih vrat,
· zamenjava neučinkovitega 
sistema priprave tople vode z 
grelnikom vode s sprejemniki 
sončne energije,
· zamenjava neučinkovitega 
sistema priprave tople vode 
z grelnikom vode s toplotno 
črpalko,
·  vgradnja lokalnega prezra-
čevanja z vračanjem toplote 
odpadnega zraka.

Za posamezno vrsto ukrepa 
so predpisane tehnične zahte-
ve (debeline izolacije, toplotna 
prehodnost, energijska učin-
kovitost …), ki so navedene v 
samem razpisu.

Nepovratna finančna 
spodbuda je lahko dodeljena 
le za investicije v ukrepe, ki 
se bodo začele izvajati po 
podpisu pogodbe, katera se na 

podlagi izdane odločbe sklene 
med vlagateljem, izvajalcem 
posameznega ukrepa in Eko 
skladom, j.s.

Na javni poziv lahko kandi-
dira vsaka fizična oseba/vla-
gatelj, ki izpolnjuje naslednje 
pogoje:
· je polnoletni državljan RS 
(Republike Slovenije) s stalnim 
prebivališčem v RS;
· ima prijavljeno stalno 
prebivališče in dejansko živi 
na naslovu stavbe, kjer se bo 
investicija izvajala;
· je bil zadnjih 9 mesecev 
pred vložitvijo vloge ter je na 
dan vložitve vloge prejemnik 
denarne socialne pomoči ali 
varstvenega dodatka po pred-
pisih RS, ki urejajo socialne 
transfere;
· je vlagatelj sam ali skupaj 
z enim oz. več družinskih 
članov, ki so navedeni v Od-
ločbi Centra za socialno delo o 
priznanju pravice vlagatelja do 
denarne socialne pomoči ali 
varstvenega dodatka, lastnik 
ali solastnik vsaj do ½ eno- oz. 
dvostanovanjske stavbe ali 
etažni lastnik ali solastnik vsaj 
do ½ stanovanja v dvosta-
novanjski stavbi, kjer se bo 
izvedel projekt, oz. živi z njimi 
v skupnem gospodinjstvu.

Predmet nepovratne finanč-
ne spodbude je eno- ali dvo-
stanovanjska stavba oziroma 
stanovanje v dvostanovanjski 
stavbi, zgrajeni pred 31.12.1967, 
je legalna in se lahko upo-
rablja. Nepovratna finančna 
spodbuda je lahko dodeljena 
le za dele predmetne stavbe, 

katerih namembnost je stano-
vanjska.
Izpolnjevanje zgoraj navede-
nih pogojev  vlagatelj izkazuje 
z obveznimi prilogami, ki so 
navedene v pozivu.
Prijavni obrazec lahko vlaga-
telj brezplačno pridobi: 
· osebno na naslovu Eko sklad, 
j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 
ljubljana v času uradnih ur 
· osebno na vseh območnih 
enotah Centrov za socialno 
delo (CSD) v času uradnih ur 
· na podlagi poslanega zapro-
sila za obrazce na e-naslov 
zero500@ekosklad.si 

Vlagatelj se lahko prijavi na 
javni poziv od dneva objave v 
Uradnem listu Republike Slo-
venije do porabe sredstev, ven-
dar ne kasneje kot 31.12.2020.
Vloge, prispele na javni poziv, 
se bodo odpirale po vrstnem 
redu prispetja vlog.

Višina nepovratne finančne 
spodbude znaša 100 % upravi-
čenih stroškov projekta, ven-
dar ne več kot 9.620,00 EUR z 
DDV. Točna višina spodbude se 
določi s tripartitno pogodbo in 
sicer na podlagi predračuna za 
izbrani ukrep.

V izvajanje javnega poziva 
bodo vključeni tudi neodvi-
sni energetski svetovalci, ki 
delujejo v okviru energetske 
svetovalne mreže ENSVET pre-
ko naslednjih aktivnosti: 
· informiranje potencialnih 
vlagateljev o možnostih prijave 
na javni poziv, 

· svetovanje potencialnim 
vlagateljem pri izboru ukrepov 
učinkovite rabe energije, 
· pomoč vlagateljem pri prijavi 
na javni poziv.

V času izvajanja projektov, 
energetski svetovalci poleg 
predhodnih, vmesnih in konč-
nih ogledov po potrebi opravijo 
tudi kontrolne oglede z name-
nom zagotovitve namenske 
rabe sredstev oz. preveritve, 
da se projekti izvajajo skladno 
z zahtevami, ki so določene v 
javnem pozivu. 

Rok za zaključek projekta je  
6 mesecev od datuma sklenitve 
tripartitne pogodbe. 
Podlaga za predložitev zaklju-
čene dokumentacije je končno 
poročilo o izvedbi projekta s 
strani energetskega svetovalca, 
na  podlagi katerega Eko sklad 
pozove vlagatelja k predložitvi 
dokumentacije o zaključku iz-
vedbe posameznega ukrepa. 

 Eko sklad, j.s. ima pravico 
kadarkoli v obdobju od oddaje 
vloge do 5 let po izplačilu spod-
bude z ogledi, preverjanjem 
dokumentacije ali na drug 
način preveriti pravilnost in 
skladnost projekta.

Vse podrobnosti so navede-
ne v samem razpisu, dodatne 
informacije pa lahko dobite v 
svetovalnih pisarnah ENSVET 
in na Centrih za socialno 
delo.
Lucjan Batista, ENSVET  

subvencije socialno šibkim občanom  
za energetsko sanacijo stavb

Predmet javnega poziva (subvencij) 
ZERO 500 so nepovratne 
finančne spodbude socialno 
šibkim občanom, ki bivajo v 
gospodinjstvih z nizkimi prihodki, 
za investicije v ukrepe večje 
energetske učinkovitosti eno- ali 
dvostanovanjskih stavb.
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Ugodni krediti in subvencije, 
tudi do 100 %, so na voljo 
tudi prejemnikom redne de-
narne pomoči ali varstvenega 
dodatka.

Preden se lotite menjave 
oken, izolacije strehe ali na-
kupa električnega avtomobi-
la, obiščite spletno mesto Eko 
sklada in preverite, za kaj vse 
lahko dobite ugoden kredit 
ali subvencijo. Kredit Eko 
sklada lahko – če ste seveda 
kreditno sposobni – dobite 
z obrestno mero 3-mesečni 
Euribor + 1,3-odstotne točke, 
dodatno pa računajte še na 
stroške:
· odobritev v višini 1,4 % od 
vrednosti najetega posojila 
oziroma najmanj 40,00 € in 
ne več kot 175,00 €,
· vodenje kredita enkrat 
letno: 30,00 € za kredite do 
višine največ 4.000,00 € 
in 40,00 € za kredite nad 
4.000,00 €,
· zavarovanje kredita z zava-
rovalno premijo, odvisna je 
od odplačilne dobe kredita in 
zavarovalne osnove, izraču-
nane po naslednji formuli: 
AN (anuiteta kredita) x n 
(število mesečnih anuitet). 
Zaračunana premija je zmno-
žek zavarovalne osnove in za-
varovalne premije, izražene v 
odstotku (premijski stavek), 
in sicer:
· 0,98 % za odplačilno dobo 
do 4 leta,

· 1,28 % za odplačilno dobo 
nad 4 do 9 let,
· 1,78 % za odplačilno dobo 
nad 9 do 15 let,
· 1,98 % za odplačilno dobo 
nad 15 do 20 let.
Najmanjši možen znesek 
kredita pri Eko skladu je 
1500 € . V nekaterih primerih 
lahko za isto naložbo dobite 
tako kredit kot subvenci-
jo. Predvsem subvencij ne 
spreglejte – povrnjenih lahko 
dobite kar nekaj sredstev 
(pri nakupu plinske peči do 
polovico zneska, pri izola-
ciji strehe in fasade do 20 % 
oziroma 12 € /m², za zunanje 
stavbno pohištvo prav tako 
do 20% oziroma do 150 €/m²). 
Prejemniki redne denarne 
socialne pomoči (zadnjih 
9 mesecev) ali varstvenega 
dodatka pa ste upravičeni do 
100 %, v nekaterih primerih 
tudi, če ste le najemniki in ne 
lastniki nepremičnin, kjer se 
bodo investicije izvajale.
Več koristnih nasvetov naj-
dete na www.vemvec.si in na 
www.zps.si. 
Zveza potrošnikov Slovenije 

V teh dneh marsikdo razmišlja o 
popravilih na domu, ki bi jih bilo 
smotrno izpeljati v prihodnjem letu, 
morda še pred zimo. A s sanacijami 
so povezani tudi (visoki) stroški. Če 
razmišljate o kreditu za financiranje 
obnovljivih virov energije, 
električnega avtomobila ali obnove 
doma, ne spreglejte ponudbe Eko 
sklada. 

z mislijo na okolje  
tudi pri najemu kredita
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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

300 €
dodatnih

400 €
dodatnih

300 €
dodatnih

600 €
dodatnih800 €

dodatnih

1.000 €
dodatnih

120
vozil

60
vozil

40
vozil

20
vozil

VSAJ

POPUSTA

34%

KIA - Največ avta za vaš denar
Komb. porabe goriva: 3,9 – 10,5 l/100km, emisije CO2: 97– 245 g/km, emisijska stopnja: EURO 6d Temp, emisije NOX: 0,008 - 0,0404 g/km. Cena 18.799 € velja za Kia Sportage 1.6 GDI LX Active, MY2021. Cena 12.499 € velja za Kia Stonic 1.25 DPI LX Fun, MY2021. Vse cene že vključujejo BONUS popust, ki ga je možno uveljaviti ob nakupu novega vozila KIA 
preko financiranja pod pogoji akcije »KIA FOREVER BONUS« po ponudbi KMAG d.o.o. iz MP cenika MY2021. 34 % popust se nanaša na BONUS popust v višini 6.500 €, ki velja za vozilo Kia Stonic 1.25 DPI LX Active, MY2021 in se odšteje od redne cene 18.999 € iz MP cenika MY2021. Maksimalen popust iz akcije »Na kup za nakup« v višini 7.500 € vključuje 6.500 
€ BONUS popusta za Kia Stonic 1.25 DPI LX Fun, MY2021, in 1.000 € dodatnega popusta »Na kup za nakup«, ki ga je možno doseči z zbranimi naročili vsaj 120 vozil. Lestvica popustov za akcijo »Na kup za nakup« je dostopna na www.kia.si/akcija. Financiranje pod pogoji akcije »KIA FOREVER BONUS« vključuje sklenitev pogodbe o finančnem leasingu preko 
Summit Leasing Slovenija, d.o.o., SKB Leasing, d.o.o., GB Leasing, d.o.o.  poleg financiranja tudi permanentno zavarovanje z obvezno vezavo za celotno obdobje trajanja financiranja, pri čemer je obvezna sklenitev vsaj (AO) zavarovanja, kasko (AK) zavarovanja ter zavarovanja proti kraji (T) pri Zavarovalnici Sava d.d. 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: 30. 9. 2020. 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 4F, Kromberk, Nova Gorica.

Na kup za najboljši nakup!
Več rezervacij vozil Kia, več dodatnega popusta! Vaše rezervacije štejemo
do 30. 9., ko bo znan končni popust. Maksimalen popust na posamezno vozilo lahko 
doseže 7.500 €, z vključenim akcijskim popustom. Več o ponudbi na www.kia.si

Že od12.499 €Popolnoma novi

Že od18.799 €Novi
MODELNO LETO 2021!MODELNO LETO 2021!

SAMO DO KONCA SEPTEMBRA!

 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

• 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

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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 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

 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

• klimatske naprave 
  mitsubishi electric in panasonic

• električni radiatorji ensto

7:00 – 18:00pon-pet:

Z vami že 
od leta

 2001

8:00 – 12:00sob:

 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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Marsikomu se je že zgodilo, da je 
v najodločilnejši fazi – to je pred 
obiranjem ali v zgodnji rastni 
dobi – prišlo do uničenja ali 
zmanjšanja pridelka. Pojavila se 
je lahko bolezen (plesni, botriti-
si …), nepravilnost v rasti, vihar 
ali toča, hitra sprememba v tem-
peraturi. Tudi previsoka sevanja, 
pomanjkanje vode ali svetlobe, 
premočni vetrovi nam lahko 
zdesetkajo pridelek. Pustimo ob 
strani gojitvena znanja, gnojenje 
in oskrbo rastlin, izbiro semen 
in fitopatološko zaščito ter se 
osredotočimo na fizično zaščito 
rastlin v rastlinjakih. Njihova 
oblika, vrsta in funkcionalnost je 
zelo raznolika. Najstarejša in po-
nekod še uporabljana oblika so 
tople grede, v zadnjem času so 
tudi zelo popularne visoke gre-
de. Poleg pokritosti prostora je tu 
prisotno še dovolj aktivno gretje 
z izgorevanjem biomase, ki smo 
jo dodali zemeljskemu substra-
tu. Naslednja oblika so različne 
pokrivke in zastirke, neposredno 
položene nad ali vmes rastline. 
Izboljša jih že nizki tunel, tja 
do 1,2 m višine, ki zagotavlja že 
večji volumen zraka.

Glede namena se rastlinjaki 
ločijo v več smeri. Eni so izdelani 
več ali manj za zaščito proti toči. 
Navadno so to eno- ali dvoka-
pne konstrukcije, ki vzdržijo 
naval ledenih zrn, ko do njih 
pride. Še najbolj pa so se obnesle 
konstrukcije v pol-ločni obliki 
ali pa konstrukcije na stebrih, 
povezanih z jeklenimi vrvmi in 
žicami. Za večje površine je zelo 
pomembno, da se zrna toče stre-

sejo po tleh, ko je količina ledu 
prevelika za nosilnost konstruk-
cije. Podoben princip pokrivanja 
vršijo tudi samo nadstreški 
nad rastlinami. Njihov glavni 
namen je odvajanje predvsem 
vode čim dalj od rastlin. Na ta 
način preprečimo prekomerno 
vlago v območju listne mase in 
tal rastlin. Zaradi nizke relativ-
ne vlage so pogoji za razvijanje 
bolezni dosti slabši. Imamo tudi 
zaščito prostora z drugimi name-
ni, recimo pred divjadjo, insekti 
in škodljivci, vetrom, prahom … 
Veliki proizvodni rastlinjaki 
pa so zelo razvit in funkciona-
len način pokrivanja prostorov. 
Omogočajo reguliranje klimat-
skih razmer do te mere, da je 
pridelava zelo zanesljiva in 
ekonomsko donosna. Vlaganja v 
te naprave so tudi do več sto  
evrov/m², zato se mirne duše 
lahko kosajo z modernimi 
industrijskimi obrati, tako v 
načinu izvajanja proizvodnje kot 
v zakonitostih pri prodaji.  

Najprej se odločimo za for-
mulo gojenja: ena tretjina na 
odprtem prostoru, ena tretjina 
z delnim pokrivanjem in ena 
tretjina na dovolj zaprtem 
prostoru, da lahko vplivamo na 
klimatske razmere. Na ta način 
lahko s pravilnim načrtovanjem 
in delom razširimo čas sajenja, 
rasti in tudi obiranja pridelkov. 
Če upoštevamo še gnojenje, ko-
lobarjenje in namakanje, se naša 
površina še razdeli na več delov, 
kar nam povzroči dosti drobnega 
fizičnega dela in prilagajanje 
naprav in priprav.  Prostor naj bo 

primerno velik – vsekakor ne 
manjši od površine 12 m² in viši-
ne 2,5 m, konstrukcija pa dovolj 
močna celo za obešanje rastlin, 
ne pa samo za premagovanje 
fizičnih obremenitev – veter, 
sneg, dež, sonce … Obvezno je 
zračenje, ne samo poleti, ampak 
tudi pozimi. Poleti je pomembno 
tudi senčenje, še posebno, če 
nimamo kvalitetnega zračenja.

Kaj pa zmrzali? Najeno-
stavnejša zaščita je direktno 
prekrivanje rastlin z zastirko, s 
slamo, tankimi tkaninami ali 
perforirano folijo. S tem načinom 
kratkotrajno zaščitimo rastline 
pri temperaturah okrog 0 ºC. Pri 
nizkem tunelu – ko uporabimo 
že nadkonstrukcijo, pridobimo še 
kakšno stopinjo. Če pa izvedemo 
še tretjo kritino v obliki plaste-
njaka višine cca. 2 m in več, smo 
že dosegli preživetje rastlin v 
večini zimskih dni. Za nižje zu-
nanje temperature, kot je –5 ºC, 

je potrebno rastlinjak ogrevati, 
kar pa je področje zase.   

Namakalni sistem naj bo 
sestavljen iz obeh načinov nama-
kanja – kapljično in razpršilno. 
Elementi naj se dajo hitro raz-
staviti in sestaviti, saj se morajo 
skoraj dnevno spreminjati in 
prilagajati. Ker je namakanje naj-
zamudnejši ukrep, moramo imeti 
na napeljavi čim več ventilov 
posameznih linij in po možnosti 
avtomatski način odpiranja. Po-
treba po dodatni vodi je odvisna 
od rastne dobe rastlin. Giblje se 
od 0,5l/m²/dan v zimskem času, 
do obdobja najintenzivnejše rasti 
poleti, ko porabijo rastline tudi 
čez 5l/m²/dan.
Bojan Kisilak, AGEAPOL  

rastlinjaki in namakalni sistemi

Lep in bujen vrt je ponos vsakega 
pridelovalca zelenjave in okrasnih 
rastlin. Ne glede na to, ali je 
namenjen samooskrbi, hobiju ali 
prodajnim namenom, moramo biti 
uspešni in zadovoljni. Opomnili 
bi vas na nekatere podrobnosti pri 
odločanju za izboljšanje pogojev 
rastlinske pridelave.

 05 395 50 03 
 041 557 356
 ageapol@amis.net
 www.ageapol.si

Ageapol d.o.o.
Bukovica 1
5293 Volčja draga

• namakalni sistemi
• rastlinjaki

• črpališča, čiščenje vode, fontane
• mrežniki, protitočne zaščite

• ostali pokriti prostori
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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

 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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Da bodo  rastline dobro uspe-
vale, priskrbimo za sajenje 
substrat iz kakovostnih šot, ki je 
dobro odceden, a ostaja vlažen.  
Plantella Ideal, Balkonia ali 
Premium zemlja za okrasne 
rastline bodo odlična izbira. Ker 
se rastline jeseni ne razraščajo 
veliko, ni potrebno imeti globo-
ke prsti. Že 15 do 20 cm prsti je 
dovolj za lepo rast, kar je le ne-
koliko globlje kot so bile rastline 
v lončkih pred presajanjem. Pri 
sajenju posodo v celoti zapolni-
mo, razen če sadimo mačehe, ki 
se bodo še razraščale. 
 
 
 
 

· Barvitost lahko dosežemo s 
kombinacijo  različnih barv, 
struktur in tekstur. Tako so 
hojhere različnih sort v zasa-
ditvi  kot pokrovne  rastline, 
nežne ozkolistne trave pa dajo 
volumen v višino. 

· Z dodajanjem cvetoče ciklame 
v zasaditev bo le-ta kraljica, 
ki bo pritegnila poglede, toda 
sosednje rastline, kot so rese, ji 
poudarijo lepoto. 

· Kombinacija res in hojher je 
ravno tako lahko atraktivna in 
barvita. V kolikor prostor ni v 
celoti zapolnjen z rastlinami, ga 
prekrijemo z mahom, drobno 
narezljanimi vejicami ali vulkan-
skim drobirjem. 
Plantellini strokovnjaki  

Jesenske zasaditve bodo najbolj 
prišle do izraza v posodah iz 
naravnih materialov,  kot so: glina, 
pletene košare iz šibja, cinkane 
košare s sivkasto patino, dajejo 
pridih domačega in naravnega. 
Tokrat bomo v stilu manj je več 
kombinirali le 3 rastline: rese, 
hojhere in ciklame. 

jesenska barvitost 
v posodah 

zasaditev grobne gredice:

1. Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' 
    – plazeča trdoleska
2. Ophiopogon planiscapus 'Niger' – trava kačja brada 
3. Ilex crenata – oblikovan kot bonsai in kot krogla 
    – japonska bodika
4. sezonska greda – v jesenski zasaditvi ciklame, 
    vresje, krizanteme in pisanolistni šaš

Verjetno se sprašujete, kako in kam posaditi rastline, 
da bo zasaditev trpežna in privlačna še v zimskih dneh? 
Z žametno črnino Plantella zemlje za grobove boste  
zadeli v polno, saj poudari lepoto zasaditve, ne pušča 
madežev na kamnu, s specialno sestavo pa spodbudi 
krepko rast in bujno cvetenje rastlin tja v zimo.
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V letu 2020 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.
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

 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

PRIMERJAVA DELOVANJA AKTIVNIH SNOVI IN PREDNOSTI ALFAKLORALOZE 

	   ANTIKOAGULANT 
Rodenticid 2.generacije 

ALFAKLORALOZA 
Rodenticid 3. generacije 

UČ INEK 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 
KOLIČ INA ZAUŽ ITE 

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 

Tabela:	  primerjava	  aktivnih	  snovi	  za	  zatrtje	  20g	  miši	  

	  

	  

PRIMERJAVA DELOVANJA AKTIVNIH SNOVI IN PREDNOSTI ALFAKLORALOZE
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