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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 22. številka brezplačne regijske 
revije Informator365, kjer boste našli 
informacije, koristne nasvete, strokovne članke 
in predstavitve podjetij iz vaše regije. 
Informator365 izhaja v nakladi 23.000; dobijo 
ga gospodinjstva v naslednjih občinah: Nova 
Gorica, Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, 
Miren-Kostanjevica, Ajdovščina, Vipava, Brda 
in Kanal ob Soči.
Informator365 izhaja 4-krat letno (pomlad, 
poletje, jesen, zima); vsakokrat vam ga 
brezplačno prinese vaš poštar.
Celotno vsebino dobite tudi na internetnem 
portalu wwww.informator365.si.
Če bi želeli soustvarjati revijo ali predstaviti 
vaše podjetje oziroma dejavnost, vas vabimo, 
da nas kontaktirate na info@informator365.si 
ali  041 359 484.

Prijetno branje!    
Ekipa Informator365, Marko Križnič

 05 302 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 
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od queenov do lurda
Kdo bi si mislil, da mi bo moje 
prvo večje potovanje tako 
zaznamovalo življenje. Pisal se 
je 14. september 1984, ko sem 
se odpravil v Milano na koncert 
slavne skupine Queen z legen-
darnim Freddijem Mercuryjem 
na čelu. Za vrnitev domov sem si 
izbral pot z več ovinki in v doma-
čem Kanalu ob Soči pristal šele 
januarja naslednje leto. Trgatev v 
Franciji, španske pomaranče in 
huda nemška zima so zaznamo-
vale mojo prvo veliko avanturo, 
ki ji je sledilo še več kot 300 
novih. In vsaj zadnjih 10 let sem 
si ob vsakem nazdravljanju ob 
novem letu rekel – letos pa bo 
moje zadnje avtoštoparsko leto, 
zato moram preštopati čimveč 
kilometrov! In tako je bilo tudi 
v začetku leta 2020, ko sem si za 
zaključek avtoštoparske  kariere 
zadal 3 cilje: obiskati vseh 47 
evropskih držav v enem mesecu, 
odštopati do Tokia na olimpijske 
igre in zbrati 100.000 kilometrov 
v enem letu. A od obetavnega 
začetka, ko sem  že pil kavo v 
Berlinu, Göteborgu in Beogradu 
ter želel obiskati še Portugalsko, 
se je vse obrnilo na glavo. Na poti 
skozi Francijo so me poklicali  
od doma in mi zabičali, da se 
moram nemudoma vrniti domov, 
ker se je v Bergamu pojavila epi-
demija koronavirusa. Po krajšem 

razmisleku sem se odločil, da 
bom zavil samo do Marijinega 
svetišča v Lurdu, in se tam obrnil 
ter preko Švice, Nemčije in Avstri-
je zavil proti domu. Do konca fe-
bruarja se je tako nabralo 10.650 
kilometrov in kdo ve, mogoče so 
bili to zadnji preštopani kilometri 
v mojem življenju.

Ne da bi prej slišal za Alexeya 
Vorova, Rusa iz Sankt Peterbur-
ga, ki je v 500 urah preštopal 
okoli sveta, sem prišel tudi sam 
do zanimive ideje. V kategoriji 
tekmovalnega avtoštopa, kot 
mu pravimo, sem uspel v enem 
dnevu obiskati 10 držav, v dese-
tih dneh 31 in v 500 urah 42, kar 
sem poimenoval avtoštoparski 
maraton. 

namesto štopanja – 
promocija mojih knjig
Velikokrat so mi novinarji in 
tudi številni drugi ljudje posta-
vili vprašanje, če mislim kdaj 
svoje dogodivščine in izkušnje 
preliti na papir. In seveda sem 
jim vztrajno odgovarjal, da svojih 
prijateljev in avantur že ne bom 
prodajal drugim. In ravno to se je 
potem zgodilo. Doživel sem nekaj 
tako zanimivih prigod, da sem se 
odločil, saj bi res bilo škoda, da 
tega ne bi delil tudi s širšo javno-
stjo. In tako je luč sveta zagledala 
knjiga Avtoštoparske zgodbe – 
Moja prva svetlobna sekunda, ki 

je doživela tudi nekaj prevodov v 
tuje jezike. Postala je knjiga po-
letja na Radiu Trst in se uvrstila 
na seznam literature za bralno 
značko Primorci beremo. Med ko-
ronakrizo v lanskem letu, ko sem 
lahko potoval le po Googlovih 
zemljevidih, je nastala še druga 
knjiga Avtoštoparski maraton – 
42 držav v 500 urah, napisana po 
resničnih dogodkih. Trilogijo bo 
dopolnila knjiga Avtoštoparski 
muzej, ki bo izšla prihodnje leto 
in bo govorila o zgodbah iz edin-
stvenega muzeja, ki pa je moral 
zaradi znanih razlogov začasno 
zapreti vrata. Muzej potuje prav 
tako kot avtoštoparji in je vsako 
leto postavljen na drugi lokaciji: 
Kanal, Ljubljana, Bled, Piran, 
Koper, Gradišče ob Soči (Italija) 
in Tolmin. 

Že lansko poletje sem ugotovil, 
kaj je tisto, kar mi najbolj manj-
ka. To je pogovor z neznanimi 
vozniki, ki sem jih spoznaval na 
potovanjih, in se jih je doslej na-

bralo več kot 11.000. In tako sem 
s svojo stojnico začel potovati 
po slovenskih krajih in spoznal 
sem, da ima to precej podobnosti 
z avtoštopom, ko moraš na poči-
vališču ogovoriti 50 ali 100 ljudi, 
da ti eden reče DA. Pa tudi tuje 
jezike lahko govoriš, se pogovar-
jaš ob zemljevidu in ugibaš, kdaj 
se bo Evropa spet odprla … 

Mogoče boste tudi vi kje 
naleteli name in prelistali katero 
izmed mojih knjig. Lahko pa 
moje knjižne izdelke naročite na 
spletni strani www.autostop.si. 

Vlado Kreslin je takole za-
ključil oceno moje prve knjige: 
»Miran je seveda štoparski šam-
pion in njegovo avtoštoparsko 
življenje je bilo mnogo bogatejše 
od mojega. Ko ga prebiram, mi je 
žal za vse ceste, ki jih nisem pre-
štopal, vendar je njegovo pisanje 
tako doživeto, da sem bil morda 
celo z njim.«
Miran Ipavec 

življenje brez avtoštopa

Marsikomu se je nerodno postaviti 
ob rob ceste in z dvignjenim palcem 
prositi voznike, naj ustavijo. A če ti je 
to konjiček, večjega veselja skorajda 
ni. Kljub temu, da je po 37 letih 
štopanja in pol milijona prevoženih 
kilometrov korona kriza postavila moj 
nahrbtnik v kot in beli klobuk na vrh 
omare, upanje še ostaja. Do ponovne 
vrnitve na širne sive ceste pa je treba 
potovati na drugačen način – v mislih 
in s pisano besedo.

potem

 030 344 429
 miran.ipavec@gmail.com
 www.autostop.si
 Miran Ipavec

Miran Ipavec
Kolodvorska cesta 15
5213 Kanal

42 evropskih držav v 500 urah  
z 200 evri v žepu - je to mogoče?  
Seveda! Knjiga avtoštoparski 
maraton opisuje neverjetno 
avtoštoparsko potovanje v zadnjem letu 
pred korona krizo in je ravno pravšnja 
za poletno branje. 
 
254 strani, 250 fotografij.

Knjiga avtoštoparske 
zgodbe v 47 navdihujočih 
zgodbah od osemdesetih 
let naprej govori o tem, 
kaj vse se lahko pripeti 
avtoštoparju na potovanjih 
po dolgih evropskih cestah 
in brezpotjih. 

266 strani, 125 fotografij.

Cena posamezne knjige  

23 evrov  
+ poštnina 
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Po asfaltni cesti se odpra-
vimo proti Sveti Gori in po 
približno 200 m poti ob 1. 
božjepotnem križu med Pre-
valom in Sveto Goro zavijemo 
levo na gozdno pot. Po 60 m 
zavijemo desno na stezo, ki 
gre skozi rov, nato pa se dvi-
gne v levo po oblem pobočju. 
Pot se nato utesni v strelnem 
jarku in se pod svetogorsko 
cesto vije dalje do predza-
dnjega cestnega okljuka. Tu 
vstopimo v 260 m dolg rov, ki 
nas pelje pod Sveto Goro. Po 
krajšem plazenju se v rovu 
dvigujemo ob pomoči jekleni-
ce. Izhod na severni strani 
Skalnice je na višini 545 m. 
Nadaljujemo proti vzhodu 
mimo nekdanjih vojaških 

objektov in se povzpnemo 
na vzhodni del grebena 
Skalnice, od koder je čudo-
vit razgled na Škabrijel ter 
Trnovsko in Banjško planoto. 
Do vrha Svete Gore, kjer stoji 
mogočna cerkev, je še 700 m 
sprehajalne poti. Na izho-
dišče se lahko vrnemo po sto-
pničasti kamniti poti, ki so 
jo verniki nekdaj uporabljali 
za romanja. Poleg pohodnih 
čevljev na tem pohodu sta 
priporočeni opremi še čelada 
in svetilka. 
Javni zavod za turizem 
Nova Gorica in Vipavska 
dolina 

Srednje zahtevno označeno pot 
pričnemo na parkirišču pri Gostilni 
Panorama. Pot je dolga 7,8 km, 
prehodimo jo v dveh urah. 

pot na sveto goro po jarkih 
in kavernah 1. svetovne vojne
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 040 206 765
 info@ledus.si
 www.ledus.si

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

GARAŽNA 
VRATA

DOORHAN

 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

 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:
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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

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

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

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

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

klimatske naprave 

toplotne črpalke

prezračevalne naprave
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nepovratne finančne 
spodbude socialno šibkim 
občanom za investicije v 
ukrepe večje energetske 
učinkovitosti eno- ali 
dvostanovanjskih stavb  
(2. javni poziv zero500)
Program ZERO500 sofinancirata 
Republika Slovenija in Evropska 
unija iz Kohezijskega sklada.

Nepovratna finančna spod-
buda se dodeli socialno šibkim 
občanom, ki bivajo v eno- ali 
dvostanovanjski stavbi na celo-
tnem območju RS za investicije v 
ukrepe večje energetske učinko-
vitosti, ki so:
- toplotna izolacija strehe ali 
stropa proti neogrevanemu 
prostoru,
- toplotna izolacija zunanjih 
sten,
- vgradnja energijsko učinkovitih 
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 prezračeva-
nja z vračanjem toplote odpa-
dnega zraka.

 Investicija v posamezni ukrep 
ali kombinacijo ukrepov pri 
izbranem vlagatelju predstavlja 
projekt.

 Višina spodbude znaša 100 % 
upravičenih stroškov projekta, 
vendar ne več kot 9.620 EUR 
z DDV za izvedbo enega ali 
kombinacijo izbranih ukrepov 
oz. 15.000 EUR z DDV izključno 
za izvedbo ukrepa: toplotna 
izolacija strehe ali stropa proti 
neogrevanemu prostoru skupaj z 
menjavo strešne kritine (samo v 
primeru, da energetski sveto-
valec na predhodnem ogledu 
ugotovi, da je strešna kritina 

stavbe dotrajana in je potrebna 
zamenjave, Eko sklad pa to 
potrdi). Točna višina spodbude 
se določi s tripartitno pogodbo, 
in sicer na podlagi predračuna 
za izbrani ukrep.

 Na 2. javni poziv ZERO500, ki 
bo odprt do dodelitve sredstev, 
lahko kandidira vsaka fizična 
oseba, ki izpolnjuje naslednje 
pogoje:
- ima prijavljeno stalno prebi-
vališče v RS, na njem dejansko 
živi in bo na tem naslovu izvedla 
projekt,
- je bila zadnjih zaporednih 12 
mesecev pred vložitvijo vloge ter 
je na dan vložitve vloge preje-
mnik denarne socialne pomoči 
in/ali varstvenega dodatka, 
- je  na dan vložitve vloge ter 
vse do izdaje odločbe sama ali 
skupaj z enim oz. več družin-
skimi člani, ki so upoštevani 
pri ugotavljanju materialnega 
stanja vlagatelja v odločbi CSD, 
lastnica ali solastnica vsaj do 
½ stanovanja ali stanovanjske 
stavbe, kjer bo izveden projekt. 
Lastništvo mora biti zemljiško-
knjižno urejeno pred vložitvijo 
vloge.

pogoji stavbe, kjer se bo 
projekt izvajal
Projekt se lahko izvede na 
eno- ali dvostanovanjski stavbi 
oziroma stanovanju v dvostano-
vanjski stavbi, za katerega mora 
biti izdano/izdana:
- gradbeno dovoljenje za gradnjo 
ali spremembo namembnosti 
pred 1. 1. 2003 ali
- odločba o legalizaciji stavbe 
(zgrajena pred 1. 1. 2003) pred 
vložitvijo vloge ali
- dovoljenje za objekte daljšega 
obstoja po 117. členu Gradbene-
ga zakona pred vložitvijo vloge 
ali
- odločba o domnevi izdanega 
gradbenega in uporabnega 

dovoljenja po 118. členu GZ (če je 
bila stavba zgrajena pred 31. 12. 
1967), pred vložitvijo vloge ali
- uporabno dovoljenje, iz kate-
rega je razvidno izpolnjevanje 
pogojev iz prejšnjih alinej in je 
izdano pred vložitvijo vloge na ta 
javni poziv.

Vsi postopki pridobivanja 
upravne odločbe, ki izkazuje 
legalnost predmetne nepre-
mičnine, morajo biti ob vložitvi 
vloge zaključeni, sicer bo Eko 
sklad vlogo zavrnil. Nepovratna 
finančna spodbuda po tem jav-
nem pozivu je lahko dodeljena le 
za dele stavbe, katerih namemb-
nost je stanovanjska.
Če povzamemo: vlagatelj 
mora dokazati legalnost  
stanovanjske stavbe!

Gre za razširitev nabora stavb, 
na katerih se projekti lahko izve-
dejo, glede na predhodni javni 
poziv, kjer so bili projekti lahko 
izvedeni le na stavbah, zgrajenih 
pred 31. 12. 1967.

 Nepovratna finančna spod-
buda je lahko dodeljena tudi za 
stavbe, ki imajo izvedene pri-
zidave ali nadzidave, izvedene 
po 1. 1. 2003 oz. za katere je bilo 
gradbeno dovoljenje izdano po 
1. 1. 2003, vendar ti deli ne pred-
stavljajo upravičenega predmeta 
nepovratne finančne spodbude 
in na njih ukrepi ne smejo biti iz-
vedeni. V tem primeru mora biti 
upravna odločba, ki izkazuje le-
galnost gradnje tega dela stavbe, 
izdana pred vložitvijo vloge na 
ta javni poziv, sicer taka stavba 
ne more biti predmet nepovratne 
finančne spodbude.

Vlagatelj z izjavo izjavi, da 
sem imetnik upravne odločbe, 

iz katere izhaja, da je stavba ali 
del stavbe, kjer se bo izvedel 
projekt, legalna in da je njena 
namembnost stanovanjska!

Tehnični pogoji ukrepov, za ka-
tere se lahko dodeli nepovratna 
finančna spodbuda, so enaki kot 
v predhodnem razpisu!

V primeru dvoma glede izpol-
njevanja pogojev ali razhajanj 
med podatki iz vloge/izjave ter 
podatki, razvidnimi iz uradnih 
evidenc, si Eko sklad pridržuje 
pravico, da zahteva dodatna 
dokazila.

V primeru, da je predmetna 
nepremičnina kulturnovarstve-
no zaščitena ali pa se nahaja na 
kulturnovarstveno zaščitenem 
območju, je potrebno pred skle-
nitvijo tripartitne pogodbe Eko 
skladu predložiti soglasje pristoj-
nega Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine ter kulturnovarstvene 
pogoje za posamezen ukrep.

Vlagatelj, kateremu je bila na 
prvem javnem pozivu ZERO500 
z odločbo dodeljena pravica do 
nepovratne finančne spodbu-
de, ne more kandidirati na tem 
javnem pozivu!
Lucjan Batista, ENSVET  

nova razpisa eko sklada
za socialno šibke občane

Eko sklad je v začetku aprila 
objavil 2 javna poziva za socialno 
šibke občane. V prispevku vam 
predstavljamo enega, s poudarkom 
novosti glede na predhodnega.
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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

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

potem

prej

 064 141 913
 godivine.ng@gmail.com
 GO Divine

Smit d.o.o. Nova Gorica 
Industrijska cesta 5 
5000 Nova Gorica

• anticelulitni program • masaže • depilacija 
• nega obraza •  nega telesa ...

naročite se na 
brezplačen 

pregled

GO DIVINE – kozmetični salon s karakterjem

prej

do poletja brez celulita ∙ Proizvodnja diatoničnih harmonik Alpen

 
∙ servis in prodaja delov za harmonike  

∙ najem diatoničnih harmonik

 030 403 206
 sales@alpen-harmonike.com
 www.alpen-harmonike.com

GC glasbeni centri d.o.o.
Puhova ulica 7a
2250 Ptuj
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najučinkovitejša  
zaščita je cepljenje
Z novim koronavirusom 
se lahko okuži vsak, tako 
starejši kot tudi mlajši, k 
preprečevanju širjenja virusa 
pa lahko pomembno prispe-
vamo vsi. Pri tem je najpo-
membnejše, da upoštevamo 
priporočena zaščitna ravna-
nja: vzdržujemo medosebno 
razdaljo vsaj 2 metra, pravil-
no nosimo masko, skrbimo 
za higieno rok, zmanjšamo 
medosebne stike z drugimi 
in v primeru bolezni ostane-
mo doma. Najučinkovitejši 
ukrep za zaščito našega 
zdravja in zdravja naših 
bližnjih pa je cepljenje, ki 
predstavlja najboljšo zaščito 
pred boleznijo ter težavami, 
tveganji in posledicami, ki 
jih prinaša covid-19. 

cepiva so varna  
in učinkovita
Skrb glede varnosti in učin-
kovitosti cepiv je odveč. Vsa 
cepiva morajo namreč skozi 
enake, točno določene po-
stopke testiranja in ocenjeva-
nja, kjer se preverja njihova 
učinkovitost in varnost. 
Cepiva proti covidu-19 so 
bila preizkušena v kliničnih 
testiranjih, v katerih je sode-
lovalo več deset tisoč ljudi 
in čeprav je bila časovnica 
strnjena, se je upoštevalo vse 
pomembne vmesne korake.

informacije pridobivajmo  
iz zanesljivih virov
Ker je ključnega pomena pri 
odločitvi vsakega od nas 
naše zaupanje v varnost in 
učinkovitost cepiv, so na 

posebni spletni strani Nacio-
nalnega inštituta za zdravje 
www.cepimose.si na enem 
mestu zbrane vse informa-
cije o cepivih in cepljenju 
proti covidu-19. Na strani 
so z odgovori strokovnjakov 
naslovljena najpogostejša 
vprašanja ter objavljene ak-
tualne novice, načrt ceplje-
nja, informacije o cepilnih 
centrih in neželenih učinkih. 
V preglednem interaktivnem 
prikazu pa so predstavljeni 
tudi podatki o cepljenju proti 
covidu-19 tako za celotno 
Slovenijo kot tudi za posa-
mezne regije in občine.

zaščitimo sebe in druge
Odločitev za cepljenje proti 
covidu-19 je v rokah vsakega 
posameznika, odgovornost 
do drugih pa je v rokah nas 
vseh. Ne pozabimo, da je 
cepljenje proti covidu-19 tudi 
izkaz odgovornosti do tistih, 
ki so lahko krhkega zdravja 
in podvrženi resnim zaple-
tom. Ko bomo na vrsti, se 
torej cepimo. S tem namreč 
izkazujemo skrb zase in za 
vse okoli nas. 

Pomembno je, da za 
uspešno obvladovanje  
epidemije stopimo skupaj.

Zato se čim prej nalezimo 
dobrih navad in se cepimo 
v čim večjem številu.

najpogostejša vprašanja

Kako cepiva delujejo? 
S cepivom, ki ne more 
povzročiti bolezni, spodbu-
dimo naš imunski sistem, da 
izdela zaščitna protitelesa 

proti povzročitelju bolezni. 
Če kasneje pridemo v stik s 
povzročiteljem bolezni, ga 
naš imunski sistem prepozna 
in uniči, še preden bi povzro-
čil covid-19.

Ali lahko zaradi cepljenja 
zbolimo za covidom-19? 
Cepiva proti covidu-19, ki 
so na voljo v Sloveniji, ne 
vsebujejo virusa SARS-CoV-2 
in ne morejo povzročiti bole-
zni. Če zbolimo po prejemu 
1. odmerka cepiva, smo bili 
najverjetneje okuženi že v 
času cepljenja in še nismo 
imeli simptomov ali pa smo 
se okužili v naslednjih dneh, 
ko zaščita po cepljenju še ni 
bila vzpostavljena.

Ali smo lahko zaradi 
cepljenja na testiranju 
pozitivni? 
Cepljenje proti covidu-19 ne 
more povzročiti pozitivne-
ga rezultata PCR testa ali 
hitrega antigenskega testa, 
saj merita prisotnost virusa, 
v cepivu pa virusa SARS-
-CoV-2 ni.

Ali cepiva proti covidu-19 
povzročajo neplodnost? 
Trditev, da naj bi bila pro-
titelesa, ki bodo delovala 
proti novemu koronavirusu, 
škodljiva pri nastajanju 
posteljice, je neresnična in 
jo je ovrglo več medicinskih 
strokovnjakov. Ženskam 
zanositve po cepljenju ni 
potrebno odlagati.

Ali se cepivo lahko vgradi v 
našo DNK in jo spremeni? 
Cepivo proti covidu-19 ne 
povzroči spremembe člove-
ške DNK, saj se ne vgrajuje 
v celično jedro in v celicah 
obstane le toliko časa, da 
sproži nastajanje protiteles 
in naše telo prične z imun-
skim odzivom, nato pa se 
razgradi. 
 
Kako se prijavimo  
na cepljenje?
Prijavimo se  lahko na porta-
lu zvem.ezdrav.si ali na sple-
tni strani www.cepimose.si.
Nacionalni inštitut za 
javno zdravje
www.nijz.si  

Epidemija covida-19 je povzročila 
eno največjih kriz v zadnjem 
stoletju, ki je korenito spremenila 
naša življenja, in učinkovita cepiva 
so v tem trenutku edino realno 
upanje, da se ne bo ponovila tudi v 
naslednji hladni sezoni. 

nalezimo se dobrih navad  
– cepimo se
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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

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

audiobm.si

slušni aparati na ponovno 
polnjenje – baterije so 
preteklost
Ob izbiri slušnih aparatov na 
ponovno polnjenje lahko na 
baterije za enkratno uporabo 
preprosto pozabite. Slušne 
aparate pred spanjem le 
postavite v polnilno napravo, 
kjer se samodejno izključijo 
in napolnijo. Naslednji dan so 
polni energije, pripravljeni za 
uporabo. Preprosteje ne gre – še 
posebej primerno za starejše, ki 
imajo lahko težave pri menjavi 
drobnih baterij.

moč umetne inteligence 
poskrbi za odlično 
razumevanje govora in 
zmanjševanje šumov
Najnovejši slušni aparati niso 
zgolj ojačevalci zvoka. Zelo 
zmogljivi procesorji poskrbijo, 
da slušni aparati prepoznavajo 
slušna okolja in se na njih tudi 
samodejno prilagajajo. To v pra-
ksi pomeni, da zelo učinkovito 
lokalizirajo smeri prihajajočih 
zvokov, poudarjajo govor in celo 
zmanjšujejo šume.

odprta prilagoditev 
omogoča naravno 
poslušanje zvokov
Zapiranje sluhovodov z ušesnimi
vložki spremeni poslušanje
zvokov in je lahko zelo moteče.
Zaradi novih rešitev, ki prepre-
čujejo piskanje, je možno, da 

sluhovodi ostanejo odprti. Slušni 
akustik vam bo na podlagi meri-
tve sluha z veseljem svetoval, če 
ste kandidat za slušne aparate, 
pri katerih sluhovod lahko osta-
ne odprt.

preprosto prostoročno 
telefoniranje s slušnimi 
aparati
Za uporabnike slušnih aparatov 
je bilo telefoniranje pogosto 
težavno. Prostoročno telefonira-
nje z novejšimi slušnimi aparati 
je postalo neverjetno enostavno 
– tudi za starejše. Preko slušnih 
aparatov lahko kar v obeh ušesih 
poslušate sogovornika na tele-
fonu. Ko nekdo pokliče, se poziv 
prenese v slušna aparata, klic pa 
se sprejme s preprostim dotikom 
slušnega aparata. Telefona se ni 
potrebno niti dotakniti. Je lahko 
bolj preprosto? Najnovejši slušni 
aparati iz AUDIO BM slušnih 
centrov omogočajo, da je prosto-
ročno telefoniranje možno brez 
dodatnih vmesnih naprav in s 
katerimikoli mobilnimi telefoni. 
Brezžično lahko poslušate tudi 
glasbo, podkaste, youtube ...

brezžično poslušanje 
televizije 100% brez motenj 
iz okolja 
Akustika v prostoru močno 
vpliva na to, kako slišimo TV. 
Običajno je med poslušalcem in 
TV nekaj metrov razdalje. Morda 
je prostor večji in zvok odmeva 

ali pa poslušanje motijo drugi 
zvoki iz okolja. Sedaj lahko v 
celoti premagate negativni vpliv 
razdalje, odmeva in hrupa ter si 
zagotovite kristalno čist zvok iz 
TV. Gledanje slovenskih filmov, 
kjer ni podnapisov, pogovornih 
oddaj ali filmov, ponovno posta-
ne čisti užitek. Uporabniku slu-
šnih aparatov ni potrebno storiti 
ničesar, saj se brezžični sprejem 
zvoka vzpostavi samodejno, čim 
se vključi TV sprejemnik.

prilagajanje slušnih 
aparatov na daljavo  
in aplikacije
Če ob uporabi slušnih aparatov
ugotovite, da jih je potrebno
drugače prilagoditi, vam jih
slušni akustik lahko prilagodi
kar na daljavo. Obisk slušnega
centra ni potreben. Veliko prila-
goditev lahko naredite tudi
sami, preko brezplačne aplika-
cije.

kam na informativno meritev 
sluha in po slušne aparate?
Ne veste, kako dobro slišite? Va-
bljeni na brezplačni test sluha z 
avdiometrom. Meritev lahko brez-
plačno opravite v kateremkoli od 
14 AUDIO BM slušnih centrov po 
Sloveniji. Prosimo za rezervacijo 
termina. Napotnica ni potrebna. 

Dobavitelja slušnih aparatov si
morate izbrati sami, saj je to vaša
odgovornost. Svetujemo vam,
da primerjate slušne aparate, 
cene, možnosti brezplačnega 
testiranja, strokovnost, razpo-
ložljivost usposobljenih slušnih 
akustikov, dostopnost lokacije od 
vašega doma, garancijske pogo-
je, servis, možnost plačila
na obroke ... Preverite tudi mne-
nja drugih strank.

 V AUDIO BM za slušne aparate
sprejemamo naročilnice iz vseh 
ORL ambulant v Sloveniji.
Franci Urankar, AUDIO BM 

najnovejši slušni aparati  
prinašajo revolucionarne rešitve

V 17. stoletju so naglušni začeli 
uporabljati t. i. vušesne trobente, 
ki so bile nerodne in velike naprave 
za poslušanje. V 20. stoletju so po 
iznajdbi telefona in mikrofona 
razvili elektronske slušne aparate, 
sprva analogne. Najnovejši slušni 
aparati so diskretnejši, učinkovitejši 
in preprostejši za uporabo kot 
kdajkoli prej. Spoznajmo nekatere 
zmogljivosti. Navdušeni boste!
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Premalo gibanja in preveč 
sedenja ter prisilni položaji pri 
delu ali pri domačih opravilih, 
pri vožnji vodijo v degeneracijo 
medvretenčne ploščice, kar 
predstavlja začetek vseh 
bolečin v področju hrbtenice. 
Okvare pritiskajo tudi na 
živčne korenine, ki gredo iz 
medvretenčnih odprtin ter 
tvorijo splete, ki oskrbujejo z 
živci vse telesne strukture ob 
hrbtenici in v rokah pa nogah. 
Tako se bolečine in nevrološki 
izpadi, senzorični in motorični, 
prenašajo iz hrbtenice tudi 
v ramena in roke, iz ledvene 
hrbtenice pa v področje 
zadnjice in v noge do stopal.

premalo gibanja  
in preveč sedenja
Pri pomanjkanju ustreznega 
gibanja nastane nezadostna 
oskrba mišic, vezi, 
medvretenčne ploščice in 
sklepnega hrustanca s hranili 
in kisikom. Potrebno je 
poudariti, da medvretenčna 
ploščica nima lastnih krvnih 
žil. Vsa preskrba s hranili in 
kisikom poteka s pomočjo 
difuzije iz sosednjih struktur, 
največ iz vretenc. Ko se 
hrbtenica raztegne, se vretenca 
razmaknejo in zmanjšajo 
pritisk na medvretenčno 
ploščico, takrat pritekajo vanjo 
sokovi s hranili in kisikom. 
Ko se nato poveča pritisk na 
ploščico, se iz nje odstranjujejo 
ostanki presnove. Samo veliko 
ustreznega gibanja zagotavlja 
izmenjavo snovi. V današnjem 
času, ko prevladuje sedenje, 
prihaja do pomanjkljivih 
zmožnosti izmenjave hranilnih 
snovi, kar ima za posledico 

predčasno obrabljanje 
medvretenčne ploščice – 
diskusa. Zato se okvare diskusa 
pojavljajo že pri mladostnikih. 
Celo hernije diskusa niso 
nobena redkost.

Mišice v hrbtenici zaradi 
nezadostnega gibanja zakrnijo, 
kar še dodatno poslabša oporo 
hrbtenici. Vezi postanejo 
ohlapne in ne nudijo hrbtenici 
stabilnosti. Medvretenčni 
diskus ima velik odstotek vode. 
Sestavljen je iz želatinoznega 
jedra v sredini in vezivnega 
obroča okoli jedra.

degenerativne  
spremembe
Zaradi pritiska hernije na 
korenine živcev, ki iztopajo iz 
hrbtenjače, nastanejo klinični 
pojavi. Nastane bolečina v 
prizadetem segmentu. Bolečine 
se pogosto širijo v roke in noge, 
notranje organe, proti srcu in 
kolkom. Refleksno so mišice ob 
hrbtenici napete, kar povzroča 
utrujenost, nelagodnost in 
statično negotovost. Ko hernija 
pritiska na korenine živcev, 
daje lahko znake omrtvičenosti 
in paralize nog, mravljinčenje, 
nemoč zadrževanja blata 
in vode. Pritisk na ledvene 
korenine daje sliko išijasa s 
širjenjem bolečine po celi nogi 
do stopal.

Zaradi degeneracije 
diskusa se zoži medvretenčni 
prostor, kar poveča pritisk na 
medvretenčne sklepe. Posledica 
tega je okvara hrustanca 
sklepov (spondiloartroza), 
pogosteje v ledvenem predelu, 
redkeje v vratnem in prsnem. 
Tvorijo se kostni izrastki z 
naplastitvijo kostne mase.

Naplastitve kosti v sam 
hrbtenični kanal povzroča 
njegovo zožitev, ki jo 
imenujemo spinalna stenoza. 
Gre za pogosto obolenje, ki je 
najpogosteje pri starosti 50 
in 60 let. S tem se poslabšajo 
bolečine v križu in nogah, 
parestezije, mravljinčenje in 
motnje občutkov ter postopoma 
nastane zmanjšanje moči mišic 
nog.

Večkrat je potrebna 
operativna obravnava, ko 
so bolečine neznosne in 
nevrološki znaki zelo moteči.  
Treba je vedeti, da tudi 
operativna obravnava, ki je 
usmerjena v odstranjevanje 
trenutnih težav, ni zagotovilo, 
da se bolezensko stanje ne bo 
poslabšalo.

redno gibanje  
in usmerjena vadba
Zelo pomembno je vedeti, da 
z dobro razvito hrbtenično 
muskulaturo lahko brez 
težav vzdržujemo normalno 
telesno držo in pri tem znatno 
razbremenimo pritisk na 
medvretečno ploščico in 
hrbtenične sklepe. To je eno 
izmed najpomembnejših 
dejstev v celotni zgodbi 
hrbteničnih težav. Ne glede na 
zdravljenje hrbteničnih težav, 
z zdravili ali operativno, je na 
koncu zmeraj potrebno redno 
vzdrževanje tonusa hrbteničnih 

mišic, kar zahteva redno in 
pravilno izvajanje vaj. Pri tem 
ima velik pomen treniranje 
globokih hrbteničnih mišic.

Poleg usmerjene vadbe za 
hrbtenico v Klubu izvajajo 
redno vadbo nordijske hoje, 
kjer se pri pravilni tehniki 
izvajanja prenese 30 % 
telesne teže na palici in se 
trenira mišice hrbtenice v 
tako razbremenjenem stanju. 
Krepijo se tudi trebušne 
mišice, ki skupaj s hrbtnimi 
oblikujejo močen mišični pas, 
ki predstavlja zelo dobro oporo 
hrbtenici, tako za preprečevanje 
bolezni kot tudi za odpravo 
težav pri že prisotnih boleznih 
hrbtenice.

Pri odvečni telesni teži je 
pritisk v hrbtenici dodatno 
povečan. Z nordijsko hojo 
uspešno hujšamo in krepimo 
hrbtenične mišice, tako 
premagamo oba problema. 
Potrebno je poznati in izvajati 
pravilno tehniko.

Vsi se moramo zavedati 
pomena redne vadbe vse 
življenje, saj z njo pridobivamo 
gibčnost in mišično moč, tako 
je možnost ponovitve bolezni 
hrbtenice bistveno manjša.
Marjan Radetič, dr.med.
Zdravi in vitalni, Koper 

Bolečina v križu z išijasom ter 
bolečine v vratu s pogostim 
širjenjem v ramena in roke sodijo 
med najpogostejše težave, ki pestijo 
današnjega človeka in polnijo 
čakalnice izbranega zdravnika, 
ortopeda, fiziatra. 

poskrbimo za svojo hrbtenico      

Prijave in vse informacije: 
051 397 998                                                          

vabljeni na tečaj nordijske hoje,  
ki poteka vsak torek in četrtek  

ob 18.00 v šc bonifika v kopru.
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• 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

 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
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Pravilna prehrana se prične 
že ob sajenju. Na začetku 
rastlina potrebuje veliko 
hranil za rast, tako dušika 
(N) kot kalija (K). Dušik je 
osnovni element za izgradnjo 
celic, saj iz njega rastlina 
tvori proteine. A brez kalija 
bo takšna rastlina le dolga, 
pretegnjena in šibka. Ta je 
nujen za čvrstost rastline 
in pravilen razvoj močnega 
koreninskega sistema. Za 
rast pa rabi še dušik. Tega ji 
zagotovimo z organskim gno-
jilom Nutrivit za paradižnike 
in druge plodovke tako, da 
granule natresemo kar v 
sadilno jamo, nato dodamo 
tanko plast zemlje in nanjo 
še sadiko. 

priporočamo redno 
zalivanje ali škropljenje
A prehrana s kalijem se 
takrat ne konča, ker ima ta 
izjemno pomembno vlogo 
pri tvorjenju plodov. Zato je 
pomembno redno dognojeva-
nje od prvega cvetenja dalje 
z Bio Plantella Organskim 
gnojilom za paradižnike. 
Ta vsebuje morske alge, ki 
spadajo med biostimulante. 
To pomeni, da stimulirajo 
imunski sistem, izboljšujejo 
okus plodov in njihovo ka-
kovost. Je pa potrebno redno 
dognojevanje, vsak teden. 
Prednost tekočega gnojila je 
tudi v uporabi, saj lahko z 
njim zalivamo ali škropimo 
po rastlini, kar je še učinko-
vitejše za hitro obnovo listov 
in stebel. Največji in najboljši 
učinek na celotno rastlino in 
kakovost plodov ima izme-

nično gnojenje preko kore-
ninskega sistema in foliarno 
(listno) dognojevanje. 

kalcij za zdravje
Vsi poznamo težave s črne-
njem plodov okoli muhe, ki 
se lahko razvije v gnilobo. Ta 
težava kaže na to, da imamo 
pomanjkanje kalcija v tleh. 
Kalcij lahko dodajamo v tla 
že ob pripravi tal ali sajenju. 
Najbolj zanesljiva metoda pa 
je redno škropljenje od prve-
ga cvetenja dalje. Uporabimo 
Bio Plantella Kalcij za para-
dižnike in škropimo na 14 
dni. Pazimo, da škropimo v 
hladnem delu dneva. Zgodaj 
zjutraj ali pozno zvečer, ko ni 
sonca in so rastline hladne. 
Organska gnojila so vedno 
najboljša rešitev v prehrani 
rastlin, saj vsebujejo poleg 
glavnih hranil še mnoga 
mikrohranila, ki jih rastlina 
nujno rabi za številne proce-
se rasti in razvoja. 
Plantellini strokovnjaki  
                  

Sončna toplota in dovolj vode so 
osnova za uspešno rast in razvoj 
plodovk. Če pa hočemo obilen 
pridelek zdravih in slastnih plodov, 
je potrebno vse plodovke pravilno 
gnojiti. S pravilno in redno prehrano 
dobimo kakovosten  pridelek.

si želite zdrave  
in okusne plodove?

za celo leto
= 10 številk17 €

080 81 22 ali gaia@klubgaia.com

Še nikoli 
tako ugodno! 
(za nove člane) 
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Vsakih nekaj let pa nam poze-
be zdesetkajo pridelek ali ga 
popolnoma uničijo. Eden od 
uspešnih ukrepov pred tako 
škodo je razprševanje vode. 
Za dober učinek je potrebno 
to narediti zelo natančno, 
pravočasno in na pravi način. 
Občutljivost rastlin je odvisna 
od: vrste rastline (kultivarja), 
razvojnega stadija rastline, 
zdravstvenega stanja rastli-
ne, načina pridelovanja, časa 
obrezovanja (redčenja), mine-
ralne preskrbljenosti ...

Zmrzal s spreminjanjem 
termodinamike (vlage, tem-
perature, pritiska) je posle-
dica velike izgube toplote v 
okolico in se praviloma pojavi 
v jasnih nočeh. V nižinah jo 
pogosto spremlja termična 
temperaturna inverzija – 
temperatura pri tleh je zelo 
nizka, nad najbolj mrzlim 
slojem pa lebdi manj mrzel 
zrak, ki se ne meša. Pojavi se 
torej slojevitost  zraku – čez 
dan veter homogeno zmeša 
zrak, čez noč pa so razlike v 
temperaturi pri tleh skoraj 
1 ˚C/m. Zmrzal s konvekcijo 
(prenosom toplote) pa nasto-
pi, ko se od sonca ogret zrak 
visoko dvigne, se tam ohladi 
in ponovno spusti dol – po-
bočne zmrzali. V gorah in do-
linah tako nastanejo hladni 
vetrovi, ki povzročijo škodo. Z 
razprševanjem vode, ogreva-
njem in dimljenjem zmrzo-
vanje motimo ali oviramo. 
Učinkovitost protislanskega 
sistema je slabša pri vetru, saj 
se pri tem izgubi več toplote. 
Tudi velikost kapljic je zelo 
pomembna, saj je količina 
proizvedene toplote proporci-

onalna z velikostjo kapljic. Če 
je domet kapljic velik, je iz-
hlapevanje in prehod toplote 
večji (~590 kCal/g vode). 

Ne smemo pozabiti, da se 
rastline tudi same po sebi šči-
tijo pred pozebo. To dosežejo 
s tako imenovano »latentno« 
ali skrito toploto. V neki meri 
so jo sposobne tudi same 
producirati. Če pri minus 
temperaturah razpršujemo 
vodo po rastlini, opazimo, da 
se naredi na površini ledena 
ovojnica, ob vejici ali brstu 
rastline pa je voda. Če to 
ovojnico stisnemo, se razpoči. 
To je stanje, ki je najprimer-
nejše za uspešno protislansko 
zaščito. Pri zmrzovanju vode 
se sprošča približno 80 kCal/l 
toplote. Ker jo dovajamo z 
razprševanjem, jo v bistvo 
dodamo toploti terena. Ideal-
no bi bilo, če jo med zaščito 
lahko količinsko dovajamo v 
odvisnosti od višine tempe-
rature. Ker pa smo tu omejeni 
s tehniko razpršilnih kompo-
nent, se lahko temu samo pri-
bližamo. Vsekakor moramo 
procesu zmrzali v napoveda-
nih dneh slediti. Opremljeni 
moramo biti s sistemom, ki 
je zanesljiv, prilagodljiv in 
preprost. Temperaturo mo-
ramo spremljati z »mokrim« 
termometrom, postavljenim 
1 m od tal. Odločimo se za 
določitev trenutka začetka 
namakanja.  Začeti moramo, 
ko je +1 ˚C mokrega termome-
tra (navadno je to cca. 1,5 ˚C 
višja od suhega). Razprševa-
nje končamo, ko se led na ra-
stlinah že skoraj stali.  Jasno 
je, da moramo imeti izdaten 
vir vode. Večina normativov 

predpisuje dodajanje vode 
cca. 3,5 l/m2/h. To pomeni, da 
za hektar površine potrebuje-
mo za npr. 12-urno namaka-
nje 10.000 x 3,5 x 12 = 43 m3 
vode. Včasih pa orošujemo 
celo več kot 12 ur!

Alternativa klasičnim »ma-
kro razpršilnim« sistemom je 
mikro razpršilni sistem. Če 
smo prej dosegali pomemb-
ne učinke s temperaturami 
do –6 ˚C, z njimi dosegamo 
dober učinek do –9 ˚C.  Ta 
način je primeren za obmo-
čja, kjer je na razpolago manj 
vode za razprševanje in kjer 
želimo obvarovati tla pred 
koreninsko zadušitvijo, pred 
spiranjem hranil in razpadom 
strukture. Z mikro razpršilci 
močimo samo nadzemni del 
rastline, vmesnega prostora 
pa ne. Namakalne površine 
naj bi bile zatravljene, da 
voda zmrzuje bolj visoko. 

Višja kot je trava, večja je 
površina izmenjave toplote. 
Tako zvišamo temperaturo 
predvsem na spodnjem delu 
rastlin tudi do 6 ˚C, do višine 
3,5–4 m od tal. Zaradi finejših 
kapljic in kratkega dometa 
lahko intenzivnost razprševa-
nja zmanjšamo pod 3,5mm/h 
in imamo prihranke vode za 
cca. 50 %. Najpogosteje se 
uporabijo  razpršilci 40–70 l/h 
z dometon 1,5 m. (To je  
2–2,5 mm padavin). Celoten 
koncept sistema je potrebno 
temu primerno prilagoditi. 
Več o tem pa kdaj drugič. 
Želim vam uspešno gojenje.   
Bojan Kisilak, AGEAPOL  

v led okovane rastline

Slovenija je sadjarski raj, saj tu 
uspeva, razen nekaterih toplotno 
zelo zahtevnih rastlin, skoraj večina 
sadnih vrst. Sadimo tudi vrste 
rastlin, ki sicer niso tradicionalne 
pri nas, vendar v veliki meri tudi 
uspevajo.

 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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