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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 4. 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

 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

5% popust
do 10.8.2017
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 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

• 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 

 07 337 42 90
 biro.elektronik@printservis.si
 www.printservis.si

Biro elektronik 
Osolnik Bojan s.p. 
Kandijska cesta 33
8000 Novo mesto

smo lokalni strokovnjaki za tiskalnike 
ter ponudnik kartuš in tonerjev 

po ugodnih cenah

tiskalniki - kartuše - tonerji
Zakaj bi za barvila za tiskalnike plačevali več 
kot je potrebno?  
V Printservisu vam obnovimo kartušo ali 
toner, s čimer boste prihranili in hkrati 
pripomogli k varovanju okolja.

25 let 
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Električna energija, pridobljena 
iz obnovljivih virov, se lahko 
uporabi za celotno ali delno 
pokrivanje lastnega odjema 
električne energije z napravo 
za samooskrbo na podlagi neto 
merjenja. Uredba določa, da 
je največja dovoljena nazivna 
moč naprave za samooskrbo, 
priključene na notranjo nizko-
napetostno električno inštala-
cijo objekta, 11 kVA oz. 11 kW 
in ne sme presegati priključne 
moči iz soglasja za priključitev.

Neto merjenje električne 
energije poteka na letnem nivo-
ju. Neto merjenje omogoča la-
stniku naprave za samooskrbo, 
da višek proizvedene električne 
energije posodi v omrežje 
(energija se porabi na lokalnem 
nivoju, v bližnjih stavbah) ter jo 
vzame iz omrežja, ko naprava 
ne proizvaja energije. Lastniki 
naprav za samooskrbo bodo 
tako za celo leto prejeli samo 
en račun za električno energijo, 
ki bo upošteval razliko med 
porabljeno in proizvedeno ele-
ktrično energijo. Če bo naprava 
za samooskrbo pravilno dimen-
zionirana, lastnik naprave 
praktično ne bo imel stroškov 
z električno energijo, saj je 
bo na letni ravni proizvedel 
toliko, kot je bo tudi porabil. V 
primeru viškov energije bo te 
brezplačno prevzel dobavitelj 
električne energije, s katerim 
ima lastnik naprave sklenjeno 
pogodbo o neto dobavi. Lastnik 
naprave bo moral še vedno 

plačevati stroške omrežnine in 
prispevka za SPTE in OVE, ki 
so vezani na obračunsko moč 
odjemnega mesta. Ker se napra-
va za samooskrbo priključi na 
notranjo inštalacijo stavbe, se 
obstoječe merilno mesto stavbe 
ne spreminja. Edina spremem-
ba, ki je potrebna, je zamenjava 
obstoječega števca z novim 
dvosmernim, ki omogoča tudi 
daljinsko odčitavanje. Zato se v 
veliki meri tudi poenostavi ad-
ministrativni postopek. Lastnik 
naprave bo moral zaprositi za 
dopolnitev oziroma spremembo 
obstoječega soglasja za priklju-
čitev in skleniti z dobaviteljem 
pogodbo o neto dobavi.

 
osončenje in velikost 
elektrarne
Lastna domača sončna elek-
trarna je namenjena za pokri-
vanje lastne porabe električne 
energije, zato je pomembno, da 
je sončna elektrarna ustrezno 
dimenzionirana. Osnovni izho-
diščni podatek pri dimenzioni-
ranju velikosti je letna poraba 
električne energije odjemalca 
in njegove potrebe po električni 
energiji v prihodnosti. Letno 
porabo odjemalec hitro določi 
na podlagi računov za eno leto, 
porabo v prihodnosti pa na 
podlagi načrtovanja poveča-
nja porabe električne energije 
(ogrevanje z toplotno črpalko, 
električni avto …). 

Pri postavitvi sončne elek-
trarne igra veliko vlogo položaj 

strehe objekta, na katerem od-
jemalec želi zgraditi elektrarno. 
Pomembni so predvsem naklon 
in usmeritev strehe ter uporab-
na površina strehe brez ovir 
(drevesa, sosednje stavbe …), 
ki zaradi senčenja zmanjšujejo 
optimalno uporabno površino. 
Najboljše delovanje domače 
sončne elektrarne dosežemo 
v primeru, da module name-
stimo na južni del strehe z 
naklonom od 30 do 35°, vendar 
tudi odstopanje nima večjega 
vpliva na končno proizvodnjo. 
Izgube pri postavitvi mikro 
sončne elektrarne na naklon 
strehe od 15 do 40° so zanemar-
ljive. Fotovoltaične module je 
mogoče namestiti na vse vrste 
kritin in ostrešij. Preveriti pa je 
potrebno, ali bo streha prene-
sla dodatne obremenitve zaradi 
teže modulov. Povprečna teža 
mikro sončne elektrarne na 
strehi se giblje med 15–20 kg/m2 
– odvisno od sistema pritrjeva-
nja in postavitve.

Pri gradnji mikro sončne 
elektrarne je nujna zamenja-
va števca porabe električne 
energije, če na obstoječem 
merilnem mestu še ni name-
ščen digitalni, dvosmerni 
števec, predpisan po navodilih 
sistemskega operaterja dis-
tribucijskega omrežja SODO. 
Strošek zamenjave števca 
porabe električne energije se 
zaračuna kupcu oziroma inve-
stitorju male sončne elektrarne 
za samooskrbo. Zamenjavo 

izvede pristojno distribucijsko 
podjetje, cena števca znaša 
okrog 300 € + DDV.

Investitor mora pred gradnjo 
vložiti zahtevo za izdajo soglas-
ja za priključitev elektrarne 
na elektroenergetsko omrežje. 
Navodila in pomoč najdete na: 
https://www.sodo.si/za-doba-
vitelje/uredba-o-samooskrbi-z-
-elektricno-energijo-iz-ove-in-
-navodila

nepovratna sredstva eko 
sklada
Eko sklad, slovenski okoljski 
javni sklad, je objavil javni 
poziv, namenjen dodeljevanju 
nepovratnih sredstev občanom 
za naprave za samooskrbo z 
električno energijo. Nepovra-
tna finančna spodbuda bo 
lahko dodeljena za naprave, 
ki imajo nazivno električno 
moč do največ 11 kVA, če bodo 
te nameščene na ali ob stavbi, 
ki je zgrajena na podlagi 
pravnomočnega gradbenega 
dovoljenja. Višina nepovratne 
finančne spodbude bo znašala 
do 20 % priznanih stroškov 
naložbe, ki vključujejo strošek 
nakupa in montaže naprave 
ter pripadajočih električnih 
inštalacij in opreme, vendar 
ne več kot 180 € za 1 kVA 
inštalirane nazivne električne 
moči naprave za samooskrbo z 
električno energijo. 
Primož Krapež, ENSVET 

samooskrba 
z električno energijo

Kdor si želi zagotoviti energetsko 
neodvisnost, ima odprto pot. V 
začetku leta 2016 je v veljavo vstopila 
Uredba o samooskrbi z električno 
energijo iz obnovljivih virov 
energije, ki gospodinjskim in malim 
poslovnim odjemalcem omogoča 
samooskrbo z električno energijo 
iz obnovljivih virov energije (kot so 
sonce, veter in voda).



informator365

5

Za potrošnike brezstične bančne 
kartice nikakor več niso novost, 
saj je pri nas število izdanih kar-
tic že krepko preseglo milijon. 
S temi karticami lahko svoje 
nakupe plačujemo na več deset 
tisoč naslovih; večjim trgovcem, 
drogerijam in bencinskim čr-
palkam se pridružuje vedno več 
manjših trgovin. Takšne kartice 
pri nakupu ni več treba dati iz 
rok in jo vtakniti v režo na bralni 
napravi, pri manjših plačilih pa 
večinoma tudi ni treba vnesti 
PIN-a (osebne identifikacijske 
številke). Pri potrošnikih smo 
opazili dve vrsti reakcije na to 
novo obliko plačila: nekateri jo 
uporabljajo z veseljem, ker se 
jim zdi plačevanje na ta način 
enostavnejše, druge pa skrbi, saj 
se jim zdi, da je mogoče takšne 
kartice lažje zlorabiti.

kako deluje brezstično 
plačevanje?
Kartica, ki omogoča brezstično 
plačevanje, vsebuje čip, na ka-
terem so shranjene informacije 
o vašem bančnem računu, in 
anteno, ki omogoči komunici-
ranje s čitalnikom, na primer s 
plačilnim terminalom v trgovini. 
Takšna kartica je označena s 
posebnim simbolom, podobno 
pa so označene tudi naprave, 
na katerih lahko brezstično 
plačujete.
Ko se na plačilnem terminalu 
izpiše znesek, ki ga je treba 
plačati za nakup, svojo kartico 
samo približate. Na primerni 
razdalji se čip aktivira, ko pa 
ga terminal prepozna, se začne 
šifrirana izmenjava podatkov, ki 
so potrebni za plačilo. Na koncu 

kartični terminal potrdi sprejem 
plačila, da je bilo uspešno opra-
vljeno, pa prepoznate po pisku 
in prižganih lučkah.

kakšne so prednosti nove 
tehnologije?
Brezstično plačevanje naj bi bilo 
hitrejše od običajnega plačeva-
nja s kartico in z gotovino. Tega 
se seveda veselijo trgovci, saj 
lahko v krajšem času »obdelajo« 
več strank in tako prihranijo 
pri stroških dela. Od nadejane 
povečane uporabe kartic na 
račun gotovine si bankirji in 
ponudniki kartic obetajo večje 
dohodke od provizij. Takšen 
način plačevanja pa je lahko 
udobnejši in hitrejši tudi za 
tiste potrošnike, ki vedo, kako 
deluje in so se nanj navadili. V 
prihodnosti lahko pričakujemo 
več brezstičnega plačevanja, pri 
čemer pa je plastična kartica le 
vmesni korak. Najverjetneje jo 
bo nadomestil mobilni tele-
fon. Pri nas sorodno rešitev že 
ponuja Intesa Sanpaolo Bank z 
"Wave2Pay".

so brezstična plačila 
varna?
Plačevanje s kartico na brezsti-
čen način ni nič bolj tvegano 
od drugih načinov plačevanja 
s kartico. Čip na kartici lahko 
podatke sporoča le na razda-
lji nekaj centimetrov in le v 
povezavi s posebnimi čitalniki. 
Banke zatrjujejo, da je minimal-
na verjetnost, da bi isti nakup 
plačali večkrat ali da bi s kartico 
plačali po nesreči.
 V javnosti že od same uvedbe 
brezstičnih kartic krožijo zgodbe 

o tveganju, da vam lahko nekdo 
s kartice na skrivaj s posebnim 
čitalnikom presname podatke o 
kartici in tako pride do vašega 
denarja. To tveganje se do zdaj 
v praksi ni potrdilo, saj je treba 
poseben čitalnik za snemanje 
podatkov zelo približati kartici, 
obenem pa na čipu ni shranje-
nih veliko podatkov. S temi tako 
ni mogoče izdelati dvojnika kar-
tice ali pa nakupovati na spletu, 
saj je treba tam vnesti tudi ime, 
enkratno geslo, poslano na 
mobilni telefon, ali pa trimestno 
kodo, izpisano na zadnji strani 
kartice. Kljub temu nekateri 
potrošniki kartico še dodatno 
zavarujejo z aluminijasto folijo 
ali pa kupijo zanjo poseben 
ovitek.

plačevanje brez pin-a
Banke so na brezstičnih karti-
cah omogočile plačilo brez PIN-a 
za nakupe v vrednosti manj kot 
15 evrov, da bi tako predvsem 
trgovcem omogočile še hitrejše 
opravljanje plačil. Potrošniki so 
se že navadili na to, da je PIN 
garant za varno plačevanje, 
zato je ta ukrep pri marsikom 
povzročil zaskrbljenost, da ne 
bi bilo v primeru kraje kartice 
mogoče opraviti več zaporednih 
manjših nakupov. Banke sicer 
kot dodaten varnostni ukrep 
omejujejo število in skupno 
vrednost zaporednih transakcij 
brez PIN-a, pri čemer pa potro-
šnikom varnostnih ukrepov ne 
razkrijejo vedno. Omejitve naku-
pa brez PIN-a so lahko v drugih 
državah, kjer uporabljajo evro, 
drugačne. V Avstriji vam tako ne 
bo treba vnesti PIN-a do plačila 

v znesku 25 €, plačila brez PIN-a 
pa naj ne bi bila mogoča zunaj 
evrskega območja.

kako varno uporabljati 
brezstično kartico?
• Kartice ne dajajte iz rok, še po-
sebej, če se plačilo izvede zunaj 
vašega vidnega polja.
• Kartico skrbno hranite, PIN 
pa naj ne bo shranjen v bližini 
kartice.
• Redno pregledujte promet na 
svojem bančnem računu.
• Pri sebi vedno hranite telefon-
sko številko za preklic kartice.
Dodatno orodje za pregled nad 
svojimi plačili pridobite tako, da 
se naročite na SMS-obvestila o 
opravljenih plačilih s kartico. To 
storitev priporočajo tudi banke. 
Zoprno pri tem pa je, da boste 
morali to storitev plačati, stroški 
zanjo pa se gibljejo od 0,65 € do 
1,60 € mesečno za kartico.
Če bo vaša kartica zlorabljena, 
vam mora banka vrniti škodo, 
če niste ravnali hudo malomar-
no. Zlorabo ali krajo kartice mo-
rate nemudoma sporočiti banki 
in policiji ter od njih pridobiti 
zapisnik. Banke bodo praviloma 
izkoristile zakonsko določilo, da 
potrošnik sam jamči za škodo 
do 150 € (ta znesek bo naslednje 
leto predvidoma znižan na 50 €).
Zveza potrošnikov Slovenije
www.zps.si  

V prihodnosti bomo lahko velik del 
plačil opravili brezstično. Vedno 
več potrošnikov pa uporablja to 
tehnologijo že danes, saj imajo v 
denarnicah kartice z brezstično 
tehnologijo. V ZPS smo preverili, 
kaj je treba vedeti o brezstičnih 
karticah in njihovi varni uporabi.                                                   

brezstične kartice



6

 07 334 22 87
 051 654 994
 gozdno.vrtnarija@siol.net
 www.ggnm.si

Gozdno gospodarstvo 
Novo mesto d.d.
Smrečnikova ulica 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 ...)

Ponudbabrezplačni 
nasveti

• zdravljenje malih živali
• cepljenje proti steklini
• cepljenje proti kužnim  boleznim
• operacije
• zdravljenje eksotičnih živali

veterinarska ambulanta 
za male živali

 059 065 270
 buba1@t-2.net
 veterinabuba.si
 buba-trgovina.si

Buba d.o.o.
Ljubljanska cesta 27, BTC
8000 Novo mesto 

• vrhunska hrana za male živali
• pester izbor dietne hrane za pse in mucke
• hrana in oprema za rejce malih živali
• prodaja akvarijskih rib in rastlin
• oprema za male živali
• salon za nego psov

trgovina za male živali

 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

 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
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Sezone rasti rastlin v domačem 
vrtu, ko nastanejo ugodni pogoji 
za razvoj rastlinskih bolezni, 
nikakor ne smemo začeti brez 
določenih nepogrešljivih 
sredstev, ker učinkovito okrepijo 
rastline in preprečijo razvoj 
bolezni. Med temi sta zagotovo 
izdelka BioPlantelle: Cuprovin 
in Chitosan.

Bakrena sredstva največkrat 
uporabljamo v času mirovanja 
rastlin, vendar  odlično delujejo 
tudi med rastjo za preprečevanje 
pojavljanja bolezni, boljši razvoj 
rastlin in večji pridelek. 

V času rasti rastline škropimo 
foliarno (po listih), ker na ta 
način izboljšamo sprejem hranil 
v rastlino. Sredstvo Cuprovin 
pospešuje fotosintezo in 
encimatske procese, istočasno 
pa deluje proti širokemu spektru 
glivičnih in tudi bakterijskih 
bolezni. Obenem je neškodljivo 
za čebele in ima zelo majhen 
vpliv na druge koristne žuželke. 

Škropljenje vrtnin in sadja 
v rastni fazi: korenje višine 15 
cm škropimo v koncentraciji 10 
g/10 l vode. V deževnih dneh  za 
preprečevanje čebulne plesni 
škropimo po presajanju ali ko je 
rastlina visoka 15 cm. Uporabimo  
10 g/10 l vode in  škropljenje 
ponovimo čez 10 dni. V času 
pojava bolezni paradižnik 
poškropimo po listih in tudi 
plodovih v koncentraciji 10 g/10 
l vode. BioPlantella Cuprovin 
50 vsebuje tudi kalcij (Ca), zato 
deluje proti pojavu gnilobe 
okoli muhe na plodovih. Jagode 
škropimo pred cvetenjem in 
po obiranju v koncentraciji 10 
g/10 l vode. Oreh zavarujemo 
tako, da škropimo pred in po 
cvetenju v koncentraciji 20 g/10 

l vode oziroma 30 g/10 l vode in 
ponovimo 3x v razmaku 3 tednov. 
Bakreni pripravek Bioplantella 
Cuprovin 50 je pakiran v 
vrečke po 10 g in je praktičen 
za uporabo pri vrtičkanju. 
Sredstvo je enostavno dostopno 
uporabnikom, ker se prodaja 
brez izkaznice.

okrepimo celično steno 
rastlin
V pomoč pri varovanju pred 
različnimi boleznimi bo vso 
sezono tudi 100 % naravno 
organsko sredstvo BioPlantella 
Chitosan iz hitina – lupin in 
skeletov  členonožcev.  Le-ta 
sproži obrambo rastlin proti 
patogenim glivam in bakterijam. 
Sredstvo odebeli celično steno 
rastlin, skozi katero bolezen ne 
more prodreti in okužiti rastlino, 
prepreči glivične in bakterijske 
okužbe ter učinkovito deluje 
proti virusom. 

Pred sejanjem namočimo 
seme v raztopino sredstva in 
zagotovimo boljšo in hitrejšo 
kalitev. Med rastjo škropimo s 
sredstvom v koncentraciji 4 g/10 
l vode, kar zadostuje za 100 m2. 
Škropimo največ 8x v sezoni, 
med škropljenji pa naj bo vsaj 
2 tedna.

Sredstvo Chitosan je 
pokazalo odlične rezultate proti 
paradižnikovi in krompirjevi 
plesni in izjemno dobro 
učinkovanje proti pepelovkam in 
plesnim na solatnicah, posebno 
v hladnem in vlažnem delu 
leta, to je spomladi in jeseni, ko 
je dejansko na vrtu predvsem 
listnata zelenjava. 
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:
naredimo rastline odporne

Vrtnarite skupaj z nami. 
Brezplačni nasveti:  080 81 22
www.klubgaia.com | gaia@klubgaia.com
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Skratka lahko rečemo, da so 
vsi pridelovalci utrpeli škodo  
zaradi pozebe. Življenje teče 
naprej, zato poskušajmo izvleči 
maksimum rastlinskega poten-
ciala, ki nam je preostal.            

Na zgornji ploskvi lista 
vinske trte so "oljnati" 
razbarvani madeži, na 
spodnji ploskvi je bela 
plesniva prevleka. Kaj lahko 
storim?
Vaš vinograd je napadla najhuj-
ša glivična bolezen peronospo-
ra. Nujno bo tretiranje vinogra-
da s sistemičnim fungicidom 
proti peronospori.

Listi na češnji imajo 
luknje, kot bi bili s šibrami 
prestreljeni. Kaj naj 
naredim?
Vašo češnjo (višnjo) je napadla 
glivica češnjeve luknjičavosti. 
Potrebno bo tretiranje z bakre-
nim preparatom, ker jih češnja 
(višnja) dobro prenaša. Lahko 
se uporabijo tudi organski 
fungicidi.

Na listju in vršičkih jablan in 
hrušk so  velike kolonije uši. 
Je kemično zatiranje nujno?
Škoda, ki jo povzročajo uši, je 
raznolika. Zaradi sesanja po-
ganjki zakrnijo, plodovi na njih 
so manj kakovostni ali pa toliko 
deformirani, da niso za trženje. 
Uši izločajo medno roso, s kate-
ro onesnažijo plodove. Poleg te 
škode so nevarne še zaradi pre-

nosa virusov. Moje stališče je, 
da je kemično zatiranje nujno.

Na listju ribeza opažam rdeče 
nabrekline. Kaj je to?
Vaš ribez je napdla rumena 
ribezova uš. Potrebno bo kemič-
no zatiranje uši.

Na listih jablane sem opazil 
okrogle, prozorne izvrtine. 
Kako ukrepati?
Vašo jablano je napadel sadni 
listni duplinar. Zatira ga skoraj 
vsak insekticid.

Na listih vinske trte 
sem opazil mehurjaste 
nabrekline, na spodnji 
ploskvi pod nabreklino pa 
je bela plesen. Škropil sem 
proti peronospori, a učinek je 
izostal. Zakaj?
Vašo trto je napadla pršica 
šiškarica. Pod rdečo mehurjasto 
poškodbo (šiško) se nahajajo 
zapredki, ne plesen. Ne prese-
neča, da fungicid proti pero-
nospori ni pomagal.  Potrebno 
bi bilo uporabiti akaricid proti 
pršici.

Listje maline je rumene 
barve namesto zelene. Zakaj?
Verjetno vaša malina trpi 
pomanjkanje železa. Pri po-
manjkanju železa rastlina ne 
more izdelovati klorofila in listi 
ostanejo rumeni. Pomanjkanje 
železa se z lahkoto nadomesti  s 
foliarnim gnojenjem.

Ampak rumeno listje pri malini 
je lahko tudi znamenje virusne 
bolezni, ki je zelo razširjena v 
Evropi. Predlagam, da vzorec 
rumenih listov pokažete stro-
kovnjaku.

Kako naj zavarujem vrt proti 
polžem? Svoje pridelke bi 
rad čim manj "zastrupljal". 
Zastrupljene vabe proti polžem 
imajo določeno strupenost. Ker 
vsebujejo snovi, ki privlačijo 
pože, jih lahko nastavimo do 1 
meter stran od npr. solate. Polž 
vabo zavoha , zapusti solato , 
se gre prehranjevat z vabo in 
pogine. Vpliv tako oddalljene 
vabe na  pridelek je zanemarljiv.

Na listih limone se pojavljajo 
črne plesnive prevleke. Kako 
naj to odpravim?
Na listih ste opazili glivico saja-
vico, ki ni parazit limone. Limo-
no je napadel limonin kapar. Na 

njegove izločke (medena rosa) 
se naseli glivica, ki ne priza-
dene limone. Ko odstranimo 
kaparja z nekim insekticidom, 
sajavica odpade sama.

Na češplji opažam poleg 
normalnih plodov  tudi 
podaljšane, podolgovate 
plodove, uvite kot rog. 
Kaj je to?
Vašo slivo je napadla glivica 
češpljeve rožičavosti. V manjših 
nasadih zadostuje, da defor-
mirane plodove odstranimo in 
pozimi, ko  listje odpade, treti-
ramo z bakrenim preparatom.
Nenad Mangotič, univ. dipl. 
ing. kmetijstva 

Končalo se je obdobje, v katerem je 
marec (sušec) bil predvsem topel 
in suh. April (prevrtljivec) je bil 
zelo prevrtljiv in nam je podaril 
hudo pozebo. Tisti pridelovalci, 
ki so uporabili AGROSTEMIN za 
revitalizacijo pozeble rastline, imajo 
manj poškodovane rastline, tisti, 
ki  tega niso naredili, pa imajo bolj 
poškodovane rastline zaradi pozebe.                                              

nasveti za vinogradnike 
in sadjarje

 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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V vseh fazah presnovnega 
procesa imajo izjemno vlogo 
vitamini.  Poleg vitaminov sta 
zelenjava in sadje bogata še 
z dragocenimi antioksidanti, 
ki nevtralizirajo agresivne 
proste radikale v vseh naših 
celicah. Prav ti prosti radikali 
so povzročitelji številnih bole-
zni sodobnega časa.   
Če presnovo oskrbujemo z 
dovolj vitaminov, je učinko-
vita in brezhibna, kar nam 
zagotovi dovolj energije za 
vsak dan, dovolj hormonov 
sreče v možganih in hitro 
prenovo celic. 

prava hrana za energijo
Nasprotno pa pomanjkanje 
vitaminov upočasni ali ustavi 
pridobivanje energije, zaradi 
česar smo nenehno utrujeni 
in šibki. Upočasni se tudi na-
stajanje neurotransmiterjev, 
ki so potrebni za delovanje 
možganov in živčevja, kar 
povzroča razdražljivost, ne-
mir, slabo voljo, občutljivost 
za bolečine in moten spanec.
V zrelih letih je zaradi manj 
učinkovitih procesov v našem 
organizmu  za prehrano ustre-
zna zelenjava še  pomembnej-
ša. Dobro se je držati še nekaj 
dodatnih pravil, saj se z leti 
zmanjšuje potreba po vno-
su kalorij, spremeni se tudi 
potreba po antioksidantih, 
vitaminih in mineralih, ki jih 
potrebujemo več. Zato je zelo 
pomembno, da v prehrano 
vključimo dovolj zdrave zele-
njave in sadja. Tega naj bo več 

kot polovica v naših obrokih. 
Z leti se zmanjša absorpcija 
omenjenih hranil skozi čre-
vesno steno. Tako se poveča 
potreba po vitaminih C, E in D 
ter po vitaminih iz B-skupine, 
zlasti B6 in B12.

pomembna vloga 
vitaminov b-skupine
Sodoben način življenja in 
prehranjevanja s predelano, 
vitaminsko osiromašeno hra-
no pa prispeva k temu, da do-
sti ljudi trpi za pomanjkanjem 
vitaminov skupne B. Med 
pogoste simptome spadajo 
predvsem potrtost, depresija, 
slabša koncentracija, sivenje 
las, povečana vrednost hole-
sterola v krvi.

Vitamin B1 imenujemo tudi 
hrana za možgane, saj poskr-
bi, da se ogljikovi hidrati pri-
merno razgradijo v glukozo, 
ki jo naši možgani potrebujejo 
za nemoteno delovanje. Če 
zaradi pomanjkanja tega vi-
tamina pride do pomanjkanja 
razpoložljive glukoze, smo 
najprej nejevoljni in razdra-
ženi, nato nam upada umska 
sposobnost, počutimo se zelo 
utrujeni, vse to vpliva na naše 
poklicno in zasebno življenje.

Vitamin B2 nam zagotavlja 
pridobivanje energije iz 
maščob. Zelo pomemben je za 
ljudi, ki so športno aktivni. 

Vitamin B3 sodeluje pri 
različnih presnovnih reakci-

jah, pri katerih se razkrajajo 
ogljikovi hidrati, maščobe in 
beljakovine. Kožo ohranja 
lepo in zdravo. 

Vitamin B5 skrbi za sijočo 
kožo in lesketajoče lase. 

Vitamin B6 ključno vpliva na 
imunski sistem in delovanje 
možganov, saj omogoča hitro 
tvorbo imunskih celic in neu-
rotransmiterjev iz beljakovin.

Vitamin B12 je pomemben 
za delovanje živčnih celic 
v možganih in perifernih 
živcih. Njegovo pomanjkanje 
je lahko vzrok duševnih mo-
tenj. Potrebujemo ga v zelo 
majhnih odmerkih, je pa po-
manjkanje pogosto posledica 
motenj v delovanju želodca 
ali tankega črevesja.
Večje količine sladkorja v pre-
hrani poškodujejo in spreme-

nijo črevesno floro, zato čreve-
sne bakterije ne ustvarjajo več 
lastnih vitaminnov skupine 
B. Sovražnika vitaminov B sta 
tudi alkohol in črna kava.

Vsi vitamini iz skupine B so 
vodotopni in jih organizem ne 
more shranjevati v zalogah, 
temveč vse viške izloči. Izjema 
je le vitamin B12, ki se v jetrih 
shranjuje tudi več mesecev.
Marjan Radetič dr.med. 

Iz vseh sestavin hrane se naš 
organizem v pol leta v celoti 
obnovi, večji del vsakega 
obroka pa porabimo za sprotno 
proizvodnjo energije v vseh 
celicah telesa. Toda hranilne 
snovi telo uporabi le, če jih najprej 
razgradi, nato pa spet sestavi in 
vgradi v celice. 

prevzemimo odgovornost 
za izbor hrane
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 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

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

 
Dnevni program in dnevno varstvo

Za otroke od 11 mesecev do 6 let starosti
v času od 5.45 do 16.00

 
Počitniško varstvo - Montes počitnice

Za otroke do 8. leta
 

Montessori delavnica - Montes Jana

Za otroke od 11 mesecev do 3. leta

VPISUJEMO CELO LETO!

 
Izvajamo javno veljavni program v Republiki Sloveniji. Starši lahko

pridobite do 85% sofinancirano storitev cene programa.

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

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

widexov slušni center 
novo mesto 
pon, tor, čet, pet: 8:00 – 15:00
sre: 11:00 – 18:00

Edinstveno doživljanje zvoka.

Ne preslišite 
najlepših trenutkov.

ste že 
preverili 

svoj 
sluh?

 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

?

 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
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Radovica je ena najvišje 
ležečih vasi v metliški občini 
in šteje vsega 250 prebivalcev. 
Šolo Bistra buča so odprli leta 
2014. Učna ura poteka tako, 
kot je bilo to v šestdesetih 
letih prejšnjega stoletja. V 
njej ni računalnikov, učenci 
pišejo na lesene tablice s 
kredo, napisano pa zbrišejo z 
morsko gobo. Učitelj je strog, 
a veliko nauči. Učenci so iz 
vseh krajev Slovenije, stari in 
mladi. K pouku radi pridejo, 
saj se na šaljiv način veliko 
naučijo o Beli krajini, njeni 
zgodovini, a tudi sedanjosti. 
Mlade zanima predvsem to, 
kako se je nekdaj pridobivalo 
znanje, starejši pa pridejo 
obujat spomine na čase, ko 
so pred desetletji sami gulili 
šolske klopi. Skupine, veliko 
je takšnih, ki praznujejo 
obletnice valete ali mature, 
se k pouku prijavljajo po tele-
fonu ali po elektronski pošti, 
učitelj Jože Matekovič pa jim 
po koncu učne ure izda  spri-
čevala z njihovim imenom 
in priimkom, požigosana z 
žigom Svobodnega belokranj-
skega ozemlja (SBO), kamor 
radovska šola spada. SBO 
obsega deželico med Gorjanci 
in modrooko lepotico Kolpo. 
Za vstop na njeno ozemlje je 
treba imeti pasoš, kot pravijo 
Belokranjci potnemu listu, 
ki si ga obiskovalci nabavijo 
v gostilni Petra Badovin-
ca na Jugorju. Tam lahko 

poskusijo tudi tekočo vizo 
karampampoli, zamenjajo 
evro za goldinarje, si nale-
pijo na vetrobransko steklo 
avtomobila vinojeto, s katero 
uveljavljajo 50% popust na 
vseh brezplačnih parkiriščih 
SBO, lahko pa poskusijo tudi 
vino metliček, ki vam ga, ker 
je protokolarno vino SBO, 
postrežejo v belih rokavicah. 
Pod pristojnost SBO, kate-
rega predsednik je samoi-
zvoljeni Toni Gašperič, sodi 
tudi Klinika za navajanje na 
odvisnost od olj, ki so jo pred 
dnevi odprli v Drašičih, vino-
rodnem raju pod Gorjanci, 
in brez čakalnih dob deluje 
pod vodstvom primarija 
doktorja Martina Orehovi-
ča. V Ljubljani pa obratuje 
s konzularnimi pasoši že 
od lanskega leta konzulat 
SBO, katerega prvi konzul je 
znani ljubljanski gostilničar 
Jože Pečarič. Načrtujejo pa 
še odpreti ministrstvo za 
penjenje v kleti prideloval-
ca penin Ivana Simoniča v 
Semiču, v Velikem Nerajcu 
pa bo Vera Vardjan, ženska, 
ki je preživela udar strele, 
od jeseni dalje vodila Hišo 
za spočetje, v kateri bodo 
mladi pari  poskušali priti do 
svojih potomcev.
Stavba šole Bistra buča  je v 
sklopu ocenjevanja Turistič-
nega društva Metlika Moja 
dežela lepa in gostoljubna 
prejela zlato in dve srebrni 

priznanji za urejenost. Vino 
bučman je stekleničeno iz 
sodov Toneta Vinopivca – 
Dolca, in sicer gre za kako-
vostno belo vino Belokranjec 
PTP, ime pa je dobilo po ne 
preveč bistrem učencu, in 
je na voljo v majhnih ste-
kleničkah kot spominek, v 

večjih pa za pogasitev naj-
hujše žeje, nikakor pa ne za 
popivanje. Tistim, ki še niso 
dopolnili 18 let, bučmana 
seveda ne bodo prodajali.
Toni Gašperič 

radovica 
bistra buča z bučmanom

Učitelj je brez pedagoške izobrazbe, 
a duhovit in strog.  Šola deluje v 
leseni stavbi, ki je stara več kot 
250 let. Najstarejša »učenka«, 
ki je prestopila šolski prag, je 
dopolnila 90 let. Na koruzi v kotu 
se znajde poreden, neposlušen ali 
nagajiv učenec. Šola ima tudi svoje 
protokolarno vino, imenovano 
bučman. Včasih zapoje tudi palica.

  040 147 798
 bistrabuca@gmail.com
 www.bistrabuca.si

Osnovna šola Bistra buča 
Radovica 32
8330 Metlika

Šola Bistra buča vabi vse tiste, ki želijo spoznati, kako je 
potekal pouk v šestdesetih letih prejšnjega stoletja.

 
Šola je namenjena promociji in spoznavanju Bele krajine na 

hudomušen in zabaven način.

šola bistra buča



informator365

12

začetek 
na kapiteljski njivi
Pot se prične na Kapiteljski 
njivi, arheološkem najdišču, 
ki leži na vrhu hriba Marof, 
med srednjeveškim mestnim 
jedrom in predelom Bršljin. 
Kapiteljska njiva je eno izmed 
največjih prazgodovinskih 
grobišč Evrope, z doslej razi-
skanimi več kot 2.000 grobo-
vi iz prvega tisočletja pred 
našim štetjem. Izkopavanja si 
lahko po predhodnem naroči-
lu v Dolenjskem muzeju tudi 
ogledate. 

mimo kapiteljske cerkve
Jantarna pot se nadaljuje do 
stolnice svetega Nikolaja, 
imenovane tudi Kapiteljska 
cerkev, ki predstavlja eno naj-
starejših, najlepših in najbolj 
prepoznavnih znamenitosti 
Novega mesta. Cerkev krasi 
vrh griča nad starim mestnim 
jedrom in je vidna daleč 
naokoli. Njene posebnosti so 
zanimiva arhitektura, boga-
ta notranjost s Tintorettovo 
oltarno sliko svetega Nikolaja 
ter slavna zgodovina. 

postanek 
v dolenjskem muzeju
V nadaljevanju pot zavije 
mimo Dolenjskega muzeja, 
kjer si lahko ogledate tri raz-
stave o jantarju, se pomudite 
ob drugih muzejskih zbirkah 
ali se udeležite delavnice iz-
delovanja jantarnega nakita. 

finale na glavnem trgu
Pot se zaključi v osrednjem 
delu mesta, na Glavnem trgu, 
ki je svojo značilno obliko do-
bil v drugi polovici 16. stoletja 

ter velja za enega najlepših v 
Sloveniji. Hiše na trgu krasijo 
značilne kamnite arkade z no-
silnimi stebri in ponekod tudi 
atrijska dvorišča. Na osre-
dnjem delu trga stoji Rotovž, 
v bližini pa je marmorni vo-
dnjak z umetelno vklesanimi 
verzi Kettejeve pesmi Na trgu. 
Za še uspešnejši in prijetnejši 
konec poti se lahko sredi trga 
dotaknete velikega jantarne-
ga kamna, ki mu pripisujejo 
magične moči – prinašal naj 
bi srečo in zdravje. Vabljeni 
na pot! 
www.visitnovomesto.si  

Razgibana tematska pot, primerna 
tudi za družinski izlet, vas popelje 
v jantarne zgodbe in novomeško 
zgodovino. V jantarnem letu 2017 
zasnovani urbani sprehod vodi preko 
najbolj prepoznavnih in slikovitih 
točk mesta.  

novomeška jantarna pot
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Vsak turist (in popotnik) se poleg 
občudovanja vsega novega 
obenem izpostavlja določenemu 
tveganju za zdravje, ki ga dolo-
čajo kraj, čas, način in trajanje 
potovanja. Vsako potovanje v ne-
znane in tuje kraje zahteva tako 
dobro psihofizično kot zdravstve-
no pripravljenost. Med slednjo 
prištevamo poleg predhodnega 
posveta (pregleda) pri osebnem 
zdravniku še tako imenovano 
»potovalno lekarno«. To so 
zdravila in materiali, ki jih nese 
popotnik s seboj in s katerimi si v 
kritičnih zdravstvenih trenutkih 
pomaga sam. Vsako zdravilo obe-
nem predstavlja tudi past, ki nas 
na potovanju lahko bolj ali manj 
negativno preseneti. Potovalna 
lekarna mora biti prilagojena 
posamezniku (pomembni so sta-
rost, spol, fizična pripravljenost, 
bolezenska zgodovina), zatorej 
se bo potovalna lekarna za npr. 
nekega kroničnega bolnika z 
zvečanim krvnim tlakom razliko-
vala od tiste za novorojenčka ali 
nosečnico. 
      V tabeli je prikazana osnovna 
lekarna za prvo pomoč v krizni 
situaciji. Vsak turist bo lahko še 
kaj dodal (ali odvzel), smiselno 
je, da se o tem pogovorite s svo-
jim osebnim zdravnikom.
      Potovanja v manj razvite 
države ne glede na celino imajo 
nekatere skupne  lastnosti. V 
deželah, kjer vlada tropsko/sub-
tropsko podnebje, velja opozorilo 
glede pitja vode in uživanja 
hrane. Popotniki lahko pijejo 
samo prekuhano vodo (vreti 
mora 5 minut) oziroma vodo iz 

plastenk z originalnim zapeča-
tenim zamaškom. Hrana naj bo 
dobro prekuhana ali zapečena.
      V primeru driske, kar pomeni 
več kot tri iztrebljanja blata dnev-
no, moramo običajno poseči po 
antibiotiku. Medicinskega oglja v 
tropih NE priporočamo. Zelo po-
membna je riževa dieta. Driska, 
bruhanje pa tudi močno znojenje 
vodijo posledično k dehidraciji 
organizma. Na potovanjih v 
tropskih krajih priporočamo pitje 
tekočine, tudi če še NISMO žejni. 
Najbolje je, če imamo s seboj 
oralno rehidracijsko raztopino, ki 
si jo lahko kupimo že v slovenski 
lekarni. V stiski si jo pripravimo 
sami. Tudi Coca Cola, juha ali 
sadni sokovi so primerni za zdra-
vljenje dehidracije.
      Če driska, slabost in žeja ne 
prenehajo kljub vsem pripo-
ročenim ukrepom, moramo 
obiskati tamkajšnjega zdravnika. 
Priporočam, da se že v Sloveniji 
zavarujete in si pocenite ter olaj-
šate plačilo zdravstvenih storitev 
v tujini. Pred daljšim potovanjem 
obiščite zobozdravnika.
Seveda ne pozabite na zdravila, 
ki jih morate že doma redno je-
mati (kontracepcijske tablete, ta-
blete proti zvečanemu krvnemu 
pritisku, tablete za zdravljenje 
sladkorne bolezni …) in na zah-
tevano protimalarično zaščito 
(tablete in lokalne pripravke). 
Malarija je v tropskih deželah 
nevarna in življenjsko ogrožajoča 
bolezen. Ne sprenevedajte se in 
nikar ne recite NE preventivi, če 
je le ta za določeno deželo pred-
pisana. Pameten popotnik bo 

imel v svoji »lekarni« tudi nekaj 
sanitetenega materiala, kremo 
za sončenje (z visokim zaščitnim 
anti UVA in anti UVB faktorjem), 
kondome, tampone, spiralo proti 
komarjem.
      Vsa zdravila imejte pri sebi 
kot osebno prtljago v potniški 
kabini, razen ostrih predme-
tov. Za brezskrbno prenašanje 
določenih zdravil potrebujete 
tudi zdravnikovo poročilo o 
bolezni in diagnozo (npr. pri 
injekcijah proti alergiji za čebelji 
pik) in tudi sicer priporočam, 
da kroničnim bolnikom osebni 
zdravnik napiše kratko poročilo 
o bolezni (z latinsko diagnozo) 
ter o zdravilih, ki jih bolnik redno 
prejema. Ob obisku zdravnika 
v »daljnih« krajih boste olajšali 
težave s sporazumevanjem sebi 
in tamkajšnjemu zdravniku.
      Zdravila, ki jih potrebujete za 
potovanje, si morate kupiti sami 
s predhodnim zdravnikovim 
(»belim«) receptom, saj sistem 
slovenskega zdravstvenega 
zavarovanja tovrstnih stroškov 
ne krije.
      Jet lag – kaj je to? S tujko mu 
pravimo »cirkadiana disritmi-
ja« in se pojavi pri potovanju 
z letalom vzdolž več kot dveh 
časovnih pasov zaradi hitro 
spremenjenega časa (dan/noč) 
glede na tistega, na katerega smo 
bili navajeni doma. Človekova 

»notranja ura« spanca in budno-
sti se začasno poruši, s tem se 
spremeni izločanje melatonina. 
To ni bolezen, lahko pa močno 
obremenjuje določene popotnike 
in jim poslabša kvaliteto bivanja 
na poti (posebno zaradi zaspano-
sti in nezbranosti, če bodo npr. 
na potovanju vozili) v prvih dneh 
potovanja. Več težav povzroča 
organizmu prilagajanje »novemu 
času« pri potovanju na vzhod kot 
na zahod. Traja nekaj dni in se 
od posameznika do posameznika 
razlikuje (pravimo, da se telo pri-
lagaja na normalo »po en dan« 
za vsako novo časovno cono). 
Ob prihodu poskušajte čim bolj 
slediti življenju po »tamkajšnjem 
času«, hranite se in pojdite spat 
po »novi uri«, izpostavljajte se 
dnevni svetlobi.
      Poudarjam: pred odhodom 
se posvetujte s svojim osebnim 
zdravnikom in z osebo, ki je prav-
kar prispela in dežele, kamor se 
vi odpravljate. Velikokrat boste 
prav od popotnikov izvedeli 
najbolj natančne informacije o 
tuji deželi.
      Potovanje naj vam bo v 
užitek, umiritev in srečo, ne pa v 
breme in hitenje. Pa srečno pot 
tja in nazaj!
Mojca Miholič, dr.med., speci-
alistka druž.med. 

Slovenci radi potujemo in radovedno 
spoznavamo tuje kraje, kulture 
in običaje. Nekateri potujejo 
raje organizirano, s turističnim 
vodenjem, nemalo pa se jih podaja 
v svet v lastni »organizaciji«. Še  
preden natančneje načrtujemo 
potovanje, moramo vedeti, kako in 
na kakšen način bomo potovali.                                              

nasveti za primerno pripravo 
pred dopustom/potovanjem

1. sanitetni material
    povoji
    hansaplast
    plastični šivi
    komprese
    elastični povoj
    pestovalna ruta

2. »fini« pripomočki
ostre škarje, pinceta
varnostne sponke
ščipalnik za nohte
termometer
ušesni čep
injekcijska igla in brizgalka

3. pripomočki za higieno    
    in bivanje

repelent proti komarjem
krema za sončenje 
antiseptično čistilo za kožo
mreža proti komarjem 
sterilizator za vodo 
(če imate dojenčka) 
kondomi

4. zdravila
tablete proti malariji 
po potrebi ali predpisu
antibiotik proti driski
tablete proti bolečinam 
(paracetamol in nesteroidni 
  antirevmatik)
antibiotik »širokega 
spektra« (penicilin)
antihistaminik 
(proti alergiji)
antacid (proti zvečani 
želodčni kislini)
tablete proti bruhanju
tablete proti krčem
uspavalo
vsa zdravila, ki jih redno 
jemljete že doma
prašek za rehidracijo
antibiotična krema

*delno povzeto po 
health&travel, aventis pasteur msd

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

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

NOVI
CITROËN C3
EDINSTVEN KOT SI TI.

Izbiraj med 36 barvnimi kombinacijami. SPOZNAJ GA V ŽIVO

KONCESIONAR

citroen.si
 Povprečna poraba goriva: 3,2−4,9  l/100 km, emisije CO2: 83–113 g/km, emisijska stopnja EURO 6, specifične emisije dušikovih oksidov: 0,0078−0,0332 (NOx). Pri dizelskih motorjih je vrednost 
specifične emisije trdih delcev 0,00008–0,00203 g/km, število trdnih delcev pa 0,01–20,7x1011. 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.

AC VIDIC

  041 729 740
 info@bmwservis.si
 www.bmwservis.si

AGP cars 
Gregor Palčič s.p. 
Ljubljanska cesta 32
8000 Novo mesto 

specializiran nepooblaščen
servis za vozila bmw

v primeru nenadnih okvar se odzovemo tudi ob najbolj 
neugodnih urah, vikendih in praznikih.

- servisne storitve -
- diagnostika s testerjem -

- popravila avtomatskih menjalnikov -
- polnenje in servisiranje 

avtomobilskih klimatskih naprav -
 - zamenjava avtostekel -

pon-čet: 8:00-17:00, pet: 8:00-13:00

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

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

•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...

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

darilni bon kompasa novo mesto 
je lahko vsestransko uporaben za:

podarite

odlične cene letalskih vozovnic in hotelskih 
rezervacij po vsem svetu

prodaja poletnih aranžmajev vseh agencij
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razvedrilo
sudoku/pobarvanka
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 07 356 78 30
 051 324 521
 frankovic2@siol.net
 www.frankovic.si

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

  koristi za naše stranke:
• urejene knjigovodske listine
• priprava pogodb, aktov, dopisov
• priprava medletnih bilanc 
• priprava vlog za kredite in razpise za podjetja
  in fizične osebe
• vodenje tujih podružnic 
• izvajamo davčno nevtralne prenose 
• brezpapirno poslovanje - razdalja ni ovira

zaupajte računovodstvo strokovnjakom

strokovnost 
20 let izkušenj

vrhunska 
tehnologija

kompetentnost 
osebni pristop

kvaliteta
 poslovanja

 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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