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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 20. 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

pon-pet: 8:00–14:00 in 15:00–18:00

KONTROLE VIDA 
OPRAVLJAMO VSAK DAN

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

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

• 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)

dežurstvo 24 ur na dan

mag. ANTON LAVRENČIČ, dvm
041 671 170

VERONIKA BUDIN, dvm
051 321 368

LARISA BUKOVEC, dvm
041 717 170

mag. IVAN PRINCES, dvm
041 618 949

MATEJ HOSTA, dvm
031 612 777

 05 364 43 90
 veterina.vipava@siol.net
 www.veterina-vipava.si

Veterinarska  
bolnica Vipava
Gradiška cesta 10
5271 Vipava
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Pri večini viroz gre za povišano 
telesno temperaturo, glavobol, 
suh kašelj, draženje v grlu, 
izčrpanost in mrazenje. Dejstvo 
je, da imamo imunski sistem 
različno močan in smo različno 
občutljivi na bolezni, tudi 
nalezljive.  Ko se v zaprtem 
prostoru srečamo z nekom, ki je 
virozen, bosta prenos te bolezni 
in obolevnost zelo različna, eni 
zbolijo, drugi se prehodno nekaj 
dni počutijo slabše, tretji pa 
ostanejo lahko povsem zdravi.
 
imunski sistem nas varuje
To, da delovanje imunskega 
sistema opisujemo z vojaškimi 
izrazi, ni samo prispodoba, telo 
je v resnici izpostavljeno vdorom 
mikroorganizmov, ki poskušajo 
poškodovati ali zavzeti naše 
telesno območje. Na voljo imamo 
sile, katerih naloga je, da se 
upirajo takim napadom. To so 
bele krvne celice.
Podoben pojav so strokovnjaki 
opazili in opisali pri 
izpostavljenosti ljudi 
rakotvornim snovem iz hrane 
ali okolja. Poglobljene študije 
so pokazale, da gre pri ljudeh 
za različno vitalen in učinkovit 
imunski sistem. 

ni vseeno, kaj jemo
Več raziskav o dejavnosti  belih 
krvničk je pokazalo, da se 
te odzivajo na hrano, okolje, 
telesno dejavnost in čustveno 
doživljanje. Velikega pomena je 
zdrava, uravnotežena prehrana, 
bogata z beljakovinami, 
nenasičenimi maščobnimi 
kislinami, antioksidanti 
iz skupine polifenolov in 
vitaminov ter mineralov. 
Beljakovine pospešijo presnovo 
in s tem proizvodnjo toplote v 
telesu, nujne so za vse encime 
ter za izgradnjo obrambnih 
celic imunskega sistema. Od 
vitaminov sta zlasti pomembna 
vitamin C in D, od mineralov pa 
najbolj cink in selen. Maščobe 
so zelo potrebne, toda izbiramo 
nenasičene maščobne kisline, 
zlasti omega-3 iz rib, lanenega 
semena, oljčnega olja. Jogurt 
deluje probiotično, tako krepi 
naše črevesne bakterije, ki 
sodelujejo pri krepitvi celic 
imunskega sistema.
Priporočam pogostejšo uporabo 
dodatkov k jedem, kot so: čili, 
rožmarin, ingver, ameriški 
slamnik, česen, kurkumo, 
čebulo, cimet, kumino, papriko.

pozitivna naravnanost in 
veselje
Obvladovanje čustev je v 
današnjem času posebnega 
pomena za krepitev imunskega 
sistema. Sem sodijo vse metode 
za preprečevanje učinkov 
kroničnega stresa, odpravo 
vseh strahov, depresivnega 
počutja in anksioznosti.  Dalj 
časa trajajoči stres vpliva na 
povečano izločanje kortizola 
in noradrenalina v telesu. Ti 
hormoni pripravijo telo na boj 
ali beg, povečajo sladkor in 
maščobe v krvi. Vemo pa, da 
so ti procesi hrana rakavim 
tumorjem, bodisi že razvitim 
ali latentnim (spečim). Izjemno 
pozitiven učinek imajo: 
prijetno sproščanje, smeh in 
urejen spanec (6–7 ur na noč). 
Sprejemanje samega sebe s 
svojimi vrednotami ter zdrava 
podpora okolice, družine 
in prijateljev delujejo zelo 
blagodejno na vitalnost našega 
imunskega sistema.
Prav poseben učinek na krepitev 
imunskega sistema  ima redna 
telesna dejavnost. Najbolj 
učinkovita je tista, ki uri vse 
telo, tako vse mišične skupine 
kakor tudi možgane. Med takšne 

vadbe sodita telovadba in tek, 
tudi  hitra hoja, plavanje, hoja 
v hribe, vsekakor pa nordijska 
hoja. 

čim več v naravo
Koristno je vsako gibanje v 
naravi, na čistem zraku, ki 
sprošča telo in psiho, kjer nam 
sončni žarki pomagajo ustvarjati 
zadostne količine vitamina D.  
Najbolje je kako uro ali več 
preživeti v naravi aktivno z 
lahkotnim gibanjem, v prijetni 
družbi brez stresa na čistem 
zraku, brez dima, smoga ali 
izpušnih plinov.

čist zrak in kopeli
Zelo koristne so hladno-tople 
kopeli, kjer končamo s toplo 
vodo. Priporočam tudi savno 
in masažo, ki pospešita obtok 
po vsem telesu ter izločanje 
škodljivih presnovkov iz telesa. 
Prezračimo vse prostore, 
zlasti spalnice. Izogibajmo 
se cigaretnemu dimu ter 
onesnaženemu zraku, ki 
dodatno draži sluznico dihal in 
povzroča več prostih radikalov 
v telesu.
Marjan Radetič, dr.med.
Zdravi in vitalni, Koper 

Močan imunski sistem je naša 
obramba pred številnimi napadi 
virusov in bakterij, ki se povečajo 
v hladnih mesecih. Ker se bližajo 
meseci viroz in prehlada, okužbe 
dihal, ki jih povzročajo različni 
virusi, moramo sami storiti kaj 
več za svojo odpornost. Trajanje 
viroz je od nekaj dni do enega 
tedna. Zdravljenje pri zdravniku je 
potrebno pri kroničnih bolnikih ter v 
primeru, da simptomi ne izginejo  
v enem tednu.

okrepite svojo odpornost

Prijave in vse informacije: 
051 397 998  ali 051 302 813                                                           

klub zdravi in vitalni vabi k prijavi  
na tečaj pravilne tehnike nordijske hoje, 

ki se bo začel po "covid ukrepih". 
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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

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

Zakaj je kakovost baterije 
pomembna?
Slušni aparati so v seda-
njem času mnogo več kot 
ojačevalniki zvoka, saj so v 
njih vgrajeni zelo zmogljivi 
računalniki za natančno 
obdelavo zvoka. Poleg tega se 
mnogi slušni aparati zmo-
rejo medsebojno brezžično 
povezovati ali pa se povežejo 
z drugimi zvočnimi viri, kot 
je na primer televizija ali te-
lefon. Da vse deluje kot mora 
in čim dlje, je potrebno imeti 
kakovosten vir energije.

Koliko različnih tipov 
baterij za slušne aparate 
obstaja?
Na srečo samo štirje. Vsak tip 
je označen s številko in bar-
vo, kot je razvidno na sliki.

Zakaj imajo baterije nalep-
ko?
Baterije potrebujejo zrak, da 
se v njih aktivira energija. Za-
ščitna nalepka zapira luknji-
co za zrak na bateriji. Ko se 
nalepko odstrani, traja okoli 
eno minute, da se baterija 
aktivira. Prosimo, ne odstra-
nite nalepke, dokler baterije 
ne potrebujete, ampak jo 
odstranite tik pred uporabo. 
Če nalepko zalepite nazaj, s 
tem ne boste podaljšali časa 
delovanja baterije.

Kako shranjevati baterije?
Shranjujte jih v temperatur-
nem območju med 20 in 25°C. 
Vročina lahko skrajša čas 
delovanja baterije. Vlažno 
okolje, kot je na primer v 
hladilniku, ni primerno za 
shranjevanje.

Kako dolgo bo baterija 
delovala?
Čas delovanja baterije za 
slušni aparat je odvisen od 
mnogih dejavnikov, kot so: 
število ur uporabe na dan, 
vrsta in stopnja naglušnosti, 
zvočno okolje, temperatura 
in vlažnost, model slušnega 
aparata, vključene funkcije 
v slušnem aparatu, uporaba 
brezžičnih povezav, kvaliteta 
uporabljenih baterij. Delova-
nje baterije je lahko od nekaj 
dni do meseca dni.

Kam z izrabljenimi bateri-
jami?
Kot vse druge baterije tudi 
baterij za slušne aparate ne 
smete odlagati med gospo-
dinjske odpadke. Prosimo, 
zavrzite jih na ekološko 
odgovoren način – oddajte jih 
na ustreznem zbirnem mestu. 
Z veseljem jih sprejmemo tudi 
v AUDIO BM slušnih centrih, 
kjer poskrbimo za predajo 
zbirnim centrom.

Nakup baterij preko spleta 
– da ali ne?
DA, vendar bodite pri ta-
kšnem nakupu previdni. 
Predvsem bodite pozorni, da 
izberete baterije, ki so pre-
verjene kakovosti in z dolgim 
rokom trajanja. Primerjajte 
cene in ob tem bodite pozor-
ni tudi na morebitne skrite 
stroške (pakiranje, pošiljanje, 
odkup …).

V AUDIO BM spletni trgo-
vini (audiobm.si/trgovina) je 
nakup najugodnejši, saj poleg 
nizkih rednih cen dodatno 
nudimo tudi izjemno velike 
količinske popuste. Zago-
tavljamo pa le preverjene 
blagovne znamke baterij za 

slušne aparate. Prav tako 
ne spreglejte, da ne zaraču-
navamo nobenih dodatnih 
stroškov – plačate le naroče-
ne izdelke, ki vam jih v nekaj 
dneh na vaš naslov dostavi 
Pošta Slovenije. Vse baterije 

iz naše ponudbe so primer-
ne za vse blagovne znamke 
slušnih aparatov, ne glede na 
to, kje ste jih kupili.
Franci Urankar, AUDIO BM 

vse, kar morate vedeti 
o baterijah za slušne aparate

Kakovostna baterija je za brezhibno 
delovanje slušnih aparatov zelo 
pomembna. Prav tako je pomembna 
cena. V članku preberite informacije, 
ki vam bodo koristile pri kupovanju 
baterij za slušne aparate.
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Prekinitev trenda naraščanja 
novih primerov raka debele-
ga črevesa in danke ter celo 
manj novih rakov med vsemi 
prebivalci Slovenije, ne le 
med udeleženci presejanja, 
ki vključuje moške in ženske 
med 50. in 74. letom starosti, 
je ključni cilj presejalnega 
programa. 

Rak je v Sloveniji resen 
javnozdravstveni, socialni in 
ekonomski problem. Podatki 
kažejo, da je v Sloveniji rak 
debelega črevesa in danke 
med 5 najpogostejšimi raki 
pri obeh spolih skupaj. Za 
rakom debelega črevesa in 
danke povprečno vsako leto 
zboli več kot 1300 ljudi. S 
Programom Svit zmanjšuje-
mo število na novo zbolelih 
ljudi, saj lahko z odkritjem 
in odstranitvijo predrakavih 
sprememb preprečimo razvoj 
raka na debelem črevesu in 
danki. Opuščanje udeležbe 
v Programu Svit ima lahko 
resne posledice za zdravje.

V Program Svit se odzovi-
te redno, vsaki dve leti oz. 
vsakič, ko prejmete vabilo v 
presejalni program.

Rak na debelem črevesu 
in danki se v telesu razvija 
več let, preden se pojavijo 
prvi simptomi. Mnogokrat je 
takrat, ko simptome opazimo 
in pomislimo, da z našim 
zdravjem morda nekaj ni 
v redu, že pozno, zato je 
pomembno, da ukrepamo 

prej. Prav tako morebitne 
spremembe na steni črevesa 
ne krvavijo nujno pri vsakem 
odvajanju. Lahko se zgodi, 
da ravno v času, ko smo 
delali test, spremembe niso 
krvavele, torej krvavitve 
nismo mogli zaznati, kljub 
temu pa je možno, da se je 
v našem telesu bolezen že 
začela razvijati. Če pa se v 
program odzovemo redno 
vsaki dve leti, morebitno bo-
lezen pravočasno zaznamo 
in jo uspešno odstranimo.

delovanje programa  
svit v času razglašene 
epidemije 
Program Svit kljub spremi-
njajoči se epidemiološki situ-
aciji zaradi covid-19 še naprej 
deluje. Dr. Dominika Novak 
Mlakar, vodja Programa Svit, 
je ob tem povedala: »Sode-
lovanje v Programu Svit je 
varno za vse, ki so v njego-
vo izvajanje vključeni. Pri 
vabljenju in oddaji vzorcev 
blata posamezniki nimajo 
stika z drugimi osebami. Če 
je oseba nato vabljena na 
kolonoskopijo, se pregleda 
lahko udeleži zgolj, če nima 
povišane temperature ali 
znakov okužbe zgornjih 
dihal. Pri pregledu uporablja 
zaščitno masko, zdravnik in 
ostalo medicinsko osebje pa 
vso potrebno osebno varo-
valno opremo. Program Svit 
se je v preteklosti izkazal 

kot uspešen program in 
prepričana sem, da bo tudi 
v prihodnje imel pomembno 
vlogo pri varovanju zdravja 
prebivalcev Slovenije.« 

Z udeležbo v Programu 
Svit naredimo veliko za svoje 
zdravje in kakovost življenja, 
obenem pa pripomoremo k 
vzdržnosti in izboljšanju na-
šega zdravstvenega sistema. 
Zato vse, ki prejmete vabilo v 
program, močno spodbujajo, 
da se nanj tudi odzovete.

Obvestila o vseh morebitnih 
spremembah delovanja 
Programa Svit bodo sproti 
objavljena na spletni strani 
www.program-svit.si. 
Nacionalni inštitut za 
javno zdravje
www.nijz.si  

Od leta 2011 v Registru raka za 
Slovenijo beležijo občuten padec 
novih primerov raka debelega črevesa 
in danke. Med vsemi novo odkritimi 
raki v Sloveniji se je med letoma 
2007 in 2017 rak debelega črevesa 
in danke po pogostosti pomaknil z 
2. na 5. mesto, k čemur pomembno 
prispeva odstranjevanje predrakavih 
sprememb v Programu Svit. 

udeležba v programu svit 
lahko reši življenje
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Pot začnemo pri domu Krajev-
ne skupnosti na Banjšicah, 
od koder se usmerimo proti 
Novi Gorici. Po cca. 300 m 
nas oznaka usmeri levo proti 
Slemenu (800 mnv), do Kuka 
hodimo po travnatem pobo-
čju, prečimo cesto Sveto–Kr-
vavec in se blago dvigamo 
po travniku do gozda. Tu se 
strmo dvignemo na Zgorelec 
(876 mnv). Z njega se proti 
vzhodu spustimo najprej 
na kolovoz, nato pridemo 
na makadamsko cesto smer 
Banjšice–Lokovec. Hodimo 
po njej slab kilometer, kjer 
nas markacija usmeri desno v 
strmino po označeni bližnjici. 
Po 300 m dosežemo kolovoz, 
ki nas pripelje do manjše le-
senjače. Po stezi nadaljujemo 
čez greben, preko katerega 
pridemo na naslednjo gozdno 
pot. Na levi strani pustimo 
Smrdikovec (899 mnv). V 
nadaljevanju nas oznaka spet 
pelje desno po gozdni stezi, 
po kateri pridemo pod vznož-
je Vetrnika, kjer bomo za 
vzpon na Vetrnik (903 mnv) in 
spust z njega po skalah upo-
rabili tudi roke. Spuščamo se 
skozi Biškovec in prispemo 
v Podlešče. Po asfaltni cesti 
nadaljujemo na Trušnje, kjer 
stoji cerkev sv. Duha. Od tu 
se spustimo skozi Podgrič v 

Mrcinje, nato se dvignemo na 
Luže. Pri Lužarjih prečkamo 
cesto Trušnje–Kanalski Vrh, 
si ogledamo spominsko plo-
ščo Valentinu Staniču, gremo 
mimo vojaškega pokopališča 
iz 1. sv. vojne in se dvignemo 
po vijugasti mulatjeri ter 
prispemo na Golek (821 mnv). 
Z vrha nas markacije usmerijo 
v zaselek Lohke. Po asfaltni 
cesti se po cca. 2 kilometrih 
vrnemo na izhodišče.
Javni zavod za turizem 
Nova Gorica in Vipavska 
dolina 

Banjšice so predalpski biser, ki ležijo 
v osrčju Banjške planote in nam 
ponujajo rekreacijo in sprostitev 
v objemu neokrnjene narave. 
Razgibana pot vodi skozi razpršene 
zaselke, po travnikih, mimo pašnikov, 
skozi gozdove, na bližnje vrhove in 
nas nagrajuje s prekrasnimi razgledi 
od Alp do Jadrana. Pot je označena 
s Knafeljčevimi planinskimi znaki, 
dolga je 20 km, nadmorska višina 
najvišje točke je 903 m. 

banjšice – sedevčičeva pot



informator365

7

 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 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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pogoji sajenja
Česen sadimo jeseni 
(po 15. oktobru) ali zelo 
zgodaj spomladi (februar, 
marec), tako da v kratkih 
dneh odžene liste, ko se 
začnejo dnevi daljšati, pa 
se oblikujejo stroki. Rasti 
začne že pri 3 °C, zato ga je 
možno jeseni saditi, dokler ne 
zmrzuje.
Najbolj mu godijo dobro 
odcedna glinasto-peščena tla, 
na težjih tleh pa je zanj bolje 
narediti okoli 15 centimetrov 
dvignjene grede. Kot vse 
čebulnice ima tudi česen rad 
tla, ki so dobro založena z or-
ganskimi snovmi. V nasprotju 
s splošnim prepričanjem, da 
ima česen skromne potrebe 
po vodi, moramo za enako-
merno vlažnost tal poskrbeti 
predvsem ob saditvi, sicer 
bomo dobili maloštevilne 
stroke skromne teže. 

priprava tal
Dobro pripravljena tla so 
nujen predpogoj za pridelavo 
česna. Zato jih priporočamo 
skrbno prekopati (lopata, 
prekopalnik) ali obdelati z 
oranjem. To opravimo vsaj  
10–14 dni pred sajenjem. 
Hkrati z obdelavo tal opravi-
mo tudi osnovno gnojenje. 
Česen sicer velja za nezahtev-
no vrsto zelenjave po hrani-
lih, a kljub vsemu potrebuje 
hrano, in sicer za 100 m² 
česna potrebujemo 0,75 kg N, 
0,90 kg P2O5 in 1,5 kg K2O. 

pri gnojilih previdno
Obilnejšega gnojenja pred-
vsem s svežimi organskimi 
gnojili tik pred sajenjem ne 
prenese, sicer se otepamo bo-
lezni in škodljivcev. Zato mu 
osnovna hranila lahko damo 
v obliki peletiranih organskih 
gnojil, kot sta preverjeno 
dobra 100% organsko gnojilo 
Plantella Organik, kjer zgoraj 
navedene potrebe pokrijemo s 
15 do 20 kg  Plantella Organi-
ka.  Zavedati se moramo, da 
česen ne mara prekisle zemlje 
– lahko se zgodi, da rastlinice 
na njej sploh ne bodo vzni-
knile. Tej težavi se je mogoče 
postaviti po robu s sredstvom 
za odpravljanje kislosti tal 
– Plantella Kalcivit, ki ga 
dodamo še pred sajenjem.
Obe gnojili uporabimo lahko 
ob osnovni pripravi tal, ko 
ju pomešamo z zemljo ali pa 
gnojilo potresemo po gredici 
tik pred dežjem, da se primer-
no raztopi. Za manjše gredice 
uporabimo organsko gnoji-
lo Bio Plantella Nutrivit za 
listnato zelenjavo z dodanim 
naravnim kalijem. 

kako sadimo
Stroke ločimo od glavic šele 
tik pred sajenjem. Ob saditvi 
v tleh naredimo jamico, če je 
zemlja rahla, pa stroke samo 
potisnemo v zemljo 2–3 cm 
globoko in dobrih 10 cm nara-
zen. Paziti moramo še, da so 
stroki obrnjeni s priostrenim 
koncem navzgor.
Jeseni posajen česen (na 
primer Ptujski jesenski ali 

Jesenski Anka) bo praviloma 
večji, ostrejšega okusa in lažje 
se bo lupil od tistega, ki ga 
posadimo zgodaj spomladi 
(na primer Ptujski spomla-
danski). 
 
kolobar in oskrba
Želeni predhodni posevki pri 
česnu so kumare, rdeča pesa, 
paradižnik, korenček in ja-
gode, odsvetuje pa se sajenje 
česna po fižolu, grahu, kapu-
snicah in seveda čebulnicah. 
Na isto mesto česna tudi naj 
ne bi posadili prej kot v štirih 
letih. Ker česen zapusti gredo 
že poleti, so njegovi dobrodo-
šli nasledniki endivija, repa, 
koleraba, solata ali motovilec.
S česnom, medtem ko raste, 
nimamo veliko dela. Pred-
vsem moramo skrbeti, da 
gredo redno plevemo, najbo-
lje ročno, da ne poškodujemo 
glavic. Ob skromnejši rasti si 
pri oskrbi lahko pomagamo z 
naravnim vitaminskim kom-
pleksom Bio Plantella Vita 

(30 ml v 2 do 5 l vode/10 m² 
pri zalivanju ali 30 ml v 5 do 
10 l vode/100 m² pri škroplje-
nju po listih).
Čeprav je česen odporen 
proti boleznim, pa ga v letih 
obilnih padavin, kot je bilo 
letošnje, rada napade rja. 
Te glivične bolezni najlažje 
preprečimo, če rastline po 
vsakem večjem deževju po-
škropimo z naravnim priprav-
kom iz njivske preslice Bio 
Plantella Natur.
Plantellini strokovnjaki  
                  

V Sloveniji imamo večstoletno 
tradicijo pridelave česna (Allium 
sativum L.). To potrjujeta tudi dve 
priznani sorti česna kot avtohtoni 
sorti. Že od nekdaj smo ga Slovenci 
sadili in to nadaljujemo še danes, ko 
česen ponovno pridobiva ugled tako 
med pridelovalci kot potrošniki. 

česen sadimo pozno jeseni

Brezplačni nasveti  strokovnjakov agronomov:
080 81 22 in www.klubgaia.com

Naj vrtnarjenje postane vaš 
najljubši hobi.

Naročite se na priljubljeno 
revijo za vrtnarje!



9

 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:

 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

 041 719 270
 sital.tla@gmail.com

Sital, David Šinigoj s.p.
Zalošče 33a
5294 Dornberk
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Novejša kvalitetna gradnja,  
pravilna vgradnja stavbnega 
pohištva in kvalitetno izve-
dena izolacija ovoja stavbe so 
ta netesna mesta odpravila in 
hišo »zatesnila«. Zato pa mo-
ramo za ohranjanje kvalitete 
bivanja bivalne prostore nujno 
ustrezno prezračevati.

Paroprepustnost oziroma 
koeficient difuzijskega upora 
»µ« pove, za koliko je odpor pri 
prehodu vodne pare pri dolo-
čenem materialu večji kot pri 
zraku, ki ima vrednost μ = 1. 
Nižja kot je vrednost μ, boljša 
je paroprepustnost materiala. 
Paroprepustnost polistirena 
(stiropor μ = 25-40) je izboljša-
na s perforacijo toplotno-izola-
cijske plošče po njeni debelini. 
Z izbiro premera luknjic in nji-
hovo gostoto na enote površine 
je dosežena odlična paropre-
pustnost (μ = 10–15). V praksi 
je morda paroprepustnost 
nekoliko nižja, ker se določena 
površina toplotno-izolacijskih 
plošč oziroma luknjic v njej 
pokrije z lepilom. 

Ko koeficient difuzijskega 
upora pomnožimo z debe-
lino materiala, dobimo »Sd 
vrednost«, ki pomeni zapor-
no vrednost za vodno paro, 
enakovredno debelino zračne 
plasti (v metrih). Primer: Sd 
vrednost 5 neke folije pomeni 
prepustnost te folije za vodno 
paro, enakovredno propustno-
sti 5 m zračne plasti. Paropre-
pustni sloji imajo Sd manjši od 
0,05 m, parne ovire imajo Sd 
od 0,05 m do 10 m, parne zapo-

re pa imajo zaporno vrednost 
večjo od 10.

Vlagi, ki se ustvarja v pro-
storu, moramo omogočiti, da 
se odvaja v okolico (difuzijsko 
odprta fasada). To dosežemo s 
tem, da so gradbeni materiali, 
ki si sledijo od znotraj navzven 
z  enako ali boljšo difuzijsko 
prehodnostjo. Tako vlaga, ki 
potuje s toploto, ne zaostaja v 
posameznih slojih fasadnega 
sistema. V kolikor je material, 
ki predstavlja parno oviro, na 
zunanji strani, se nam vlaga v 
obliki kondenza nabira na tem 
sloju in vlaži izolacijo, le ta pa 
navlažena ne »opravlja« svoje 
funkcije. Težav ne bo, če bodo 
lahke konstrukcije na notranji 
strani opremljene s parno ovi-
ro, ki ima 7-krat večjo vrednost 
»Sd« kot zunanji paroprepustni 
sloj. Če je to razmerje manjše, 
je v steni možna kondenzacija. 
Zato je najbolje, da difuzijo 
preverimo z izračunom, ki 
mora biti izveden v skladu z ve-
ljavnim standardom SIST 1025. 
Skoraj za vse fasadne sisteme 
velja, da pride na mejni povr-
šini med določeno gradbeno 
podlago (opeka, plinobeton) in 
toplotno izolacijo v zimskem 
času do kondenzacije vodne 
pare (pojav kondenzata), ki pa 
se v letnem obdobju izsuši. 

Fasadni tankoslojni siste-
mi z vgrajenimi ploščami iz 
ekspandiranega polistirena 
v kombinaciji z akrilnimi in 
silikonskimi zaključnimi ometi 
so za paro manj prepustni kot 

sistemi s ploščami iz mineral-
nih vlaken. 

Paroprepustni sistemi so pri-
merni za novogradnje in tudi 
pri kasnejši vgradnji toplotne 
izolacije. Objekt se lahko izsu-
šuje tudi po končani gradnji in 
že dokončanih tlakih, ometih 
in fasadi. Sistem ustreza vse 
strožjim standardom s podro-
čja toplotne zaščite in okolje-
varstvenim zahtevam.

Ali lahko iz notranjih pro-
storov odvajamo odvečno 
vlago skozi ovoj zgradbe brez 
prezračevanja oz. kako je  
z »dihanjem« hiše?
Štiričlanska družina s tuši-
ranjem, kopanjem, pranjem, 
likanjem, kuhanjem in zno-
jenjem dnevno upari 10 do 15 
litrov vode. To količino vlage 
je teoretično in praktično ne-
mogoče vsak dan odvesti skozi 
zidove, tudi če so stene gole. 
Stene brez ometov in fasade 

odvedejo 3–4 % vode, izolirane 
s stiroporom, odvedejo 1–2 % 
vode, izolirane z mineralno 
izolacijo pa 2–3 %. Zato je 
dodatno naravno, prisilno ali 
kombinirano prezračevanje 
nujno, saj z njim odvedemo 
nad 95 % »proizvedene« vodne 
pare v prostoru.

Paroprepustnost celotnega 
konstrukcijskega sklopa je še 
kako odvisna od paroprepu-
stnosti ostalih materialov, to 
posebej velja za osnovne in 
zaključne fasadne omete, ki 
morajo imeti dve večinoma 
nasprotujoči si lastnosti: dobro 
paroprepustnost ob hkratni 
visoki vodoodbojnosti.
Lucjan Batista, ENSVET  

paroprepustnost  
fasadnih sistemov

V svetovalno pisarno ljudje večkrat 
pridejo z vprašanjem, ali bo stena 
hiše še »dihala«, če jo obložimo z 
izolacijo. Starejše neizolirane hiše 
z vgrajenim starejšim stavbnim 
pohištvom niso »dihale«, ampak 
»puščale«. Skozi netesna mesta je 
bila hiša »prezračevana«, če smo 
odpirali okna ali ne. 
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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

 041 455 635
 info@mnt-gj.si
 www.mnt-gj.si

MNT Gubaš Jernej s.p 
Laze 12, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici

• toplotne črpalke daikin 
in mitsubishi electric

• prezračevalne naprave siku
• klima naprave

ogled • prodaja • montaža • servis

• gradnja in obnova objektov na ključ

• vsa gradbena dela (kompletne adaptacije)

• fasaderska in krovska dela

• gradnja bazenov

Vila Soča d.o.o.
Cankarjeva ulica 12a 
5000 Nova Gorica

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

 041 352 545
 klimagomit@gmail.com

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

 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
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Vsi lahko prispevamo k 
zmanjšanju zavržkov hrane 
s spremembo svojih nakupo-
valnih navad in ravnanja s 
hrano. 

Pri ZPS smo skupaj z Eko-
logi brez meja pripravili kon-
kretne nasvete za potrošnike, 
kako naj se tega lotijo: 

1. načrtujte obroke.
Pri odločitvi, kaj bo za kosilo 
ali večerjo, naj vas vodijo 
sestavine v hladilniku. Načr-
tujte dan ali teden vnaprej, 
poglejte, kaj imate na zalogi, 
in spremljajte roke uporabe 
živil v omari in hladilniku. 
Najprej uvrstite na jedilnik iz-
delke s krajšim rokom upora-
be. Najbolje bo, da si za teden 
vnaprej napišete jedilnik in 
se v trgovino odpravite le po 
manjkajoče sestavine.

2. v trgovino pojdite samo z 
nakupovalnim seznamom.
Preden se odpravite v trgovi-
no, preverite, kaj potrebujete. 
Pripravite nakupovalni se-
znam. V trgovino se odpravite 
siti, da vas ne bodo zamikala 
živila, ki jih ni na seznamu 
in jih pravzaprav sploh ne 
potrebujete. Kupite le toliko, 
kot veste, da boste pojedli. 

3. ne kupujte večjih količin 
le zato, ker so v akciji.
V trgovino se odpravite, 
ko nekaj zares potrebujete, 
kupite pa le toliko, kolikor 
potrebujete, in ne zato, ker je 
v akciji. Živila z zelo dolgim 

rokom uporabe, kot so kon-
zerve fižola in koruze, seveda 
lahko v shrambi počakajo 
dlje, a ne pozabite nanje. 
Naredite seznam živil, ki jih 
imate v shrambi, pripišite 
datume uporabe in najprej 
porabite tiste, ki jim bo rok 
prej potekel. 

4. skuhajte le toliko, kot 
boste pojedli, viške shrani-
te in porabite kasneje.
Hrano pred kuhanjem steh-
tajte, še posebej, če kuhate 
za več ljudi. Za glavni obrok 
bo zadostovalo 120–150 g 
svežega mesa in 200 g krom-
pirja ali 80–100 g testenin na 
osebo. Večina naših babic je 
bila pri družinskem kosilu 
vedno v strahu, da ne bomo 
šli lačni od mize, a danes se 
prej zgodi, da pojemo preveč 
kot premalo. 
Ostanke kosila ali večerje 
shranite v hladilniku in jih 
porabite naslednji dan. Za 
shranjevanje uporabite na-
menske steklene ali plastične 
posode s pokrovom, še bolj 
trajnostno boste ravnali, če 
ponovno uporabite stekle-
no embalažo od vloženih 
kumaric ali kompota. Tudi če 
jeste v restavraciji, naj vam 
preostanek obroka, ki ga 
niste mogli pojesti, zavijejo 
za domov. V restavraciji bodo 
namreč ostanki obrokov 
romali naravnost v smeti.  
 

5. živila zamrznite ali pre-
delajte.
Če ste nakupili preveč in 
veste, da sveže zelenjave ali 
mesa ne boste mogli porabiti 
do roka, živila zamrznite. Na 
vsako pakiranje napišite, kaj 
ste zamrznili in kdaj. Živila 
porabite v nekaj mesecih, 
nikar jih ne zamrzujte predol-
go, saj lahko izgubijo senzo-
rične lastnosti, ker nekateri 
encimi delujejo tudi pri zelo 
nizkih temperaturah. Zele-
njavo in sadje lahko predela-
te v različne juhe, kompote, 
omake, džeme, vložite v kis 
ali olje, pasterizirate in shra-
nite v steklenih kozarcih. 

6. naučite se pravilno 
shranjevati živila in spre-
mljajte rok uporabe.
Ko nakupujete, preverite 
rok uporabe živila in kupite 
izdelke z daljšim rokom, če 
veste, da jih ne boste kmalu 
pojedli. V večini trgovin ima-
jo posebno polico ali razdelek 
z znižanimi cenami živil tik 
pred iztekom roka uporabe. 
Bodite pozorni na to, kaj ima-
te v hladilniku in shrambi, 
živila s krajšim rokom imejte 
na bolj vidnem mestu in jih 

sproti razvrščajte. Večino 
svežih živil hranimo v hla-
dilniku, a nekaterim lahko to 
škodi. 

7. pomembna je kakovost, ne 
količina.
Namesto količini dajte pred-
nost kakovosti, kupujte lokal-
no in domače. Za kakovostna 
lokalna živila boste sicer 
odšteli nekaj več denarja, 
a s tem podpirate lokalno 
gospodarstvo in spodbujate 
slovenske kmete, da na traj-
nosten način pridelajo čim 
več hrane, ki konča na vaših 
krožnikih. A tudi pri lokalnih 
izdelkih bodite pozorni na 
način pridelave, uporabljene 
sestavine in hranilno vre-
dnost izdelkov. Ni nujno bolje 
le zato, ker je domače.
Zveza potrošnikov Slovenije 

Po podatkih Statističnega urada RS 
(SURS) je leta 2018 vsak prebivalec 
Slovenije le v gospodinjstvu po 
nepotrebnem zavrgel okrog 13kg 
užitnih živil. Številke so skrb 
vzbujajoče, a pri tem Slovenci nismo 
osamljeni, gre za globalni problem. 
In kaj lahko storite vi v vašem 
gospodinjstvu? Veliko!

zmanjšajte zavržke hrane! 
hvaležni vam bosta vaša denarnica in okolje. 
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Do konca letošnjega septem-
bra se je na slovenskih cestah 
pripetilo 11.672 evidentiranih 
prometnih nesreč, v katerih je 
življenje izgubilo 72 udeležen-
cev v prometu, 552 je bilo hudo 
in 4.087 lažje telesno poško-
dovanih. Posamezni vozniki 
hitrosti in načina vožnje žal še 
vedno ne prilagodijo sposob-
nostim za vožnjo, stanju ceste 
ter preglednosti na njej, gostoti 
in drugim značilnostim prome-
ta, vremenskim razmeram ter 
značilnostim vozila in tovora. 
Ne zavedajo se, da je dovolj 
zgolj trenutek nepazljivosti, ki 
jim lahko popolnoma spre-
meni življenje, in da je lahko 
usodna že najmanjša napa-
ka. Še posebej v jesenskih in 
zimskih mesecih, ko so dnevi 
krajši, ceste spolzke, mokre pa 
tudi poledenele, so razmere za 
vožnjo bolj tvegane. 

Obenem so zaradi trenutne 
vsesplošne situacije posame-
zniki lahko manj zbrani, opu-
ščajo nekatere previdnostne 
navade ali so ohlapnejši pri 
spoštovanju prometnih pred-
pisov. Zato Agencija za varnost 
prometa in Policija kontinuira-
no pozivata vse udeležence v 
prometu k najvišji meri previ-
dnosti in doslednemu spošto-
vanju prometnih predpisov 
in razmer na cesti. Nastanek 
prometnih nesreč je v kar 93 % 
moč pripisati človeškemu rav-
nanju, zato Agencija za varnost 
prometa in Policija vse ude-
ležence v prometu pozivata k 
odgovorni, preudarni in strpni 

udeležbi v prometu. Spoštova-
nje in solidarnost do izjemnih 
naporov zdravstvenih de-
lavcev izkazujmo z največjo 
mero odgovornosti v prometu. 
Posebna opozorila so name-
njena preprečevanju udeležbe 
v prometu pod vplivom alko-
hola. V času prve epidemije 
je bil zaznan trend povečanja 
števila alkoholiziranih pov-
zročiteljev prometnih nesreč. 
Med vsemi alkoholiziranimi 
povzročitelji prometnih nesreč 
do konca maja, ki so jim izme-
rili nad 2 promila alkohola v 
krvi, jih je bilo skoraj 70 % v 
času epidemije.
 
varnost voznikov  
motornih vozil
Vozniki motornih vozil naj 
poskrbijo za dosledno pripe-
njanje z varnostnim pasom, 
med vožnjo naj ne uporabljajo 
mobilnega telefona, vozijo 
naj zmerno, poskrbijo naj za 
ustrezno varnostno razdaljo, 
za volan pa naj vselej sedejo 
trezni. Vožnja jeseni je speci-
fična. Razmere na cestah so 
nepredvidljive, med vremen-
skimi pojavi prevladujejo 
megla, nalivi, dež s snegom. 
Preden se vozniki odpravijo na 
pot, naj preverijo informacije o 
stanju na cestah, v času, ko je 
razglašena epidemija, naj spo-
štujejo tudi veljavne določbe 
odlokov. Krajši dnevi prinašajo 
za voznike različne pasti. Izo-
gnejo sem jim lahko z največjo 
možno mero previdnosti ter 
pravočasno pripravo vozila na 

jesenske in zimske razmere in z 
ustrezno menjavo pnevmatik.

varnost motoristov
Sicer so v prihajajočih mese-
cih na naših cestah le redki 
motoristi in mopedisti, a jih ob 
lepem vremenu, suhih cestah 
in milejših zimah lahko priča-
kujemo tudi jeseni in pozimi, 
sploh v priobalnem pasu. Če že 
morajo na pot, naj motoristi in 
mopedisti obvezno uporabljajo 
zaščitno opremo in čelado, hi-
trost vožnje morajo prilagoditi 
razmeram na cesti in dosledno 
upoštevati omejitve hitrosti. 
Pri tem naj nosijo svetla, od-
sevna oblačila in imajo vedno 
prižgane luči. Posebna previ-
dnost je nujna tudi zato, ker je 
asfaltna površina hladna in ne 
omogoča optimalne oprijemlji-
vosti pnevmatik z voziščem. 

varnost kolesarjev
Tudi kolesarji naj ob nujni poti 
poskrbijo, da je kolo brezhib-
no pripravljeno. Preverijo naj 
delovanje zavor, sprednje in 
zadnje luči ter zvonca, ustre-
zno naj napolnijo pnevmatike 
in poskrbijo, da so odsevniki 
ustrezno nameščeni. Upora-
bljajo naj kolesarsko zaščitno 
čelado, ki pomembno prispeva 
k večji varnosti, saj zmanjšuje 
težo posledic in poškodb glave 
od 40 % do kar 70 %. Kolesarji 
naj nosijo svetla, odsevna 
oblačila, med kolesarjenjem 
pa naj nikdar ne uporabljajo 
mobilnega telefona ali slušalk. 
Dosledno naj spoštujejo vsa 

prometna pravila in razmere 
na cesti ter se ne izpostavljajo 
tvegani vožnji.

varnost pešcev
Največ nesreč z udeležbo 
pešcev se zgodi v jesenskih in 
zimskih mesecih, ko so dnevi 
krajši, vidljivost slabša, ceste in 
pločniki pa spolzki. Pešci naj 
poskrbijo za dobro vidnost z 
odsevnimi telesi in površinami 
(kresničke, odsevni trakovi, po-
vršine na oblačilih in obutvi), 
saj aktivna raba odsevnih teles 
pešcu v temi in mraku lahko 
reši življenje. Uporabljajo naj 
prometne površine, namenjene 
pešcem, vedno naj se prepriča-
jo o varnem prečkanju ceste in 
se zavedajo, da imajo najkrajšo 
zavorno pot. Med hojo naj ne 
uporabljajo mobilnih telefo-
nov, ki odvračajo pozornost 
od dogajanja v prometu. Več 
različnih tujih raziskav kaže, 
da se reakcije pešca ob uporabi 
mobilnih telefonov zmanjšajo 
celo do 60 %. 
Neodgovorno izpostavljanje 
sebe in drugih tveganjem za 
najhujše posledice ne sodi v 
promet. Ravnajmo odgovorno 
in spoštljivo, naj bodo ceste 
prostor solidarnosti in ne obje-
stnega ravnanja. 
Javna agencija RS   
za varnost prometa
www.avp-rs.si   

Bodimo odgovorni tudi na cestah in 
izkažimo solidarnost do zdravstvenih 
delavcev. Slovenija se sooča z drugo 
razglašeno epidemijo, smo v obdobju, 
ko je sprejeta vrsta ukrepov za njeno 
zajezitev. Agencija za varnost prometa 
na vse udeležence v prometu naslavlja 
vrsto opozoril, nasvetov in priporočil 
za varno udeležbo na naših cestah.

koronavirus spreminja naša življenja, 
a prometna pravila ostajajo enaka



informator365

15

razvedrilo
sudoku/pobarvanka

3
1
2

3
1

8

8

5

7

6

3 1

2

4 7

3 8 14

6

2

5
5

87

9

6

6

7

3 6 9

8

5

4 6

1

4

1

9

7
4

8
3

9
8
3

6

8

8

3

5

8

2

6

3

6 4

8 3

5

61

4 56
34



16

INFORMATOR 365, FEBRUAR 2016  
Izdajatelj: Informator Križnic Marko s.p.,  
Dragocajna 110, 1216 Smlednik

INFORMATOR365, NOVEMBER 2020  
Izdajatelj: Informator365 Križnič Marko s.p.,  
Dragočajna 110, 1216 Smlednik
ISSN: 2591-1376

 041 359 484  info@informator365.si  www.informator365.si
Informator365 brezplačno prejmejo vsa 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)  Naklada: 23.000 | Raznos: Pošta Slovenije | Tisk: Salomon d.o.o.
Oblikovanje: Manca Stopar | Naslovna fotografija: Jan Čermelj / Erzelj, arhiv TIC Ajdovščina


