
INFORMATOR 365
goriška | september 2021

www.informator365.si

debelost vodi v resne bolezni — stran 3
jesenska dela v sadovnjaku — stran 8
iz nove gorice na škabrijel — stran 11
senčila — stran 12

slušni center 
— stran 4

številka 23 | brezplačna izdaja | naklada: 23.000

veterinarska bolnica 
— stran 9



2

SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 23. 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

 040 500 021
 smit.nova.gorica@siol.net
 www.studio-eden.si

Smit d.o.o. Nova Gorica
Cesta Prekomorskih
brigad 62a
5290 Šempeter pri Gorici

• nega obraza  
• nega telesa  
• manikura  
• pedikura  
• depilacija  
• masaže  
• nega trepalnic  

• nega obrvi  
• ličenje  
• permanentni make up  
• prebadanje ušes  
• oskrba diabetičnega stopala
• sanacija vraščenih nohtov

Z LEČAMI  
CARL ZEISS

S PRIHRANKOM  
DO 216 €

BREZPLAČEN  
PREGLED VIDA

ZA KUPCE OČAL OPTIKE VATOVEC

AKCIJSKE CENE PROGRESIVNIH OČAL

OB NAKUPU PROGRESIVNIH OČAL PREJMETE BREZPLAČNO PAR LEČ 
ZA BLIŽINSKA ALI SONČNA OČALA Z VAŠO DIOPTRIJO (do +- 6 Dsph)!

*  UGODNE CENE  *  VELIKA IZBIRA *  NATANČNA IZDELAVA!

MERITEV OČESNEGA PRITISKA (10 €)  

 05 300 17 00
 031 355 670

Optika Vatovec 
Marjetka Vatovec s.p.
Delpinova ulica 7a 
5000 Nova Gorica
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*  UGODNE CENE  *  VELIKA IZBIRA *  NATANČNA IZDELAVA!

MERITEV OČESNEGA PRITISKA (10 €)  

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

Karate klub Ki-Ryu
Bazoviška ulica 4
5000 Nova Gorica

karate klub ki-ryu nova gorica
vpis novih članov od 15.09.2021

karate:

OŠ F. Erjavca Nova Gorica
pon., sre., pet. | 17:00-20:00

OŠ Dornberk
tor., čet. | 17:00-18:00

OŠ Dobrovo
tor., pet. | 14:45-15:30

tai chi chuan:

OŠ F. Erjavca Nova Gorica
pon., sre. | 19:30-21:00

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

Glasbena šola Nova Gorica
čet. | 09:30-11:00
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Ali se morajo debeli ljudje res 
bati za svoje zdravje, tudi če 
so metabolično zdravi, torej 
če še nimajo metaboličnega 
sindroma?  Nekatere zadnje 
analize študij so precej 
zaskrbljujoče. Tako so 
kanadski raziskovalci objavili 
izsledke študij, ki so trajale 
več desetletij in odkrile, da je 
bilo pri presnovno zdravih, 
toda pretežkih osebah precej 
bolj verjetno, da bodo doživeli 
srčni infarkt ali možgansko 
kap ali bodo prezgodaj umrli.  
Verjetnost, da se bo nekaj 
usodno zdravstveno zapletlo, je 
pri debelih ljudeh večja kot pri 
njihovih vrstnikih z normalno 
telesno težo. Enako velja za vse 
ljudi, ki so presnovno nezdravi, 
da imajo povečano tveganje 
v vseh kategorijah telesne 
teže, celo pri normalni teži. 
Znaki presnovnega sindroma 
namreč predstavljajo dejavnike 
tveganja za resne bolezni srca 
in krvnih žil.

Osnovni kriterij za določanje, 
kdaj je človek debel, je indeks 
telesne teže (ITM). Predstavlja 
telesno težo deljeno z višino 
na kvadrat. Pod 25 opredeljuje 
normalno telesno težo, nad 30 
pa debelost.

Velika danska študija, 
objavljena v reviji JAMA, potrjuje 
tudi zvišano tveganje za srčni 

infarkt za 88 % pri debelih 
ljudeh, tudi če so presnovno 
zdravi. Ista študija ugotavlja, 
da je zapletov bistveno več pri 
trebušni debelosti, ki najslabše 
vpliva na inzulinsko odpornost.

bolezni povezane z 
debelostjo
Največji vir bolezenskih 
procesov je maščobno tkivo. 
Še posebej je nevarno tisto, 
ki se nabere okoli pasu in ob 
notranjih organih. Močneje 
vpliva na izločanje mnogih 
hormonov, posrednikov in 
prenosnikov, ki vplivajo na 
povečanje bolezni sodobnega 
časa. Kar tri četrtine debelih ima 
sladkorno bolezen tipa 2. Skupni 
kvarni učinki debelosti se kažejo 
kot pospešena ateroskleroza, 
ki vodi v pogosta obolenja srca 
in ožilja. Debelost je povezana 
tudi z večjim obolevanjem 
za rakavimi obolenji, rak 
debelega črevesja, maternice, 
dojke, žolčnika so pogostejši. 
Prispeva k večjemu pojavljanju 
žolčnih kamnov in putike. 
Zaradi prevelike obremenitve 
sklepov se zgodaj prične obraba 
hrustanca v sklepih, predvsem 
hrbtenice, kolkov, kolen in 
gležnjev.  Huda debelost lahko 
povzroči spalno apnejo – bolnik 
med spanjem za več sekund 

preneha z dihanjem, kar pomeni 
izjemen napor za srce in ožilje.

sladkorna bolezen tipa 2
Najmočnejša je povezava 
debelosti s sladkorno boleznijo 
tipa 2. Ob  ITM  od 25 do 30 je 
tveganje za pojav sladkorne 
bolezni večje za približno 
petkrat. Nad indeksom 30 
je tveganje že petnajst do 
dvajsetkrat večje, pri indeksu 
telesne mase nad 35 pa kar 
petdesetkrat večje.  Tako veliko 
večino sladkorne bolezni 
lahko pripišemo debelosti. 
Pri tem se moramo zavedati, 
da je sladkorna bolezen tiha 
ubijalka srca, ožilja, ledvic, 
oči, živčevja in stopal. Vodilni 
vzrok umrljivosti pri debelosti so 
bolezni srca in ožilja.

kaj je prediabetes?
Ko je krvni sladkor dalj časa 
povišan nad normalo, ni pa 
še diabetesa, takšno stanje 
imenujemo prediabetes. V tem 
stanju je človeški organizem 
že ogrožen. Na majhnih žilah 
kapilarah, zlasti na očesnem 
ozadju in v ledvicah kronično 
povišan krvni sladkor namreč 
povzroča škodo še pod 
diagnostično vrednostjo za 
diabetes.

Krvi sladkor potrebuje 
nekaj let, da se kronično zviša 
na raven, ko je postavljena 
diagnoza diabetes.   

Naraščanje glukoze v krvi, ko 
se od normalne vrednosti okrog 
5 milimolov na liter zvišuje vse 
do 11 milimolov na liter, ki je pri 
diabetesu, povzroča škodo glede 
na to, kako dolga so obdobja 
zvišanega krvnega sladkorja in 
kako visok nivo sladkor dosega.

smernice za ukrepanje  
pri prediabetesu
Strokovne smernice so 
izoblikovali že leta 2007 in so 
bile objavljene v mednarodni 
reviji Diabetes care:
- zmanjšati telesno težo  
od 10 do 20 %
- uvesti redno telesno aktivnost 
vsaj eno uro na dan, nordijska 
hoja je odlična
- ureditev prehrane  
z uravnoteženo, pretežno 
zelenjavno prehrano

Ob preventivnem ukrepanju je 
študija pokazala izjemne koristi 
z odpravo diabetesa skoraj pri 
vseh.  Diabetes tip 2  je postal 
epidemija v zadnjem stoletju 
in povzroča v telesu pravo 
opustošenje, če je nekontroliran. 
V fazi prediabetesa je pravi čas 
za ukrepanje tako,  da se krvni 
sladkor normalizira in ustali 
okrog odlične petice. Z enakimi 
ukrepi se bo tudi telesna teža 
hitreje zmanjšala.
Marjan Radetič, dr.med.
Zdravi in vitalni, Koper 

Pri ljudeh z odvečno telesno težo 
se prej ali slej pojavijo motnje v 
presnovi. Skupino dejavnikov, ki 
kažejo na te motnje, imenujemo 
presnovni sindrom. Ti dejavniki so 
zvišana vrednost krvnega sladkorja, 
zvišan krvni tlak, motnje v presnovi 
maščob z zvišanjem holesterola 
in trigliceridov v krvi. Presnovni 
sindrom ima približno petina 
svetovnega prebivalstva, njegova 
razširjenost pa je vedno večja.

debelost vodi v resne bolezni

Prijave in vse informacije: 
051 397 998                                                          

tečaj pravilne tehnike nordijske hoje v kopru
vabljeni na tečaj nordijske hoje,  

ki začenja v septembru
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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

Vse to zagotavlja blagovna 
znamka Unitron, ki jo zastopa-
mo v naših slušnih centrih. Na 
temo slušnih aparatov smo se 
pogovarjali z gospodom Rainer-
jem Kerscheckom, direktorjem 
distribucije in prodaje za Evropo, 
ki je Slovenijo že večkrat obiskal.

Se lahko našim bralcem pred-
stavite?
V zasebnem življenju sem velik 
ljubitelj Afrike in afriškega 
kontinenta, saj sem tam odraščal 
in skoraj 20 let živel v Namibiji. 
V prostem času sem rad zunaj 
v naravi, rad kampiram, spim v 
strešnem šotoru svojega vozila, 
obožujem pa tudi vodne športe, 
kot so deskanje, jadranje na 
deski … 

Večkrat ste že obiskali Slove-
nijo. Kakšen vtis ste dobili?
Slovenija je čudovita! Prelepa 
narava in prijazni ljudje. Vsaka 
država ima svoje posebnosti 
glede strukture in trga slušnih 
aparatov, na katere vplivajo 
različni politično-gospodarski 
dejavniki, uvozni predpisi in 
izobraževalni sistem v državi. 
Povečevanje ozaveščenosti glede 
okvare sluha in posredovanje 
znanja o tehnologijah slušnih 
sistemov na različne trge sta od 
nekdaj predstavljala največji 
izziv. Slovenski trg je razmeroma 
majhen, vendar zelo strokoven. 

Kakšno je vaše mnenje o pod-
jetju AUDIO BM?
V splošnem me zelo navdušuje 
strokovnost celotnega podjetja. 

Franci je zelo izkušen in spreten 
slušni akustik ter briljanten 
direktor, ki je ustvaril izjemen 
timski duh. Njegovi zaposleni 
resnično delujejo kot ekipa, vsak 
od njih opravlja specifične doda-
tne dolžnosti, spodbujeni pa so 
tudi k izražanju in udejstvovanju 
svojih idej. Zaposlene vključuje v 
vsakodnevne procese odločanja 
in ohranja zelo enakopravno 
hierarhijo. Motivira jih preko 
spodbujanja, da se nikoli ne 
nehajo učiti, postavljati vpraša-
nja in preizkušati novosti. Sem 
mnenja, da je to glavna skrivnost 
uspeha podjetja AUDIO BM.  

Zakaj izbrati Unitron?
Unitron je že vse od začetka, 
pred dobre pol stoletja, imel 
vizijo, da je potrebno ljudem s 
slabšim sluhom ponuditi nekaj 
več po dostopni ceni z zaveda-
njem, da rešitve, ki so bile na 
razpolago v danem trenutku, 
niso dovolj, da bi ljudje lahko v 
polni meri doživeli zvoke okoli 
sebe. Tako smo v Unitronu vedno 
iskali rešitve, izboljšave ter sode-
lovali s skupnostjo naglušnih, da 
so se le-te obnesle tudi v praksi 
– pri samem poslušanju.

Kaj ponujajo zadnje  
tehnologije?
Unitronov cilj je vedno iti naprej, 
zato tehnologije stalno izboljšu-
jemo. Že izhodiščni modeli Dis-
cover ali Blu zajemajo pametno 
tehnologijo, in sicer samodejno 
prepoznavanje slušnih okolij, 
neposredno povezovanje z dru-
gimi napravami, kot so pametni 

telefon, televizija in podobno, 
upravljanje preko telefona, 
možnost ponovnega polnjenja ... 
Te tehnologije v takem obsegu so 
edinstvene in jih tako dostopno 
zagotavlja le Unitron.

Omenili ste povezovanje. 
Lahko to malce bolj razložite?
Seveda. Naša tehnologija 
omogoča, da vaš slušni aparat 
neposredno povežete z vašim 
pametnim telefonom, brez vme-
snika. Tako lahko sprejmete kli-
ce, poslušate in se pogovarjate,  
brez da bi telefon držali ob glavi 
– popolnoma prostoročno. Po-
slušate lahko glasbo, predvajate 
pretočne vsebine iz kanalov, kot 
so Youtube itd. Pametni telefon 
v povezavi s slušnimi aparati je 
lahko tudi daljinski upravljalec, 
kjer dodatno urejate glasnost po 
važi želji, ocenjujete vaše izku-
šnje, ki so posredovane vašemu 
akustiku, da bosta skupaj z njim 

vašo izkušnjo s slušnimi aparati 
še izboljšala.

Celoten članek si preberite 
na spletni strani audiobm.si ali 
skenirajte spodnjo QR kodo.

V AUDIO BM za slušne aparate 
sprejemamo naročilnice iz vseh 
ORL ambulant v Sloveniji. Testi-
ranje sluha in preizkus slušnih 
aparatov zagotavljamo brezplač-
no. Vabljeni!
Franci Urankar, AUDIO BM 

o sloveniji in o najnovejših slušnih aparatih unitron
intervju z rainerjem kerscheckom

AUDIO BM je uporabnike slušnih 
aparatov v preteklosti že večkrat 
navdušil s tehnologijami, ki 
omogočajo naraven in čist zvok, boljše 
razumevanje govora in samodejno 
prepoznavanje zvočnih okolij. Ne 
smemo pa pozabiti tudi edinstvene 
možnosti preizkušanja slušnih 
aparatov s Flex:Trial tehnologijo. 

rainer kerscheck, unitron 
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Zgodovina harmonike sega 
v 19. stoletje, prvi naj bi jo 
izdelal Ch. Fr. L. Buschmann. 
To je bil preprost instrument 
z enim nosilnim pasom, glas-
benik pa je iz njega izvabljal 
preproste melodije v sedečem 
položaju. Kot eden prvih je v 
Sloveniji izdeloval diatonič-
ne harmonike Franc Kucler. 
Ohranjena je njegova harmo-
nika iz leta 1937, sestavljena 
je iz preprosto obdelanega 
lesa ter meha iz časopisnega 
papirja. 

Kot so glasbeniki izobliko-
vali način igranja, tako se je 
izpopolnjevala tudi harmoni-
ka. Od prvotnega instrumen-
ta je ostala le še skrbna izbira 
resonančnega lesa. 

Proizvajalci harmonik pre-
cej pozornosti posvetijo lesu, 
ki ga na podlagi izkušenj in 
znanja izbira mojster sam z 
najvišjo stopnjo  skrbnosti. 
Harmonika je sestavljena iz 
več kot 1000 kosov. Glavni 
zunanji deli so ohišje iz dveh 
delov, greben in tipke na 
diskantni strani ter bas stran. 
Oba dela sta povezana z me-
hom, ki je pri kakovostnejših 
proizvajalcih delno vodood-
poren. V notranjosti harmo-
nike so lesene glasovnice, 
oblikovane po posebnem 
postopku iz zelo specifične-
ga lesa. Na njih so pritrjene 
kovinske glasilke. Odlično 
zveneče glasilke prihajajo le 
iz Italije. Posebno pozornost 

namenjajo izdelovalci dis-
kantni in basni mehaniki, ki 
mora dobro tesniti, biti hitro 
odzivna in mehka ter nesli-
šna pri igranju. 

Kakovosten proizvajalec 
proizvede večino delov har-
monike v lastni proizvodnji. 
S tem zagotavlja stalen razvoj 
ter takojšnjo odpravo more-
bitnih napak in hiter servis. 
Stranki lahko tako ponudi 
različne vrste lesa, barve har-
monike, poslikave na mehu 
in morebitne detajle, kot so 
kristalčki in ročne poslikave 
harmonike. Posebej pomem-
ben pa je tehnološki razvoj, 
saj mora harmonika zadostiti 
zahtevam vedno bolj izurje-
nih glasbenikov. Kvaliteta, 
način in hitrost igranja so v 
zadnjih letih močno napre-
dovali. 

V podjetju za proizvodnjo 
harmonik Alpen izdelajo 
v lastni proizvodnji in z 
lastnim razvojem več ko 90 % 
vseh delov harmonike sami, 
vključno z uglaševanjem. 
Stranka ima možnost izbire 
tudi najmanjšega detajla ter 
tako sooblikuje instrument, 
ki jo bo osrečeval še leta.

Pri razvoju Alpen harmo-
nik sodelujejo tudi  zunanji 
svetovalci, tako s področja 
oblikovanja kot  razvoja teh-
nologije, torej znanstveniki 
oz. strokovnjaki s fakultete 
za strojništvo in biotehniške 
fakultete ter  najbolj prizna-

ni glasbeniki. Pri nakupu 
harmonike vam svetujejo, da 
pred ceno izberete tradicijo, 
saj se napake na instrumen-
tu, kot so nekakovostna 
mehanika, slabo tesnenje in 
pogoste napake pri uglaše-

vanju, ki imajo za posledico 
lome glasilk, pojavijo šele čez 
leto ali več.  
Dejan Pečnik,  
evropski prvak v kategoriji 
B in svetovni mladinski 
podprvak 

diatonična harmonika,  
instrument z dušo

Dandanes pristno slovensko glasbo 
povezujemo predvsem z diatonično 
harmoniko, za kar so poleg ljudskih 
godcev  zaslužni tudi popularni 
narodno zabavni ansambli, ki 
s svojim virtuoznim izvajanjem 
izražajo dušo harmonike, ki zna 
zapeti žalostno ter tolaži, lahko 
pa zaslišiš ritem plesa in vrisk 
podoknice. 

∙ 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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Kdor je poleti poskrbel, da so 
bile rastline v redu preskrblje-
ne s hranili in vodo in so rasle 
v ugodnih pogojih – tempera-
tura, primerna vlaga  in senca, 
je bil verjetno uspešen. Ima kaj 
vreči v lonec, pa ne samo to, 
ima celo viške, ki jih je potreb-
no shraniti. Poleg vlaganja 
in zamrzovanja nas čaka še 
ohranjanje rastlin za nadaljnjo 
rast in rodnost. S povečanjem 
vlage in še vedno zadosti viso-
kimi temperaturami so ugodni 
pogoji za nadaljevanje ali 
pojavljanje različnih bolezni 
in deviacij na rastlinah. Zato je 
prvi ukrep, ki je sedaj na vrsti, 
da naredimo red. Poberemo 
vse zrele plodove, očistimo 
vse izrojene in posušene dele 
rastlin, razredčimo, na novo 
privežemo in podpremo visoke 
rastline. Eni smo bolj nagnje-
ni k ekološki pridelavi, drugi 
manj. Od tega je odvisno, ka-
kšna sredstva za zaščito bomo 
uporabili. Rastline tudi dobro 
zalijemo in pognojimo. Tako 
nam  zelenjavni vrt lahko daje 
pridelek še v pozno jesen in 
zimo. Posadili (posejali) smo že 
zimske rastline, kot so radiči, 
redkvice, motovilec, zimske 
solate itd. 

Še vedno ne smemo pozabi-
ti, da so temperature čez dan 
še visoke ter da je potrebno 
čez dan zračiti v rastlinjakih. 
Na splošno velja, da tudi v 
pozni jeseni in zimi ne zapi-
ramo rastlinjaka »na diht«, 
saj s tem preveč vplivamo na 
spremembo klime v njem. Za 
rast rastline namreč ni tako 
pogubna nizka temperatura 
kot pa hitra sprememba tempe-
rature in njeni ekstremi. Če se 
je naš rastlinjak v kakšni točki 
funkcionalnosti pokazal slab, 
je sedaj čas, da ga rekonstru-
iramo ali popravimo. Lahko 
mu dodamo zračenje ali ga 
dvojno izoliramo.   Pripravimo 
tudi vsaj minimalno ogrevanje. 
Tja do poznega decembra so 

navadno nizke temperature 
samo v nekaj dneh in nočeh. 
Samo en takšen padec pod 3 °C 
pa nam rastline že šokira ali 
uniči. Zadosti je že minimalno 
ogrevanje. Najbolj priporoča-
mo namestitev električnega 
grelca s termostatom, saj je 
enostaven, poceni, in zanesljiv. 
Uporabimo lahko še drugo: 
star štedilnik na trda goriva, 
sveče, grelne tepihe, toplo-
vodne sisteme in radiatorje, 
biomaso, plinske in ostale 
agregate, akumulatorje toplote 
v obliki vodnih rezervoarjev, 
keramičnih cevi … V praksi ve-
lja, da je za tako pomoč zadosti 
že 1 KW/10 m² tlorisne površine 
rastlinjaka. Če upoštevamo, 
da je potrebno majhno število 
obratovalnih ur, nam to pred-
stavlja minimalen strošek za 
ohranjanje rastlin. Če se le da, 
postavljamo rastlinjak na pro-
stor, ki ni izpostavljen nizkim 
temperaturam. Najboljše so juž-
ne lege, po možnosti naslonjene 
na zgradbo ali brežino, deloma 
vkopano v tla, zavetrne lege, 
pozicije, kjer je čim več dnevne 
svetlobe (popoldansko sonce, 
odboji svetlobe ali amfiteater). 
Pri več-desetletnem delu smo 
videli že nič koliko rešitev in 
nekatere so selo izvirne in do-
miselne. Ne smemo pa pozabiti 
še na zastiranje rastlin. Ta zelo 
poceni ukrep nam še kako po-
maga vzdrževati primerno tem-
peraturo ob rastlini. Najboljša je 
kombinacija biomase (slama ali 
neosemljeno seno) ob rastlini 
in med rastlinami ter pokrivala 
(zastiralne tkanine ali perfo-
rirane folije). Lahko dodamo 
še nizki tunel nad posamezno 
gredico. Vsaka od naštetih 
stvari nam pridobi za približno 
2 °C temperature. To pomeni ra-
stlinjak 2 °C + nizki tunel 2 °C + 
tkanina 2 °C + slama 2 °C, torej 
je skupaj do 8 °C pri koreninah 
več kot je zunanja temperatura. 
Pa na uspešno gojenje.
Bojan Kisilak, AGEAPOL  

poletje se poslavlja

V septembru in oktobru pričakujemo 
prve ohladitve, ki bodo vplivale tudi 
na naše vrtove.

 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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 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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jesensko škropljenje 
Pred nekaj leti sem prevzel 
očetov sadovnjak. Vedno 
smo opravljali škropljenje 
spomladi in potem tekom 
leta. Sedaj pa sem dobil na-
svet, da bi škropil še jeseni. 
Je to res priporočljivo? 
Pri oskrbi sadovnjaka igra 
zelo pomembno vlogo pravil-
no in pravočasno škropljenje. 
Tako ohranimo ne le plodo-
ve, temveč celotno rastlino 
zdravo in v ustrezni kondiciji. 
Okužbe z glivičnimi bole-
znimi oslabijo žilni sistem 
rastline, s čimer se prekine 
pretok vode in hranil. Rast je 
oslabljena, hkrati pa se zniža 
kakovost plodov. Večina čla-
nov Kluba Gaia ve, da mora-
mo opraviti prvo škropljenje v 
začetku sezone, a pogosto po-
zabimo na konec sezone. Delo 
se ne konča s pobiranjem 
plodov. Nikar ne pozabimo na 
sadne rastline pozimi. Zelo 
pomembna je prava higiena. 
To pomeni redno odstranje-
vanje vsega listja pod drevesi, 
posebno če je bilo okuženo z 
boleznimi. Vedno odstrani-
mo tudi vse plodove, saj so v 
tistih, ki ostanejo v krošnji, 
klice bolezni. Med odpada-
njem listja opravimo jesensko 
škropljenje z bakrovim pri-
pravkom Bio Plantella Baker. 
Prvič škropimo, ko odpade 
okoli polovica listja, in dru-
gič, ko ga je večina na tleh. 
Pazimo, da v času škropljenja 
ni močnega sonca, vetra in je 
temperatura nad 5 °C. Baker 
pospeši dozorevanje lesa, da 
mlad les hitreje oleseni, kar 
pomeni dobro prezimovanje. 

Mlad, zelen les hitro pomr-
zne, kar pomeni izgubo lesa 
in plodov v naslednji sezoni.

gnojenje jeseni 
priporočamo                                
Za hišo sem posadil ne-
kaj sadnih dreves: češnjo, 
jablano, hruško in asimino. 
Pri sosedu, ki je čebelar in 
ima veliko sadnih dreves, 
sem opazil, da jeseni dela 
luknje v zemljo okoli dreves 
in notri dodaja gnojilo. Zakaj 
je to dejansko dobro in kaj 
dosežemo s tem? 
Jeseni je čas za založno gnoje-
nje. To pomeni, da dodajamo 
hranila za naslednjo sezono 
ali več na zalogo. Tukaj pridejo 
v poštev predvsem počasi 
topna hranila, med katerimi 
sta v ospredju fosfor (P) in 
kalij (K). Predvsem kalij je zelo 
počasi topen, kar pomeni, da 
potrebuje daljši čas, da pride 
do koreninskega sistema. Ko 
drevesa preidejo v mirovanje, 
je čas za gnojenje. Po obodu 
krošnje moramo dodati Plan-
tella Sadjarsko gnojilo, saj je 
tam največ drobnih korenin, ki 
absorbirajo večino hranil. Ker 
gre za počasi topna hranila, jih 
moramo spraviti malo globlje 
od površja. Lahko uporabimo, 
tako kot vaš sosed, kovinsko 
palico in naredimo luknje v 
cik-cak vzorcu, kamor nasu-
jemo gnojilo ali pa enostavno 
z lopato privzdignemo travno 
rušo in nasujemo pelete gnoji-
la. Tako gnojenje je priporočlji-
vo za vse sadne rastline. 
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 vrtnarski nasveti:  
jesenska dela v sadovnjaku

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

Naj vrtnarjenje postane vaš najljubši hobi.
Naročite se na priljubljeno revijo za vrtnarje!
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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 

 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

 05 720 08 40
 mi.oskrba@siol.net
 www.mioskrba.eu

Mi Oskrba d.o.o.
Novi trg 9
6230 Postojna

pripravljeni na zimo?
pri mi oskrbi vas  

s kurilnim oljem oskrbimo!
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 05 333 12 53
 avtoinn@s5.net
 www.avtoinn.eu

Avto Inn d.o.o.
Ulica Vinka Vodopivca 4
5000 Nova Gorica

• servis za vse znamke vozil
• kleparsko ličarska dela za vse znamke vozil
• prijava poškodb po kasku za zavarovalnice:

  triglav, sava, generali, grawe
• popravilo vozil poškodovanih od toče

kupon 50,00€
Menjava zobatega jermena

a
kc

ij
a

BREZPLAČNI PREVENTIVNI  
PREGLED VOZILA

z vami že 

let
50

 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

 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

NAJBOLJŠE PO UGODNI CENI - 
ČISTILNE NAPRAVE IN 
SISTEMI ZA DEŽEVNICO
Vse, kar potrebujete, ničesar kar ne.

Deževnica
Z uporabo deževnice lahko 
prihranite do 50 % pitne vode. 
In denarja. Priporočamo vam 
uporabo brezplačne deževnice za 
pranje avtomobila, splakovanje WC-
ja, pranje perila in zalivanje vrta. 

Čistilna naprava 
One2clean
Inovativna čistilna naprava nemške 
kakovosti, ki poskrbi za družinski 
proračun in okolje.
Visok učinek čiščenja, v rezervoarju 
ni električnih komponent. Praznjenje 
le enkrat na tri leta, nizka poraba 
energije in minimalno vzdrževanje. 
Rezervoar je povozen.

 031 200 222
 info@armex-armature.si
 www.cistilnenaprave-dezevnica.si 

Ljubljanska 
cesta 2a
1295 Ivančna  
Gorica
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S parkirišča se sprehodimo 
do križišča z Vojkovo cesto 
in jo prečkamo. Pot nadalju-
jemo mimo cerkve, policij-
ske postaje ter nekaj hiš do 
semaforiziranega križišča 
na solkanski obvoznici pod 
Vetriščem. Prečkamo križišče 
v smeri Vetrišča in po 50 m 
zavijemo levo navkreber proti 
Škabrijelu.

Pohod nadaljujemo med 
vinogradi in skozi naselje 
Varda ter sledimo oznakam. 
Ko dospemo do asfaltne poti, 
ki pelje do gostišča Kekec 
na Sv. Katarini, jo prečkamo 
in nadaljujemo še približno 
50 m. Nato zavijemo levo na 
stezo navzgor in nadaljujemo 
do makadamskega kolovoza. 
Zavijemo levo po kolovozu 
na asfaltno cesto, ki prihaja 
s Kekca. Tu zavijemo desno 
proti vrhu Škabrijela. Po 

15 minutah hoje se asfalt 
konča in oznake za Škabrijel 
nas usmerijo levo. Tukaj sta 
klop in pipa s pitno izvirsko 
vodo. Makadamska cesta nas 
hitro popelje do naslednjega 
križišča. Nadaljujemo desno 
navzgor (naravnost pelje pot 
do Prevale in na Sveto Goro) 
po vse slabšem kolovozu, s 
katerega se po nekaj minutah 
takoj po desnem zavoju odce-
pi markirana pešpot v levo. 
Prijetna pot – vojaška mula-
tjera, ki nas pripelje na vrh 
Škabrijela, je ob na manjšem 
odseku precej strma. Celotna 
pot je speljana po gozdu in je 
primerna tudi za sončne in 
vroče dni.
Javni zavod za turizem 
Nova Gorica in Vipavska 
dolina 

Označeno pot lažje težavnostne 
stopnje pričnemo na parkirišču na 
Kridričevi ulici pred hotelom Perla 
v Novi Gorici. Pot je dolga 6,9 km, 
prehodimo jo v uri in pol. 

 
iz nove gorice na škabrijel
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Objekti z velikimi steklenimi 
površinami so ena od značil-
nosti moderne arhitekture. 
Steklene površine omogočajo 
večje koriščenje dnevne svetlo-
be in se naravno in harmonič-
no zlivajo z okolico. Steklene 
fasade na objektih so privlačne 
za oko, a imajo nekaj pomanj-
kljivosti, saj se zaradi sončne 
energije in sončnega sevanja 
pojavljajo težave v notranjosti 
objekta. 

Normalno zastekljene povr-
šine brez zaščite prepuščajo  
88 % sončne energije, od tega 
80 % prodira direktno v notra-
njost objekta. Zidovi in sobno 
pohištvo vpijajo sončno seva-
nje in pretvarjajo to energijo v 
toploto, ki se zadržuje v notra-
njosti. Ta pojav je dobrodošel v 
hladnejših delih leta, ko nam 
zmanjšuje potrebo po energiji 
za ogrevanje, ni pa dobrodošel 
v toplem delu, saj porabimo 
precej več energije za hlajenje 
objekta. 

Zaščita pred soncem deluje 
kot mehanska ovira, od katere 
se sočni žarki odbijejo, vanjo 
absorbirajo ali prepustijo sko-
znjo. V poletnih mesecih, ko 
segrevanje prostora ni zažele-
no, je ključno, da v prostor ne 
vstopajo direktni sončni žarki, 
ampak le indirektna svetloba, 
ki se odbija od lamel oziroma 
jo senčilo prepušča. Da bi do-
segli prijetno temperaturo brez 
naprav za hlajenje, potrebuje-
mo zunanja senčila, ki nudijo 
kakovostno zaščito in so eno-
stavna za vzdrževanje. 

Zaščita pred soncem je lahko 
zunanja ali notranja. Bistve-
no bolj učinkovita je zunanja 
zaščita pred soncem, saj one-
mogoča vstop sončnih žarkov 
v prostor. Namen senčila je 

zagotoviti visoko stopnjo ter-
mičnega ugodja, to pa pomeni 
čim manj segrevanja prostorov 
v poletnih mesecih in s tem 
prihranek pri hlajenju prostora 
in seveda ravno nasprotno v 
zimskih mesecih.

zunanja senčila
Z zunanjimi senčili preprečimo 
segrevanje stekel, kar je zlasti 
pomembno na južni in zaho-
dni fasadi. Prostori se tako 
manj segrevajo, zato prihrani-
mo pri energiji, saj ne potrebu-
jemo klimatske naprave ali pa 
jo vključujemo redkeje. 

Ponudba različnih sistemov 
zunanjega senčenja oken je 
pestra, zato se hitro znajdemo 
pred vprašanjem, kaj pravza-
prav izbrati. Ena izmed možno-
sti so vsem dobro znane rolete. 
Te omogočajo dobro toplotno 
in zvočno izolativnost, so 
dobra zaščita pred vremenski-
mi vplivi, na primer ob toči ali 
hudih nalivih, hkrati pa pred-
stavljajo varnostno oviro pred 
nezaželenimi vlomi. S spušče-
nimi roletami pozimi prihrani-
mo pri stroških za ogrevanje, 
poleti pa porabimo precej manj 
energije za hlajenje. Rolete se 
razlikujejo po obliki, načinu 
vgradnje, načinu upravljanja 
in vrsti lamel. Najpogosteje so 
roletne lamele izdelane iz lesa, 
aluminija, jekla ali umetne 
mase.

Spuščanje in dvigovanje 
rolet najpogosteje izvajamo 
s trakom ali palico ob strani 
okenskega okvirja. Ker so v so-
dobni gradnji prisotne vedno 
večja okna oz. zasteklitve, se 
vedno bolj uveljavljata motorni 
pogon in daljinsko upravljanje. 
Če imamo vgrajen daljinski 
upravljalnik, je smotrno, da 

ga kombiniramo s svetlobnim 
tipalom, tako da se rolete 
dvigajo in spuščajo glede na 
količino sončne svetlobe. S 
tem preprečimo dostop sončne 
toplote v prostore tudi v času, 
ko nas ni doma.

Večje steklene površine 
(panoramske stene) lahko sen-
čimo z zunanjimi žaluzijami, 
pri katerih z nagibom lamel 
uravnavamo količino svetlobe, 
ki jo bomo spustili v prostor. 
Takšne žaluzije so narejene 
večinoma iz aluminija in dobro 
prenašajo različne vremenske 
vplive. Žaluzije lahko dvigamo 
in spuščamo z vrvico, nagib 
usmerjamo s palico, lahko 
pa tudi z elektromotorjem in 
daljinskim upravljalnikom, 
ročnim stikalom ali centralnim 
vodenjem.

Za senčenje oken je primer-
na rešitev tudi tenda, s katero 
sicer pogosteje senčimo večje 
površine, kot so balkoni in 
terase. Osnova je aluminijasto 
ogrodje, na katero je napeto 
impregnirano, PVC- ali screen 
platno. Upravljamo jih lahko 
ročno s pogonsko palico ali 
elektromotorjem.

Ne glede na to, za katero 
obliko senčenja se odločimo, 
moramo vedeti, da je zelo 
pomembna izbira kakovostne-
ga materiala in pogonskega 
mehanizma. Senčila so vedno 
bolj tehnološko izpopolnjena, 
avtomatizirana in pametna.

notranja senčila
Ponudba notranjih senčil je 
pestra, od notranjih žalu-
zij, rolojev, panelnih zaves 
do lamelnih in plise senčil. 
Izbor je odvisen od različnih 
dejavnikov, od tega, kaj bi radi 
dosegli, ali gre zgolj za deko-

racijo ali potrebujemo senčilo 
za senčenje čez dan. Navadno 
se v dnevni sobi odločimo za 
drugačna senčila kot v spalni-
ci. V dnevni sobi potrebujemo 
bolj prosojna in polprosojna, v 
spalnici pa iz tkanin, ki nam 
bodo prostor čimbolj zatemni-
le. Pri steklenih površinah z 
večjimi širinami se pogosteje 
uporabljajo prosto viseči roloji 
in panelne zavese. 

Pri izbiri senčila je pomem-
ben tudi način pritrditve, ki 
je lahko stropni ali stenski ter 
način upravljanja. Način upra-
vljanja je lahko na potezno 
vrvico, krožno verižico, ročko 
ali pa z elektromotorjem. Na 
izbiro vrste senčila pa vplivata 
tudi oblika oken in njihova 
lega.

Notranja senčila so največ-
krat izdelana iz poliestrov, ki 
so obdelani tako (antistatični), 
da se na njih prah čim manj 
nabira, poleg tega so lahko 
pralna ali pa jih le brišemo z 
mokro krpo. Na voljo so tudi 
izdelki iz naravnih tkanin, 
na primer iz jute in volne, ki 
so prav tako primerno obde-
lani.

Notranja senčila premikamo 
ročno ali na motorni pogon, 
ki pride v poštev pri večjih 
dimenzijah ali kjer je senčilo 
nameščeno tako visoko, da je 
ročno upravljanje onemogo-
čeno. Plise senčila običajno 
upravljamo z ročko in vrvico, 
kjer je dostop omejen, pa lahko 
vgradimo motorni pogon. 
Podobno je pri rolojih, pri 
katerih prevladuje upravljanje 
s krožno verižico. Lamelne in 
panelne zavese navadno pre-
mikamo le na poteg z vrvico.
Lucjan Batista, ENSVET  

senčila

V bivalnih prostorih nam v 
poletnem času povzročajo težave 
visoke zunanje temperature, 
seveda v kolikor nimamo ustrezno 
urejenega senčenja, prezračevanja 
oz. hlajenja.
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 040 206 765
 info@ledus.si
 www.ledus.si

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

GARAŽNA 
VRATA

DOORHAN

 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:

 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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 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

POMA group d.o.o.
Foersterjeva ulica 10
8000 Novo mesto

040 309 813
info@poma.si
www.poma.si

Zdrava osvežitev z visokim deležem sadja.

KAKOVOST 
NA 

PRVEM 
MESTU 
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 040 309 813
 info@poma.si
 www.poma.si

Poma group d.o.o.
Foersterjeva ulica 10
8000 Novo mesto

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

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

 05 757 06 43
 040 554 793
 tapetnistvozele@siol.com
 www.tapetnistvo-zele.com

Boris Žele s.p.
Postojnska cesta 18a
(TC Spar Pivka)
6257 Pivka

Udobje  
po vaših željah!

sedežne garniture
vzmetnice
počivalniki
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