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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 25. 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

 040 511 152Mitja Jakin s.p.
Cesta Prekomorskih brigad 62a
5290 Šempeter pri Gorici

• slikopleskarstvo  
  in barvanje lesa in kovine
• vgradnja gips plošč  
  (kitanje in brušenje)
• manjša vzdrževalna dela
• selitveni servis
• sestavljanje 
  in montaža pohištva
• polaganje laminata 
  in vinila

slikopleskarstvo  
in hišni servis  
mitja jakin s.p.

SI-MONT,
Simon Kogoj s.p.
Lokve 51
5252 Trnovo pri Gorici

 041 821 620
 oknasimont@gmail.com

kvalitetna pvc alu okna, vrata, senčila, 
polkna in panoramske stene. izdeluje se tudi 

raznorazne zasteklitve za vaš dom.

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

BMI Adriatic Škocjan, d.o.o.
Dobruška vas 45 
8275 Škocjan
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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 deset 
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 
stavbnega ovoja se negativno od-
raža na energijskem (toplotne iz-
gube), ekonomskem (obratovalni 
stroški) in gradbeno-fizikalnem 
(kondenzacija vodne pare) po-
dročju, slabo pa vpliva tudi na 
bivalno ugodje v prostoru (obču-
tek prepiha, večja temperaturna 
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. Preskusi se izvajajo pri 
visokih tlačnih razlikah, saj se 
na takšen način ublažijo učinki 
pritiska vetra in dimničnega 
učinka na rezultate preskusa. 

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 učin-
koviti 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 mehanske-
ga prezračevanja, merjena po 
standardu SIST EN 13829, ne sme 
presegati treh (3) izmenjav zraka 
na uro (pri tlačni razliki 50 Pa). 
V stavbah z vgrajenim sistemom 
mehanskega prezračevanja z več 
kot 0,7-kratno izmenjavo zraka 
zrakotesnost ne sme presegati 
dveh (2) izmenjav zraka na uro 
(pri tlačni razliki 50 Pa). Po 
priporočilu stroke zrakotesnost 
za nizkoenergijske stavbe ob 
predvidenem mehanskem 
prezračevanju ne sme presegati 
1,5 izmenjave zraka na uro in pri 
pasivnih stavbah 0,6 izmenjave 
zraka na uro (pri tlačni razliki 
50 Pa).

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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 059 800 918
 info@k1v.eu
 www.k1v.eu

K&V systems d.o.o.
Kapla 16
3304 Tabor

K  V&
S Y S T E M S

panelne ograje

kanalete

svetlobni jaški

travne rešetke

čistilne naprave  
tipa eco – active  

od 2 do 50 oseb

 041 232 980
 05 366 86 60
 lesnik.tgm@siol.net

Lesnik TGM d.o.o. Col
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

 05 333 28 61
 05 333 28 60
 info@feraprom.si
 www.feraprom.si

Feraprom d.o.o.
Industrijska cesta 7b
5000 Nova Gorica

• cevi in razni profili

• vijačni materiali

• električno orodje

• kovano železo

• razrez materiala

• električno orodje metabo

• barve

pon-pet: 8:00-12:00 in 13:00-17:00
sob: 8:00-12:00

 05 303 21 40
 info@elkor.si
 www.elkor.si

Elkor d.o.o.
Ulica Nikole Tesle 12a
5290 Šempeter pri Gorici
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Naj se nam spomladi ne mudi. 
Dokler so tla vlažna in je njihova 
temperatura manj kot 6 °C, 
trato po možnosti samo glejmo. 
Temperatura se mora za prve 
ukrepe dvigniti in zemljišče 
posušiti. Pozorni bodimo tudi na 
jutranjo slano. Takrat so travne 
bilke zmrznjene in ob vsaki hoji 
po travni površini kar nekaj teh 
bilk dobesedno zlomimo in tako 
poškodujemo rastlinske celice. 
Zato je bolje, da počakamo, 
ko sonček odmrzne trato in se 
potem sprehodimo po njej.

1. odstranimo organske 
ostanke
Zgodaj spomladi je na trati 
polno odmrlega listja in 
drugih organskih ostankov, 
ki jih preprosto odstranimo z 
grabljenjem.

2. odstranimo mah
Ena najbolj pogostih neprijetno-
sti v travi je seveda mah. Če ga 
pustimo pri miru, hitro postane 
dominanten in trava kar izgine, 
saj jo zaduši. Mah se pojavi pred-
vsem na manj osončenih delih 
zelenice, na kislih tleh ali tam, 
kjer je trata slabo oskrbovana in 
se pojavljajo gole zaplate. Mahu 
ni priporočljivo odstranjevati 
ročno oz. ga grabiti  proč, ker ga 
tako s trosi raznesemo na vso 
površino. Zato raje uporabimo 
Plantello proti mahu, ki ga potre-
semo v količini 10 kg/100 m2 in 

počakamo 10–14 dni oz. toliko 
časa, da mah povsem porjavi.
Glej foto. Nato ga odstranimo z 
grabljami. Pomembno pa ga je 
uničevati sproti in ciljano, zato 
uporabimo inovativen izdelek 
na trgu s testirano učinkovitostjo 
Plantella Proti mahu v tekoči 
obliki, saj:
- učinkovito uniči trdovraten 
mah v trati
- hitro delujoča formula – deluje 
že v 1 dnevu
- s selektivnim mehanizmom 
učinkuje samo na mah, trate ne 
poškoduje
- preprosto doziranje s priloženo 
merico na plastenki
- zmešamo z vodo in polijemo po 
zelenem mahu
- ne grabimo zelenega maha, ker 
ga tako raznesemo, s tem izdel-
kom pa propade že v nekaj urah
- najprej uničimo mah, šele 
potem prezračimo travo
- uničimo ga pred gnojenjem, saj 
nočemo spodbujati njegove rasti

3. košnja
Prvič spomladi kosimo, ko začne 
trava intenzivno rasti in doseže 
okoli 8 cm. Kosimo v suhem 
vremenu. Odkos naj ne znaša 
več kot 1/3 višine trave, višina 
pokošene trate pa naj bo še 
vedno okoli 5 cm.

4. zračenje
Tudi z zračenjem ne hitimo, saj 
so travne bilke spomladi šibkejše 
in si po tem ukrepu ne opomore-

jo tako hitro. Zato s tem ukrepom 
počakamo do druge ali tretje 
spomladanske košnje. Zračimo 
lahko ročno z vilami ali poseb-
nimi vertikulirnimi napravami 
ali kosilnicami, ki površino 
prebadajo in izmetavajo čepke 
prsti in odmrle trate. Prezrače-
vanje zmanjšuje in preprečuje 
zbitost tal, zato je dostopnost 
zraka, hranil in vode za travne 
bilke večja. Korenine se lahko 
globlje in širše razraščajo, zato je 
tudi trata gostejša in bolj trpežna 
na obremenitve. Prezračevanje 
je nujen ukrep na trati, kadar je 
zemlja bolj glinena in težka ali 
pa jo uporabljamo kot rekreacij-
sko površino, otroško igrišče in 
podobno. Takrat je dobro trato 
prezračiti enkrat ali dvakrat 
letno. Če pa je trata bolj okrasna 
kot pohodna in ni redno obreme-
njena, je dovolj, da jo prezrači-
mo na vsaki dve leti.

5. peskanje
Ko smo trato preluknjali ali 
pošteno prečesali, je pravi 
čas, da potresemo po površini 
Plantella Izbrane kremenove 
peske, ki bodo omogočali večjo 
zračnost in propustnost za vodo 
in hranila.

6. dognojevanje
Spomladi trata potrebuje nove 
hranilne snovi za zagon rasti. 
Trato enakomerno dognojimo s 
pametnim membranskim gno-
jilom Plantella Formula 365 za 
trave s podaljšanim delovanjem. 
Hranila se iz gnojila sproščajo 
postopoma, odvisno od tempe-
rature tal, kar pomeni, da dobijo 
travne bilke vedno optimalno ko-
ličino hranil glede na rastne raz-
mere in njihovo stopnjo razvoja. 
Na ta način preprečimo tudi 
ožige zaradi nenadzorovanega 
pretiranega sproščanja gnojila. 
Gola mesta na trati dosejemo.
Plantellini strokovnjaki  

Pomlad je čas, ko lahko z nekaterimi 
ukrepi bistveno prispevamo k 
lepemu in zdravemu videzu naše 
zelenice. Predvsem je potrebno 
zagotoviti koreninam dovolj zraka 
in dostop do vode s hranilnimi 
snovmi. Zato trato v tem času 
zračimo, odstranjujemo odmrle dele 
in mah ter ji s pravilnim gnojenjem 
omogočimo zdravo in gosto razrast.

mah je uničevalec trate
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Zato si moramo delo čim bolj 
olajšati in pravočasno poskr-
beti, da se izvrši samodejno in 
s čim manjšo izgubo našega 
časa. V sedanjem času informa-
cij in stanju tehnike nam ne bo 
težko izbrati nam primernega 
načina.  Za dober učinek je 
potrebno to narediti zelo na-
tančno, pravočasno in na pravi 
način. Naj najprej poudarim 
še enkrat samo to, da lahko s 
»pasivnimi načini« zmanjšamo 
količino namakanja za celo 
polovico in več. Ti načini so 
predvsem zastiranje tal, skrb 
za vpojnost zemlje za vodo (do-
dajanje humusa ali agrogelov v 
zemljo), okopavanje, senčenje, 
merjenje in skrb za ugotavlja-
nje vlažnosti itd. Od tehničnih 
ukrepov za odpiranje vode pa 
imamo na razpolago nešteto 
naprav in pripomočkov. 

1. Že od davnine so nam 
znani gravitacijski in ostali 
mehanski principi. Omenim naj 
samo princip peščene ure ali 
vzvodne mehanizme, ostalo pa 
si izmislite sami.

2. Časovne mehanizme, kot so 
ure s sprožilcem odprtja lopute 
ali ventila.

3. Prave časovnike, električ-
ne, hidravlične, pnevmatske – 
se je razvilo v številnih oblikah. 
Nekateri so namenjeni samo 
namakanju, ostali pa se lahko 
uporabijo posredno.

4. Po zelo dostopnih cenah 
je v agro-trgovinah ali speci-
aliziranih podjetjih dosegljiv 
časovnik z elektromagnetnim 
ventilom in baterijo, ki ga 
preprosto privijemo na pipo 
ali ventil za vodo. Ob določeni 
uri ali vsake toliko časa odpre 
vodo, zapre pa se po definira-

nem času. Da se ga nastaviti na 
različno intenzivnost, tako da 
ga lahko sproti spreminjamo 
glede na letni čas in padavine. 
Večini lahko dodamo tudi sen-
zor vlage, tako da je delovanje 
zelo racionalno.  Namestiti ga 
moramo pravočasno, da lahko 
preverimo njegovo delovanje 
in zanesljivost ter izdatnost na-
makanja. To nam pride v poštev 
ob naših odsotnostih, dopustu, 
zasedenosti itd. Večina teh ti-
merjev deluje na vodovodni tlak 
od 2 do 5 barov.  Za delovanje 
na nizkih tlakih in pod prostim 
padom moramo izbrati napravo, 
temu primerno.

5. V sedanjem času pametnih 
telefonov je zelo iskana mo-
žnost povezave našega sistema 
z vklopom preko telefona. V 
okolici vrta ali njive lahko do 
razdalje 10 m  uporabimo »blue-
-tooth« signal. Časovnik, ki 
mora jasno biti primeren za to 
operacijo, najprej namestimo na 
vodno instalacijo. Potem z upo-
rabo proizvajalčeve aplikacije 
na telefonu namestimo pro-
gramček za ta določen časovnik 
(svoje geslo, ime, parametre 
namakanja …). Spreminjanje 
parametrov in ročne starte in 
stope namakanja spremenimo s 
telefonom, tako da je operativ-
nost dokaj udobna.

6. Za bolj celovite namakalne 
sisteme, kjer je več  delov (sek-
torjev), ki zahtevajo vsak svoj 
režim in intenzivnost dodajanja 
vode, so na razpolago tudi zah-
tevnejši časovniki. Zelenjavni 
vrtovi imajo zahteve po vodi 
kot trava ali cvetlične gredice. 
Potem so tukaj še grmovnice 
in sadno ter okrasno drevje. 
Že majhne površine zahtevajo 

zelo celovito obravnavo. Tako 
pridemo hitro do časovnikov 
na več sektorjev – 2, 4, 6, 8 … 
Če potrebujemo še povezavo 
s senzorji vlage, s črpališčem, 
filtracijo vode in morebitnim 
dognojevanjem, pridemo hitro 
do zelo profesionalnih in draž-
jih rešitev. Opremo nam mora 
namestiti že usposobljen inšta-
later, opravljati se morajo reden 
servis in pregledi ter včasih tudi 
nastavitve. 

7. Za večje in zahtevnejše 
sisteme namakanja – kmetijske 
površine, parki, golf igrišča, 
urbana naselja in celo pokra-
jine pa moramo uporabiti tudi 
zahtevne rešitve. Tu pride v 
poštev računalniška tehnolo-
gija. Uporabimo vse prijeme 
novejše tehnike;  od programov 
za zahtevnejše načine vodenja 
z računalnikom do uporabo več 
nivojskih elektronskih baznih 
in primarnih postaj, enožičnih 

ali wi-fi signalov, bluetooth 
tehnologije, senzorske in 
kontrolne tehnike. Sistemi, ki 
zahtevajo 20, 100, 500 ali več 
tisoč odpirnih mest (sektorjev), 
več »na roke« niso obvladljivi. 
Prihranki porabe vode že na 
kratki rok opravičijo investicijo, 
saj bi nam vodni sistem zaradi 
porabe vode ali okvare lahko 
hitro razpadel.  Komunalna 
podjetja in uprave so lahko še 
kako zainteresirani za tovrstne 
rešitve. Voda je v Sloveniji lah-
ko naše bogastvo. Zato naj bo 
poraba minimalna in moramo 
najti načine, da z njo ravnamo  
gospodarno.

Želim vam še uspešnejšo 
gojenje.
Bojan Kisilak, AGEAPOL 

olajšajmo si namakanje

Namakanje je eden od agrotehničnih 
ukrepov, ki nam vzamejo največ 
časa. Če namakamo na roke – z 
gibljivim črevesom, z zalivalnim 
vedrom, poplavljanjem ali celo 
daljšim prinašanjem vode, je lahko 
tudi naporno in zdravju škodljivo.

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

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

• namakalni sistemi
• rastlinjaki

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

• ostali pokriti prostori
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 040 186 860
 info@sencila-rus.si
 www.sencila-rus.si

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

izdelava 
in 

montaža 
senčil

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

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

izdelava kuhinj po meri

 041 277 249
 031 468 465
 info@trea.si

Trea d.o.o.
Spodnja Branica 14
5295 Branik

 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

 05 302 29 75
 041 338 499
 igor.leban@gmail.com
 www.dekorida.com

Dekor Ida, Igor Leban s.p.
Ulica Gradnikove brigade 49
5000 Nova Gorica
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 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
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

 05 393 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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Hladilnik je v gospodinjstvu 
nepogrešljiv, hkrati pa je eden 
večjih porabnikov električne 
energije, saj je ves čas priključen 
na omrežje. Najnovejši modeli 
z uporabno prostornino okrog 
200 litrov porabijo od 110 do 
140 kWh na leto, po velikosti 
primerljivi kombinirani hladilni-
ki z zamrzovalnikom (običajno je 
ta spodaj) pa od 220 do 280 kWh 
na leto. Deset in več let starejši 
so precej bolj potratni. Če imate 
takšnega doma, ga uporabljajte, 
dokler deluje, ko ga bo treba 
nadomestiti, pa izberite ener-
gijsko čim bolj varčnega, torej 
takšnega, ki spada v čim višji 
višji energijski razred (ta je ozna-
čen na energijski nalepki). Zanj 
bo sicer treba odšteti nekaj evrov 
več, a se višja začetna naložba v 
njegovi življenjski dobi izplača 
– letni prihranek za povprečno 
gospodinjstvo je okrog 30 evrov.

Koliko električne energije 
bo aparat v resnici porabil, je v 
veliki meri odvisno tudi od tega, 
kako in koliko ga uporabljate. S 
pravilno uporabo in vzdrževa-
njem bo namreč porabil manj.

ne premajhen ne prevelik
Kupite tako velik hladilnik, kot 
ga potrebujete. Za dve osebi 
običajno zadostuje takšen s 
prostornino od 100 do 150 litrov, 
medtem ko štiričlanska družina 

potrebuje od 200- do 250-litrske-
ga. Živila v hladilniku akumu-
lirajo hlad in tako pripomorejo 
k vzdrževanju ustrezne tempe-
rature. Za optimalno delovanje 
aparata je idealno, da je ravno 
prav poln – torej ne preveč na-
polnjen in ne preveč prazen. 

stran od virov toplote
Prostor, kjer bo stal hladilnik, 
naj bo primerno oddaljen od 
virov toplote. Zraven pečice, 
pomivalnega stroja ali radiatorja 
torej ni najbolj primerno mesto. 
Prav tako ni primerno mesto, na 
katerega skozi okno sije sonce. 
Če imate tudi zamrzovalno 
skrinjo ali omaro, jo je najbolje 
postaviti v klet (ali garažo ozi-
roma drug neogrevan prostor). 
In ne pozabite: na zadnji strani 
hladilnika naj bo dovolj prostora 
za neovirano kroženje zraka.

razporeditev živil
Na porabo električne energije 
vpliva tudi razporeditev živil. 
Dobro je vedeti, da je najhla-
dnejši predel v spodnjem delu, 
najvišja in najbolj nestalna tem-
peratura pa na vratih hladilnika. 
Na spodnji polici, kjer je tempe-
ratura najnižja, zato hranimo 
bolj občutljiva živila, kot so ribe, 
surovo meso in jajca.

Police na sredini so primerne 
za shranjevanje mleka in mleč-

nih izdelkov. Na zgornje police, 
kjer je temperatura stabilna, a 
nekoliko višja, postavimo manj 
občutljiva živila in hrano, ki 
jo nameravamo hitro pojesti, 
na primer ostanke kuhanih 
obrokov.

Sadje in zelenjavo shranjuje-
mo v za to namenjenih predalih. 
Na vratih hranimo manj obču-
tljiva živila, z daljšim rokom 
trajanja (marmelade, omake, 
sokovi in drugi napitki), saj je za-
radi odpiranja tam temperatura 
najmanj stabilna.

Pazimo, da hladilnika ne 
napolnimo do zadnjega kotička, 
da lahko hladen zrak neovirano 
kroži. 

temperatura delovanja
Optimalni temperaturni razpon, 
v katerem deluje hladilnik, je od 
2,5 do 4,5 °C. Če v njem shranje-
na živila dovoljujejo, je lahko 
temperatura še višja. Vsekakor je 
treba pri nastavljanju termostata 
upoštevati navodila proizva-
jalca. Z delovanjem aparata v 
optimalnem območju so lahko 
prihranki pri porabi energije 
tudi do 25-odstotni.

redno čiščenje
Na zadnji strani hladilnika je 
kondenzator, ki skrbi za oddajo 
toplote iz hladilnika. Ta del 

je obrnjen proti steni in težko 
dostopen, zato nanj pri čiščenju 
običajno pozabimo. Pa ne bi 
smeli, kajti sčasoma se začne 
na zadnji cevi kondenzatorja 
nalagati prah, ki zmanjšuje učin-
kovitost delovanja aparata in po-
večuje rabo energije. Vsaj enkrat 
na leto je priporočljivo konden-
zator očistiti s sesalnikom in 
mokro krpo. Redno pa je treba 
preverjati, ali se je v hladilniku 
oziroma njegovem zamrzoval-
nem delu nabral led (čeprav so 
sodobni hladilniki opremljeni s 
tako imenovano tehnologijo »no 
frost«, ki preprečuje nabiranje 
ivja in ledu). En sam milimeter 
ledu namreč pomeni nekaj od-
stotkov večjo porabo električne 
energije. 

ali ste vedeli?
Najpogostejša razloga za večjo 
porabo energije in slabo hlajenje 
sta odprta vrata in slabo tesnje-
nje vrat hladilnika. Vrata čim 
prej zaprite, ko iz njega vzame-
te, kar potrebujete. Tesnilo na 
vratih je treba redno čistiti, če je 
poškodovano, pa ga je treba čim 
prej zamenjati. 
Zveza potrošnikov Slovenije 

Zaradi visokih zneskov na 
položnicah marsikdo išče odgovor na 
vprašanje, kako in kje privarčevati 
kakšen evro. Če pustimo ob strani 
ogrevanje in pripravo tople vode, 
za kar v gospodinjstvih porabimo 
več kot 80 % energije, so največji 
porabniki veliki gospodinjski 
aparati, ki morajo delovati ves 
čas. Zbrali smo nekaj nasvetov, 
kako zmanjšati mesečni strošek za 
elektriko, ki jo porabi hladilnik.

kako (ne)varčen 
je vaš hladilnik?
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priprava motornega kolesa 
na novo motoristično  
sezono
Za varen začetek motoristične se-
zone je ključnega pomena brez-
hibno motorno kolo. Zahtevnejša 
tehnična opravila vzdrževanja 
naj opravi pooblaščeni servis. 
Spomladanske vožnje večinoma 
potekajo v zahtevnejših pogo-
jih, saj so temperature zraka 
in asfalta nižje. Še posebej na 
senčnih predelih ceste obstaja 
večja nevarnost zdrsa, zato je 
treba imeti dobre pnevmatike. 
Ker voznika začne hitreje zebsti, 
je nujna primerna in toplejša 
oprema. Na priobalnih delih so 
pogoji za vožnjo lahko ugodnej-
ši, vse to pa morate načrtovati 
pred potjo.

pred vsako vožnjo preverite
Pred začetkom vsake vožnje 
mora voznik opraviti vizualni 
pregled motornega kolesa in 
preveriti delovanje svetlobne 
opreme, zavor, raven motornega 
olja, raven hladilne tekočine, 
raven zavornih tekočin, stanja 
pnevmatik, tlaka v pnevmatikah 
in verige ali drugega prenosa 
moči, ki ga ima motorno kolo. Pri 
pregledu pnevmatik se preverja-
jo morebitne poškodbe, obrablje-
nost (tudi morebitna neenako-
merna obrabljenost po celotni 
tekalni površini) in ustreznost 
polnilnega tlaka. Slednjega 
predpiše proizvajalec motornega 
kolesa, največkrat pa je okoli 
2,4 bara. Minimalna globina 
dezenov na pnevmatiki je 1 mm, 
priporočena starost pnevmatike 
pa manj kot 4 leta.

zaščitna motoristična 
oprema
Motoristična oprema predstavlja 
izjemno pomemben del in edino 
zaščito motorista pred zunanjimi 
vplivi okolja in pred poškodba-
mi. V primeru padca ali pro-
metne nesreče pa lahko njune 
posledice ublaži. Pravilna name-
stitev in uporaba motoristične 
opreme je tako izrednega pome-
na za varnost motorista. Čeprav 
Zakon o pravilih cestnega pro-
meta kot zaščitno opremo določa 
le motoristično čelado, je nadvse 
priporočljiva uporaba popolne 
motoristične opreme, kot so 
oblačila, vključno z varnostnimi 
blazinami, obuvala, rokavice in 
ostali ščitniki hrbtenice, kolen, 
ramen in komolcev. Priporočljive 
so svetle oziroma odsevne barve, 
tako boste za ostale udeležence v 
prometu bolj vidni.

Motoristična oblačila, obutev, 
rokavice in ostali dodatki naj 
bodo primerne velikosti in iz 
primernega materiala, odvisno 
od tega, kakšno motorno kolo 
bomo vozili. Ohlapna oblačila 
zmanjšujejo stabilnost motor-
nega kolesa, kar je še posebej 
občutno pri večjih hitrostih. 
Rokavice naj bodo usnjene in 
z zaščito členkov. Obuvalo naj 
pokriva vsaj gležnje, čeprav se 
priporočajo motoristični škornji, 
ki zagotavljajo največjo zaščito.
Motoristična čelada predstavlja 
najpomembnejši del zaščitne 
motoristične opreme. Glavi 
voznika in potnika na motornem 
kolesu varuje pred poškodbami 
v primeru prometne nesreče 
(oziroma jih vsaj omili) ter pred 
vplivi iz okolja, kot so veter, dež, 

prah, mrčes in drugo. Ključne 
značilnosti, ki jih iščemo pri 
dobri motoristični čeladi, so čim 
boljša raven zaščite, dobra vidlji-
vost, zračnost, relativno majhna 
teža, čim nižja raven hrupa pri 
višjih hitrostih, kljubovanje ae-
rodinamičnim silam in vidnost 
za druge udeležence cestnega 
prometa.

dobra psihofizična  
pripravljenost je ključna
Za dobro psihofizično pripravlje-
nost mora motorist skrbeti vse 
leto, še posebej pa naj aktivno 
temu nameni pozornost vsaj en 
mesec pred začetkom motori-
stične sezone. S starostjo se naši 
refleksi upočasnjujejo, izkušeni 
motoristi lahko to nekoliko 
kompenzirajo s svojim znanjem, 
ker jim uspe pravočasno zaznati 
nevarne situacije.

Pred začetkom motoristične 
sezone se svetuje obisk raznih 
preventivnih prireditev, ki so 
namenjene ozaveščanju in osve-
žitvi poligonskih motorističnih 
spretnosti (te so brezplačne), kot 
seveda tudi obisk tečajev varne 
vožnje različnih stopenj pod 
nadzorom izkušenih inštruk-
torjev, ki so dobra naložba za 
prihodnost. 

na motor le spočiti  
in umirjeni
Z motornim kolesom se nikakor 
ne odpravimo v promet, kadar 
smo jezni, pod stresom ali utruje-
ni, ker takrat nismo dovolj zbrani 
in pozorni, taka čustvena in fizič-
na stanja pa povečujejo možnosti 
za prometne nesreče.
Pri vožnji mora motorist znati 
predvidevati in dobro oceniti 
prometne razmere ter sprejeti 
hitre in ustrezne odločitve, ki so 
pomembne za varno vožnjo. Al-
kohol, droge in druge psihoaktiv-
ne snovi ne sodijo v promet. Na 
motoristovo počutje zelo vplivajo 
tudi nizke in visoke temperature. 
Priporoča se ustrezna zaščitna 
oprema glede na vremenske 
razmere. Pomembno je, da 
telesu privoščimo dovolj tekočine 
(vode), še posebno v poletnih 
mesecih, ko so temperature 
visoke, ker lahko v nasprotnem 
primeru pride do dehidracije 
telesa. Dehidracija močno vpliva 
na številne fiziološke procese v 
telesu, zato je preprečevanje de-
hidracije, še preden se ta pojavi, 
izrednega pomena, ker zmanjšu-
je sposobnosti motorista, vpliva 
na koordinacijo in ocenjevanje 
kritičnih situacij.
Javna agencija RS za varnost 
prometa
www.avp-rs.si   

Agencija za varnost prometa 
je pripravila novo preventivno 
kampanjo, ki naslavlja motoriste, 
naj bodo na cesti varni in vidni. V 
petih letih je namreč na slovenskih 
cestah življenje izgubilo več kot 100 
motoristov, skoraj 1.000 pa se jih je 
hudo poškodovalo.

na cesti nisi nepremagljiv,  
si najbolj ranljiv
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Pot lahko začnemo pri gradu ali 
pri vinski kleti na Dobrovem. 
Dolga je slabih 12 km in jo pre-
hodimo v 3 do 3,5 ure. Označena 
je z usmerjevalnimi tablami in 
rumeno/belimi markacijami. Pri 
glavnem vhodu v grad se nahaja 
zemljevid z vsemi turističnimi 
potmi.

Od gradu se spustimo mimo 
Kleti Brda in nadaljujemo ob po-
toku Reka v smeri Šlovrenca. Pri 
bencinski črpalki zavijemo levo 
med vinograde.  Pot nas vodi po 
labirintu kolovozov in »ozar«, 
dokler pod Gradnim ne pridemo 
do potoka Šebeč. Večinoma je v 
potoku malo vode in ga preči-
mo po kamnih. Sledi vzpon do 
kapelice pri Šlovrencu. Tam se 

desno odcepi daljša varianta poti 
(16,5 km), mi pa gremo narav-
nost proti Hruševlju na drugi 
strani doline. Ko zapustimo vas, 
hodimo po makadamski cesti do 
Nebla. Levo in desno so veliki 
vinogradi, odpre pa se nam tudi 
razgled na Brda in Furlanijo s 
hribi v ozadju. Neblo ni strnjena 
vas, saj so hiše večinoma pose-
jane posamično ali v gručah. Ker 
cesta poteka po grebenu, lahko 
ves čas uživamo v razgledih. Pot 
nas vodi mimo stare kmetije pri 
Bertovih. Tam je bil včasih dvo-
rec, sedaj pa se gradi nova vinska 
klet. Še vedno je ohranjen portal 
z letnico 1717.

Desno spodaj vidimo zaselek 
»Borg«. Ime izhaja iz rimskih 

časov, saj so bili v bližini najdeni 
ostanki korcev, ki so jih takrat 
tam izdelovali. Naprej gremo 
mimo mlake ob poti, nato pa na 
levi strani vidimo staro briško 
hišo z »žbatafurjem« ali spahnje-
nico.

Sledi spust v dolino in na  
drugi strani vzpon na cesto 
Fojana–Rutarje, kjer zavijemo 
levo. Ob poti si lahko odpočijemo 
v senci hrasta, tam pa se nahaja 
tudi fotografija Brd z imeni vasi 
in vrhov, ki jih od tam vidimo. 

Lepi razgledi se nam na poti 
ponujajo še v Fojani pri cerkvici 
Sv. Duha s poševnim zvonikom 
in pri »Briški anteni« nad Dobro-
vim, od koder lahko vidimo vzho-
dni del Brd. Sledi še spust mimo 
borovega gozdička (ostanka graj-
skega parka) do našega izhodišča 
pri gradu na Dobrovem. 
Bojan Bužinel,  
Planinsko društvo Brda  

V Brdih imamo urejenih 8 krožnih 
turističnih poti, ki so dobile ime 
po starih sortah češenj in smo 
jih poimenovali »Poti češnjevega 
cveta«. Vabimo vas po poti 
»ČRNICA«, ki nudi veliko lepih 
razgledov po Brdih.

 
goriška brda – pot črnica
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 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

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 €)  
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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 €)  

• 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

 05 333 42 70
 info@ekotes.si
 www.ekotes.si

Ekotes d.o.o.
Industrijska cesta 7
5000 Nova Gorica

EKOTES d.o.o.

• računovodske in knjigovodske storitve
• administrativne storitve

• urejanje kadrovskih zadev
• obračuni plač in drugih prejemkov

• strokovno svetovanje
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Program Svit, državni program 
presejanja in zgodnjega odkri-
vanja predrakavih sprememb 
in raka na debelem črevesu in 
danki deluje na način, da pri 
navidezno zdravih odraslih s 
preprostim testom blata išče 
sledove prikrite krvavitve. Cilj 
programa je med navidezno 
zdravimi osebami odkriti tiste, 
pri katerih je velika verjetnost, 
da bi se iz sprememb na steni 
debelega črevesa ali danke 
razvil rak ali že imajo začetno 
obliko raka in te spremembe 
odstraniti. Zgodaj odkrito bole-
zen lahko uspešno zdravimo, z 
odkritjem predrakavih spre-
memb pa lahko bolezen celo 
preprečimo.

koraki sodelovanja  
v programu svit 
Ciljno populacijo programa 
predstavlja dobrih 600.000 
oseb, ki so vabljene po vnaprej 
določenem načrtu.  S sodelova-
njem v Programu Svit udeležen-
ci nimajo dodatnih stroškov, saj 
stroške sodelovanja v programu 
nosi Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije v okviru 
obveznega zdravstvenega zava-
rovanja. 

Posamezniki med 50. in 74. 
letom starosti na dom vsaki dve 
leti prejmejo vabilo, ki vključuje 
Izjavo o prostovoljnem sode-
lovanju v Programu Svit. Če se 
oseba odloči za sodelovanje in 
nima izključitvenih kriterijev, 
prejme prav tako po pošti kom-
plet testerjev za odvzem vzorcev 
blata. 

Če je izvid vzorcev blata nega-
tiven, so osebe v Program Svit 

ponovno vabljene čez dve leti. 
Osebe s pozitivnim testom pa so 
v okviru Programa Svit napo-
tene na kolonoskopijo, kjer 
zdravnik specialist ugotovi, kaj 
je vzrok krvavitve. Oseba lahko 
izbira kraj opravljanja kolono-
skopije in čas, ko želi opraviti 
preiskavo.  

 V javnosti kolonoskopija 
še vedno velja za neprijeten 
pregled. Udeleženci kolono-
skopije v Programu Svit pa 
preiskavo v veliki meri ocenju-
jejo kot pozitivno izkušnjo. K 
temu je pripomogel napredek 
na področju kolonoskopskih 
tehnik, izobraževanja izvajalcev 
preiskav ter možnost opravlja-
nja kolonoskopije v sedaciji.

vpliv pandemije se odraža 
na udeležbi v programu svit 

Od leta 2011 v Registru raka 
Republike Slovenije beležijo 
občuten padec novih primerov 
raka debelega črevesa in danke. 
Med vsemi novo odkritimi raki 
v Sloveniji se je med letom 2007 
in 2018 rak debelega črevesa in 
danke po pogostosti pomaknil z 
drugega na peto mesto, k čemur 
pomembno prispeva odkrivanje 
in odstranjevanje predrakavih 
sprememb na kolonoskopijah v 
Programu Svit. A podatki Regi-
stra raka Republike Slovenije za 
obdobje 2020–2021 kažejo, da 
je epidemija covid-19 zmanjšala 
število novih primerov raka in 
število napotitev na onkološko 
obravnavo.

 Tudi pri Programu Svit v letu 
2021 beležimo padec odzivnosti, 
saj je bila v tem letu odzivnost 
63,4 %, kar je nekoliko manj kot 

v letu 2020, ko je bila odzivnost 
64,4 %. Med osebami z anali-
ziranimi vzorci blata je imelo 
94,3 % oseb negativen izvid in 
5,7 % oseb pozitiven izvid pre-
sejalnega testa. Vsem, ki so po 
pozitivnem presejalnem testu 
potrebovali kolonoskopijo, je 
bila preiskava zagotovljena pri 
izvajalcih Svit kolonoskopij. 
Po preliminarnih podatkih je 
bilo med osebami z opravljeno 
kolonoskopijo odkritih 188 
primerov raka debelega črevesa 
in danke, 2.011 oseb je imelo 
predrakavo spremembo, kar 
predstavlja večje tveganje za 
nastanek raka. V Programu Svit 
je med odkritimi raki do 60 % 
rakov odkritih dovolj zgodaj, 
da onkološko zdravljenje ni 
potrebno. 

»Nižjo odzivnost v Program 
Svit v letu 2021 pripisujemo ra-
znovrstnim vplivom pandemije, 
kot je pandemična izčrpanost, 
ki je pričakovan in naraven 
odziv ljudi na dolgotrajno 
javnozdravstveno krizo, ki bi-
stveno posega v vsakdan posa-
meznika. V raziskavi SI-PANDA 
o vplivu pandemije covid-19 na 
življenje v Sloveniji so ugotovi-
li, da se je 29,5 % anketiranih 
izogibalo obisku zdravnika 
zaradi težav, ki niso povezane s 
covid-19,« je povedala dr. Domi-
nika Novak Mlakar.  

 
 
 

školjka skriva 
dragocenost, ki vam lahko 
reši življenje – poskrbimo, 
da bodo predrakave 
in rakave spremembe 
pravočasno odkrite
Kljub izjemnim uspehom Pro-
grama Svit se vabilu v program 
še vedno vsaka tretja oseba v 
ciljni starosti ne odzove. Izjemno 
pomembno je, da se posamezni-
ki, ki prejmejo vabilo v Program 
Svit, nanj odzovejo. Rak na debe-
lem črevesu in danki se namreč 
v telesu razvija več let, preden se 
pojavijo prvi simptomi. Ko simp-
tome opazimo in pomislimo, da 
z našim zdravjem morda nekaj ni 
v redu, je lahko  bolezen že na-
predovala, zato je pomembno, da 
ukrepamo prej. Če se na vabilo 
ne odzovemo, lahko ob kasnejši 
bolezni pričakujemo slabše izide 
zdravljenja, slabšo kakovost ži-
vljenja in slabše preživetje. Če se 
v program odzovemo redno vsaki 
dve leti, zelo povečamo možnost, 
da morebitno bolezen pravo-
časno zaznamo in jo uspešno 
odstranimo.

Vse, ki prejmejo vabilo Pro-
grama Svit, vljudno vabimo, da 
se nanj tudi odzovejo. Školjka 
skriva dragocenost, ki vam 
lahko reši življenje. Z udeležbo v 
Programu Svit lahko naredimo 
veliko za svoje zdravje in kako-
vost življenja.
Nacionalni inštitut za 
javno zdravje
www.nijz.si 

Marec je mednarodni mesec boja 
proti raku debelega črevesa in 
danke, mesec, ko opozarjamo na 
pomen preprečevanja in zgodnjega 
odkrivanja bolezni. Cilj Programa Svit 
je odkriti bolezen dovolj zgodaj, da 
jo lahko uspešno zdravimo ali celo 
preprečimo.

školjka skriva dragocenost,  
ki vam lahko reši življenje
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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

JANEZ HOČEVAR – RIFLE

Slabši sluh pomembno vpliva na 
vašo samozavest in vsakdanji 
življenjski slog. Izguba spomina 
se pogosto napačno razlaga kot 
začetek demence. Če postanete 
naglušni, slabšanja spomina 
morda ne boste povezali s 
težavami glede sluha, vendar 
obstaja velika verjetnost, da 
bo vaš slabši sluh vplival na 
vašo sposobnost ohranjanja in 
pomnjenja informacij.

koncentracija
Če imate slabši sluh, se mo-
rate veliko bolj osredotočati 
na prepoznavanje zvokov. Pri 
pogovoru z nekom je večino 
vaše koncentracije usmerjene v 
dešifriranje tega, kar oseba go-
vori. To pomeni, da so možgani 
manj osredotočeni na dejansko 
shranjevanje informacij. 

izolacija
Dolgotrajno nerehabilitiran 
slabši sluh pogosto vodi v osa-
mljenost in izolacijo. Zapiranje 
vase in manj druženja oz. socia-
lizacije se zelo pogosto kaže pri 
ljudeh, ki jih doleti slabši sluh. 
Okrog 170.000 starejših oseb v 
Sloveniji živi samih. Osamlje-
nost povečuje tveganje za po-
slabšanje spomina in splošnega 
počutja.

Če ste izolirani, so vaši 
možgani izpostavljeni manj 
dražljajem. Posledično jim ni 

treba delati in postanejo manj 
aktivni. Takšno stanje v možga-
nih lahko povzroči strukturne 
spremembe. Spominske funkcije 
se ne izvajajo več tako pogosto 
kot nekoč, kar posledično zmanj-
ša njihovo zmogljivost. Izolacija 
negativno vpliva na delovanje 
možganov.

anksioznost in depresija
Če ob pojavu slabšega sluha ne 
ukrepate učinkovito, se lah-
ko poveča tveganje za razvoj 
čustvenih in psihičnih težav. 
Mnogi ljudje ugotovijo, da slabši 
sluh negativno vpliva na njihovo 
duševno zdravje, pri čemer ima 
veliko število ljudi tudi poveča-
no anksioznost in depresijo.
Študije depresije so pokazale, 
da ta spremeni način delovanja 
možganov. Ko depresija vpliva 
na spomin, pomeni, da ste manj 
sposobni zadrževati in priklicati 
informacije na zahtevo.

izgubljanje spomina
Če opažate izgubljanje spomina, 
je pomembno, da poiščete po-
moč. Tudi relativno blaga naglu-
šnost lahko povzroči kognitivno 
preobremenitev, kar pomeni, 
da lahko ljudje doživijo izgubo 
spomina, povezano s sluhom, 
ne da bi imeli zmerne ali hude 
težave s sluhom.

Morda boste opazili izgu-
bo spomina, še preden boste 
zaznali kakršnokoli poslabšanje 
vašega sluha. Ker se večini ljudi 
sluh slabša postopoma, lahko 
traja kar nekaj časa, preden 
bo to opazno vplivalo na vaše 
vsakodnevno življenje. Čeprav se 
morda zavedate težav s spomi-
nom, morda ne boste opazili, 
kako zelo se morate osredoto-

čati na spremljanje pogovora 
ali poslušanje zvokov. Ker se 
bodo vaši možgani čedalje bolj 
naprezali, boste posledično 
porabljali vedno več energije, 
kar boste občutili kot utrujenost. 
Vse to lahko sčasoma vpliva na 
kvaliteto vašega življenja.

preprečevanje izgube  
spomina, povezanega s 
slabšim sluhom
Kadar je izguba spomina pove-
zana s sluhom, jo je običajno 
mogoče hitro in enostavno 
odpraviti. Že preprosta upora-
ba slušnih aparatov izboljša 
sluh. To preprečuje kognitivno 
preobremenitev, saj možganom 
ni več treba trdo delati, da bi za-
znali in interpretirali zvoke. To 
možganom omogoča normalno 
obdelavo informacij in pomeni, 
da so informacije shranjene v 
spominu, pripravljene, da jih pri-
kličete, ko in kadar so potrebne.

Poleg tega uporaba slušnih apa-
ratov močno zmanjša tveganje 
socialne izolacije. Ker lahko na-
daljujete z običajnim življenjskim 
slogom, lahko ostanete družabni 
in aktivni. Uporaba slušnih 
aparatov blaži tudi druge posle-
dice slabšega sluha. Zmanjša 
se tveganje za razvoj depresije, 
demence in anksioznosti.

kaj lahko storite,  
če opazite, da se je vaš sluh 
poslabšal?
Ne odlašajte in ne čakajte 
predolgo. Vpliv slabšega sluha 
na spomin in na naše življenje 
sta 2 pomembna razloga, zakaj 
je pomembno preverjati sluh, 
sploh če vi ali vaši svojci opažate 
znake za naglušnost.
Obiščite AUDIO BM slušni center 
in brezplačno preverite sluh. 
Napotnica ni potrebna.
Franci Urankar, AUDIO BM 

 
slabši sluh vpliva na spomin

Splošno znano je, da lahko slabši sluh 
vpliva na raven stresa in tesnobe, toda 
ali ste vedeli, da lahko vpliva tudi 
na spomin? Raziskave so potrdile, 
da slabši sluh vpliva na spomin. 
Pravzaprav lahko slabši sluh vpliva na 
delovanje spomina na številne načine. 



informator365

15

razvedrilo
sudoku/pobarvanka

5

1

8

38

5

6 7 2

1 6

4

75

2

2

4

1 5

6

7 5
2

2

4 6 51

8

3

1 7

6

4

2

4 9

2

2

5

4

8

5

6
1

52

6 9

7

9

8
5

1

8
3

4

8

6
6 3

82

3

3

9

57



16

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

INFORMATOR365, MAREC 2022 
Izdajatelj: Informator365 Križnič Marko s.p.,  
Dragočajna 110, 1216 Smlednik
ISSN: 2591-1376

 041 359 484  info@informator365.si  www.informator365.si
Informator365 brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva v naslednjih občinah:
Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Ajdovščina, 
Vipava, Brda in Kanal ob Soči | Informator365 izhaja 4-krat letno (pomlad, poletje, 
jesen, zima)  Naklada: 23.000 | Raznos: Pošta Slovenije | Tisk: Salomon d.o.o.
Oblikovanje: Manca Stopar | Naslovna fotografija: Matjaž Prešeren / Grad Kromberk


