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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 21. 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 ∙ refleksna masaža stopal  

∙ limfna masaža ∙ športna masaža

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

savne za vaš dom
 zunanje in notranje savne

• izdelava • svetovanje • montaža 

  izdelava kuhinj in drugega pohištva po meri

 041 277 249
 031 468 465
 info@trea.si

Trea d.o.o.
Spodnja Branica 14
5295 Branik
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Sama telesna teža nam ne pove 
dosti o telesni sestavi. Tudi pri 
debelosti je zelo pomembno, ali 
se maščoba nabira enakomerno 
v podkožju, na zadnjici, stegnih 
ali se kopiči na trebuhu. Včasih 
je lahko ITM v mejah normale, 
obseg pasu pa povečan.

visceralna maščoba
Ko ima posameznik povečan 
obseg trebuha, je vedno 
povečana tudi maščoba v 
trebuhu, ki obdaja notranje 
organe: jetra, črevesje, želodec, 
vranico, slinavko, velike žile …  
To maščobo imenujemo 
visceralna maščoba. Kopiči se 
tudi v samih notranjih organih. 
Bistveno se zviša tveganje za 
diabetes tip 2, povišan krvni 
tlak, povišan holesterol in 
druge maščobe v krvi. S tem se 
poveča nevarnost pojavljanja 
srčno-žilnih bolezni, infarkta in 
možganske kapi ter obolevanje 
za rakava obolenja (zlasti 
na dojki in črevesju). Zelo 
obremenjujoč je tudi vpliv na 
dihala in gibala.

Lahko rečemo, da so tisti, 
ki se jim maščoba kopiči na 
zadnjici in na stegnih, manj 
ogroženi, ker je maščoba 
pretežno v podkožju in manj 
okrog  notranjih organov. Ti 
imajo telesno postavo v obliki 
hruške. Tisti z obliko jabolka 
pa so veliko bolj ogroženi, več 
zbolevajo in njihova življenjska 
doba je precej krajša. Ob tem je 
treba izpostaviti, da se ne glede 
na obliko telesa posebno po 50. 
letu starosti tudi pri ženskah 
začne kopičiti maščoba bolj 
okrog pasu, četudi se jim je prej 

kopičila predvsem na stegnih, 
bokih in zadnjici. Pri moških se 
običajno v vseh obdobjih bolj 
kopiči na trebuhu. Približno 
polovica visceralne maščobe je 
v podkožju, druga polovica pa 
okrog notranjih organov.

britanska študija
V dobrih 20 let trajajoči raziskavi 
so britanski znanstveniki 
proučevali obliko telesa 
(somatotip), obseg pasu, telesno 
težo in indeks telesne mase 
pri 7.500 prostovoljcih. Svoje 
ugotovitve so nato primerjali 
z izsledki ameriških raziskav, 
ki so se osredotočile predvsem 
na telesno težo in ITM. Pri tem 
so britanski znanstveniki z 
metaanalizo ugotovili, da ljudje, 
ki uspejo obseg svojega pasu 
ohraniti manjši od polovice 
svoje višine, živijo dlje in so bolj 
zdravi. Potrebno je upoštevati 
škodljiv vpliv visceralne 
maščobe na zdravje, ki se odraža 
v povečanem obsegu pasu, na 
drugi strani pa povečani telesni 
teži botruje tudi povečana 
mišična masa, ki ne ogroža 
zdravja, nasprotno zagotavlja 
kakovostno in dolgo življenje. 
Za odraslo žensko je optimalen 
obseg pasu do 80 cm, pri moških 
pa do 94 cm.

nezdrava prehrana  
in veliko sedenja
Porast koncentracije glukoze 
v krvi je poglavitni fiziološki 
dražljaj, da trebušna slinavka 
začne izločati inzulin. Ta ima 
nalogo prenašalca krvnega 
sladkorja preko membran celic 
v same celice. Inzulin vpliva 

tudi na presnovo maščob, 
saj vzpodbudi shranjevanje 
in blokira mobilizacijo ter 
izgorevanje maščobnih kislin. 
Pri nezdravem prehranjevanju, 
kot je prekomeren vnos hrane, 
preveč sladkorja ali maščob, 
nastane povečano izločanje 
inzulina – hiperinzulinizem, 
ki je poglavitni razlog, da se 
redimo. Ob večji koncentraciji 
inzulina v krvi se vsa odvečna 
hranila pospešeno shranjujejo v 
obliki maščob, tako v podkožju 
kot med notranjimi organi. Pri 
fizični neaktivnosti in veliko 
sedenja se pojavlja centralna 
debelost, ko se maščoba 
nabira predvsem na trebuhu 
in med notranjimi organi. Ko 
hiperinzulinizem traja dalj 
časa, se telesne celice vse slabše 
odzivajo nanj, tako postane 
inzulin sčasoma neučinkovit 
(inzulinska rezistenca). To 
stanje postopoma vodi v 
sladkorno bolezen tipa 2, z vsemi 
posledicami, predvsem moteno 
presnovo ogljikovih hidratov, 
maščob in beljakovin. 

Nezdrava prehrana in nezdrav 
življenjski slog sta v današnjem 
času ključna vzroka za epidemijo 
debelosti ter za strmo naraščanje 
števila sladkornih bolnikov.

Že dolgo je znano, da je tudi 
stres kriv za trebušno debelost. 
Ko smo pod stresom, se v 

telesu izloča stresni hormon 
kortizol, ki poruši presnovno 
ravnovesje v telesu in povzroča 
nalaganje visceralne maščobe. 
Pri ljudeh z obilo visceralne 
maščobe se razvije skupek 
kliničnih in presnovnih znakov, 
ki jih imenujemo metabolični 
sindrom.

odprava resnih zapletov
Sprememba načina življenja, 
ki vključuje znižanje telesne 
teže, zmanjšanje obsega 
pasu, zdravo prehrano in 
redno fizično aktivnost, je 
ključnega pomena za zdravo 
hujšanje, preprečevanje 
in ukrepanje pri sladkorni 
bolezni. Z ustrezno prehrano 
zmanjšamo ali odpravimo 
inzulinsko rezistenco. Redna 
aerobna vadba pa pomaga za 
odpravo presnovnih motenj in 
mobilizacijo shranjene maščobe, 
zlasti visceralne maščobe med 
notranjimi organi in na trebuhu. 
S tem zmanjšamo obseg svojega 
pasu. Za to so zlasti učinkovite 
dinamične vadbe, ki vključujejo 
treniranje mišic trupa, 
zlasti trebušnih mišic. Poleg 
usmerjenih vadb v prostoru so 
zelo učinkovite: nordijska hoja, 
tek, tenis, hitra hoja, hoja v 
hribe, plavanje.
Marjan Radetič, dr.med.
Zdravi in vitalni, Koper 

Obstajajo novejše raziskave, ki 
za oceno zdravstvenega stanja 
posameznika dajejo prednost 
obsegu pasu pred indeksom telesne 
mase (ITM), saj je oseba s povečanim 
obsegom pasu kar 4 krat bolj 
ogrožena za nastanek kroničnih 
bolezni sodobnega časa. 

obseg pasu pomembnejši od itm

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

30 % oseb, starih 70 let ali več, 
uporablja slušne aparate. Pri 
mlajših odraslih, starih med 20 
do 69 let, slušne aparate upo-
rablja 16 % oseb. Gre za osebe, 
ki bi imele od slušnih aparatov 
dejansko korist, a se tega ne 
zavedajo ali težave (še) zanikajo.
Zagotovo se strinjamo, da je 
težko imeti ob sebi družinskega 
člana ali prijatelja, ki se bori z 
zanikanjem izgube sluha, če-
prav obstaja možnost, da bi mu 
lahko slušni aparati pomagali 
in s tem zelo povečali kakovost 
življenja. Nerehabilitirana 
naglušnost dolgoročno prinese 
številne težave, poveča se tudi 
tveganje za depresijo in razvoj 
demence.

če vaša ljubljena oseba 
zanika naglušnost
Predlagajte ji, da boste kar sku-
paj obiskali slušni center in brez-
plačno informativno preverili 
sluh z avdiometrom. Tam boste 
poleg meritve sluha deležni 
tudi brezplačnega strokovnega 
svetovanja – če bo ugotovljena 
naglušnost, boste napoteni k 
specialistu ORL, da opravite 
celovit ORL pregled.

zmotno prepričanje, 
da so slušni aparati  
velik strošek
Kakovostni standardni slušni 
aparati se dobijo tudi preko 
naročilnice, ki vsakih 6 let 
pripada naglušni osebi preko 
ZZZS. Pojasnite najbližjim, da so 
slušni aparati, ki ne presegajo 
cenovnega standarda, popolno-

ma brezplačni. Osebe, ki želijo 
boljše slušne aparate, pa jih 
najprej brezplačno testirajo in se 
šele nato odločijo za tip slušnih 
aparatov, ki jih bodo dolgoročno 
nosili. Doplačilo razlike med 
cenovnim standardom in ceno 
nadstandardnega slušnega 
aparata sledi šele po uspešnem 
testiranju.

obrnite se na prijatelje, ki 
uporabljajo slušni aparat
Dodaten način, kako spremeniti 
miselnost ljubljene osebe glede 
slušnih aparatov je, da se obrne-
te na prijatelje, ki jih že upora-
bljajo. Povprašajte jih po nasvetu 
in njihovih izkušnjah. Večina 
oseb, ki uporablja novejše 
slušne aparate, je z njimi izredno 
zadovoljna, saj so slušni aparati 
z novimi tehnologijami bolj 
udobni za uporabo, predvsem 
pa bolj učinkoviti pri razumeva-
nju govora, tudi v zahtevnejših 
slušnih okoljih.

razblinite napačne  
predstave o slušnih  
aparatih
Slušni aparati so se v zadnjih 
letih močno izboljšali. V prete-
klosti so bili tudi precej večji od 
sedanjih. Mnogi modeli niti ne 
potrebujejo več baterij, saj jih je 
čez noč mogoče zelo preprosto 
napolniti, delujejo samodejno, 
omogočajo prostoročno telefoni-
ranje …

Naslonite se na študije, ki 
dokazujejo, da slušni aparati 
dokazano upočasnjujejo upad 
kognitivnih sposobnosti, da po-

magajo pri delovanju možganov 
in spominu, da lahko zmanjšajo 
tveganje za demenco itd.

naravno je, da vid in sluh  
s starostjo pešata
Primerjajte slabši vid s slabšim 
sluhom. Za oboje je normalno, 
da s starostjo peša. Za boljši vid 
poskrbimo, kaj pa za boljši sluh? 
Poudarite, kako pomembno je 
poskrbeti za sluh.

kdaj po slušni aparat
Slušne aparate se začne upo-
rabljati, ko zdravnik specialist 
ORL postavi zanj indikacijo in 
izda naročilnico. To pomeni, da 
je slušni aparat že potreben in bi 
imela naglušna oseba od njega 
korist – a najprej si je potrebno 
naglušnost sploh priznati in jo 
izmeriti.

 
 

ste vedeli, da je prosta 
izbira dobavitelja vaša 
pravica? 
Dobavitelja slušnih aparatov 
si morate izbrati sami, saj je to 
vaša odgovornost. Svetujemo, 
da obiščete več ponudnikov 
in primerjate: slušne aparate, 
cene, možnosti brezplačnega 
testiranja, strokovnost, razpo-
ložljivost usposobljenih slušnih 
akustikov, dostopnost lokacije 
od vašega doma (ne glejte, kako 
blizu je ORL ambulanti), korek-
tnost, garancijo, servis, plačilne 
pogoje, mnenja drugih strank …

Vabljeni na brezplačni test slu-
ha z avdiometrom. Meritev lahko 
brezplačno opravite v katerem-
koli od 14 AUDIO BM slušnih 
centrov po Sloveniji. Prosimo za 
predhodno rezervacijo prostega 
termina. Napotnica ni potrebna.
Franci Urankar, AUDIO BM 

kako pomagati ljubljenim osebam,
ki zanikajo naglušnost

Pešanje sluha in vida s starostjo je 
naravno. Zavedanje, da ne slišimo več 
dobro oziroma tako kot smo včasih, 
težko sprejme večina ljudi. Na žalost 
si pri sluhu veliko ljudi ne pomaga in 
se še naprej bori skozi svoje vsakdanje 
življenje (dokler ni vse težje), namesto 
da bi sprejeli svojo novo resničnost in 
pravočasno poiskali pomoč. 

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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Indašnja iža je tradicionalna 
prekmurska hiša, obnovlje-
na z naravnimi materiali, 
in predstavlja pomemben 
spomenik stare ljudske arhi-
tekture. Sama notranjost hiše 
je opremljena z restavriranim 
rustikalnim pohištvom, am-
bient nas odpelje v pretekle 
čase, kjer se preprosto spoji-
mo s preprostostjo in mirom 
same narave. 

V velbani iži, ki je nekoč 
služila tudi kot hlev za živino 
se preteklost sreča z moderno 
sedanjostjo. Hiška leži na 
sredini kompleksa in ob njej 
je plavalni bazen. Ime je do-
bila po tradicionalnih velbih, 
ki so bili značilni za hlevsko 
poslopje delavsko-kmetijske 

družine na Goričkem v pre-
teklosti. V njej si boste lahko 
v tradicionalni krušni peči iz  
domače moke, ki jo nudimo, 
spekli sami svoj kruh. 

Konopljina iža je hi-
ška, ki kliče po pozornosti 
zaradi arhitekturne zasnove, 
načina izgradnje iz konoplje 
in naravnih materialov ter 
edinstvene notranje razpore-
ditve. Je edina novogradnja 
v turističnem kompleksu 
Goričke iže in ena izmed red-
kih hiš, pri katerih je glavno 
vlogo pri gradbenih materia-
lih igral konopljin pezdir. Na 
minimalni kvadraturi nudi 
velik izkoristek prostora  ter 
edinstveno udobno počutje. 
Evitel 

goričke iže ... kjer se preteklost
spogleduje s prihodnostjo

Sredi Krajinskega parka Goričko, 
v Križevcih, stojijo 3 prelepe 
goričke hiše: Indašnja, Velbana 
in Konopljina iža. Navdih zanje 
je bil način gradnje „kot nekoč“ 
in njihova obnova z naravnimi 
materiali. 

 031 784 555
 051 322 242
 info@goricke-ize.si
 www.goricke-ize.si

Evitel d.o.o.
PE Goričke iže
Križevci 216
9206 Križevci

V neokrnjeni naravi Goričkega blizu Murske Sobote vam 
nudimo prvovrstne apartmaje za oddih in sprostitev.

Vljudno vabljeni! 

možnost najema 
skednja za teambuildinge, 
seminarje in praznovanja. 

plačilo možno tudi 
s turističnimi boni.

slike: velbana iža, konopljina iža 

slike: indašnja iža, savna v 
hrastovem sodu z jakuzzijem, 

skedenj
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Do izhodišča v Kamnjah 
pridemo mimo pokopališča 
in nato čez kamniti most, ki 
je ponos bogatega kamenj-
skega kamnoseškega izroči-
la. Dobro označena pot nas 
vodi čez gozdne jase in pod 
borovci po strmi poti proti 
Mali gori. Na tej planoti so 
v prejšnjem stoletju pripra-
vljali krmo za živino. Tja so 
domačini odhajali v začetku 
avgusta, ko so v dolini že 
pospravili seno. Možje so 
ostajali na planoti, da so 
lahko že v zgodnjih jutranjih 
urah začeli s košnjo, žene pa 
so jim vsak dan nosile hrano 
in jim pomagale pri spravilu 
sena. 
Med potjo lahko občuduje-
mo skalne prepade Kuclja 
in krušljive stene Črne peči, 
počasi pa se nam začnejo 
odpirati tudi lepi razgledi na 

Vipavsko dolino. Nekje na 
sredini pobočja pridemo do 
lovskega bivaka Črna peč. Od 
tu naprej je še dobre pol ure 
hoda do koče na Mali gori. 
Ob lepem vremenu lahko z 
Male gore občudujemo Kras, 
Tržaški zaliv, na zahodu 
Furlansko nižino, na vzhodu 
se onstran pogorja Nanosa 
odpira notranjost Slovenije, 
pod nami pa se razprostira 
Vipavska dolina.  
V dolino se lahko spustimo 
preko školja sv. Pavel, kjer se 
nahajajo ostanki obzidja in 
vodni stolp iz rimskih časov. 
S školja nas pot pelje skozi 
zaselke Lozarji, Guštini, 
Čermelji in Rebki, kjer nato 
zavije v Kamnje. 
Javni zavod za turizem 
Nova Gorica in Vipavska 
dolina 

Pot se prične v vasi Kamnje v Vipavski 
dolini in se konča na Mali gori, 
planoti, ki se skriva na pobočju Čavna 
na približno 1000 metrih nadmorske 
višine. Pohodna pot poteka po poteh 
koscev, ki so na planoti pripravljali 
krmo za živino.

pohod na malo goro
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 05 302 70 93
 051 234 512
 velikonja.k.s.p.a@siol.net

Klavdij Velikonja s.p.
Breg 2
5000 Nova Gorica

• avtokleparstvo • avtoličarstvo
• priprava avtomobila na tehnični pregled

• avtoservis • popravila stekel
• vulkanizerstvo • vleka vozil

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 

 040 626 062
 avg@avg-sp.si
 www.avg-sp.si

Avtovleka Gorica d.o.o.
Grčna 1
5000 Nova Gorica

prvi v mestu takoj na mestu, 
na voljo 24 ur vse dni v letu!

• avtovleka in reševanje vozil do 40 ton 
• izposoja nadomestnih vozil • pomoč na cesti 

• hramba vozil na naši lokaciji

 031 200 404   stucin.martin@gmail.com   www.avtovleka-stucin.si

• popravila in servisiranje vozil 
• avtokleparstvo in avtoličarstvo • vulkanizerstvo 

• ročna avtopralnica in globinsko čiščenje

 040 206 765
 info@ledus.si
 www.ledus.si

Ledus d.o.o.
Prvačina 26a 
5297 Prvačina

GARAŽNA 
VRATA

DOORHAN
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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

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

 041 352 545
 klimagomit@gmail.com

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

 05 333 11 33
 pc.kromberk@inoxcenter.si
 www.inoxcenter.si

Inox center d.o.o. 
Industrijska cesta 9
5000 Nova Gorica

• pločevina, cevi, profili
• črpalke
• inox oprema

• razrez cevi in profilov
• dostava
• več kot 30 let izkušenj

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

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

KLIMATSKE NAPRAVE

TOPLOTNE ČRPALKE 

PREZRAČEVALNE NAPRAVE 
MNT Jernej Gubaš s.p.

Laze 12, 5290 Šempeter pri Gorici

www.mnt-gj.siinfo@mnt-gj.si +386 (0)41 455 635
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klimatske naprave 

toplotne črpalke

prezračevalne naprave
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Ta pojav imenujemo tudi »ne-
kontrolirana izmenjava zraka«, 
če ga omenjamo v povezavi 
z vlažnostjo zraka, pa tudi 
»konvekcija vodne pare«. Gre za 
proces, ki je lahko za nekaj 10 
velikostnih razredov večji (po 
hitrosti dogajanja in po količini 
vodne pare) od difuzije vodne 
pare, ki poteka skozi gradbene 
konstrukcije. Tudi gradbeno 
fizikalne posledice so pogosto 
lahko izrazitejše. Netesna mesta 
v konstrukciji opišemo z izrazom 
»konvekcijski toplotni mostovi«. 
Kritična območja za nastanek 
tovrstnih toplotnih mostov so 
zlasti vsi preboji konstrukcij 
(npr. z instalacijskimi vodi), stiki 
in križanja konstrukcij, obod 
stavbnega pohištva pa tudi npr. 
okenske pripire.

Neustrezna zrakotesnost stavb-
nega ovoja se negativno odraža 
na energijskem (toplotne izgu-
be), ekonomskem (obratovalni 
stroški) in gradbeno fizikalnem 
(kondenzacija vodne pare) 
področju, slabo pa vpliva tudi 
na bivalno ugodje v prostoru (ob-
čutek prepiha, večja temperatur-
na asimetrija). Najneprijetnejši 
so navadno problemi gradbeno 
fizikalne narave. Vodna para 
lahko na svoji poti skozi netesen 
ovoj kondenzira, kar v določenih 
primerih povzroči prekomerno 
navlažitev gradbenih materialov, 
poslabšanje njihovih lastnosti 
in celo fizičen propad (porušena 
struktura, gnitje ipd.). Tudi po-
vršina konstrukcije ob netesnem 
območju se lahko podhladi pod 
temperaturo rosišča, kar pov-
zroči površinsko kondenzacijo 
vodne pare in v nadaljevanju 
razvoj plesni. Netesna mesta 
pogosto prepoznamo tudi že po 
izrazitejšem odlaganju prahu 

in nečistoč iz zraka na površini 
konstrukcij.

Zrakotesnost je lahko problem 
tako pri masivni kot pri lahki 
(montažni) gradnji, čeprav je na-
vadno pri slednji zaradi narave 
izvedbe konstrukcij pogostejši, 
posledice pa so izrazitejše. 

Blower Door test je diagnostič-
no orodje za merjenje zrakote-
snosti stavb in posameznih pro-
storov in omogoča lociranje mest 
prehoda (uhajanja) zraka skozi 
njen ovoj v zunanjost ali druge 
predele stavbe (npr. garažo, pod-
strešje …). Meritve zrakotesnosti 
stavb se uporabljajo za različne 
namene, vključno z: 
- dokumentiranjem zrakotesno-
sti stavbnega ovoja, 
- ocenjevanjem stopnje naravne 
infiltracije v hišah, 
- merjenjem in dokumentiranjem 
učinkovitosti izvedenega te-
snjenja stavbe ali posameznega 
prostora in 
- merjenjem pretoka zraka skozi 
prezračevalne sisteme.

Oprema za Blower Door test je 
sestavljena iz močnih, umerje-
nih ventilatorjev, ki so v času 
izvajanja testa ustrezno vgrajeni 
v okvir zunanjih vrat. Ventila-
torji usmerjajo zrak v stavbo ali 
izven nje in s tem povzročijo 
tlačno razliko med notranjostjo 
in zunanjostjo. Tlačna razlika 
povzroči pretok zraka skozi vse 
odprtine in netesna mesta v zu-
nanjem ovoju stavbe. Na podlagi 
hkratnih meritev pretoka zraka 
skozi ventilator in njegovega 
vpliva na zračni tlak v notranjem 
prostoru sistem Blower Door do-
loči zračno prepustnost celotne-
ga ovoja stavbe. Bolj zatesnjen 
kot je ovoj (npr. ovoj ima manj 
odprtin), manjši pretok zraka 
skozi ventilator je potreben za 

vzpostavitev ustrezne tlačne 
razlike.

Tipičen Blower Door test 
vsebuje vrsto meritev pri tlačnih 
razlikah, ki se spreminjajo od 70 
do 15 Pa. Preizkusi se izvajajo pri 
visokih tlačnih razlikah, saj se 
na takšen način ublažijo učinki 
pritiska vetra in dimničnega 
učinka na rezultate preizkusa. 

V Avstriji in Nemčiji lahko 
kupec zahteva popravilo hiše 
na stroške izvajalca, v kolikor 
zrakotesnost presega naslednje 
vrednosti: 
- energijsko varčne stavbe 

n50 <3.0 h-1  
- nizko energijske stavbe  
   n50 < 1.5 h-1  
- pasivne stavbe n50 < 0.6 h-1 

Po novem Pravilniku o učinko-
viti rabi energije v stavbah (Ul 
RS št. 52/2010 z dne 30.6.2010)  
in Tehnični smernici  
TSG-1-004:2010 zrakotesnost 
stavbe ali njenega dela brez 
mehanskega prezračevanja, 
merjena po standardu SIST EN 
13829, ne sme presegati treh 
izmenjav zraka na uro (pri tlačni 
razliki 50 Pa). V stavbah z vgraje-
nim sistemom mehanskega pre-
zračevanja z več kot 0,7-kratno 
izmenjavo zraka zrakotesnost 
ne sme presegati dveh izmenjav 
zraka na uro (pri tlačni razliki 
50 Pa). Po priporočilu stroke 
zrakotesnost za nizkoenergijske 
stavbe ob predvidenem me-
hanskem prezračevanju ne sme 
presegati 1,5 izmenjav zraka na 
uro in pri pasivnih stavbah 0,6 
izmenjav zraka na uro (pri tlačni 
razliki 50 Pa).

blower door test – osnove 
nekontrolirane izmenjave 
zraka
Za pravilno uporabo diagnostič-
nih zmogljivosti Blower Door 
testa je potrebno razumevanje 
osnovne dinamike nekontroli-
rane izmenjave zraka v stav-
bah. Za pojav nekontrolirane 
izmenjave zraka (infiltracija in 
zračni tok navzven) je potrebna 
odprtina ali razpoka in gonilna 
sila (tlačna razlika), ki potisne 
zrak skozi luknjo. Pogosta mesta 
nekontrolirane izmenjave zraka 
so prikazana na sliki. 5 najpogo-
stejših gonilnih sil, ki delujejo v 
stavbah, je: 
- dimnični učinek, 
- pritisk vetra, 
-  točkovni elementi za dovod ali 
odvod zraka,  
- netesnost dovodnih in odvo-
dnih kanalov ter 
- prekinitev poti prisilnega pre-
zračevanja (npr. zaprtje vrat). 

Že v fazi projektiranja mora 
projektant poleg toplotne 
učinkovitosti načrtovati tudi 
ustrezno zrakotesnost. Ko je 
objekt zgrajen, jo preverimo z 
Blower Door testom. S povečano 
izmenjavo zraka hladen zrak pri 
tleh zmanjšuje ugodje ter daje 
občutek hladu, hkrati pa prihaja 
tudi do večjega gibanja zraka, ki 
v tako grajenih hišah zopet vpli-
va na počutje. Enako se lahko 
poleti stavbe zaradi neustrezne 
zrakotesnosti tudi prej pregre-
jejo. Marsikdo ima občutek, da 
skozi majhno špranjo ne more 
preiti velika količina zraka, a 
se žal moti, saj se z manjšimi 
pretoki veča hitrost.
Lucjan Batista, ENSVET  

preverjanje zrakotesnosti

Glede na geografsko lego Slovenije 
velja, da je objekt v večini leta 
toplejši kot okolica. Ker se zraku ob 
spremembi temperature spreminja 
tudi tlak, zrak začne iskati netesne 
dele objekta in uhaja na prosto. 
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 041 232 980
 05 366 86 60
 lesnik.tgm@siol.net

Lesnik TGM d.o.o.
Podkraj 88a
5273 Col

• vzdrževanje gozdnih cest in poljskih poti
• zemeljska, rušitvena dela

• priprava terena za vinograde
• izdelava kamnitih zložb

• izgradnja traktorskih vlak
• storitve z gradbeno mehanizacijo

• kiper prevozi in prevozi gradbene mehanizacije

DROBILEC

Podkraj 88/a, 5273 COL

mob:
tel:
fax:

mail:

041 232 980
05 36 68 660
05 36 68 661
lesnik.tgm@siol.net

• 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

 05 720 12 12
 051 349 473
 excelza@siol.net
 www.excelza.si

Excelza lesarstvo d.o.o.
Kolodvorska cesta 28
6230 Postojna

smrekovi peleti

v naši družbi vas ne bo zeblo

∙ izdelani iz čistega 
   smrekovega lesa

∙ zelo majhna količina 
    pepela in prahu

∙ vrhunska kakovost

∙ 15 kg pakiranja,
    neto teža palete: 
    1050 kg 

 040 186 860
 info@sencila-rus.si
 www.sencila-rus.si

Aljoša Rus s.p.
Ulica Vinka Vodopivca 77
5000 Nova Gorica

izdelava 
in 

montaža 
senčil

• panelne zavese
• lamelne zavese
• steklene stene
• alu žaluzije
• roloji

• tende
• pergole
• bioklimatske  
   pergole
• komarniki
• plise zavese
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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



informator365

12

posadimo nove jagode

Na zelenjavnem vrtu imam 
tudi jagode. Iz poganjkov 
sem vzgojila svoje sadike, 
ker so res okusne sorte. 
Zanima me, kdaj jih lahko 
presadim in s čim bi jih po-
gnojila, ker imam na voljo 
majhen del vrta za jagode, 
velik skoraj 10 m2. Koliko 
let so lahko jagode na istem 
mestu?
Jagode presajamo ali sadimo 
nove sadike meseca aprila, 
ko se zemlja dobro ogreje 
in je toplo. Sadike vzgojimo 
sami iz živic, ki poganjajo iz 
matične rastline. Živice so 
zeleni poganjki, ki se ob stiku 
z zemljo lepo ukoreninijo. Do-
bro je menjati nasad jagod na 
3 leta, saj se jagodam poslab-
ša rodnost in poveča pojav 
bolezni in škodljivcev. Posa-
dimo jih na drug del vrta, čim 
dlje od dosedanjega nasada. 
Jagode potrebujejo srednje 
težka, zračna tla, bogata s 
humusom. Za površino 10 m2 
je najbolj enostavno upo-
rabiti organsko gnojilo Bio 
Plantella Nutrivit za jagode 
in jagodičevje, saj pakiranje 
1 kg zadostuje za to površino. 
Tako zagotovimo jagodam 
vsa potrebna hranila za celo 
rastno sezono, dobro cvetenje 
in plodove, bogate z vitamini. 
Sadike jagod sadimo 30 cm 
narazen, lahko jih razporedi-
mo v obliki »cikcak« in tako 
prihranimo prostor. Dober 
sosed jagodam so: česen, 
čebula, por, solata in špinača. 
Ne prenašajo dobro kapusnic 
(zelje, ohrovt, kitajsko zelje). 

Če so zraven jagod čebulnice, 
bo na jagodah manj bolezni 
in škodljivcev, saj čebulnice 
zmanjšajo pojav plesni in 
pepelovk. 

bujni lovorikovci

Za živo mejo okoli parcele 
sem pred 4 leti posadil lo-
vorikovce. Rastejo zelo po-
časi in imajo blede liste. Ali 
bi jih bilo treba pognojiti? 
Kdaj bi bil najprimernejši 
čas in s katerim gnojilom? 
Kdaj jih lahko obrežem?
Lovorikovec je zelo hvaležna 
in uporabna živa meja, ki 
zmanjša vpliv močnega vetra 
in tudi hrupa. Je pa tudi moč-
no in hitro rastoča rastlina, ki 
zraste vsako leto 60–90 cm. 
Da lovorikovci ne rastejo 
dobro ali zelo počasi, je po 
navadi vzrok v pomanjkanju 
hranil. Vsako leto jih spomla-
di pognojimo z modernim 
gnojilom Plantella Formula 
365 za okrasne rastline in žive 
meje. Velika prednost tega 
gnojila je, da ga potresemo 
le spomladi in vse leto hrani 
rastlino s potrebnimi hranili. 
V posebni membrani so shra-
njena hranila, ki se sproščajo 
glede na zunanjo vlago in 
temperaturo. Tako rastline ne 
moremo pregnojiti, temveč 
imajo na voljo vedno primer-
no količino hranil. Lovorikov-
ce porežemo spomladi, pred 
začetkom poletja, ko se je že 
razbohotila nova mlada rast, 
ki jo primerno skrajšamo in 
damo živi meji obliko.

skrb za vrtnice

Pred hišo imamo sonč-
no lego, kjer so posajene 
različne vrtnice, od grmov, 
plazečih, do vzpenjavk. 
Vsako leto pa se pojavijo 
plesni in pegavost. Obstaja 
kakšno naravno sredstvo za 
zmanjšanje bolezni? Ali so 
kakšne enostavne smernice 
za obrezovanje?
Vrtnice so res občutljive 
rastline za mnoge glivične 
bolezni. Priporočamo sajenje 
odpornih sort in primerno 
vzdrževanje. Na naraven 
način lahko pomagamo vsem 
vrtnicam, a je potrebno slediti 
nekaj pomembnim smerni-
cam. Uporabimo sredstvo na 
osnovi njivske preslice Bio 
Plantella Natur, s katerim 
rastline škropimo enkrat na 
teden. Zelo učinkovito je škro-
pljenje po vsakem dežju, saj 
se bolezni razvijajo v toplem 
in vlažnem okolju. Sredstvo 
ima dvojno delovanje: debeli 
celično steno rastlin in deluje 

tudi kontaktno, ker vsebuje 
žveplene spojine. Enostavne 
smernice za spomladansko 
rez vrtnic so, da je potrebno 
odstraniti stari les. Ves odmrl, 
polomljen, razpokan les izre-
žemo čim bliže tlom. Režemo 
0,5 cm nad zdravim brstom, 
pod kotom 45°. Pri grmičastih 
sortah odrežemo zdrave po-
ganjke na 5–8 očes. Pokrovne 
vrtnice odrežemo še nižje in 
tako vzpodbudimo rast novih 
poganjkov. Pri vzpenjavkah 
na 2-letnih poganjkih stran-
ske poganjke skrajšamo na 
10 cm in puščamo vse 1-letne 
poganjke, ki bodo cveteli pri-
hodnje leto. Pri vseh vrtnicah 
poganjke dobro zredčimo, 
saj bo tako manj bolezni. Ko 
začnejo vrtnice odganjati, 
jih pognojimo s Plantella 
Specialnim gnojilom za vr-
tnice in tako zagotovimo vsa 
potrebna hranila za rast. Med  
sezono jih dognojimo vsaj še 
trikrat. 
Plantellini strokovnjaki  
                  

Kadar naletite na vrtu na problem, 
ki terja strokovno pomoč, pokličite 
Plantelline strokovnjake na 
brezplačno številko 080 81 22, ki 
vam bodo pomagali z nasvetom. 
Tu smo izbrali za vas najpogostejša 
vprašanja in odgovore:

plantellini strokovni nasveti

za celo leto
= 10 številk17 €

080 81 22 ali gaia@klubgaia.com

Še nikoli 
tako ugodno! 
(za nove člane) 
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Že naše babice so iskale rešitve 
za zdrav in obilen pridelek. Na 
svojih vrtovih so pridelale najbolj 
okusno zelenjavo, jagode,
krompir in ostale povrtnine ter 
zelišča, ki so nujno potrebna v 
vsakem vrtu.
Vrtičkanje, delo z zemljo in ra-
stlinami, je krepilo telo in duha. 
Vseh teh dobrin pa ne bi bilo, 
če jih ne bi pridelali z ljubezni-
jo. Pričeli so zgodaj spomladi s 
skrbno obdelavo vrta ter v njega 
vkopali najboljše, da so zašči-
tili rastlino in njen koreninski 
sistem. Z leti je tempo življenja 
prisilil človeka, da je začel pose-
gati v naravo s človeku škodlji-
vimi sredstvi, vse z željo po hitri 
in večji količini pridelka, s tem 
pa zavedel človeštvo z instant 
zelenjavo brez okusa.
Naši predniki so se zanašali na 
naravo, da je za zdrav duh v zdra-
vem telesu potrebno spoštovanje 
sebe, narave ter sočloveka. Za 
obilen pridelek pa so uporabljali 
naravi prijazna sredstva za vzgo-
jo rastlin.

v ta namen smo razvili 
masko

MASKA® je organski izboljše-
valec tal z močnim repelentnim 
delovanjem, ki krepi koreninski 
sistem in ščiti rastlino pred ško-
dljivci, kot so bramorji, strune, 
sovke in polži.

MASKA® v granulah je grobo 
mleta koruza, aromatizirana z vo-
njem čebule, zelene in peteršilja, 
pridobljena na poseben način. 
Dodani vonji iz naravnih arom 
delujejo sekundarno kot odganja-
lo proti talnim škodljivcem iz 
rodu hroščev, strun, bramorja in 
tudi proti polžem.

MASKA® zaradi svoje sestave 
zelo dobro izboljšuje strukturo 
tal in vzpostavi ravnovesje med 
vodnim in zračnim režimom. 

Uporabljamo jo lahko pri sajenju 
in pridelavi vse zelenjave na vrtu, 
pri sajenju sadik sadnih dreves, v 
drevesnicah, kot tudi v vrtnar-
stvu ob sajenju okrasnih čebul-
nic in drugih okrasnih rastlin.

MASKA® se preprosto vtre v 
zemljo ob prekopavanju vrta oz. 
frezanju po celi površini ali z 
vmešavanjem v sadilni substrat 
ali pa ob sajenju drevnin v sadil-
no jamo. Še posebej jo priporo-
čamo sedaj ob sajenju krompirja, 
saj je mnogo tal okuženih od 
strun in bramorja.

V letošnjem letu smo dodali še 
dva nova tudi popolnoma na-
ravna EKO proizvoda za zaščito 
rastlin pred škodljivci.
 
MASKA® UNIVERZAL KZ je 
koncentriran macerat (rastlin-
ski izvleček) čebule, zelene in 
rabarbare, ki s svojim značilnim 
vonjem odbija odrasle krompirje-
ve hrošče in rastlinske uši. Inten-
zivni vonj ne vpliva na kakovost 
končnih pridelkov. Uporablja se 
preventivno pred prvim napa-
dom žuželk. Uporabimo ga lahko 
v vseh kulturah. Odlične rezulta-
te dosežemo, če smo predhodno 
pri sajenju uporabili MASKO 
organski izboljševalec tal.

MASKA® LIQUID je koncentri-
ran macerat (rastlinski izvleček) 
čebule, zelene, koprive in pekoče 
paprike, ki s svojim vonjem in 
okusom odvrača divje živali. 
Sredstvo se uporablja v sadjar-
stvu, v drevesnicah in v gozdar-
stvu z namenom zaščite rastlin 
pred napadi kuncev in drugih 
divjih živali. 

Proizvode MASKA®  za zaščito 
rastlin lahko kupite v Semenarni, 
vrtnih centrih Kalia in v vseh 
dobro založenih trgovinah s kme-
tijskim repromaterialom.
Agroproagro 

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

moč  narave  
za zaščito našega vrta

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

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

 • 7 X UČINKOVITEJŠA 
• TAKOJŠNJI UČINEK
 • BREZ REZISTENCE

NOVA 
EDINSTVENA 

AKTIVNA
SNOV

pakiranje:  
1 kg

repelentno 
delovanje

proti 
škodljivcem

krepi
koreninski 

sistem
zaščiti 

rastlino
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 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:

 07 384 62 00
 ponudba@bmigroup.com 
 www.bmigroup.com/si

BMI Adriatic Škocjan, d.o.o.
Dobruška vas 45 
8275 Škocjan

 05 366 63 20
 05 366 60 16
 marmor.muzina@siol.net
 www.marmorgranit-muzina.si

Marmor in granit  
Vojko Mužina s.p.
Batuje 1g
5262 Črniče

∙ Izdelava in obnova nagrobnikov
∙ Klesanje, postavitev napisov in slik

∙ Izdelava polic, stopnic, pultov ...
∙ Drugi izdelki po naročilu
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razvedrilo
sudoku/pobarvanka
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