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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 2. številka brezplačne regijske 
revije Informator365—Dolenjska, kjer boste 
našli informacije, koristne nasvete, strokovne 
članke in predstavitve podjetij iz vaše regije. 
Informator365—Dolenjska izhaja v nakladi 
27.000; dobijo ga gospodinjstva v naslednjih 
občinah: Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, 
Šmarješke Toplice, Mirna Peč, Straža, 
Žužemberk, Dolenjske Toplice, Črnomelj, 
Semič in Metlika.
Informator365—Dolenjska 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 kontaktirajte na info@informator365.si 
ali  041 359 484.

Prijetno branje!    
Ekipa Informator365, Marko Križnič

 041 371 541
 07 337 03 37
 uprava@vrtec-jana.si
 www.vrtec.jana.si

Jana d.o.o.
Pod Trško goro 13
8000 Novo mesto

 041 371 541
 07 337 03 37
 uprava@vrtec-jana.si
 www.vrtec.jana.si

Jana d.o.o.
Pod Trško goro 13
8000 Novo mesto

Vrtec je vpisan v razvid javno veljavnih programov v Republiki Sloveniji. 
Starši so upravičeni do sofinanciranja storitev v višini 85% cene programa 
javnega vrtca občine bivanja. Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 
starši oddajo na pristojni center za socialno delo, ki določi plačilni razred.

Delujemo po metodi Montessori 
Za tiste starše, ki želijo najboljši vrtec za otroka

Vrtec z drugačnim  
pristopom

• Dnevni program
11 mesecev - 6 let

• Dnevno varstvo–Montes dan
11 mesecev - 6 let /6:30-16:00

• Počitniško varstvo–Montes počitnice
do 8. leta

• Montessori delavnica–Montes Jana
11 mesecev -3. leta

Vpisi skozi celo leto!

 059 044 058
 info@audiobm.si
 www.audiobm.si

AUDIO BM d.o.o.
Ljubljanska cesta 22, Bršljin
8000 Novo mesto 

pon: 8:00-18:00 | tor, sre, pet: 8:00-15:00 | čet: 11:00-18:00

brezplačno preverjanje sluha

izjava zadovoljne stranke

Ali težko razumete sogovornika?
TV nastavljate glasneje? Prihaja do zadreg?
Se izogibate družbi, ker ne slišite dobro?

slušni aparati:
•neopazni
•zagotavljajo naraven zvok
•več kot 50 let tradicije
•enostavni za uporabo

pokličite 
za prosti 

termin

Zelo sem bila zadovoljna, redko se najde ljudi, ki so tako 
pripravljeni pomagati, razlagati, pri tem pa je izredno 
ljubezniva komunikacija tisto, kar človeka razveseli.

slušni center novo mesto 

smo pogodbeni dobavitelj 
zzzs za slušne aparate
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OŠ Brihtna glava v svoje 
klopi vabi vse tiste, ki bi si 
radi ogledali, kako je potekal 
pouk pred več desetletji. Z 
učno uro, ki traja 45 minut, 
nas »tovarišica učiteljica« 
popelje v sredino 20. stoletja 
ter nam predstavi kulturno 
in naravno dediščino Bele 
krajine. Nastala je z željo 
obiskovalcem prikazati Belo 
krajino na drugačen in zaba-
ven način.

Pri vsaki učni uri spozna-
mo dediščino Bele krajine, 
izjemno bogato ohranjeno 
ljudsko izročilo, belokranj-
sko ljudsko nošo in pesmi, 
pisanico, naravne in kulturne 
posebnosti krajine.

Razred je opremljen s staro 
opremo in starimi šolskimi 
rekviziti, v kotu učilnice pa je 
za neposlušne učence posuta 
koruza. Tovarišica učiteljica 
je stroga z obvezno palico v 
roki, s katero brezpogojno ob-

vladuje red in disciplino. Ob 
koncu šolske ure vsi učenci 
prejmejo izpričevalo in šolsko 
malico. V razredu je prostora 
za 70 »učencev«. Obisk v OŠ 
Brihtna glava je možen vse 
dni v letu, predhodno pa se je 
potrebno najaviti ravnatelju 
Andreju Bajuku.

OŠ  Brihtna glava je name-
njena: odraslim, ki na duho-
vit način obujajo spomine na 
svoja otroška leta, in otrokom 
– osnovnošolcem, srednje-
šolcem – vseh starosti, ki z 
obiskom učne ure spozna-
jo, kako so se nekoč šolali 
njihovi predniki. Učna ura je 
namenjena tudi zaključenim 
družbam, sindikatom, lahko 
je rojstnodnevno preseneče-
nje, izlet za družine. Učno uro 
vam uprizorimo v sloven-
skem, hrvaškem, angleškem 
in nemškem jeziku. 
Andrej Bajuk 

Osnovna šola BRIHTNA GLAVA, 
Radovica 23 pri Metliki, je že sedmo 
leto turistična zanimivost. Njen 
ravnatelj je Andrej Bajuk. 
 

bela krajina 
na drugačen in zabaven način 

 031 366 378
 bajuk.andrej@gmail.com
 www.andrejbajuk.com

Andrej Bajuk s.p.
Radovica 1g
8330 Metlika

duet andreja bajuka

Glasba za
 vse

priložnosti

oš brihtna glava Šola kot nekoč
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Danes vemo, da je mogoče 
vidike staranja preprečiti ali 
ublažiti, in to ne glede na to, na 
kateri točki začnete in koliko 
ste stari. Ključni vidiki zdravega 
življenja ostajajo:  telesna vadba, 
zdrava prehrana in sprošča-
nje. Znotraj tega je pomembno 
ugotoviti, kako živeti polno. 
Ena od stalnic, ki se pojavljajo 
v znanstvenih raziskavah je, da 
so smeh, razvedrilo in uživanje v 
življenju dejavniki, ki nedvomno 
krepijo zdravje in nas ohranjajo 
mlade, zdrave in vitalne.

zdravje našega srca
Ali boste pri šestdesetih letih z 
lahkoto splezali na Everest ali 
pa komaj prišli po stopnicah do 
svojega doma, je v veliki meri 
odvisno od vitalnosti in zdrav-
ja vašega srca. Ta pomembna 
črpalka ima eno samo nalogo, ki 
jo izvaja brez prestanka vse ži-
vljenje: zagotavljati pretok krvi, 
ki prinaša energijo v organe.  
Nobenega razloga ni, da ne bi 
brez težav opravljala te naloge 
tudi v sedmem, osmem, devetem 
desetletju življenja in naprej.                                               
Še generacija naših staršev se 
je starala v strahu pred srčnim 
infarktom ali možgansko kapjo. 
Nas ni treba biti strah. Tveganje 
za resne težave s srcem lahko 
namreč korenito zmanjšamo ali 
če želimo, povsem odpravimo. 
Izsledki številnih študij nam 
nudijo dobre osnove za zdrav 
način življenja. Obsežna študija 
v Veliki Britaniji ugotavlja, da 
se je med letom 2002 in 2010 
število smrti zaradi srčne-

ga infarkta zmanjšalo za 50 
odstotkov. Tudi število obolelih 
za srčno boleznijo je bilo v 
tem času za polovico manjše.                                                                                                            
Številne študije so pokazale, da 
srčnemu zdravju koristi redna 
vadba. Najboljše so aerobne 
vadbe. S samo polurno hitro 
hojo šestkrat tedensko boste za 
40 odstotkov zmanjšali tvega-
nje za srčno bolezen. Še precej 
več bomo naredili zase, če se 
udeležujemo organiziranih 
aerobnih vadb. Med temi ima 
posebno mesto nordijska hoja, 
ki krepi vse mišice telesa. Vadba 
pa je tudi edini način, da se 
znebimo nadležnega trebušne-
ga maščevja, ki se z leti nabira 
okoli pasu. Ta maščoba, ki da 
telesu obliko jabolka, danes 
velja za glavni vzrok zviša-
nega holesterola in krvnega 
tlaka, ki vodita v aterosklerozo 
arterij. Prav zato je ohranjanje 
zdravega obsega pasu ključno.                                                                                                                             
Precej bomo prispevali k 
svojemu zdravju, če se bomo 
držali sodobnih smernic zdrave 
prehrane. Nova kalifornijska štu-
dija je odkrila, da hrana, bogata 
z maščobami omega 3, upočasni 
krajšanje delov DNK, imenova-
nih telomere. Njihova dolžina pa 
je povezana z zdravjem srca in 
dolgim življenjem. Podobne so 
ugotovitve številnih študij, čim 
več zelenjave in sadja so ljudje 
zaužili, tem manjše je bilo njiho-
vo tveganje za srčno bolezen.

dihajmo svobodno
Dihanje je edinstvena telesna 
funkcija, ki poteka povsem 

samodejno, toda kadar želimo, 
je povsem pod našim nadzorom. 
Lahko se odločimo, da bomo 
dihali hitreje ali počasneje ali 
zadržali dih, nato zopet dihali 
globlje. To je osupljiva sposob-
nost, ki jo s pridom uporabljamo 
pri številnih vadbah, za dodatno 
krepitev določenih delov telesa. 
Številne sprostilne tehnike imajo 
v svoji osnovi zavestno usmer-
jene globoke vdihe in izdihe.                                                      
Tako kot drugi telesni sistemi 
se tudi pljuča z leti spreminjajo. 
Postanejo manj prožna, moč in 
vzdržljivost dihalnih mišic se 
zmanjša, prsna stena pa postane 
bolj toga. Zmanjša se vitalna ka-
paciteta, ki jo merimo s prisilnim 
izdihom vsega zraka. Študije 
kažejo, da je pulmonalna funk-
cija - kako dobro delujejo pljuča 
- dober kazalnik splošnega 
zdravja.   Redna vadba pomaga 
ohranjati prožnost pljučne stene 
in poveča moč pljuč, da kisik 
vanje vstopa hitreje, ogljikov 
dioksid pa jih hitreje zapusti.   
Vzdržljivostna vadba lahko pri-
nese znatno povečanje pljučne 
kapacitete pri vseh generacijah. 
Najboljše so aerobne vadbe, kot 
so hoja, nordijska hoja, plava-

nje, kolesarjenje, ples, izbrane 
vadbe v telovadnici.

ostanimo v gibanju
Telesna aktivnost spodbuja 
zdravje in podaljša življenje. 
Danes vemo, zakaj je ustrezna 
vrsta in količina vadbe tako 
blagodejna. Pomaga v boju 
proti mnogim z leti povezani-
mi telesnimi spremembami in 
boleznimi. Enako pomembno 
je, da nam ohranjanje giblji-
vosti omogoča, da uživamo v 
življenjskih radostih, kot so 
potovanja, izleti, aktivnem dru-
ženju. Izberimo torej ustrezno 
vadbo zase. Telesna dejavnost 
preprečuje telesne in duševne 
spremembe, ki sicer nastajajo 
z leti. Presnova se nam lahko 
začne upočasnjevati, možgani 
in srce, mišice in kosti ter ostali 
organi se z leti začnejo krčiti. 
Pogosto se  zgodi, da se začnejo 
nabirati kilogrami, povečujejo se 
maščobe in zmanjšuje mišična 
masa.  To pa se ne sme zgoditi, 
ker nas zaradi maščobe ogrožajo 
bolezni ter mišične, sklepne in 
kostne motnje.
Marjan Radetič dr.med. 

Določena znamenja staranja so v 
življenju neizogibna. Toda novejše 
študije vse bolj kažejo, da mnogi tako 
imenovani vplivi staranja sploh niso 
posledica let, ampak načina življenja. 
O tem pa odločamo sami, zato ga 
lahko vselej spremenimo. Navdušujoče 
sporočilo strokovnjakov je, da nikoli ni 
prepozno zavrteti uro nazaj.                                                                

postanimo zdravi in vitalni
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Največji izostanek od delovne 
obveznosti in iz šolskih klopi 
predstavlja prav okužba dihal. 
Najblažja okužba je vsekakor 
navadni prehlad v nosnem 
delu žrela, ki se ponavadi 
pozdravi sam od sebe, lahko 
pa se nadaljuje, »komplicira«, 
v mnoga življenjsko ogrožajo-
ča stanja vnetih ostalih delov 
dihal. Glavni povzročitelji, 
»krivci«, so seveda virusi, 
nato bakterijske okužbe in 
tako imenovane superinfekci-
je, ki sledijo enostavni virusni 
okužbi po zmanjšani imunski 
sposobnosti našega organiz-
ma. V posebnih okoliščinah so 
povzročitelji okužb tudi glive.
Bolezni dihal lahko glede na 
pojavnost in trajanje delimo 
na nenadne, novonastale 
(akutne) in dolgotrajne (kro-
nične). 

pneumonia, pljučnica 
V domačem žargonu ji rečemo 
infekcijsko (mikrobno) vnetje 
pljuč. Prizadeta so lahko celo-
tna pljuča ali pa le del pljuč. 
Obsežnost pljučnice je odvisna 
od povzročitelja in od imun-
skega stanja osebe, ki je zbole-
la za pljučnico. Glavni povzro-
čitelji pljučnice so: bakterije, 
virusi in glive. V posebnih pri-
merih jo lahko povzroči tudi 
vdihavanje tekočin (ponavadi 
iz želodca) ali kemični agensi. 
Najbolj ogrožena skupina so 
kronični bolniki, imunsko 
oslabeli bolniki, starejši od 
65 let in seveda otroci, mlajši 
od 2 let. Zunajbolnišnična 
pljučnica je dokaj pogosta 
akutna, nenadna infekcijska 
bolezen, katere diagnozo 
postavi zdravnik v ambulanti 
družinske medicine, pri osebi 
z normalnim imunskim odzi-

vom. Letno se mora zdraviti 
v slovenskih bolnišnicah do 
3000 takih bolnikov. Družin-
ski, osebni zdravnik oceni 
stopnjo ogroženosti bolnika in 
stopnjo intenzivnosti, seveda 
po pogovoru in natančnem 
pregledu bolnika (izmeril vam 
bo frekvenco dihanja, frekven-
co pulza, telesno temperaturo, 
krvni tlak in nasičenost he-
moglobina s kisikom). Ocenil 
bo kako ste hidrirani, stanje 
zavesti in orientiranost.

bakterijska pljučnica 
se v običajnem poteku prične 
z zvečano vročino, neredko 
celo do 38˚C, s kašljem, včasih 
s krvavkastim izmečkom iz 
pljuč, s težavami pri diha-
nju, potenjem, mrazenjem, z 
bolečino v prsih, glavobolom, 
mišičnimi bolečinami in utru-
jenostjo. Ob trajanju naštetih 
bolezenskih znakov morate 
NUJNO obiskati zdravnika, 
še posebno, če ste starejši, se 
zdravite zaradi raka s kemote-
rapijo ali s kortikosteroidi (pri 
tovrstnih bolnikih morda NE 
BO zvečane telesne tempera-
ture), ste  kadilec, odvisen od 
alkohola ali drog. Zdravnik 
vas bo pregledal in ugotavljal 
morebitna odstopanja, odredil 
bo krvne preiskave, morda 
rentgensko slikanje pljuč (če 
po treh dneh jemanja antibi-
otikov zdravstveno stanje ni 
bolje). Zdravljenje je odvisno 
od povzročitelja. Pri bakterij-
ski pljučnici vam bo predpisal 
antibiotik, tablete za zniže-
vanje telesne temperature, 
tekočino in počitek.  

atipična pneumonia 
Bolniki so običajno starejši 
otroci in odrasli pod 40 let. 

Posebno ogrožene so osebe, 
ki živijo in delajo v večjih 
skupnostih, šole, skupna 
bivališča, zapori… Atipična 
pljučnica je zelo nalezljiva. 
Širi se preko izločkov iz nosu 
in žrela od okužene osebe, po-
sebno če obolela oseba smrka 
in kašlja. Pojavnost atipične 
pljučnice je večja ob koncu 
poletnih mesecev in v začetku 
jeseni. Atipična pljučnica ima 
običajno lažji potek od tipične. 
Zdravimo jo z antibiotiki.

virusna pljučnica 
ponavadi ni posebno nevar-
na, lahko pa ogroža življenje 
zelo starih bolnikov in zelo 
mladih bolnikov in pri takih, 
ki imajo oslabel imunski 
sistem. Vodilni bolezenski 
znaki so: zgolj rahlo zvečana 
telesna temperatura, izka-
šljevanje sluzastega izmečka, 
utrujenost in bolečine v miši-
cah. Za razliko od bakterijske 
pljučnice, ki poteka burno, 
poiščejo bolniki z virusno 
pljučnico zdravnika kasneje, 
šele po več dneh, tednih. 
OPOZARJAM vas, da obišče-
te zdravnika vselej, kadar 
imate dolgotrajni kašelj, 
»kratko sapo« že pri manjšem 
fizičnem naporu, ob boleči-
ni v prsnem košu, šibkosti, 
izkašljevanju krvi, bruha-
nju in zmanjšanem apetitu. 
Zdravila proti virusni pljuč-
nici ni. Bolnik mora počivati, 
ob vročini pa naj vzame 
paracetamol, užije naj veliko 
tekočine. POZOR: antibiotiki 
NE pripomorejo k hitrejši 
ozdravitvi virusnih okužb! 

Če je dokazani povzročitelj 
GLIVA, se tovrstna okužba 
zdravi z antimikotikom (zdra-
vilom proti glivični okužbi). 

Potrebna bo natančnejša 
diagnostika in iskanje vzroka 
zanjo.

kaj lahko sami naredimo, 
da ne zbolimo? 
Higiena rok, izogibanje kaje-
nju (tudi pasivnemu), nošenje 
maske, kadar menimo, da je 
nevarnost za okužbo zvečana. 
Če ste zboleli, se ne udeležujte 
množičnih srečanj, koncertov, 
pouka. Če obiščete zdravnika, 
se telefonsko predhodno naro-
čite, da ne okužite “zdravih„ 
bolnikov. 

Z osebnim zdravnikom se 
pogovorite o možnosti ceplje-
nja proti Pneumoccocu (to 
je bakterija, ki najpogosteje 
povzroča pljučnico!). Seveda 
priporočam cepljenje proti  
gripi, še posebno kronič-
nim bolnikom, astmatikom, 
izpostavljenim zdravstvenim 
delavcem, profesorjem, vzgoji-
teljem, starejšim in oslabelim 
osebam, bolnikom z rakom…
Veliko lahko storimo tudi 
sami, brez zdravnikove 
pomoči. Higiena bivalnega 
in delovnega okolja je več kot 
pomembna, z rednim prezra-
čevanjem in vlaženjem zraka. 
Priporočam obisk savne in 
seveda športno aktivnost, 
po možnosti tudi na svežem 
zraku. Primerna, z vitamini 
in beljakovinami obogatena 
prehrana nas bo ščitila v 
hladnih, meglenih dneh in no-
čeh. Ne pozabite tudi na moč 
pozitivnega mišljenja, počitka 
in predajanja (občasnemu) 
brezdelju.

Zima bo lepa prav toliko, ko-
likor smo zdravi, da jo lahko 
vidimo in začutimo! 
Mojca Miholič, dr. med, speci-
alistka družinske medicine 

Dihanje in zdravje dihal so za 
človeka življenjskega pomena. 
Dihala anatomsko delimo na zgornji 
dihalni sistem (sinusi, nosni hodniki, 
žrelo, grlo) in spodnji dihalni sistem 
(sapnik, sapnice, pljuča).                                                   

bolezni dihal
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 059 013 442
 040 504 080
 info@m-studio.si
 pohistvo.m-studio.si

Salon pohištva M studio 
Tc Rialto - Novoteks, Bršljin
Foersterjeva ulica 10
8000 Novo mesto 

• kuhinje (tudi po meri)
• otroške in mladinske sobe
• dnevne sobe
• spalnice
• notranja vrata
• sedežne graniture
• ležišča

 07 356 69 14
 041 341 943
 ekokult@ekokult.com
 www.ekokult.com

Ekokult d.o.o.
Kvasica 2
8343 Dragatuš

čistilne naprave • zbiralniki deževnice • ponikovalnice  
lovilci olj in maščob • kanalete in tlakovci • ltž, alu, inox 

pokrovi ter rešetke • refraktometri

celovite rešive na področju odvodnavanja

 • kompaktna, betonska  
   izvedba
 • vrhunska tehnologija
 • najboljše razmerje med 
   kakovostjo in ceno

       biološke 
čistilne naprave      zbiralniki 

deževnice

kanalete

 040 520 811
 info@boplast.si
 www.boplast.si

Boplast, Gregor Judež s.p.
Trgovski center Bršljin
Ljubljanska cesta 22
8000 Novo mesto

brezplačno svetovanje v novem razstavnem salonu 

zahtevajte brezplačno ponudbo!

vse izdelke delamo po naročilu po predhodni brezplačni izmeri

pvc • alu • les okna in vrata za vaš dom

alu, alu/les
vrata

lesena 
okna in vrata

notranja 
vrata

garažna 
vrata

z lastno montažo in dostavo zastopamo:

senčila
komarnki

 040 782 605
 040 399 405
 info@bkm.si
 www.bkm.si

BKM Semič
Taborska 11 
8333 Semič

BKM Ljubljana
Ribičeva 33
1000 Ljubljana

Sestavite vrata po svoji meri 
s pomočjo konfiguratorja na

 www.bkm.si
brezplačna  tel. številka

080 16 05

alu in pvc 
vhodna vrata 

ter 
okna

razstavni salon semič
pon-pet: 10:00-15:00
razstavni salon ljubljana
po predhodnem dogovoru 
na 040 782 605

že od 799 eur

že od 1370 eur
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 040 507 507
 040 517 517
 kamnosestvo.plut@gmail.com
 www.kamnosestvoplut.si

Kamnoseštvo Plut Robert Plut s.p.
Kamnoseštvo Plut Roman Plut s.p.
Industrijska cona Kanižarica 
8340 Črnomelj

 CONA

Kuhinjski pulti, stopnice, tlaki, police, 
portali, kamini, nagrobniki, napisi, 

izris nagrobnikov 3d, mozaiki...

 CONA

izdelava okenskih polic v 24 urah

 07 356 78 30
 051 324 523
 frankovic2@siol.net
 www.frankovic.si

Frankovič d.o.o. Vukovci
Viniška cesta 27
8340 Črnomelj

vaš dom naj bo tudi naša zgodba

centralna 
kurjava

toplotne
črpalke

peleti 
na zalogi

računovodske
storitve

solarni 
sistemi

vodovodne
inštalacije

pripravimo vlogo za nepovratna sredstva eko sklada.
smo pooblaščeni serviser in monter:

 07 384 44 30
 041 657 460
 gozd@beneficij.si

Beneficij d.o.o.
Smrečnikova 60 
8000 Novo mesto 

beneficij

• Odkup lesa na kamionski cesti 

• Svetovanje o krojenju in sortiranju 
lesa ter o razmerah na trgu lesa

• Hitro, učinkovito in pošteno!
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Sodobna okna imenujemo ener-
gijsko učinkovita: imajo dobre 
toplotne lastnosti in nizko 
prepustnost za zrak, s čimer se 
zmanjša nekontrolirano uhaja-
nje toplote v zunanjost. S tem 
precej prihranimo pri stroških 
za ogrevanje, a prav boljša 
zrakotesnost oken nam nalaga 
večjo skrb za redno in pravilno 
prezračevanje prostorov. Dobre 
toplotne lastnosti sodobnih 
oken so zagotovilo, da ob nor-
malnih razmerah v stanovanju 
na notranji šipi ne bo prišlo 
do rosenja. Če do tega vseeno 
pride, sta lahko vzroka samo 
dva: konstrukcijska napaka ali 
pa še verjetneje preveč vlage v 
prostoru. 

Tipičen primer previsoke vla-
ge v prostoru je zarošen spodnji 
del okna v spalnici ali otroški 
sobi v jutranjem času. Pojav 
izgine, ko prostor prezračimo.

Ugodno počutje in sposob-
nost koncentracije za delo v 
prostoru, pa naj bo to bivalni 
ali delovni prostor, sta odvisna 
od vrste dejavnikov, kot so tem-
peratura, osvetljenost, gibanje 
zraka, hrup in podobno, med 
njimi pa je eden najpomembnej-
ših dejavnikov kakovost zraka. 
V zraku mora biti zadosten 
delež kisika, primerna zračna 
vlaga, nemoteča količina vonjav 

in tako majhna količina zdravju 
škodljivih snovi, da naše zdrav-
je ni ogroženo.

Zadostne količine zraka mo-
ramo torej zagotoviti na druge, 
čimbolj kontrolirane načine. 
Najbolj razširjena metoda je 
zračenje z odpiranjem oken. Pri 
tem ločimo dolgotrajno zrače-
nje in kratkotrajno zračenje. 
Kot dolgotrajno zračenje ali 
tudi zračenje s priprtimi okni, 
lahko označimo odpiranje oken 
z zvračanjem v polvertikalni 
položaj ("skipana okna"), ki 
ostanejo priprta večino dneva 
ali noči. S tem načinom omogo-
čimo 1 do 4 kratno izmenjavo 
zraka v prostoru. Tak način 
predstavlja v hladnih dneh tudi 
veliko izgubo toplotne energije 
potrebne za ogrevanje. Zaradi 
hladnejšega in manj vlažnega 
zraka se v prostoru tudi hitreje 
znižuje relativna vlaga zraka in 
pospešuje gibanje prahu. Pod-
hlajujejo pa se tudi površine v 
neposredni okolici okna.
Veliko primernejše je kratko-
trajno in intenzivno zračenje 
prostorov z odpiranjem oken. 
V enakomernih časovnih 
intervalih (n.pr. vsake tri ure) 
odpremo za kratek čas (5 –10 
minut) okna na stežaj. V tem 
času znaša izmenjava zraka 
med 9 in 15 h-1 kar pomeni da 

se celotna količina zraka zame-
nja v 4-8 minutah. Na naslednji 
sliki so prikazani časi in načini 
zračenja za primer ko želimo 
celoten zrak v prostoru zame-
njati enkrat.

Ali s prezračevanjem pozimi 
ne mečemo toplote in denarja 
skozi okna?

Nikakor ne, če prostore pre-
zračujemo pravilno. Doveden 
svež zrak, ki je manj zasičenim 
z vlago, se po vstopu v prostor 
zelo hitro segreje in s tem zane-
marljivo vpliva na stroške ogre-
vanja. Prezračevanje mora biti 
pravočasno, redno in pravilno!

Kakšno je pravilno prezrače-
vanje? 

Pravilno zračimo z odpiranjem 
(ne nagibanjem!) oken po 
možnosti vsaj dvakrat na dan, 
recimo zjutraj in zvečer. Okna 
naj ostanejo odprta nekaj (npr. 
5 - 10) minut, toliko, da se izme-
nja zrak v prostoru. Če razpo-
reditev prostorov oziroma oken 
to omogoča, dosežemo hitrejši 
in boljši učinek z navzkrižnim 
prezračevanjem. Stanovanje, ki 
je v uporabi pretežni del dneva, 
je potrebno zračiti pogosteje 
kot stanovanje, ki je čez dan 
bolj ali manj prazno! Prostore je 
nujno prezračiti tudi takrat, ko 
se v njih nabere večja količina 
vodne pare, na primer po inten-
zivnem kuhanju, po kopanju in 
tuširanju in podobno. 
S prezračevanjem zagotovimo 
primerno kakovost notranjega 

zraka in zmanjšamo nevar-
nost plesni. Sušenje perila v 
stanovanju ni prepovedano, a 
bo imelo lahko zelo neprijetne 
posledice, če prostorov ne bomo 
sproti prezračili. Takšno, pravi-
loma nekoliko daljše zračenje, 
vpliva na zvišanje ogrevalnih 
stroškov. 

Marsikdo zmotno »zrači« pro-
store tudi tako, da odpre vrata 
proti sosednjim prostorom. S 
tem si lahko nakopljemo zgolj 
težave. Prezračevanje je dovaja-
nje zunanjega zraka v stano-
vanje ob hkratnem odvajanju 
notranjega zraka v zunanjost. 
Izmenjava zraka med posa-
meznimi prostori, ob zaprtih 
oknih, ni prezračevanje; s tem 
le prerazporedimo zračno vlago 
znotraj stanovanja.
Za dodatne informacije se 
lahko obrnete na energetsko 
svetovalno pisarno v Ajdo-
vščini ali pa v Novi Gorici, kjer 
vam z brezplačnimi nasveti 
in razgovori pomagamo pri 
izboru, načrtovanju in uresni-
čevanju investicijskih ukrepov 
za učinkovitejšo rabo energije 
v stanovanjskih stavbah. S tem 
pomagamo občanom zmanjše-
vati rabo energije in z njo pove-
zane stroške, dvigovati bivalno 
ugodje in kakovost bivanja, 
vplivati na manjše obreme-
njevanje okolja, povečevati 
zanimanje za uporabo obnovlji-
vih virov energije in povečevati 
splošno informiranost prebival-
stva o energetskih problemih.
Primož Krapež, univ.dipl.inž.
str. / energetski svetovalec 
ENSVET 

energetsko svetovanje 
kaj je prezračevanje? 

Prezračevanje je dovajanje 
zunanjega zraka v stanovanje ob 
hkratnem odvajanju notranjega 
zraka v zunanjost. S tem 
zamenjamo iztrošeni, nečisti 
in vlažni zrak s svežim, manj 
zasičenim z vlago. Izmenjava zraka 
med posameznimi prostori, ob 
zaprtih oknih, ni prezračevanje; 
s tem le prerazporedimo zračno 
vlago znotraj stanovanja. Okna so 
namenjena tudi prezračevanju! 

A. Zračenje z odpiranjem oken in 
vrat na strežaj 1-5 minut

B.  Zračenje z odpiranjem oken na 
strežaj 5-10 minut

C. Zračenje s priprtimi okni
10-15 minut

D. Zračenje s "skipanim" oknom
30-60 minut

Sodobna okna imenujemo ener-
gijsko učinkovita: imajo dobre 
toplotne lastnosti in nizko 
prepustnost za zrak, s čimer se 
zmanjša nekontrolirano uhaja-
nje toplote v zunanjost. S tem 
precej prihranimo pri stroških 
za ogrevanje, a prav boljša 
zrakotesnost oken nam nalaga 
večjo skrb za redno in pravilno 
prezračevanje prostorov. Dobre 
toplotne lastnosti sodobnih 
oken so zagotovilo, da ob nor-
malnih razmerah v stanovanju 
na notranji šipi ne bo prišlo 
do rosenja. Če do tega vseeno 
pride, sta lahko vzroka samo 
dva: konstrukcijska napaka ali 
pa še verjetneje preveč vlage v 
prostoru. 

Tipičen primer previsoke vla-
ge v prostoru je zarošen spodnji 
del okna v spalnici ali otroški 
sobi v jutranjem času. Pojav 
izgine, ko prostor prezračimo. 

Ugodno počutje in sposob-
nost koncentracije za delo v 
prostoru, pa naj bo to bivalni 
ali delovni prostor, sta odvisna 
od vrste dejavnikov, kot so tem-
peratura, osvetljenost, gibanje 
zraka, hrup in podobno, med 
njimi pa je eden najpomemb-
nejših dejavnikov kakovost zra-
ka. V zraku mora biti zadosten 
delež kisika, primerna zračna 
vlaga, nemoteča količina 
vonjav in tako majhna količina 

zdravju škodljivih snovi, da 
naše zdravje ni ogroženo.

Zadostne količine zraka mo-
ramo torej zagotoviti na druge, 
čimbolj kontrolirane načine. 
Najbolj razširjena metoda je 
zračenje z odpiranjem oken. 
Pri tem ločimo dolgotrajno zra-
čenje in kratkotrajno zračenje. 
Kot dolgotrajno zračenje ali 
tudi zračenje s priprtimi okni, 
lahko označimo odpiranje oken 
z zvračanjem v polvertikalni 
položaj ("skipana okna"), ki 
ostanejo priprta večino dneva 
ali noči. S tem načinom omogo-
čimo 1 do 4 kratno izmenjavo 
zraka v prostoru. Tak način 
predstavlja v hladnih dneh tudi 
veliko izgubo toplotne energije 
potrebne za ogrevanje. Zaradi 
hladnejšega in manj vlažnega 
zraka se v prostoru tudi hitreje 
znižuje relativna vlaga zraka in 
pospešuje gibanje prahu. Pod-
hlajujejo pa se tudi površine v 
neposredni okolici okna.
Veliko primernejše je kratko-
trajno in intenzivno zračenje 
prostorov z odpiranjem oken. 
V enakomernih časovnih 
intervalih (n.pr. vsake tri ure) 
odpremo za kratek čas (5 –10 
minut) okna na stežaj. V tem 
času znaša izmenjava zraka 
med 9 in 15 h-1 kar pomeni 
da se celotna količina zraka 
zamenja v 4-8 minutah. Na 

naslednji sliki so prikazani časi 
in načini zračenja za primer, ko 
želimo celoten zrak v prostoru 
zamenjati enkrat.

Ali s prezračevanjem pozimi 
ne mečemo toplote in denar-
ja skozi okna?

Nikakor ne, če prostore pre-
zračujemo pravilno. Doveden 
svež zrak, ki je manj zasičenim 
z vlago, se po vstopu v pro-
stor zelo hitro segreje in s tem 
zanemarljivo vpliva na stro-
ške ogrevanja. Prezračevanje 
mora biti pravočasno, redno in 
pravilno!

Kakšno je pravilno prezrače-
vanje? 

Pravilno zračimo z odpiranjem 
(ne nagibanjem!) oken po 
možnosti vsaj dvakrat na dan, 
recimo zjutraj in zvečer. Okna 
naj ostanejo odprta nekaj (npr. 
5 - 10) minut, toliko, da se izme-
nja zrak v prostoru. Če razpo-
reditev prostorov oziroma oken 
to omogoča, dosežemo hitrejši 
in boljši učinek z navzkrižnim 
prezračevanjem. Stanovanje, ki 
je v uporabi pretežni del dneva, 
je potrebno zračiti pogosteje 
kot stanovanje, ki je čez dan 
bolj ali manj prazno! Prostore je 
nujno prezračiti tudi takrat, ko 
se v njih nabere večja količina 
vodne pare, na primer po inten-
zivnem kuhanju, po kopanju in 
tuširanju in podobno. 
S prezračevanjem zagotovimo 
primerno kakovost notranjega 
zraka in zmanjšamo nevar-
nost plesni. Sušenje perila v 

stanovanju ni prepovedano, 
a bo imelo lahko zelo neprije-
tne posledice, če prostorov ne 
bomo sproti prezračili. Takšno, 
praviloma nekoliko daljše 
zračenje, vpliva na zvišanje 
ogrevalnih stroškov. 

Marsikdo zmotno »zrači« pro-
store tudi tako, da odpre vrata 
proti sosednjim prostorom. S 
tem si lahko nakopljemo zgolj 
težave. Prezračevanje je dovaja-
nje zunanjega zraka v stano-
vanje ob hkratnem odvajanju 
notranjega zraka v zunanjost. 
Izmenjava zraka med posa-
meznimi prostori, ob zaprtih 
oknih, ni prezračevanje; s tem 
le prerazporedimo zračno vlago 
znotraj stanovanja.

Za dodatne informacije se 
lahko obrnete na energetsko 
svetovalno pisarno v Novem 
mestu ali v Črnomlju, kjer 
vam z brezplačnimi nasveti 
in razgovori pomagamo pri 
izboru, načrtovanju in uresni-
čevanju investicijskih ukrepov 
za učinkovitejšo rabo energije 
v stanovanjskih stavbah. S tem 
pomagamo občanom zmanj-
ševati rabo energije in z njo 
povezane stroške, dvigovati 
bivalno ugodje in kakovost 
bivanja, vplivati na manjše 
obremenjevanje okolja, pove-
čevati zanimanje za uporabo 
obnovljivih virov energije in 
povečevati splošno informira-
nost prebivalstva o energetskih 
problemih.
Primož Krapež, ENSVET

energetsko svetovanje
kaj je prezračevanje?

Prezračevanje je dovajanje 
zunanjega zraka v stanovanje ob 
hkratnem odvajanju notranjega 
zraka v zunanjost. S tem zamenjamo 
iztrošeni, nečisti in vlažni zrak 
s svežim, manj zasičenim z 
vlago. Izmenjava zraka med 
posameznimi prostori, ob zaprtih 
oknih, ni prezračevanje; s tem 
le prerazporedimo zračno vlago 
znotraj stanovanja. Okna so 
namenjena tudi prezračevanju! 
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raziskave dokazujejo, 
da tisti, ki zajtrkuje, 
kasneje poje manj kot 
tisti, ki ne zajtrkuje

Raziskave tudi kažejo, da 
tisti, ki zajtrkuje ni pretežak 
in ima normalen ITM (siste-
matičen pregled 17-ih študij 
na 55.000 Evropejcih). Prav 
tako raziskave kažejo, da je 
tisti, ki zajtrkuje bolj produk-
tiven, se lažje uči in nauči, 
ima boljši spomin, je bolj 
kreativen.

energijska podlaga za 
uspešen začetek dneva

Zajtrk je torej eden od treh 
glavnih obrokov dneva, pože-
ne na delo ves naš prebavni 
sistem in našemu telesu da 
energijo ter hranila za nekaj 
ur – vsaj do kosila. 

Glavna sestavina zajtrka 
naj bodo kompleksni ogljiko-
vi hidrati, z nekaj beljkovin-
skih živil in malo maščob ter 
seveda dosti vlaknin in čim 
manj enostavnih sladkorjev, 
kot so na primer namizni 
sladkor, glukoza, fruktoza, 
dekstroza itd. Energijsko 
naj zajtrk prispeva vsaj 25 % 
dnevne energije. Za zmerno 

aktivnega študenta, dijaka do 
25 let to pomeni okoli 600 kcal. 
Kakovosten zajtrk je kom-
binacija mleka ali mlečnih 
izdelkov (jogurt, namazi) 
kot vir beljakovin ter kal-
cija, polnozrnate žitarice, 
kruh, kaše, kosmiči, kot 
vir kompleksnih ogljikovih 
hidratov in vlaknin. Dodajte 
tudi sadje, sveže ali suho, 
kot vir prehrambnih vlaknin, 
vitaminov in mineralov in 
sladkorja. Včasih pa si lahko 
privoščimo tudi jajca, zele-
njavo in meso.

naš nasvet za zdrav 
zajtrk: 

•Začnimo s kozarcem (2 dcl) 
mlačne vode
•Dva kosa rženega polnozr-
natega kruha ali pa 3-5 žlic 
ovsenih, rženih ali ječmenovi 
kosmičev (kuhanih ali namo-
čenih)
•Dodamo kozarec navadnega 
jogurta (2 dcl) ali tri žlice skute 
oziroma mlečnega namaza
•Včasih si lahko tudi spečemo 
ali skuhamo jajčka
•Jabolko ali hruška
•Nekajkrat tedensko dodajmo 
še majhno pest oreščkov
•Kava ali čaj

Zajtrk pojejmo, prežvečimo, 
da spodbudimo prebavne 
sokove za zdrav in prijeten in 
ustvarjalen dan.

Živila, ki vsebujejo več 
prehranskih vlaknin, dajejo 
dolgotrajen občutek sitosti. 
Po uživanju takih živil tudi 
ne čutimo »utrujenosti«, saj 
se raven glukoze (krvnega 
sladkorja) v krvi povečuje 
počasi. Poleg tega prehran-

ske vlaknine zmanjšujejo 
energijsko gostoto hrane, saj 
nimajo izkoristljive energij-
ske vrednosti. 
www.zps.si | www.veskajjes.si
Zveza potrošnikov Slovenije  

Zajtrk je prvi obrok v dnevu, ki ga 
pojemo po skoraj 11 urnem nočnem 
»postu«. Zato ne preseneča, da 
je najpomembnejši del dnevnega 
prehranjevanja po besedah 
strokovnjakov, medtem ko laiki 
radi pripomnijo, da prazna vreča 
pač ne stoji pokonci. Kljub temu 
pa še vedno okoli 30 % Evropejcev, 
pa tudi Slovencev, ne zajtrkuje. 
Številni popijejo le kavo ali čaj in 
tako brez prepotrebnega »goriva« 
pričnejo dan.                                                                

zajtrkujmo,
da ne bomo lačni do kosila
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PRAVNO 
SVETOVANJE  

OB POTROŠNIŠKIH 
ZAGATAH

POPOLN DOSTOP  
DO VSEH VSEBIN NA 

www.ZPS.si

REZULTATI 
PRIMERJALNIH 

TESTOV 
VEČ KOT  

3.000 IZDELKOV 

TISKAN IZVOD in/ali 
SPLETNI DOSTOP DO 

REVIJE ZPStest

APLIKACIJA ZPStest  
Z AKTUALNO IN 
10. PRETEKLIMI 

IZDAJAMI REVIJE 
ZPStest 

TEDENSKE 
e-NOVIČKE 

OBIŠČI  
WWW.ZPS.SI 

IN POSTANI 
ČLAN ZVEZE 

POTROŠNIKOV 
SLOVENIJE

1. OBIŠČI WWW.ZPS.SI  2. KLIKNI NA »POSTANI ČLAN«   

3. IZBERI ČLANSKI PAKET  4. IZBERI MED RAZLIČNIMI  

NAČINI PLAČILA  5. MOŽNOST TAKOJŠNJEGA DOSTOPA   

6. IZKORISTI VSE ČLANSKE UGODNOSTI 

Pridruži se

ZAKAJ JE DOBRO BITI ČLAN  
ZVEZE POTROŠNIKOV SLOVENIJE?
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 07 337 99 48
 041 794 674
 mapras@t-2.net

Magras Marjetka Golob s.p.
Glavni trg 14
8000 Novo mesto

• znanje in delovne izkušnje
• ugodne cene 
• na voljo tudi izven delovnega časa
• poseben popust za začetnike v  
   podjetništvu

računovodstvo magras

Bodite brez skrbi in zaupajte vodenje 
knjig podjetju Magras

20 let 
delovnih izkušenj

 040 989 919
 info@geo-nova.si
 www.geo-nova.si

GEO - NOVA, Janez Novak s.p.
Seidlova cesta 17
8000 Novo mesto 

ZA VAS OPRAVLJAMO 
NASLEDNJE STORITVE:

• vpis stavb v kataster stavb
• geodetski načrt
• ureditev meje
• parcelacija
• izravnava meje
• zakoličba objekta
• vpisi v GJ
• ostale geodetske storitve

UGODNO, HITRO, KAKOVOSTNO 
nudimo brezplačno svetovanje

    Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Citroën Financiranje za vozilo Citroën Berlingo (Feel BlueHDi 100 BVM); maloprodajna cena z DDV z vključenim Citroën Financiranje bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru financiranja Citroën – PREMIUM BONUS, 
pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 14.990 EUR; mesečno odplačevanje; mesečni obrok je 160 EUR pri 30% pologu in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM 
na dan 30.08.2016 znaša 7,5% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,1%; financirana vrednost 10.493 EUR; skupni znesek za plačilo 17.510 EUR; stranka v primeru Citroën Financiranja prejme tudi jamstvo za 
dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Citroën. Ponudba velja do 31.12.2016 za omejeno količino vozil oziroma do razprodaje zalog za fizične osebe pri pooblaščenih prodajalcih Citroënovih vozil v Sloveniji, ki sodelujejo 
v akciji. Navedbe opreme so informativne! Slika je simbolična. Več na www.citroen.si

Povprečna poraba goriva: 4,3 – 6,5 l/100 km, emisije CO2: 112−151 g/km, emisijska stopnja EURO 6, specifične emisije dušikovih oksidov 0,0136 - 0,0464 (NOx). Pri dizelskih motorjih je vrednost specifične emisije 
trdih delcev 0,00005 - 0,00106 g/km, število trdnih delcev pa 0,01-11,70 x1011 Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz 
prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

CITROËN BERLINGO  
Feel BlueHDi 100 BVM 

za 14.990 €
v primeru Citroën financiranja

• KLIMATSKA NAPRAVA
• REGULATOR IN OMEJEVALNIK HITROSTI
• CONNECTING BOX
• BlueHDi DIZELSKI MOTORJI

KONCESIONAR

NA POTI SI DELIMO VEČ,  
KOT SAMO CESTO

www.citroen.si

 07 373 76 65
 info@ac-vidic.si
 www.ac-vidic.si

Avtocenter Vidic d.o.o.
Ljubljanska cesta 91
8000 Novo mesto
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Razmišljam o osebnem steča-
ju. Sem redno zaposlena, moj 
prihodek znaša 750€ neto. 
Koliko prihodkov bi mi, v 
tem primeru pustilo sodišče?

V osebnem stečaju vam 
sodišče v prosto razpolaganje 
pusti 76 % minimalne bruto 
plače, kar v tem trenutku znaša 
600,95 eurov neto. Tak znesek 
morate dobiti na vaš bančni 
račun. Če imate otroke, se ta 
znesek še poveča zaradi preži-
vljanja mladoletnih otrok. Vča-
sih na bankah prihaja do težav 
pri izplačilu pravega zneska, 
zato je treba biti pozoren na 
dejansko izplačilo in v primeru 
napak urgirati na banki. 

Delodajalec mi je odpove-
dal pogodbo o zaposlitvi iz 
poslovnega razloga. Nisem 
prejel odpravnine, zadnji dve 
leti nisem prejel niti regresa, 
leta 2014 pa sem prejel le del-
ni regres. Ali lahko zahtevam 
izplačilo regresa in odprav-
nine?
Seveda, regres in odpravnino 
lahko od delodajalca najprej 
zahtevate izvensodno, če pa 
na izplačilo ne bi pristal, lahko 
sprožite tožbo pred pristojnim 
delovnim sodiščem. Regres lah-
ko upravičeno terjate za zadnjih 
5 let. Zahtevajte tudi zakonite 
zamudne obresti! V praksi se 

pogosto izkaže, da naše stranke 
ne uspejo izterjati regresa same, 
mi pa smo s takimi zahtevki v 
veliki večini primerov uspešni, 
saj točno vemo, kako pritisniti 
na delodajalce, da pridobimo 
vaš prislužen denar. Višina 
odpravnine je odvisna od višine 
vaše plače ter od časa, ki ste ga 
preživeli pri delodajalcu. 

Pred dnevi sem imel pro-
metno nesrečo, po kateri 
sem bil pri zdravniku, ki mi 
je postavil diagnozo nateg 
vratnih mišic ter rekel, naj 
se izogibam obremenitvam 
teden dni. Na kontrole mi ni 
treba hoditi. Ali sem tudi v 
tem primeru upravičen do 
odškodnine, čeprav imam 
samo en izvid?
Do odškodnine ste upravičeni 
tudi, če ste opravili samo en 
pregled pri zdravniku in imate 
torej samo en poškodbeni list 
(izvid). Postavljena diagnoza 
namreč pomeni, da ste utrpeli 
določeno telesno poškodbo in 
zaradi le te vam pripada pravič-
na odškodnina za nematerialno 
škodo.

Prejšnji teden sem bil ude-
ležen v prometni nezgodi, 
katero sem povzročil sam. 
Voznik pred menoj je silovito 
zavrl, situacijo sem prepo-

zno opazil, zato sem kljub 
zaviranju trčil v vozilo pred 
seboj, nakar me je odbilo še 
v zaščitno ograjo. V prome-
tni nesreči sem se telesno 
poškodoval. Imam AO-plus 
zavarovanje, vendar so mi 
kolegi rekli, da do odškodni-
ne ne bi bil upravičen, ker 
zavarovalnice ne izplačujejo 
iz AO-plus zavarovanja za 
lažje poškodbe. Prosim vas 
za vaše mnenje in nasvet. 
Kot voznik povzročitelj ste 
upravičeni do denarne od-
škodnine po splošnih pogojih 
AO-plus zavarovanja. Če ste 
utrpeli le lažjo poškodbo vratne 
hrbtenice (nateg vratnih mišic) 
brez drugih telesnih poškodb, 
odškodnine iz naslova zavaro-
vanja AO-plus ne boste mogli 
uveljavljati. Za druge telesne 
poškodbe, kot so udarci v druge 
dele telesa, pa ste upravičeni do 
primerne odškodnine. 

Dne 15. 8. 2016 sem imel ne-
srečo kot kolesar. Na preho-
du za pešce me je zbil avto. 
Povzročitelj je pobegnil s 
kraja nezgode. Sam sem 
utrpel hudo poškodbo noge. 
Prejel sem odškodnino iz na-
slova nezgodnega zavarova-
nja. Ali sem upravičen tudi 
do odškodnine iz drugega 
naslova? 
Vsekakor ste upravičeni tudi 
do odškodnine iz naslova 
avtomobilske odgovornosti. 
Ker je povzročitelj pobegnil s 
kraja nezgode, boste lahko ob 
ustreznih dokazilih odškodni-
no zahtevali od Slovenskega 
zavarovalnega združenja, ki 
ima za te namene (pobegli 
povzročitelj, nezavarovano 
vozilo...) ustanovljen škodni 
sklad, iz katerega se izplačuje-
jo odškodnine. 
Poravnava d.o.o. 

 080 13 14
 kocevje@poravnava.si
 www.poravnava.si

Poravnava d.o.o.
TZO 64
1330 Kočevje

vam pravni problemi 
povzročajo težave?

Skozi življenje se večina ljudi srečuje 
z različnimi problemi in pogosto 
je naše razpoloženje odvisno od 
soočenja z njimi in uspešnega 
razreševanja. Nekaj jih lahko 
rešimo sami, za druge pa ponavadi 
potrebujemo pomoč usposobljenih 
ljudi, ki naš problem lahko rešijo 
veliko hitreje, ceneje in kvalitetnejše, 
kot če to poskušamo sami. V pomoč 
vam podajamo nekaj konkretnih 
problemov, z odgovori in rešitvami.



informator365

12

Trška gora je ena najbolj 
znamenitih slovenskih vinskih 
goric, kjer je na njenem južnem 
pobočju največ zidanic na 
svetu in kjer pridelujejo odličen 
cviček. Severno pobočje je 
gozdnato. Vrh Trške gore krasi 
romarska cerkev Marijinega 
rojstva, ki jo že leta 1135 skupaj 
z vinskim dvorom (Weinhoff) 
in bližnjimi vinogradi v svoji 
darovnici stiškemu samostanu 
omenja oglejski patriarh Pere-
grin. V vznožju Trške gore pa se 
razprostira obširen kompleks 
Kmetijske šole Grm, skupaj 
z ampelografskim vinogra-
dom. Trška gora ponuja rajski 
razgled na vse strani tja do Gor-
jancev, proti Kočevskemu Rogu 
in Krški dolini, tik pod njo leži 
Novo mesto, objeto v zeleno 
smaragdno Krko. Blizu Trške 
gore so gradovi Hmeljnik, Stari 
grad in Otočec. Med vinogradi 
in zidanicami na Trški gori 
kraljuje poseben poetični duh, 
ki je navdihoval tudi takšne 
lastnike zidanic, kot so skla-
datelj Marjan Kozina, virtuozi 
narodno zabavne glasbe Lojze 
Slak, Henrik Burkat – Henček, 

Franc Potočar in mnogi drugi. 
Na vrhu Trške gore (428 m) ob 
cerkvi Marijinega rojstva že 
stoletja rastejo tudi lipe.

Najstarejša in najmogočnejša 
ima v prsnem obsegu kar 830 
centimetrov. Ocenjujejo, da je 
stara preko štiristo let in je naj-
debelejša dolenjska lipa. Ima 
votlo deblo, kamor se lahko 
stisne lepa gručica ljudi, dnišče 
je umetelno razraščeno, na 
višini treh metrov pa se vzpenja 
košata zelena krošnja, v senci 
katere čaka svoje obiskovalce 
starodavna kamnita miza.

Trasa poti dolžine 8 km je 
zasnovana kot krožna pot s 
startom pri Kmetijski šoli Grm 
na Bajnofu. Pot se vzpenja po 
jugovzhodni strani pobočja do 
cerkve Marijinega rojstva in 
spomenika Lojzetu Slaku na 
vrhu Trške gore. Nato se pot 
nadaljuje mimo Slakove zidani-
ce in se spusti mimo Krkinega 
hrama nazaj do Bajnofa.

Pohod organizira Društvo vi-
nogradnikov Trška gora vsako 
leto prvo soboto v maju.
Tomaž Levičar  

Pohodniška pot po Slakovi poti je 
urejena v spomin dolenjskega virtuoza 
na frajtonarici in legende narodno 
zabavne glasbe Lojzeta Slaka.

pohod po slakovi poti
trška gora



informator365

13

Ali je potrebno vinograd 
poškropiti z bakrenim sred-
stvom po spravilu pridelka?
Ne. Bolezni, ki prezimijo na 
rozgi in jih baker zatira, so na 
našem območju redke. Najhujši 
sovražnik naših vinogradov, 
peronospora, prezimi v odpa-
dlem listju. Raje kot škroplje-
nje priporočam, da pograbimo 
odpadlo listje in ga odpravimo 
iz vinograda. 

Ali je potrebno sadovnjak 
poškropiti z bakrenim sred-
stvom po spravilu pridelka?
Da. V sadovnjaku poznamo 
veliko bolezni, ki prezimijo 
na skorji, a baker jih uspešno 
zatira (breskova kodravost, 
jablanov in hrušev škrlup...). 
Škropimo, ko listje popolnoma 
odpade, v zimskem ali pred-
spomladanskem času. Nekateri 
strokovnjaki priporočajo, da se 
opravita obe škropljenji. 

Katero gnojilo naj uporabim 
v vinogradu in v kakšnem 
odmerku?
Na tržišču je veliko število 
rudninskih gnojil različnih 
proizvajalcev in različnih 
koncentracij. Vinogradniško 

gnojilo naj bo brez dušika, ki 
samo spodbuja rast. Fosfor in 
kalij naj bosta v razmerju 1:2 
(npr. gnojilo NPK - 0:14:28), 
ker so potrebe trte po teh 
mineralih v tem razmerju. Od 
mikroelementov naj vsebuje 
bor ali magnezij, še najboljše 
pa oboje. 
Točen odmerek lahko svetuje-
mo samo po opravljeni analizi 
zemlje. Opravimo jo tudi mi v 
našem laboratoriju.
Če analiza zemlje ni narejena, 
najmanjšo napako naredimo, 
če potrosimo 50 kg na vsakih 
400 trt.
 
Koliko žveplaste kisline dati 
v mošt po končanem vrenju?
V bela vina letos priporočam 1 
deciliter 5% žveplaste kisline 
na vsakih 100 litrov, v rdeča 
pa po 75 mililitrov. Po pretoku 
nam merjenje prostega žvepla 
običajno pokaže, da je potreb-
no dodati še malenkost kisline. 

Kako točno vemo, da je mošt 
odvrel?
"Umirjena" veha ni zanesljiv 
dokaz, da se je vrenje končalo. 
Najbolj zanesljivo je izmeriti 
sladkor z refraktometrom. Če je 

sladkorna stopnja 20 eksli-
jevih, razen pri sorti modra 
frankinja, pri kateri je ta 
stopnja 25 ekslijevih, pomeni, 
da je mošt odvrel v celoti. Če so 
vrednosti višje, počakajmo še 
par dni. V primeru, da nimate 
refraktometra, nam prinesite 
vzorček mošta. Takšne meritve 
opravljamo brezplačno.

Kaj, če se je vrenje ustavilo?
Če se je vrenje ustavilo, a je 
sladkorna stopnja še previso-
ka, poskušamo obnoviti proces 
vrenja s kvasovkami sorte 
Bayanus. Te so zelo močne in 
se težko ustavijo. 
 
Ali je možno znižati kislino 
v vinu?
Da, možno je. Malokateri 
vinogradnik ve, da grozdje za 
svoje dozorevanje potrebuje 
določeno število sončnih ur, ne 
pa dni, mesecev... V letošnjem 

oblačnem letniku smo imeli 
nizko število sončnih ur in 
rezultat je "kisel letnik". Višek 
kisline je možno znižati z 
uporabo različnih pripravkov. 
Na tržišču je najbolj razširjen 
kalijev bikarbonat, ki se pro-
daja pod različnimi trgovskimi 
imeni. 
Za postopek razkisanja je po-
treben izračun, za vsak vzorec 
posebej. Vi prinesite vzorec 
v naš laboratorij, analizo in 
izračun naredimo mi.
Nenad Mangotič, univ. dipl. 
ing. kmetijstva 

Letošnje leto je bilo bolj "kislo". 
Vina imajo  povišane kisline, nižjo 
alkoholno stopnjo in manj arom. 
Zato bosta nega vin in strokovno 
kletarjenje letos še toliko bolj 
pomembna. Na začetku je treba 
poskrbeti za primerno žveplanje, 
potem pa v večini primerov za 
zbijanje previsoke kisline. Na srečo 
imamo veliko preparatov, s katerimi 
lahko to dosežemo.
Seveda moramo poskrbeti tudi za 
vinograd in sadovnjak, tako da 
bosta pripravljena za naslednje leto.                                                           

trgatev je minila, kaj pa sedaj?

 07 302 31 99
 031 478 719
 nenad.mangotic@gmail.com

Agro nasvet d.o.o.
Smrečnikova ulica 45
8000 Novo mesto

•svetovanje in prodaja izdelkov na področju enologije
•celotne rešitve na področju nege in zaščite rastlin

•vinski laboratorij 
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Zadnja leta sam vzdržujem 
družinski sadovnjak, ki 
mi ga je zapustil oče. Sadje 
želim pridelati na čim bolj 
ekološki način, a se mi 
pojavlja vrsta bolezni čez 
vse leto na različnih sadnih 
vrstah: breskvah, češnjah, 
jablanah in hruškah. Ali 
je mogoče s čim škropiti v 
jesenskem času?

V jesenskem času lahko 
naredimo zelo veliko za 
preprečevanje in uničenje 
bolezni na sadnem drevju. 
Za to uporabimo bakrov 
pripravek Bio Plantella 
Cuprovin, ki je na voljo brez 
izkaznice za ffs sredstva. 
Po obiranju sadja pride čas 
za prvo škropljenje, ki ga 
opravimo, ko odpade okoli 20 
% listja in drugo, ko odpade 
skoraj vse listje. Škropimo 
v koncentraciji 20 g / 10 l 
vode. Ko listje odpada, se 
pojavijo rane, na katerih se 
hitro naselijo bakterije, ki 
predstavljajo nova žarišča 
bolezni v prihodnji sezoni. 
Zato je zelo pomembno, 
da omočimo celotno drevo 
in tako zagotovimo, da 
sredstvo učinkuje po vseh 
razpokah na deblu in 
vejah. S škropljenjem tudi 
pospešimo dozorevanje lesa, 
kar pomeni boljšo odpornost 
na zimske temperature. Z 
jesenskim škropljenjem 
zmanjšamo vpliv bolezni, 
kot so: škrlup, hruševa 
rja, breskova kodravost in 
mnoge druge. Škropljenje je 
najbolj učinkovito z rednim 
odstranjevanjem odpadlega 
listja, na katerem so okužbe. 

Tako listje vedno zažgemo 
ali vržemo v smeti, nikoli na 
kompost, ker tako le gojimo 
okužbe naprej. Z dreves 
odstranimo tudi vse mumije, 
ki so polne bolezni. 

Okoli hiše imam zelo 
velik vrt in želim začeti z 
vzgojo ameriških borovnic. 
Predvsem zato, ker so vnuki 
navdušeni nad njimi in jih 
dejansko pojedo. Ali je jesen 
primeren čas za sajenje 
borovnic in kako se tega 
lotim? Na kaj moram biti 
pozoren?

Ko začnemo z vzgojo 
ameriških borovnic, si je 
pomembno vzeti čas in jih 
pravilno posaditi z uporabo 
kakovostne zemlje in gnojila. 
Jesenski čas je boljši za sajenje 
borovnic, ker se tako bolje 
ukoreninijo in so do zime 
že dobro utrjene. Izberemo 
sadiko, ki ima dobro olesenel 
les in ne pretirano slabotnih 
in dolgih zelenih poganjkov. 
Pomembna je tudi sorta, 
od katere je odvisen čas 
pobiranja. Kupimo po vsaj 
dve rastlini iste sorte in jih 
posadimo v sosledju glede 
na čas obiranja. Najprej 
pripravimo sadilno jamo, ki 
naj bo raje širša kot globlja, 
saj ima borovnica precej plitve 
korenine. Jama naj bo vsaj 
1 x 1 m in globoka do 0,5 m, 
več ni potrebno. Prav tako ni 
potrebno jame obleči v kakšno 
folijo ali kaj podobnega. 
Napolnimo jo s kakovostno 
Plantella Specialno zemljo za 
rododendrone, ki ima dovolj 
kisel pH za pravilen razvoj 

borovnic. Na dno sadilne jame 
in v zemljo dodamo organsko 
gnojilo Bio Plantella Nutrivit 
za borovnice, ki vsebuje vsa 
potrebna hranila za razvoj 
rastline in slastnih plodov. 
Na vrh dodamo žaganje 
od iglavcev ali Plantella 
Borovo lubje, da zmanjšamo 
izhlapevanje vode. Pri 
zalivanju smo previdni, saj ne 
zalivamo z vodo iz vodovoda, 
ki vsebuje veliko kalcija, ki bi 
izničil kisel pH zemlje. 

Vedno, ko vidim oreh, se 
spomnim na domačijo 
starih staršev, kjer je 
kraljeval zelo star in 
mogočen oreh. Vedno je bilo 
ogromno orehov in seveda 
orehove potice. Tudi sama 
bi želela imeti oreh na vrtu, 
vendar ne vem, če je dovolj 
prostora. Koliko mora biti 
oddaljen od hiše, da ne bo 
težav? 

Oreh je res veliko drevo, 
ki lahko živi tudi 100 let in 
še vedno dobro obrodi. Ko 
izbiramo sorto, so najbolj 

primerne pozne sorte, ker se 
tako izognemo poškodbam 
poznih pomladanskih pozeb. 
Potrebuje veliko prostora na 
vrtu in naj bo od hiše oddaljen 
vsaj 8 m. Ker ima zelo plitve 
korenine, mora biti sadilna 
jama široka 1,5 m in globoka 
okoli 0,6 m. Ni potrebno dajati 
mreže proti voluharju, ker 
vsebujejo veliko tanina in so 
grenke. Dobro pa mu je vsaj 
za prva 2-3 leta zagotoviti 
oporo s palico. Pazimo, da je 
cepljeno mesto vsaj 5 cm nad 
zemljo. Na dno sadilne jame 
dodamo Plantella Specialno 
sadjarsko gnojilo, ki vsebuje 
veliko fosforja in kalija, ki sta 
počasi topni hranili in bosta 
imeli veliko vlogo v prihodnjih 
letih. Okoli sadike zmešamo 
z zemljo organsko gnojilo 
Plantella Organik ter ga še 
potresemo po vrhu sadilne 
jame. Tako zagotovimo vsa 
potrebna hranila in organsko 
snov za uspešno rast oreha. Po 
sajenju dobro zalijemo novo 
drevo. 
Strokovnjaki agronomi
Kluba Gaia 

S strokovnjaki Kluba Gaia 
pripravljamo nasvete in odgovore 
na vprašanja naših bralcev. Kadar 
naletite na nerazrešljivo oviro, 
pokličite brezplačno številko Kluba 
Gaia 080 81 22 in skušali bodo najti 
najboljšo rešitev.

klub gaia svetuje:
jesensko škropljenje, posadimo borovnico, domači oreh

Brezplačni nasveti:  080 81 22
www.klubgaia.com | gaia@klubgaia.com
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