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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 3. 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 kontaktirate 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

Vrtec z drugačnim  
pristopom

VPIS NOVINCEV V ŠOLSKO LETO 2017/18
Teden odprtih vrat od 22. do 29. marca

po dogovoru med 9.00 in 15.00

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

Dnevni program in dnevno varstvo 
Za otoke od 11 mesecev do 6 let starosti

v času od 5.45 do 16.00

VPISUJEMO CELO LETO!

Izvajamo javno veljavni program v Republiki Sloveniji. Starši lahko
pridobite do 85% sofinancirano storitev cene programa.

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

Andrej Bajuk s.p.
Radovica 1g
8330 Metlika

oš brihtna glava Šola kot nekoč

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’ po-
pelje v sredino 20. stoletja ter predstavi kulturno in narav-
no dediščino Bele krajine. Nastala je z željo obiskovalcem 
prikazati Belo krajino na drugačen in zabaven način. 
Učna ura je namenjena zaključenim družbam, sindika-
tom, lahko je rojstnodnevno presenečenje, izlet za druži-
ne. Učno uro vam uprizorimo v slovenskem, hrvaškem, 
angleškem in nemškem jeziku.

 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

slušni center novo mesto 

smo pogodbeni dobavitelj 
zzzs za slušne aparate

slišite
ali mislite, 
da slišite

pokličite 
za termin

brez 
čakanja

brezplačno 
preverite 

sluh 

slušni aparati
na naročilnico

?
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 07 393 15 20
 kompas.nm@siol.net
 www.kompas-nm.si

Kompas Novo mesto d.o.o.
Glavni trg 11
8000 Novo mesto

podarite

•počitnice •vikend pakete na morju •zdravilišča •daljša potovanja •izlete 
•letalske vozovnice •smučarske pakete •ponudbe “v zadnjem hipu” 
•wellness storitve •kulturne prireditve, vstopnice •panoramske polete 
z motornim letalom •kosila •splavarjenje po reki Krki •nakup darila v 

Zlatarni Aura ali Karat •tečaj tujih jezikov v šoli Yurena ...

velja tudi za aranžmaje drugih agencij

spominki • domača obrt • lokalni produkti  
~ Pehar dolenjskih dobrot ~ 

darilni bon kompasa novo mesto 
je lahko vsestransko uporaben za:

 07 332 22 66
 info@widex.si
 www.widex.si

Slušni aparati - Widex d.o.o.
Šmihelska cesta 3
8000 Novo mesto

Podjetje Widex je  v Novem mestu prisotno že več kot 17 let. 
Na dan odprtih vrat so vsi obiskovalci lahko sodelovali v 
nagradni igri, vsi uporabniki slušnih aparatov pa so lahko 
ugodneje kupili baterije za slušni aparat. 
Za živahno dogajanje so poskrbeli člani FS Kres ter mladi 
harmonikarji s Sandijem Ravbarjem. Na zabaven način sta 
se težav s sluhom lotili članici PGD Soteska, prav za namen 
odprtja novega slušnega centra pa so otroci OŠ Šmihel in OŠ 
Podzemelj ustvarili čudovite izdelke na temo "Kaj je pomem-
bno slišati".

8:00 – 15:00
11:00 – 18:00

pon, tor, čet, pet:
sre:

"Ne preslišite 
najlepših trenutkov"
pravijo v Widexu, zato se morebitnih težav s sluhom ne 

ustrašite, ampak čimprej ukrepajte. 

 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
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Pa vendar se pri svojem delu 
družinske zdravnice pogosto 
srečujemo s tovrstnimi uspešni-
mi ljudmi, ki neredko pridejo v 
ambulanto in potožijo, da se ob 
svojem dolgotrajnem stresnem 
načinu življenja počutijo ne-
srečni, nespečni, vse se jim zdi 
“črno”, imajo težave pri med-
osebnih, partnerskih odnosih,  
nimajo več prave volje in motiva-
cije za delo.

Pomisliti je treba na tako ime-
novani SINDROM IZGORELOSTI, 
ki se kot nevarna gora grozeče 
dviga v njihovo življenje. Opi-
sujemo ga kot stanje čustvene, 
duševne in telesne izčrpanosti, 
ki je posledica močnega, dolgo-
trajnega stresa. Prvi tak kazalec 
je občutek prenasičenosti z 
zahtevami in z nesposobnostjo 
soočati se z nenehnimi zahte-
vami (okolja, delodajalca itd.). 
Temu sledi izguba zanimanja 
oziroma motivacije za delo. 
IZGORELOST zmanjšuje človeko-
vo produktivnost, izčrpava ener-
gijo  in nazadnje se bolnik počuti 
brezupno, nemočno, je ciničen, 
brezobziren, zamerljiv. Občutek 
ima, kot da ne (z)more več česa 
ponuditi svetu okoli sebe.

Vzrokov za nastanek sindroma 
izgorelosti (ang. burnout) je zelo 
veliko; v večini primerov je to 
poklic/delo, saj je tveganje pri 
vsaki osebi, ki dela preveč in je 
pri tem nekako spregledana oz. 
premalo plačana, veliko. Naj bo 
to fizični delavec ali nočni čuvaj, 
ki že dolgo ni mogel na dopust, 
ali mamica s tremi otroki, ki 
poleg otrok skrbi še za bolno 

babico, bodisi kirurg, znanstve-
nik … Narobe je, če menimo, 
da je izgorelost zgolj posledica 
stresnega dela ali življenja s 
preveč odgovornostmi.

 Ključni trije vzroki pa so 
vendarle: poklic (npr. monotono 
delo), posameznikove osebno-
stne lastnosti (perfekcionizem: 
nikoli ni nič dovolj dobro) ter na-
čin življenja (premalo sprostitve, 
zabave in druženja po delu).

Kljub dejstvu, da “izgorelost” 
nima prave klinične (psihia-
trične, psihološke) oznake, pa 
vseeno v določenih segmentih 
vidimo in opažamo podobnosti 
med izgorelostjo ter depresiv-
nimi stanji, stanji tesnobe oz. 
anksioznosti in razpoloženjskimi 
motnjami. Pojavnost izgorelosti 
je bistveno višja, kot so omenje-
ne bolezni, in na srečo jo lahko 
(o)zdravimo. Seveda če o njej 
pravočasno spregovorimo, po-
mislimo nanjo. Takoj svetujemo 
prevetritev prioritet in več časa 
za lastno bit/telo ter izogib pre-
dolgemu, intenzivnemu stresu.

Izgorelost se NE zgodi kar 
čez noč, pač pa je to počasen, 
napredujoč bolezenski pojav. 
Pozorni bodite na nastajajoče 
znake, saj se sčasoma brez pra-
vega posluha zanje in “interven-
cije” samo poslabšujejo!

kdaj pomisliti (si priznati), 
da imate morda sindrom 
izgorelosti?
Če se vam zazdi, da je že vsak 
dan “slab dan”; če se vam nena-
dno skrb za telo, družino, dom 
ali službo zazdi izguba energije, 

če ste ves čas utrujeni in izčrpa-
ni; če imate občutek, da karkoli 
naredite, ni zadosti cenjeno, 
oziroma da ni prav nobene raz-
like, če ste kaj naredili ali niste 
naredili ničesar; če se ves dan 
ukvarjate z vprašanjem smisla 
izpolnjevanja nalog.

bolezenski znaki 
sindroma izgorelosti:
a) občutek zmanjšane fizične 
energije, kot da ste nekako 
izgubili energijo, ki ste jo 
prej imeli. Bolniki opisujejo 
utrujenost in občutek, da so 
resno bolni;
b) zmanjšana obramba 
organizma pred boleznimi  
oz. “slabši imunski sistem”. 
Pravimo, da bolnikom s 
sindromom izgorelosti “telo 
nekaj sporoča”, in sicer da bo 
nekaj potrebno spremeniti! 
To se kaže v zvečanem številu 
prehladnih obolenj, lahko prej 
zbolijo za gripo. Spremeni se 
apetit in spalne navade;
c) čustvena izčrpanost, ki se 
izraža kot nepotrpežljivost, 
čemernost, muhavost, 
nepojasnjena žalost. Bolniki 
pravijo, da niso več tako 
razpoloženi, kot so bili nekoč;
d) manjše vključevanje v 
družbo, v medosebne odnose 
in celo izogibanje druženju. 
Bolniki imajo občutek, kot da 
nimajo več česa deliti ali dati 
družbi. Ni želje po veseljačenju, 
zabavi. Učinki izgorelosti se 
pogosto kažejo kot težave 
v partnerstvu. Lahko sledi 
prekomerno hranjenje, zloraba 

prepovedanih drog in zvečanje 
pitja alkohola;
e) izrazit pesimizem. Bolniki 
se težko veselijo življenja, ne 
verjamejo več v užitke, težko 
vidijo pozitivno plat česa;
f) zvečana odsotnost od 
dela in neučinkovitost pri 
delu. Pametno bi bilo, da ko 
začutite možne bolezenske 
znake sindroma izgorelosti, 
še PREDEN resno zbolite 
(za izgorelostjo), odidete na 
krajši dopust, saj vam bo to 
posledično zmanjšalo število 
dni morebitnega bolniškega 
staleža! Opozorilo velja tudi 
delodajalcu. Če opazi znake 
izgorelosti pri vestnem delavcu, 
naj ga nanje opozori in mu 
omogoči nekaj dni oddiha.
POZOR! Stres ni isto kot izgo-
relost! Izgorelost je verjetna 
posledica neuklonjivega stresa, 
pa vendar izgorelost NE pomeni 
“zgolj preveč stresa”. Naj se dan 
začne s sproščujočim “ritua-
lom”, z meditacijo. Poskušajte se 
prehranjevati zdravo in razgi-
bati svoje telo večkrat na teden. 
Ne naprezajte se preko svojih 
zmožnosti in se čim prej naučite 
reči NE! Smiselno je, da se kdaj 
pa kdaj “odklopite” od mobi-
tela, računalnika. Izgorelost je 
za marsikoga grozna izkušnja 
in soočanje z njo dolgotrajno, 
zdravljenje pa težavno. Obe-
nem pa nam lahko ponudi tudi 
veliko priložnost za spremembo 
življenja na bolje, za osebno rast 
in samospoznavanje.
Mojca Miholič, dr.med., speci-
alistka druž.med. 

Med Slovenci je veliko zelo pridnih, 
delavnih, storilnostno naravnanih, 
uspešnih ljudi. Vsi jih občudujemo, 
saj so vedno pripravljeni vse 
pravilno in natančno storiti, 
nikoli ne rečejo NE in izstopajo 
z marljivostjo ter deloholizmom. 
Vedno so “in”, odgovarjajo na pošto, 
dvigajo telefone …                                                     

sindrom izgorelosti
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polnovredna živila
Možgani ne morejo delovati 
brez energije. Sposobnost 
koncentracije in osredotočanja 
jim omogočamo z neprekinje-
no oskrbo z energijo v obliki 
glukoze, ki po krvi potuje do 
možganov. Svetujemo, da več 
kot polovico vaše prehrane se-
stavljajo sestavljeni ogljikovi 
hidrati (npr. škrob), ki spro-
ščajo glukozo počasi v krvni 
obtok in preprečijo velika 
nihanja ravni glukoze v krvi. 
Enostavni sladkorji (namizni 
sladkor, fruktoza ipd.) naj se-
stavljajo le do 10 % ali še bolje 
5 % energijskega vnosa (po 
priporočilih Svetovne zdra-
vstvene organizacije). Slad-
karije in sladke pijače, živila 
z veliko dodanega sladkorja 
namreč hitro dvignejo raven 
glukoze, a raven glukoze tudi 
zelo hitro pade. Velika nihanja 
glukoze v krvi privedejo do 
slabše osredotočenosti in po-
manjkanja koncentracije. Izbe-
rite raje sestavljene ogljikove 
hidrate, ki so v polnovrednih 
žitih, kašah, rižu, stročnicah 
in krompirju ter gomoljčnicah.

ribe in orehi 
Esencialnih maščobnih kislin 
telo samo ne more proizvesti, 
zato jih moramo telesu zago-
toviti z ustrezno prehrano. Za 
možgane so predvsem po-
membne nenasičene maščob-

ne kisline omega-3, ki jih naj-
demo v živilih živalskega in 
rastlinskega izvora. Nenasiče-
ne maščobne kisline omega-3 
so gradniki celičnih membran 
živcev v možganih. So izjemno 
pomembne za delovanje mož-
ganov, splošno dobro počutje 
in pomagajo ohranjati zdravo 
ožilje. Med živili, bogatimi z 
omega-3 maščobnimi kislina-
mi, so ribe: losos, tuna, skuše 
in sardele. Dober vir omega-3 
nenasičenih maščobnih kislin 
so tudi orehi, mandlji, lešniki, 
bučna semena, ki jih zlah-
ka vzamete s seboj, ter olja 
(laneno, sojino, orehovo) in 
soja. Po priporočilih DACH je 
priporočeni vnos maščobnih 
kislin omega-3 od 0,5 do 3 % 
dnevnega energijskega vnosa. 
Prevelik vnos kislin omega-3 
povzroči oksidativni stres na 
celični ravni. Toliko omega-3 
dobimo že, če zaužijemo pest 
orehovih jedrc ali porcijo 
kuhanega lososa.

manjši beljakovinski 
obroki 
Tako kot drugi organi tudi 
možgani potrebujejo beljakovi-
ne. Beljakovine so zgrajene iz 
aminokislin, ki so med drugim 
gradniki prenašalcev živčnih 
dražljajev – nevrotransmitorjev 
v možganih. Torej omogočajo, da 
možganske celice komunicirajo 
med seboj. Med najbolj poznani-

mi nevrotransmitorji so gotovo 
dopamin, serotonin in endorfin. 
Aminokislini tirozin in fenila-
lanin denimo pripomoreta, da 
ostajamo budni in pozorni.

Zato uživajte majhne 
obroke, sestavljene iz mleč-
nih izdelkov, rib, stročnic ter 
pustega mesa, za prigrizek 
pa oreščke in rdeče ali modro 
obarvano sadje in zelenjavo 
(antioksidanti). Nezadosten 
vnos beljakovin povzroča 
zmanjšano tvorbo nevrotran-
smitorjev, kar lahko privede 
do slabše koncentracije in 
utrujenosti. Pomembno je tudi 
razmerje med beljakovinami 
in ogljikovimi hidrati. Izključ-
no beljakovinska prehrana s 
premalo ogljikovimi hidrati 
lahko zmanjša količino ami-
nokisline triptofan, ta pa je 
pomembna pri uravnavanju 
razpoloženja ter vpliva na 
spomin in učenje.

vitamini in minerali
Brez vitaminov in mineralov 
ni učinkovitega delovanja 
možganov. Z rdečim mesom 
poskrbite za vnos železa, s 
sadjem in zelenjavo pa za 
vnos vitaminov A, B, C, E. 
Kalcij in magnezij sta v mleč-
nih proizvodih, mandljih, 
marelicah in sardinah. Tudi 
na cink ne pozabite, saj je 
pomemben za boljši spomin. 
Največ ga je v puranjem mesu, 

fižolu, mleku in mlečnih izdel-
kih ter kašah. Torej za zajtrk 
npr. jogurt z misliji, za kosilo 
losos in zelenjava, za večerjo 
solata s puranom, za malico 
pa oreščki in borovnice, tako 
boste vašim možganom dali 
optimalno gorivo za naporne 
študijske dni.

pijte vodo
Vsaka celica v telesu potrebu-
je vodo in možganske celice 
niso izjema. Kar približno tri 
četrtine možganov sestavlja 
voda. Za boljšo koncentracijo, 
spomin in druge mentalne 
sposobnosti je torej pomemb-
no, da ne pozabite piti vodo. 
Čez dan spijte vsaj 1,5 litra 
vode ali nesladkanega čaja.

bodite aktivni
Gibanje oz. telesna dejavnost 
je izjemno pomembna za 
zdravje možganov. Telovadba 
namreč vpliva na tvorbo novih 
možganskih celic. Redna tele-
sna aktivnost krepi spomin in 
pripomore k boljšemu učenju. 
Fizična aktivnost ima tudi 
antidepresivni učinek. Z dobro 
voljo je tudi učenje lažje!
www.zps.si | www.veskajjes.si
Zveza potrošnikov Slovenije  

Pravilna izbira hrane in vnos hranil 
sta izjemnega pomena za ohranjanje 
zdravja. Različne študije pa kažejo, 
da hrana lahko vpliva tudi na 
vsakdanje sposobnosti možganov. 
Zato za svoje obroke skrbno izbirajte 
živila in hranila, ki bodo ohranjala 
vaše možganske celice zdrave. S 
pravilno prehrano lahko pomembno 
vplivate na vaš spomin, budnost in 
pozornost ter sposobnost za učenje.                                                     

hrana za možgane
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vzroki in nastanek
Ključni dogodek v razvoju 
ateroskleroze je poškodba no-
tranjega žilnega sloja (endo-
telija) z različnimi dejavniki, 
kot so: holesterol v lipopro-
teinih nizke gostote (LDL), 
zvišan krvni tlak, sestavine 
cigaretnega dima, prosti 
radikali in mikroorganizmi.  
Na mestu teh mikrotravm se 
kopiči holesterol, celice iz 
krvnega obtoka, zlasti vnetne 
celice, minerali, zlasti kalcij, 
kolagen in elastin.  Atero-
sklerotična sprememba tako 
postopoma raste in nastane 
aterosklerotična leha. Na 
njeni površini nastajajo krvni 
strdki, ki se povečujejo. Tako 
lahko neposredno zaprejo ar-
terijo ali se odtrgajo in jih ob-
tok odnese v manjše periferne 
arterije, ki jih zamašijo. To 
imenujemo tromboembolija.  
Stena krvnih žil s tem proce-
som postane bolj toga, trda in 
manj prožna, aterosklerotične 
lehe in strdki na njih pa zožijo 
arterijsko svetlino.  Ta proces 
se praviloma odvija na vseh 
arterijah v telesu. Krvni obtok 
v tako spremenjenih žilah se 
bistveno zmanjša, z njim pa 
tudi oskrba vseh organov v 
telesu s hranili in kisikom. 
Organi postanejo tako manj 
vitalni, težje se obnavljajo in 
veliko manj energije proizva-
jajo.  To vodi v prezgodnje 
staranje organov in celega 
organizma, organi postanejo 
bolj dovzetni za bolezni. 

posledice so hude
Dober primer slabše vital-
nosti organov je zmanjšanje 
možganskih funkcij, ki se 
kažejo v večjem pozabljanju, 
težjem memoriranju, slabši 
orientaciji in ravnotežju ter 
težjem prepoznavanju ljudi, 
slabšem odzivanju.  

Bolezni ožilja povzročajo 
resne bolezni in smrt ljudi v 
njihovem najbolj ustvarjalnem 
obdobju.    Če se zapre arterija, 
ki oskrbuje srčno mišico, na-
stane srčni infarkt, če se zama-
ši možganska arterija, nastane 
možganska kap in pri zožitvi 
oziroma zapori periferne arte-
rije pride lahko do gangrene 
nog, stopal, črevesja.                                                                                                      

Akutni srčni infarkt nasta-
ne zaradi aterosklerotično 
spremenjene koronarne 
arterije, ko se na aterosklero-
tični lehi razvije krvni strdek, 
ki zamaši žilno svetlino. 
Sledi hudo poslabšanje 
prekrvitve in odmrtje pri-
zadetega dela srčne mišice.                                                                                      
Krvni strdek, ki zamaši 
svetlino možganske arterije 
ter krvni strdki, ki priletijo iz 
srca ali večje vratne arterije, 
povzročajo ishemično mož-
gansko kap (80% primerov). 
Če pride do razpoke atero-
sklerotične arterije v možga-
nih s posledičnim razlitjem 
krvi v možgansko tkivo, pa 
nastane hemoragična mož-
ganska kap (20% primerov).                                                                              
Ateroskleroza ogroža arterije 
celotnega telesa, tako da niso 
redki bolniki, ki so utrpeli 

srčno in možgansko kap, 
neprehodne pa imajo tudi 
arterije na spodnjih udih.                                            
Samo zaradi teh bolezni umre 
več kot vsak tretji Slovenec 
oziroma Slovenka. Preprosto 
gre za prezgodnjo smrt ali 
invalidnost, ki bi ju lahko 
preprečili, če bi zmanjšali ali 
odpravili dejavnike tveganja 
za aterosklerozo.

najpogostejši 
dejavniki tveganja 
za aterosklerozo
• Visok krvni tlak
• Zvišan holesterol v krvi
• Telesna neaktivnost
• Kajenje
• Debelost
• Stres (in odzivanje nanj)
• Sladkorna bolezen
• Družinsko pojavljanje                                                                                                                   

Pri ljudeh z ugotovljenimi de-
javniki tveganja je potrebno 
spremeniti nezdrave navade, 
vključiti redno aerobno tele-
sno dejavnost, urediti telesno 
težo. Z ureditvijo telesne teže 
in redno telesno vadbo vpli-
vamo še na druge dejavnike 
tveganja, zniža se krvi tlak, 
holesterol in sladkor v krvi, 
ublažijo se vplivi stresa na 
naše zdravje.
Marjan Radetič dr.med. 

Ateroskleroza je bolezensko 
dogajanje na notranjih plasteh 
arterij in najbolj prizadene srčne, 
možganske ter periferne arterije. 
Je pogosta sodobna kronična 
degenerativna bolezen z vnetnimi 
elementi, vključuje splet številnih 
bolezenskih sprememb na notranji 
plasti arterijske stene.                                                               

ateroskleroza ogroža življenje
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Vsak pohodnik si pridobi 
kontrolni kartonček v TIC-u 
Novo mesto ali na kateri koli 
kontrolni točki in ga potrjuje 
na posameznih kontrolnih 
točkah z namenom, da mu 
organizator prizna prehojeno 
pot in ga v skladu s pravil-
nikom pohoda NM*V*ŽICI 
nagradi. Potrditev opravljene-
ga pohoda pohodnik opravi 
v Turistično informacijskem 
centru na Glavnem trgu 11, v 
centru starega dela mesta.

mesto v objemu 
bunkerjev in bodeče žice 
(1942 – 1943)
Ob pogledu na turistični 
zemljevid lahko takoj spozna-
mo prednosti, ki jih ponujajo 
trije okljuki reke. Portoval in 
Ragov log pokrivajo gozdovi, 
v sredini pa je umeščeno staro 
mestno jedro Novega mesta 
s prekrasnim Kapiteljskim 
gričem in Bregom. Italijanski 
okupator se je obdal z bunker-
ji, saj so ga vsa štiri leta NOB 
napadale partizanske enote. 
Okupator se nikoli ni počutil 
varnega. Žica s postavljeni-
mi prehodnimi bloki je zelo 
zagrenila življenje meščanom, 
a hkrati od njih zahtevala 
nemalo iznajdljivosti.

strelski jarki 
Nemci so obrambno črto še 
razširili in utrdili s strelskimi 
jarki, ki so jih morali kopati 
meščani, tudi ženske. Najšte-
vilnejši so bili preko Grmskih 

njiv, čez polje in travnike za 
vasjo Ragovo, pa preko Marofa 
in ob robu Portovala na reč-
nem bregu in na muhaberskih 
travnikih nad železniško pro-
go. Mesto je okupator lahko 
zapustil le z močnimi enotami 
v času ofenziv in premeščanj. 
Partizanske brigade so s topni-
štvom kalile mir prebivalcem 
in jemale miren spanec oku-
patorju in domačim slugam. 
Zlasti po kapitulaciji Italije 
v letu 1943 so se partizanske 
brigade bolje oborožile, tudi 
s topništvom in tanki, v vrste 
borcev za svobodo so stopili 
številni rodoljubi. Kar 700 
železničarjev je ustanovilo v 
Bučni vasi svojo brigado, ki 
je do konca vojne napadala 
okupirano mesto.

Traso pohoda je Območno 
združenje borcev za vrednote 
NOB Novega mesta namenila 
ljudem ob 70. obletnici vstaje 
v boju proti okupatorju s 
spominom na tegobe mesta v 
času okupacije. 
Jože Pečnik 
www.visitnovomesto.si 

Pohod NM*V*ŽICI je namenjen 
zdravju in spominu na čas NOB, ko je 
bilo Novo mesto obdano s številnimi 
bunkerji in kilometri bodeče žice. 
Ob poti je videti številne zgradbe in 
turistične zanimivosti ter naravne 
lepote Novega mesta in okolice. 
Namen pohoda je tako trikraten: 
spominski, rekreativen in turističen. 

pešpot novo mesto v žici

kettejev drevored, tomaž levičar
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 041 542 023
 040 605 622
 mitja@mph.si
 www.mph.si

MPH d.o.o.
Lastovče 41 
8000 Novo mesto

• Snemanje kanalizacije
• Čiščenje kanalizacije
• Sanacija kanalizacije 
   brez izkopa
• Meritve tesnosti
• Čiščenje prezračevalnih in  
   klimatskih naprav

 01 786 92 70
 info@armex-armature.si
 www.cistilnenaprave-dezevnica.si 

Ljubljanska 
cesta 2a
1295 Ivančna 
Gorica

• čistilne naprave
• zbiranje deževnice
• prečrpalni jaški 
• lovilci olj in maščob
• kompostniki
• ponikalni sistemi
• okrasni rezervoarji

 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

 07 307 89 90
 damjan@stresniki-golob.si
 www.stresniki-golob.si

Strešniki Golob d.o.o.
Borovje 3
8216 Mirna Peč

4,29€
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 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

 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

 07 332 60 57
 041 726 577
 dimnikarstvo.mihelcic@t-2.net

DIMNIKAR d.o.o.
Jurčičeva ulica 15
8000 Novo mesto

dimnikar d.o.o. 
novo mesto 25 let 

izkušenj
Zaupajte skrb za varnost tudi vašega 
kurišča izkušeni ekipi naših dimnikarjev.

pokličite nas!
• kakovost
• prilagodljivost
• ugodne cene
• celotna dolenjska
• podjetje z licenco

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

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

centralna 
kurjava

toplotne
črpalke

računovodske
storitve

solarni 
sistemi

vodovodne
inštalacije

pooblaščeni trgovec, 
monter in serviser
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Kdaj je najbolj primeren 
čas za prvo škropljenje v 
sadovnjaku?
Celo zimo lahko poškropimo 
sadna drevesa s katerim koli ba-
krenim pripravkom. Čas imamo 
do konca marca, oziroma dokler 
drevje ne začne odganjati.
Škropimo po skorji in po zaprtih 
brstih, torej takrat, ko je rastlina 
odporna na bakrena škropiva. S 
tem ukrepom uničimo najhujše 
sadne bolezni, kot so breskova 
kodravost, jablanov in hrušev 
škrlup in mnoge druge.

Ali je v vinogradu 
potrebno prvo škropljenje 
z bakrenimi pripravki?
Najhujša vinogradniška bolezen 
peronospora, ki je sicer obču-
tljiva na bakrene pripravke, 
prezimlja v odpadlem listju, 
tako da bakreno škropljenje ni 
potrebno.

Lani sem na listih vrtnic 
opazila rumene pike. Veliko 
listov je prezgodaj odpadlo. 
Vrtnice so prezimile, 
ampak so v zelo slabem 
stanju. Kako naj jih letos 
negujem?
Vrtnice je napadla najhujša 
bolezen – šipkova rja. Na liste iz 
ozračja priletijo trosi, iz katerih 
se razvije glivica (rumene pike). 
Na spodnji ploskvi se naselijo 
oranžni praškasti kupčki. To so 
novi trosi, ki jih veter raznaša, 
in če padejo na vrtnico, izzivajo 
nove okužbe. Če potegnemo s pr-
stom po spodnji ploskvi lista, na 
prstu ostanejo sledovi, podobni 
sledi rjastega železa. Od tod tudi 
ime bolezni. Ko vrtnica enkrat 
zboli, trosi odpadejo v zemljo 
pod vrtnico in tam prezimijo. 
Na spomlad iz zemlje "bruhne" 
okužba in okuži spodnje liste 

na vrtnici. Trosi letijo in okužijo 
višje liste. Če ne ukrepamo 
pravočasno, bodo  kmalu  vsi 
listi okuženi in bodo prezgodaj 
odpadli. Če se to večkrat ponovi, 
se vrtnica posuši.
Ko vrtnice porežemo, jih poškro-
pimo z bakrenim pripravkom. 
Ko začnejo odganjati, zgodaj 
potrgamo prve liste tako, da vr-
tnica ostane brez najnižjih listov 
in jo trosi težje dosežejo. Vse to 
ne bo zadostovalo brez uporabe 
fungicida na osnovi azoksistro-
bina. Ko smo enkrat diagnosti-
cirali rjo, moramo škropljenje 
preventivno ponavljati vsakih 14 
dni skozi celo sezono. Za boljše 
rezultate v rastopino azoksistro-
bina dodamo še biostimulator 
Agrostemin.

Kdaj pričakujemo napad 
pušpanove vešče?
Pušpanova vešča je tujerodni 
škodljivec. V Evropo smo ga 
dobili s Kitajske. V Sloveniji ima 
malo naravnih sovražnikov in 
se neusmiljeno širi. Prve napade 
pričakujmo aprila. Mlada 
gosenica je zelo požrešna. Če ne 
ukrepamo pravočasno, lahko 
pušpan v enem tednu ostane 
brez listja. Kot ukrep proti temu 
škodljivcu priporočam insekti-
cid na osnovi piretrina.

Kdaj priporočate nasaditev 
povrtnin v vrtu?
Optimalni čas za sajenje in 
sejanje v vrtu je takrat, ko tem-
peratura zemlje v globini, kjer 
bomo sejali ali sadili, doseže 15 
stopinj Celzija. Če semena suho 
zaprašimo z Agrosteminom, 
je lahko temperatura nekoliko 
nižja, kaljivost semena pa bo 
sigurno boljša.
Kdaj priporočate sajenje 
sadnega drevja?

Jesensko sajenje smo zamudili. 
Ostane nam spomladansko 
sajenje do konca marca, oziroma 
dokler rastlina miruje, ko zemlja 
ni zamrznjena in se temperature 
gibljejo nad lediščem.

Kaj pa voluhar?
Voluhar je doma skoraj v vsa-
kem sadovnjaku. En parček se 
plodi šestkrat letno in vsako 
gnezdo da 5–6 mladičev.
Dobro je vedeti, da mu vonj 
po bezgu, citrusih in česnu ne 
ustreza. Lahko ga odganjamo 
tako, da mu natlačimo v rove 
vejice cipres. 
Vseeno pa proti voluharju poleg 
vseh naravnih sredstev najraje 
svetujem uporabo strupa za 
podgane, ki je vlit v parafinske 
vabe. Parafin je dolgo obstojen 
proti vremenskim (ne)prilikam. 
Malokatera koristna bodisi divja 
bodisi domača žival, bo pojedla 
parafinsko vabo. Škodljivi 

glodavci pa jih obožujejo. Dobro 
je vedeti, da je pri nastavljanju 
parafinskih vab potrebno pokri-
ti roke s polivinilom ali lateksom 
(rokavice), ki preprečita, da 
človeški vonj ostane na vabi in 
odvrača voluharja.

Kako uničimo mah na vrtu?
Vsako leto se pojavi kakšen nov 
komercialni pripravek za uni-
čevanje mahu. Jaz pa vseeno 
še vedno priporočam zeleno 
galico. V stiku z galico mah od-
mre in počrni. Potem ga lahko 
odstranimo z grabljami. Dobra 
stran je nestrupenost galice, 
ki je hkrati gnojilo za rastline. 
Slaba stran pa je, da v stiku s 
kamnom ali betonom ostajajo 
grdi, črni madeži.
Nenad Mangotič, univ. dipl. 
ing. kmetijstva 

Zopet postavimo par vprašanj, ki so 
v tem pomladanskem času najbolj 
pogosta, saj so uspehi v sadjarstvu, 
vinogradništvu in vrtnarjenju odvisni 
od najzgodnejših priprav in ukrepov,
ki zagotavljajo zdrav in obilen pridelek.                                                         

pomlad prihaja z velikimi koraki

 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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Ob hiši imamo veliko pergolo 
za kivi, saj sta posajeni že 2 
rastlini, moški in ženska. Ker 
pa je veliko prostora, smo 
kupili še 2 ženski rastlini, ki 
sta stari 7 let, a slabo obrodita. 
Ali lahko dobim napotka, 
kakšna je osnova rezi in s čim 
naj jih pognojim?

Rastlina kivija prva tri leta dela 
koreninski sistem, ki bo črpal 
vodo in hranila za celo rastlino. 
Šele potem se začnejo razvijati 
nadzemni deli, vse do cvetov 
in seveda plodov. Povsem 
normalno je, da pride v rodnost 
šele po 7 letih. Za začetek je 
potrebno poskrbeti za pravilno 
prehrano, za kar uporabimo 
Plantella Specialno gnojilo za 
kivi, ki ga uporabimo za prvo 
gnojenje spomladi, ko začne 
rastlina brsteti in nato tekom 
rastne sezone vsaj še 3-krat, da 
priskrbimo potrebna hranila 
za rast plodov. Za rez velja, da 
ga tako kot trto v kontinentalni 
Sloveniji režemo februarja, 
saj drugače močno solzi, kar 
je velik šok za rastlino. Kivi 
rodi na mladikah, ki poganjajo 
iz enoletnih šparonov (1 in 
2-letne veje), ki rastejo iz 
dvoletnega lesa. Pri zimski rezi 
odstranjujemo izrojene rozge 
in puščamo mlade poganjke iz 
dvoletnega lesa. Pri pergoli je 
pomembno, da je kordon (glavna 
veja iz debla) na najvišji točki 
in se šparoni upognejo rahlo 
navzdol. Šparone moramo pri 
obrezovanju privezati navzdol 
ali vsaj vodoravno, sicer bo 
odganjal le navpične poganjke in 
se bodo spodaj kordoni ogolili. 
Posamezen šparon naj ima 10–15 
očes, ne več. 

Ob hiši imamo večjo njivo, na 
kateri pridelamo kar nekaj 
zabojev krompirja. Začnemo 
z zgodnjim krompirjem in 
za ozimnico sadimo tudi 
poznega. Ali je dovolj dobro 
za zemljo, da ga sadimo vsako 
drugo leto na isto mesto na 
njivi? Koliko krompirja bi 
potreboval za 100 m2? Kdaj ga 
je potrebno pognojiti?

S krompirjem je nujno potrebno 
kolobariti, na istem mestu je 
lahko šele po 4 letih. Drugače 
hitro pride do velikega problema 
z boleznimi, predvsem s 
krompirjevo plesnijo, ki okuži 
še paradižnik. Za 100 m2 
potrebujemo 25 kg krompirja, 
kar pomeni 5 gomoljev na m2. 
14 dni pred sajenjem pripravimo 
zemljo z organskim gnojilom 
Plantella Organik K, ki vsebuje 
veliko naravnega kalija. Za 
krompir je zelo pomembno, da 
mu zagotovimo dovolj kalija, ki 
je pomemben za razvoj gomoljev. 
Če ga ni dovolj, ampak je na 
voljo le dušik, bo krompirju rasel 
le nadzemni, zeleni del rastline. 
Prav kalija pa primanjkuje 
v gnoju in kompostu, ki ga 
vrtičkarji po navadi uporabljate 
za gnojenje krompirjevih gredic. 
Kalij je pomemben element, 
saj spodbuja ohranjanje 
krompirjevke ob koncu rasti, 
povečuje odpornost gomoljev 
na udarce ter na različne oblike 
sivenja pred in po kuhanju 
gomoljev, zato je pomembno, 
da ga vaše organsko gnojilo 
vsebuje. Kalij omogoča boljšo 
absorpcijo kisika, s čimer 
izboljšuje rast rastlin, koreninski 
sistem in odpornost proti 
suši. Organska snov v gnojilu 

z dodanim kalijem povečuje 
sposobnost tal za zadrževanje 
vode, s čimer  omogoči 
hranilom, da so lažje dostopna 
rastlini. Spomladi ob pripravi 
tal posujemo dolgo delujoče 
organsko gnojilo po gredi in 
pograbimo nanj tanko plast 
zemlje. Gnojimo 14 dni pred 
pričetkom sajenja. Priporočamo 
ga predvsem za: paradižnik, 
papriko, melancane, zelje, 
ohrovt, korenje, krompir, rdečo 
peso, vse sadne vrste in vinsko 
trto. Za razvoj in dober okus 
plodov potrebujejo veliko kalija 
(K). Kalij povečuje količino 
vitamina C in ima pomembno 
vlogo pri tvorbi sladkorjev.
Pred sajenjem je potrebno 
krompir nakaliti, kar pomeni, 
da ga zložimo v zabojček v eno 
plast in ga postavimo na svetel 
prostor in temperaturo 12–15 °C. 
Tako bodo kaliči čvrsti in se ob 
sajenju ne bodo zlomili. Veliki 
naj bodo okoli 2 cm, ko jih gremo 
sadit. Pomembno je, da so tla 
ogreta na 8 °C in vlažna. Dobro 
ga je tudi prekriti z agrokopreno, 
saj ga lahko tako posadimo že 
kakšen teden prej.

Pred kratkim sem se preselila 
v lastno, a majhno stanovanje. 
Zelo so mi všeč lepi cvetovi in 
barve, zato sem si kupila kar 

nekaj orhidej. Postavila sem si 
jo celo v kopalnico. Nekaj jih 
je odcvetelo, pa me zanima, če 
jih lahko presadim. Ali jih je 
potrebno sploh gnojiti glede 
na to, da živijo v lubju?

Orhideje so res odporne rastline, 
predvsem vrste Phalaenopsis, 
a je treba poskrbeti zanje. Ko 
orhideje odcvetijo, ne pustimo, 
da se steblo posuši, temveč ga 
odrežemo nad tretjim brstom, 
saj s tem lahko vzpodbudimo 
rastlino, da odžene nov 
cvetni poganjek. Ko orhideja 
odcveti, je čas, da jo presadimo 
v kakovostno Plantella 
Specialno zemljo za orhideje. 
Pri presajanju smo pozorni na 
korenine in vse, kar je gnilega ali 
posušenega, odrežemo. Rastlino 
dobro učvrstimo v zemljo in 
nato je na vrsti gnojenje. Posodo 
napolnimo s 3 litri vode in 
vanjo dodamo 1 šumečo tableto 
Plantella Tabs za orhideje. 
Tableta se takoj raztopi, orhidejo 
pustimo v raztopini 30–45 
minut. Nato jo odcedimo in 
postavimo v okrasni lonček. 
Orhideje vedno pognojimo po 
presajanju in v obdobju cvetenja 
enkrat mesečno. 
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:
kivi pergola, kako do zdravega krompirja, skrb za orhideje

Vrtnarite skupaj z nami. 
Brezplačni nasveti:  080 81 22
www.klubgaia.com | gaia@klubgaia.com
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 07 334 22 87
 051 654 994
 gozdno.vrtnarija@siol.net
 www.ggnm.si

Gozdno gospodarstvo 
Novo mesto d.d.
Smrečnikova 45
8000 Novo mesto 

gozdno gospodarstvo

  gozdarske storitve
• odkup lesa (listavci in iglavci)

  cvetličarske in vrtnarske storitve
• rezano cvetje, lončnice, darilni program, semena, gnojila …
• višinsko obrezovanje parkovnega drevja
• balkonsko cvetje, enoletnice, trajnice, dišavnice, sadike  
   zelenjave-vse iz lastne pridelave
• vzgoja sveže zelenjave 
  (solata, paradižnik, paprika ...)

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

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

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

 07 373 76 60
 info@ac-vidic.si
 www.ac-vidic.si

Avtocenter Vidic d.o.o.
Ljubljanska cesta 91
8000 Novo mesto

MANJ TOČITE, 
VEČ VOZITE!

CITROËN C4
Feel Edition BlueHDi 100 BVM  
 
 7’’ ZASLON NA DOTIK
 AVTOMATSKA KLIMATSKA NAPRAVA
 PARKIRNI SENZORJI ZADAJ
 PROSTOROČNO TELEFONIRANJE
 BLUETOOTH

 ZA 

 14.990 €
 v primeru Citroën Financiranja

Prihranite z varčnim
dizelskim motorjem BlueHDi,

razvajajte se z bogato opremo.

citroen.si

 Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Citroën Financiranje za vozilo Citroën C4 (Feel Edition 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 
161 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 28.12.2016 znaša 7,8% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,4%; financirana vrednost 10.493 EUR; skupni 
znesek za plačilo 17.642 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 30.4.2017 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: 3,8−5,3 l/100 km, emisije CO2: 98−118 g/km, emisijska stopnja EURO 6, specifične emisije dušikovih oksidov 0,0146 - 0,0571 (NOx). Pri dizelskih motorjih je vrednost specifične emisije trdih delcev 
0,00008-0,00085 g/km, število trdnih delcev pa 0,01- 10,31 x 1011 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.

KONCESIONAR
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• brezplačna dostava
• brez plačila avansa

• svetovanje

tradicija in 
kvaliteta

izdelano v sloveniji

sedežne garniture

 07 349 82 80
 031 737 080
 info@mtom.si
 www.mtom.si

M Tom d.o.o.
Stari trg 36
8230 Mokronog

pon, sre:
tor, čet:

pet:
sob:

7:00-14:00
7:00-17:00
7:00-13:00
8:00-12:00

akcija
-30%

 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
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Zato  tudi energetsko naj-
varčnejše in najkakovostnej-
še okno, če ni vgrajeno po 
pravilih stroke, ne zagotavlja 
funkcionalnosti in bivalnega 
ugodja. Vgraditi ga je treba 
tako, da poleg pravilne in 
predvsem zadostne mehanske 
pritrditve poskrbimo tudi za 
pravilno tesnjenje rege med 
konstrukcijo in okvirjem stavb-
nega elementa. Prepogosto se 
namreč dogaja, da ravno slaba 
ali nepravilna vgradnja izniči 
vse prednosti, ki naj bi jih 
prinesla sodobna okna. 

sodobna vgradnja
Sodobna vgradnja oz. pogovor-
no »RAL vgradnja« ne pomeni 
le tesnjenja rege v treh ravneh, 
temveč opisuje celoten posto-
pek vgradnje. Pogoji, ki morajo 
biti izpolnjeni za kakovostno 
vgradnjo, so: 

Načrtovanje – faza načr-
tovanja je ena izmed najpo-
membnejših faz, saj zagota-
vlja  dolgoročno zadovoljstvo 
uporabnikov, ekonomsko 
upravičenost investicije in 
zmerne stroške vzdrževanja. 
Način vgradnje je odvisen od 
vrste stavbe (hiša, šola itd.), od 
tega, v kakšnem standardu je 
grajena stavba  (klasičnem, pa-
sivnem), ter od lokacije stavbe; 

Odprtina – mora biti pra-
vokotna ter primerne velikosti 
glede na material in dimenzijo 
stavbnega elementa zaradi 
upoštevanja raztezkov in 

skrčkov ter upoštevanje ravno 
pravšnje širine rege (od 1 do 
3 cm) med okvirjem okna in 
konstrukcijo zaradi tesnjenja v 
treh ravneh; 

Podlaga – slabo pripravlje-
na podlaga vpliva tako na 
stabilnost in funkcionalnost 
stavbnega elementa kot tudi 
na samo tesnjenje. Stavbni 
element lahko pritrdimo le na 
čvrsto in trdno podlago; 

Mehanska pritrditev – 
stavbni elementi morajo biti 
dobro mehansko pritrjeni s sidri 
ali namenskimi vijaki ter hkrati 
podprti s trajnimi podložkami 
in distančniki. Nedopustno je 
pritrjevati okna zgolj z vijaki ali 
celo montažno peno. 

tesnjenje v treh ravneh
Pri vgradnji oken je poleg 
pravilnega načrtovanja, pri-
prave odprtine in podlage ter 
mehanskega pritrjevanja treba 
posebno pozornost posvetiti 
tesnjenju. Način tesnjenja in la-
stnosti uporabljenih materialov 
je treba smiselno izbrati glede 
na konkretno situacijo. S tem se 
izognemo dodatnim toplotnim 
izgubam in vdoru zunanjega 
hrupa, kar negativno vpliva na 
bivalno ugodje.

Zaščiti rege pred prehajanjem 
toplote in s tem tudi vodne pare 
ter zaščiti pred vdorom vlage in 
hrupa, strokovno temu pravi-
mo tesnjenje v treh ravneh. Na 
notranji strani moramo rego 
zatesniti tako, da je preprečen 

prehod vodne pare in zraka 
navzven – material mora biti 
paroneprepusten in zrakotesen. 
V sredini izvedemo toplotno in 
zvočno izolacijski sloj z vgra-
dnjo montažne pene ali kamene 
volne.  Zunanja stran pa mora 
biti zaščitena z materialom, ki 
hkrati zagotavlja vodotesnost, 
vetrno zaporo in paroprepu-
stnost – preprečiti mora vdor 
vode in vetra ter prepuščati 
vodno paro.

Za tesnjenje rege zunaj in 
znotraj je na voljo več različnih 
proizvodov. Uporabimo lahko 
tesnilne mase, trakove različ-
nih širin, ki se lepijo na podla-
go. Uporabimo lahko posebne 
folije za zunaj in znotraj ali pa 
večfunkcionalno folijo, ki se 
uporablja tako za zunaj kot zno-
traj. Rego pa lahko zatesnimo 
tudi z impregniranimi pred-
stisnjenimi  trakovi, to so tako 
imenovani trakovi tri v enem. 

Za toplotno in zvočno izo-
lacijski sloj v sredini običajno 
izberemo montažne pene 
(znane kot poliuretanske), ki so 
lahko eno ali dvokomponentne. 
Izbirati je treba tako montažno 
peno, ki ima ustrezne toplotno 
in zvočno izolacijske lastnosti 
ter sposobnost prenosa obreme-
nitev zaradi delovanja sil v regi. 

izvedba prebojev, 
vgradnja senčil in polic
Velikokrat se izvedbi prebojev 
za električne in druge vode 
sploh ne namenja pozornosti. 

Nepravilno in nezadostno 
tesnjenje v takih primerih po-
meni toplotni most in s tem se 
izniči ves trud, vložen v tesnje-
nje oboda stavbnih elementov. 

Tudi vgradnji omaric za 
senčila je potrebno nameniti 
pozornost. Biti morajo pred-
vsem mehansko pritrjene in 
vse rege zatesnjene na enak 
način kot pri oknu. 

Vgradnja notranjih in zuna-
njih polic je prav tako pomemb-
na. Polica mora biti mehansko 
pritrjena, zagotoviti je treba 
zadostni naklon za odtok vode. 
Stik med okvirjem okna in po-
lico mora biti na zunanji strani 
čim bolj vodotesen in hkrati 
tudi dovolj paroprepusten. 

Najbolje je izbrati takšen 
sistem tesnjenja rege, ki je v 
danem primeru najustreznejši 
tako v tehničnem, okoljskem 
kot tudi izvedbenem smislu. 
Pametno se je izogibati kom-
biniranju različnih tesnilnih 
materialov, če ne poznamo 
njihovih lastnosti in če nimajo 
ustreznih sistemskih presku-
sov. Zatesniti je treba tudi vse 
preboje ter posebno pozornost 
posvetiti tesnjenju in sami 
vgradnji zunanje police, saj je 
to vremensko najobčutljivejši 
del in ena izmed kritičnih točk 
zamakanja konstrukcije.
Primož Krapež, ENSVET 

sodobna vgradnja oken

Vertikalna okna in zunanja vrata 
štejemo med stavbne elemente, ki so 
del ovoja stavbe ter bistveno vplivajo 
na rabo energije in bivalno ugodje. 
Njihova vgradnja mora biti skladna z 
gradbeno fizikalnimi načeli in načeli 
dobre gradbene prakse (pogovorno 
znane kot »RAL vgradnja«), saj slaba 
vgradnja v trenutku izniči še tako 
dobro okno.   

Preboj skozi tesnilno raven 
dodatno tesnenje

Utor profila, 
poln ali 
zapolnjen 
s tesnilom

utor profila, 
poln ali 
zapolnjen 
s tesnilom

vir: smernica ral

Tesnenje

primer tesnenja

vgradnja polic 
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razvedrilo
sudoku/pobarvanka
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