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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 7. številka brezplačne regijske 
revije Informator365, kjer boste našli 
informacije, koristne nasvete, strokovne članke 
in predstavitve podjetij iz vaše regije. 
Informator365 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 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 PREDŠOLSKIH OTROK 
ZA ŠOLSKO LETO 2018/19

Mesec odprtih vrat do 31. marca 2018
po dogovoru med 9.00 in 15.00

Delujemo po metodi Montessori 
Za tiste starše, ki želijo pripraviti otroka na življenje

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.

ansambel andreja bajuka
Glasba za

 vse
priložnosti

Andrej Bajuk s.p.
Radovica 1g
8330 Metlika

oš brihtna glava Šola kot nekoč

Na Radovici, ki je oddaljena od Metlike le šest kilometrov, deluje najza-
bavnejša šola v Sloveniji. V razredu, ki je opremljen po vzoru učilnic iz 
petdesetih let prejšnjega stoletja, vas stroga učiteljica seznani z Belo kra-
jino na duhovit in zabaven način. Za petinštirideset minut, kolikor traja 
učna ura, med katero kdaj pa kdaj zapoje tudi palica, podoživite čas, ko 
ste pred leti gulili šolske klopi, mladi pa spoznajo, kako je bilo nekdaj 
obiskovati »učilno zidano«. Vrata osnovne šole na Radovici so odprta 
vse dni v letu, za učno uro se je treba vnaprej napovedati, do nje pa se 
boste lahko pripeljali s še tako velikim avtobusom. Številni upokojenci, 
osnovnošolci, srednješolci, študentje, udeleženci obletnic valet in ma-
tur, skratka: obiskovalci Bele krajine vključijo v svoje programe ogleda 
deželice med Gorjanci in Kolpo tudi uro pouka v Osnovni šoli BRIHTNA 
GLAVA v Radovici. In ni jim žal. Po predhodnem dogovoru vam pripra-
vimo še šolsko malico (ržen kruh in jabolko). Učno uro uprizorimo še v 
hrvaškem, nemškem, angleškem in italijanskem jeziku. Učno uro izve-
demo tudi na vaši lokaciji.

 031 366 378
 bajuk.andrej@gmail.com
 www.andrejbajuk.com
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Vabljeni v Poljansko dolino ob 
Kolpi. Na mogočnem kraškem 
pomolu nad reko Kolpo kraljuje 
Stari trg, slikovit trg,v katerem 
je bila že leta 1248 ustanovljena 
župnija. Ogleda vredna cerkev 
sv. Jožefa se dviga nad trgom in 
jo popotnik uzre že od daleč. Ob 
osrednji trški ulici se nizajo zna-
čilne trgovske hiše z bogatimi 
kamnitimi portali, ki pričajo o 
nekdanjih trgovskih družinah. 
Ob smeri proti Deskovi vasi se 
lahko sprehodite po kalvariji 
mimo 12 kapel do cerkve sv. 
Andreja. V vasi deluje folklorna 
skupina, ki ohranja tamkajšnjo 
kulturno dediščino in večkrat 
letno nastopi tako na lokalnih 
kot mednarodnih prireditvah. 

Iz Starega trga se po strmi 
cesti spustite dvesto metrov 
nižje do reke Kolpe. Ravno tu se 
pri vsi Prelesje pričenja Krajin-
ski park Kolpa, ki poteka vse do 
Fučkovcev v Beli krajini. Reka 
Kolpa je najtoplejša in ena naj-
čistejših slovenskih rek. Izjemno 
bogati flora in favna se prepleta-
ta s kulturno dediščino in skupaj 
ustvarjajo svojevrstno kulturno 
krajino. V poletnih časih reka 
vabi na kopanje, čolnarjenje in 
plavanje, v vseh ostalih mese-
cih pa tudi na pohodništvo in 
kolesarjenje. 

Najjužnejša slovenska pešpot 
je razgibana pot med Radenci 
ob Kolpi in vasjo Damelj, ki je 
dolga 11 km. Pot lahko pričnete 
ali v Radencih pri kapelici ali v 
Damlju in greste ob toku nav-
zgor. V obeh vaseh sta urejeni 
parkirišči, po poti pa vas vodijo 
označbe na terenu. Zanimivosti 
so označene z razlagalnimi ta-
blami. Pot je dolga 3 ure hoje in 
ni zahtevna, saj poteka večino-
ma po travnikih in gozdovih ob 
samem bregu reke Kolpe. 

Če pričnete pot v Radencih, 
je vredno obiskati cerkvico sv. 
Marije Magdalene ali kamp in 
glamping, kjer si lahko izposo-

dite čoln in naročite osvežilno 
pijačo. Vas premore tudi center 
šolskih in obšolskih dejavnosti. 
Pot nadaljujete v smeri toka reke 
mimo kapelice preko travnikov 
in vse ob reki Kolpi. Zaustavite 
se pri izviru Trpotec, ki velja za 
vodo večne mladosti. Neposre-
dno ob reki pridete po približno 
uri in pol hoje do vasi Breg, ki 
ima le dve hišni številki. V majh-
ni vasici le z nekaj hišami obra-
tuje starinski mlin na reki Kolpi, 
imenovan 'Breška malenica', ki 
občasno še vedno deluje. Gospo-
dar Ivan Špehar s ponosom pove 
o načinu delovanja mlina, ki 
ima le še eno vodno kolo, včasih 
pa je premogel kar tri.
Nedaleč stran se nahaja jama 
Kobiljača, ki s 346 metri rovov 
velja za eno najdaljših belo-
kranjskih jam. Samostojno 
si lahko ogledate le vhodni 
rov jame, ostale dele pa le v 
varnem spremstvu jamarjev. Pot 
se nadaljuje do Francoskega 
kamna in naprej do vasi Kot pri 
Damlju. Vas velja za najjužnejšo 
slovensko vas in tam se boste 
lahko slikali na najjužnejši točki 
Slovenije. Zaključek poti je v 
vasi Damelj, ki je tudi najvišja 
točka (217 m). Tu sta prostor za 
kampiranje, turistična kmetija, 
na kopališču v poletnih mese-
cih pa deluje tudi majhen bar, 
imenovan 'Žeja'. 

Pohod po najjužnejši sloven-
ski pešpoti je vsakoletno orga-
niziran prvo nedeljo po 1. maju. 
V letu 2018 bo to 6. maja, pohod 
pa se prične v Radencih ob 
10.00 uri. Udeleženci so deležni 
pristne belokranjske odprtosti in 
kulinaričnih dobrot. 
RIC Bela krajina   

Tik ob reki Kolpi se vije slikovita 
najjužnejša slovenska pešpot, ki vas 
popelje od vasi Radenci ob Kolpi pa 
vse do Damlja. 

po najjužnejši 
slovenski pešpoti
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Razmišljam o nasadu ma-
lin. Kaj moram vedeti?
Malina je rastlina zmernih 
temperatur, ki naj poleti ne 
bi bile previsoke, pozimi pa 
naj ne bi padle pod –20 °C. 
Primerne so sončne, južne, 
jugozahodne in jugovzhodne 
lege. Zaželene so zračne do 
zmerno vetrovne lege zaradi 
velike občutljivosti malin na 
bolezni poganjkov in plodov, 
ki nastanejo predvsem zaradi 
visoke vlage znotraj grma. 

Zahteva lahka, do srednje 
težka, globoka in zračna tla, 
bogata s humusom ter hranili. 
Zemljo moramo dobro pogno-
jiti. Zaželeno je gnojenje z do-
bro preperelim hlevskim gno-
jem ali njegovimi nadomestki. 
Glede na založenost tal je 
potrebno tudi dognojevanje 
z mineralnimi gnojili, pred-
vsem s kalijem in fosforjem.
Nasade na lažjih tleh je nujno 
namakati. Najbolj razširjeno 
in za naše klimatske razmere 
najbolj primerno je gojenje v 
vrsti ob žični opori. Razmak 
med rastlinami naj bo 50 do 
100 centimetrov v vrsti in 2 do 
3 metra med vrstami.

Pri sajenju malini običajno 
namenimo rob vrta. Glede 
na to, da ima malina zelo 
razširjen koreninski sistem, 
moramo poskrbeti za sprotno 
uničevanje poganjkov, sicer 
imamo zelo hitro cel vrt prera-
ščen z malinami.

Otroci imajo radi ribez. Lah-
ko izvem kaj več o njem?
Otroci imajo prav. Ribez je ne-
verjetno zdrav. Črni, rdeči in 
beli ribez pa so na žalost med 

sadnimi vrstami po krivici 
med najbolj zapostavljenimi.

V večjem delu Slovenije 
imamo za ribez zelo ugodne 
rastne razmere. Na njego-
vo rast in razvoj imajo zelo 
velik vpliv tip tal, nadmorska 
višina in lega. Potrebuje dolgo 
in hladno obdobje zimskega 
mirovanja ter blago kisla do 
nevtralna, globoka in dobro 
prehranjena tla. Potrebuje 
tudi srednje veliko fosforja in 
veliko kalija. 

Z ribezovimi grmi imamo 
največ dela spomladi ob rezi 
in v času obiranja. Rez je zelo 
preprosta, saj grme reže-
mo tako, da le odstranimo 
poškodovane in polomljene 
veje ter veje, starejše od treh 
let. Prikrajšujemo jih le pri 
rdečem ribezu, kosmulji in 
križancih. 

Kje dobro uspeva 
kosmulja?
Kosmulja ima globok korenin-
ski sistem, zato bolje prenaša 
sušo kot črni ribez in malina. 
Najboljši možni razvoj doseže 
le pri ustrezni vlagi zraka in 
tal. Veliko škodo na rastlinah 
in pridelku običajno povzro-
čajo sončni ožigi. Kosmulja 
dobro uspeva v globokih in 
bogatih humusnih, zmerno 
vlažnih tleh.

Čedalje popularnejša je 
ameriška borovnica. Nam 
lahko poveste kaj več o njej?
Glede tal so ameriške bo-
rovnice precej zahtevne. Za 
normalno rast potrebujejo 
zelo kisla, rahla, in enako-
merno vlažna tla, bogata s 
humusom. Najbolj jim ustreza 

kislost med 3,5 do 5,2 pH. V 
okolju, kjer ni ustreznih kislih 
tal, priporočamo sajenje 
borovnic na grebenih (kot 
rododendrone) ali v jarkih, 
obdanih s folijo, oziroma 
v večjih posodah, kjer jim 
lahko ustvarimo ustrezne 
rastne pogoje. Vsak grm mora 
imeti približno 2 m2 rastnega 
prostora. Zemljo okoli grma 
prekrijemo z zastirko iz boro-
vih ali smrekovih iglic, lubja 
ali žaganja iglavcev, s čimer 
zaščitimo plitev korenin-
ski sistem pred izsušitvijo, 
hkrati pa preprečimo rast 
plevelov. Ameriške borovnice 
vzgajamo podobno kot črni 
ribez. Skrbimo, da zamenju-
jemo izrojene veje z novimi, 
mladimi. Premočne enoletne 
poganjke lahko nekoliko 
prikrajšamo. Ker cvetijo dokaj 
pozno (konec maja), skoraj ni 

nevarnosti za spomladansko 
pozebo cvetja. 

Kdaj je najbolj primeren 
čas za prvo škropljenje v 
sadovnjaku?
Celo zimo lahko poškropimo 
sadna drevesa s katerim koli 
bakrenim pripravkom. Čas 
imamo do konca marca, ozi-
roma 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 bresko-
va kodravost, jablanov in hru-
šev škrlup in mnoge druge.
Nenad Mangotič, univ. dipl. 
ing. kmetijstva 

Leto 2018 se je čudno začelo. 
Po januarski pomladi nas je šele 
v februarju presenetila  zima. 
Toda prava pomlad bo vseeno 
prišla. Kot ponavadi zastavimo par 
vprašanj o delih na vrtu, ki so sedaj 
najbolj pogosta. 

nasveti za vrtičkarje

 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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 02 790 15 60
 031 733 637
 0043 664 46 46 280
 office@kogler-vieh.at

Kogler Franz A. d.o.o.
Parmova ulica 53
1000 Ljubljana

odkupujemo debele krave, bike 
in telice – pri vas doma.

Z C  P L E T E R J E  –  D R AV S KO  P O L J E

Plačilo na vaš bančni račun v 2 dneh.
 Naročila sprejemamo vsak dan.

Brezplačni transport po celi Sloveniji.

Doplačilo za EKO krave: + 0,30 EUR na dnevno ceno

brezplačni 
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

 059 010 290
 030 653 209
 sln@hansa-flex.si
 www.hansa-flex.com

Hansa-Flex-Nova d.o.o.
PE Novo Mesto
Markljeva ulica 2
8000 Novo mesto 

eden izmed vodilnih ponudnikov rešitev za hidravlične sisteme

• hidravlika • pnevmatika
• industrijske cevi

  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
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Neredko nastane tudi krat-
kotrajna izguba občutka za 
okus in voh. Nekateri pričnejo 
močneje kašljati, občutijo 
dušenje, bronhialna astma 
se lahko poslabša in morda 
bo potrebno v tem času celo 
povišati dnevno dozo zdravila 
proti astmi. So vam našteti 
bolezenski znaki kaj znani?

Seveda! Saj to je seneni na-
hod, ki mu pravilneje pravimo 
tudi sezonski alergijski rinitis 
in NI zgolj posledica alergije 
na seno, kot bi si lahko kdo 
mislil. Povzroča ga alergija 
na pelod (cvetni prah), ki je v 
zraku med cvetenjem rastlin. 
Alergija najbolj prizadene 
zgornja dihala (nos, sinuse, 
žrelo) in oči. Pojavnost sene-
nega nahoda je največja med 
pomladnimi in poletnimi me-
seci, saj smo prav v teh dneh 
leta ljudje veliko na prostem. 
Časovna napoved bolezni in 
trajanje pri posamezniku je 
zatorej odvisna od tega, na 
kakšen (kateri) cvetni prah 
je oseba alergična, kolikšna 
je količina cvetnega prahu 
v kubičnem metru zraka in 
kakšne so trenutne vremen-
ske razmere. Na sproščanje 
in količino cvetnega prahu 
vplivajo veter, dež in sončna 
pripeka. Rastline sproščajo 
cvetni prah že zgodaj zjutraj. 
V sončnem vremenu se odpre 
več cvetov, zato količina pelo-
da v zraku narašča. Najvišja 
koncentracija cvetnega prahu 

v zraku je zgodaj zvečer. Ob 
vetrovnem, vlažnem vremenu 
se pelod zlahka razširja v oko-
lico. Pravo olajšanje prinesejo 
šele dežne kaplje.

Bolezenski znaki so zelo 
podobni navadnemu prehla-
du. Veliko vlogo igra bolnikov 
imunski sistem, ki se v tem 
primeru prekomerno odziva 
na sicer popolnoma neško-
dljive snovi iz okolja, to je na 
cvetni prah. Celice v nosni, 
ustno-žrelni in očesni slu-
znici pridejo v stik s cvetnim 
prahom. Telo »misli«, da je 
cvetni prah škodljiv, in prične 
izdelovati protitelesa (imuno-
globuline E oz. IgE), ki »napa-
dejo« cvetni prah. Te reakcije 
vodijo k sproščanju snovi 
HISTAMIN in tako posledič-
no nastanejo že prej našteti 
bolezenski znaki. Kajenje in 
vdihovanje izpušnih plinov 
še dodatno poslabša bolezen. 
Seneni nahod se pogosto  
prvič izrazi v najstniških letih 
in raziskave kažejo, da se 
lahko z leti preobčutljivost za 
cvetni prah zmanjša. Osebni 
zdravnik bo najverjetneje 
že na podlagi vašega opisa 
težav brez posebnih preiskav 
pomislil na seneni nahod. 
Bodite natančni pri časovnem 
opredeljevanju svoje bolezni 
(predvsem mislim na mesece 
in tudi dele dneva, ko imate 
najhujše težave). Občasno 
pa je potrebno za natančno 
diagnozo opraviti še kožne 

teste (na kožo vbodejo majh-
no količino »sumljive« snovi, 
alergena, in nato pregledajo 
količino krvnih protite-
les proti le-temu) in krvni 
test  za določitev  protiteles 
proti določenemu alergenu. 
Zdravljenje senenega nahoda 
naj se prične z izogibanjem 
vdihavanja cvetnega prahu. 
Med največjo dnevno koncen-
tracijo peloda ostanite raje 
v zaprtem prostoru. Danda-
nes lahko dobite obvestila o 
koncentraciji cvetnega prahu 
v slovenskih krajih že pre-
ko spletnih strani in preko 
drugih medijev. Zaprite vrata 
in okna (tudi v avtomobilu), 
posebno ob lepem vremenu. 
Stanovanje zračite zgodaj 
zjutraj. V mestu je največ 
peloda zvečer. Ne nabirajte 
cvetja in ga ne dajajte v vazo. 
V kritičnem času preživljajte 
dopust v višjih legah in ob 
morju, kjer je manj peloda.

Zdravnik vas bo zdravil sto-
penjsko, glede na težavnost 
bolezni.

Pomembno vlogo imajo 
zdravila ANTIHISTAMINIKI. 
Nekatere si lahko kupite v 
lekarni brez zdravnikovega 
recepta. Antihistaminiki 
lahko povzročajo zaspanost. 
LOKALNE, NOSNE SPREJE, 
ki vsebujejo steroid, lahko 
pričnete uporabljati že malce 
pred sezono škodljivega pelo-
da. Zanje potrebujete zdravni-

kov recept. Če so vaše težave 
zelo dolgotrajne in nadležne, 
do sedaj predpisana zdravila 
pa vam niso omilila bole-
zni, vam bo osebni zdravnik 
priporočal obisk specialista, 
alergologa in morda bo po-
trebna t.i. IMUNOTERAPIJA. 
Mnogi med vami prisegate na 
akupunkturo, homeopatijo 
in ostale komplementarne 
metode zdravljenja. Med 
nosečnostjo se lahko pri 
ženskah, ki so že prej imele 
težave s senenim nahodom, 
le ta poslabša, ni pa nujno. V 
splošnem se mora nosečnica 
izogibati zdravil, oziroma jih 
jemati v najnižji dozi, ki je še 
učinkovita za preprečevanje 
bolezenskih znakov. Vedite, 
da je seneni nahod bolj nadle-
žna kot nevarna bolezen in 
zaradi tega si nikar ne omejuj-
te življenja v smislu druženja 
na prostem ali izogibanja 
športni aktivnosti. Opazujte 
se in pozorno spremljajte mo-
rebitna poslabšanja bolezni. 
Še preden se pričnejo težave s 
senenim nahodom (običajno 
jih ima bolnik vsako leto ob 
istem času), se posvetujte s 
svojim osebnim zdravnikom, 
ki vam bo predpisal ustrezna 
zdravila.
Mojca Miholič, dr.med., 
specialistka druž.med. 

Ob pogledu skozi okno in 
prisluškovanju jutranjega ptičjega 
petja nam je vsem jasno, da prihaja 
pomlad v našo deželo, obenem 
pa skoraj petina Slovencev prične 
kihati, si iz nosu briše vodeni nahod, 
omenja zamašeni nos, toži zaradi 
pekočih in rdečih očesnih veznic ter 
se pritožuje zaradi srbenja v ustih, 
žrelu, nosu in ušesih.         

seneni nahod
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 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

pokličite 
za termin

brez 
napotnice 

brezplačno 
preverite 

sluh 

slušni aparati
na naročilnico

Kako pogoste so težave s 
sluhom?
Naglušnost je zelo pogosta 
težava. Eden od šestih ljudi po 
vsem svetu se sooča z določeno 
stopnjo izgube sluha, kar vpliva 
na poslabšanje kakovosti njego-
vega življenja. Posledica slabega 
sluha ni le slabše razumevanje. 
Če ob naglušnosti ne ukrepamo, 
se posledice lahko kažejo tudi 
v razvoju drugih bolezni (na 
primer demenca), ki onemogo-
čajo normalno komuniciranje z 
okolico in s tem dodatno bistve-
no znižajo kakovost življenja. 
Najpogostejši razlog za nastanek 
naglušnosti sluha je staranje. 
Zaradi negativnih vplivov hrupa 
število naglušnih narašča tudi 
pri nižji starosti. Tretji razlog za 
nastanek težav s sluhom pa so 
nekatere bolezni.

Kako prepoznamo težave s 
sluhom?
Ko govorimo o naglušnosti, 
večinoma govorimo o okvari, ki 
se razvija zelo počasi. Posledica 
počasnega razvoja naglušnosti 
je, da naglušne osebe tega ve-
likokrat sploh ne opazijo same. 
Svojih težav s sluhom se zavedo 
šele takrat, ko jih na to opozorijo 
družinski člani ali prijatelji ali 
ko jih slabši sluh začne ovirati v 
vsakdanjem življenju.

Kdaj je čas, da preverimo 
sluh?
Ko opazite spodaj naštete znake:
• Pri pogovoru večkrat krivite 
druge, da govorijo tiho, saj ne 
slišite, kaj vam govorijo. Večkrat 
jih morate prositi, da ponovijo 
izgovorjeno.
• Velikokrat se zgodi, da ne razu-
mete pogovora ali pa ga razu-
mete drugače kot ostali. Težave 
s sluhom se največkrat poka-

žejo kot nezmožnost slišanja 
nekaterih zvokov ali kot mešanje 
nekaterih zvokov. Stavek slišite, 
vendar ga ne razumete.
• Vaši bližnji vas večkrat opozo-
rijo, da utišajte TV sprejemnik, 
vi pa menite, da je primerno 
glasen.
• Ne slišite zvonjenja telefona ali 
pa slabo slišite sogovornika med 
pogovorom.
• V ušesih vam piska, žvižga ali 
šumi.
• Imate občasne motnje ravno-
težja.

Kdaj se odločiti za slušni 
aparat?
Kdaj je pravi čas, da se odločite 
za slušni aparat, je eno izmed 
težjih vprašanj, sploh če ne 
veste, kje in kako dobiti odgovo-
re. V glavi se vam poraja veliko 
vprašanj, kot na primer: »Ali 
sploh slabo slišim? Kako ugoto-
vim, da slabo slišim? Ali je bolje, 
da počakam ali se čim hitreje 
odločim za slušni pripomoček?« 
Če ne veste, kako slišite,
in ste v dvomih glede svojega 
sluha ali pa bi se samo iz rado-
vednosti radi prepričali, kakšen 
je vaš sluh, vam predlagam, da 
obiščete najbližji slušni center 
AUDIO BM in sluh brezplačno 
in brez napotnice preverite. Če 
je prisotno slabo razumevanje 
vaših sogovornikov in če je 
TV sprejemnik naravnan na 
povečano glasnost, vsekakor ne 
oklevajte več.

Na kaj moramo paziti pri 
izbiri?
V zadnjih letih področje slušnih 
aparatov doživlja preporod. 
Veliko je novosti, ki so znatno 
izboljšale doslej poznano delova-
nje slušnih aparatov, popravile 
uporabniško izkušnjo in s tem 

povečale zadovoljstvo uporab-
nikov. V poplavi informacij, ki 
prihajajo do nas z vseh strani, 
pa je vse težje izluščiti bistvo. 
Nekatere informacije ali ponud-
be so celo zavajajoče. Mnogim 
medijem v boju za zaslužek ni 
mar za zaščito ljudi in obja-
vijo dobesedno vse, četudi se 
zavedajo, da ni korektno. Vse za 
denar. Kako naj verjamemo ogla-
su, ki nam obljublja povrnitev 
sluha? Vsak dan eno tabletko, pa 
bo. Ali informacijam o »revolu-
cionarnem« ojačevalcu zvoka, 
ki vam ga prodajalec predstavlja 
po TV ali časopisnem oglasu, ter 
pošlje kar po pošti. Vse to brez 
ustrezne diagnostike, izdelave 
in prilagoditev po meri. Upora-
ba lahko vodi do nepopravljive 
škode, vsekakor pa je izgubljen 
vsak evro, ki ga namenimo za 
tovrsten nakup. Nasvet: zaupajte 
strokovnjakom, ki se resno 
ukvarjajo s področji, ki jih oskr-

ba s slušnimi aparati zahteva. 
To so zdravniki specialisti ORL, 
slušni akustiki in defektologi.

Kakšne so koristi uporabe 
slušnih aparatov?
S slušnim aparatom si ne izbolj-
šate kakovosti življenja le v tem 
trenutku, torej danes, temveč 
boste poskrbeli za prihodnost, 
da se boste lahko tudi čez 
desetletje normalno vključevali 
v pogovore, debate, poslušali, 
slišali in razumeli tisto, kar vam 
je najljubše in vas osrečuje, zato 
kar pogumno. Večini uporabni-
kov slušnih aparatov se izboljša 
družbeno življenje. Uporaba je 
povezana z zmanjšanjem jeze, 
frustracij, paranoje in splošnim 
izboljšanjem čustvene stabilno-
sti. Torej, veliko lahko pridobite, 
če se pravilno odločite, spet ve-
liko lahko izgubite, če ne boste 
ukrepali.
Franci Urankar, Audio BM 

o naglušnosti

O naglušnosti in slušnih aparatih 
smo se pogovarjali s Francijem 
Urankarjem, direktorjem podjetja 
AUDIO BM, ki ima v Sloveniji 12 
slušnih centrov, čeprav vstopa šele v 
peto leto svojega delovanja.
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Z laserjem spremenimo 
strukturo vezivnega tkiva in 
s tem ojačamo mišice mede-
ničnega dna:
- udobna rešitev za blago do 
zmerno uhajanje urina 
- ojača sečnico in prvo stran 
mehurja brez zarez
- neboleče – brez omrtvičenja
- ambulantni poseg: hitro in 
enostavno
- visok odstotek uspeha in 
zadovoljstvo bolnic.

Kako z laserjem ozdravimo 
nadležno uhajanje urina?
Razpolagamo z lasersko 
metodo IncontiLase, ki je 
inovativna, edinstvena ter pa-
tentno zaščitena neinvazivna 
laserska terapija za uhajanje 
urina (inkontinenco).
Temelji na svetlobno-to-
plotnem učinku laserja, ki 
povzroči zožitev in skrčitev 
nožnice ter povečanje napeto-
sti v sprednjem delu mehur-
ja. Terapija je primerna pri 
zmerni in lahki obliki urinske 
inkontinence. Take težave ima 
30 % žensk, ki so rodile.
Študije so pokazale, da je 
učinkovita, enostavna in 
varna procedura. 

Kako deluje poseg?
Poseg temelji na precizno 
kontroliranem lasersko 
povzročenem termičnem 
učinku na sluznično tkivo v 
področju sečničnega ustja in 
na sprednji steni nožnice, kar 
povzroči spremembo tkiva, ki 
pridobi normalno čvrstost in 
s tem tudi normalno funkcijo 
pri zadrževanju urina.
Laser, ki ga uporabljamo, je 
prilagojen za tkivo nožnice in 

notranje medenične ovojnice.  
Zato je poseg neboleč.

Koliko terapij potrebujem?
Pri veliki večini pacientk 
z lahko do zmerno stresno 
inkontinenco, ki so bile vklju-
čene v študijo, so ugotovili, 
da je dovolj ena terapija za 
olajšanje simptomov. Če je 
potrebno, se lahko terapija 
ponovi čez en mesec. 

Kakšne priprave na poseg 
so potrebne?
Pred posegom niso potreb-
ne priprave in po njem ni 
potrebno dodatnih ukrepov. 
Takoj po posegu, ki mine brez 
bolečin, se lahko vrnete k 
vsakdanjim opravilom. Vse 
to se opravi  brez kakršne 
koli zareze, odstranjevanja 
tkiva ali šivov. Ozdravitev je 
izredno hitra.
Torej če boste želele, vas v 
Kirurškem centru Avelana 
pričakujeta dve prijazni 
ginekologinji, ki vam v 
odmaknjenem idiličnem 
Otočcu s svojimi izkušnjami 
in z najnovejšimi metodami 
odpravita neprijetno težavo. 
Nihče v vaši bližini ne bo niti 
slutil, da ste bili na posegu.
Kirurški center Avelana 

uhajanje urina lahko 
zdravimo z laserjem

Skoraj vsaka tretja ženska, ki je 
rodila, ima težave z občasnim 
uhajanje urina. Za manjše težave 
obstaja inovativna in neinvazivna 
laserska terapija, ki omogoča 
neboleč in učinkovit poseg brez 
kirurškega noža.

 07 307 51 07
 www.avelana.si
 avelana.pisarna@gmail.com

Avelana
Kirurški center Otočec
Šolska cesta 12
8222 Otočec

Kirurški center Avelana
vedno korak pred drugimi
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• žilna kirurgija
• ortopedija
• proktologija
• ginekologija
• otorinolaringologija
• plastična kirurgija
• dermatologija
• protibolečinska 
   ambulanta
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Sodoben potrošnik v borbi 
s časom pogosto izbira le s 
pogledom na sprednjo stran 
izdelka, torej na embalažo, 
ki je pravzaprav v veliki meri 
oglasni prostor izdelka, manj 
pogosto pa preveri sestavine 
in hranilno tabelo. Razumlji-
vo? Da. Priporočljivo? Ne, saj 
potrošnika pogled na slike 
na embalaži in ime izdelka 
lahko pogosto privedeta do 
napačnih sklepov o sestavi 
živila. 

Zavedati se moramo, da 
je prednja stran embalaže, 
ki jo kupci najprej opazijo, 
učinkovito oglasno mesto 
proizvajalca o izdelku. 
Oglasi pa, kot kaže praksa, 
izdelke pogosto predstavljajo 
enostransko. V kolikor želite 
prejeti pravo sliko o izdelku, 
embalažo obrnite in preveri-
te hranilno tabelo ter seznam 
sestavin, bližnjic ni. Glede 
na pestro izbiro prehran-
skih izdelkov na trgovskih 
policah, med katerimi niso 
vsi priporočljivi za pogosto 
uživanje, je za potrošnike 
pomembno, da znajo infor-
mirano izbrati.

veliko sadja na sliki na 
embalaži, minimalno 
v embalaži 
V zimskih mesecih, ko 
je manj svežega sadja in 
zelenjave, potrošniki v želji 
po zdravi, uravnoteženi in 
tudi vitaminov polni hrani 
še pogosteje posegamo po ži-
vilih, ki nas vabijo k nakupu 
s slikami sadja na embalaži. 
Embalaža je prvi stik potro-
šnika z izdelkom, ki sporoča, 
kaj vsebuje. Če torej na njej 
vidimo veliko sadja, upravi-
čeno pričakujemo, da ga bo 
izdelek tudi zares vseboval. 
A to vedno ne drži!
            

»light« izdelki niso 
vedno lahki 
Ste si mogoče zadali zaoblju-
bo, da boste malo bolj »pazili 
na izbiro živil«? Vsekakor 
je odločitev za bolj zdrav in 
uravnotežen način prehra-
njevanja dobrodošla, a tudi 
tu brez branja deklaracij ne 
bo šlo. Embalažo moramo 
obrniti ter prebrati deklara-
cijo: seznam sestavin (pove, 
katere sestavine so v izdel-
ku) in hranilno tabelo, ki 
pove, kolikšna je energijska 
vrednost in koliko je hranil 
(maščob, sladkorja, beljako-
vin in soli) v izdelku.

čokolada ali le 
njen nadomestek?
Velikonočni in novoletni pra-
zniki poskrbijo, da so police 
polne sezonskih izdelkov, 
med njimi tudi predvsem med 
otroci priljubljeni čokoladni 
dobri možje, zajčki, jajčka 
ipd. A četudi so si izdelki na 
pogled od zunaj zelo po-
dobni, se notranjost lahko 
bistveno razlikuje. Že pogled 
na ime izdelka na zadnji 
strani nam odkrije, ali gre le 
za kakavov izdelek ali pravo 
mlečno čokolado.
Zato pred nakupom prebe-
rite ime izdelka in seznam 
sestavin. Če je ime izdelka 
»kakavov izdelek«, »slad-
korna ploščica« ali »mlečni 
čokoladni nadomestek«, je 
izdelek nadomestek čokolade. 
Branje seznama sestavin pa 
nam razkrije tudi resnično 
sestavo izdelka. V izdelkih, ki 
niso čokolada, so na začetku 
seznama sestavin sladkor, 
rastlinska maščoba in sirotka 
ali posneto mleko v prahu. 
Sledi odstotek kakava v 
prahu. Tudi cena je običajno 
nižja.

Ne pozabite! Seznam sestavin 
se vedno začne s tisto sesta-
vino, katere je v živilu največ, 
nato v padajočem vrstnem 
redu sledijo še druge, vse do 
tiste, katere je najmanj.

Obiščite www.veškajješ.si , 
kjer najdete vrsto koristnih 
informacij in nasvetov.  

Na Zvezi potrošnikov Slo-
venije bodo preko praktič-
nih primerov potrošnikom 
predstavili prednosti branja 
in razumevanja hranilne 
tabele in seznama sestavin 
na živilih. Gre za aktivnost v 
okviru s strani Ministrstva za 
zdravje RS sofinanciranega 
programa »Inovativne rešitve 
za informirane odločitve".
Zveza potrošnikov Slovenije 
www.zps.si 

Informacija o sestavinah in hranilna 
tabela na izdelku sta njegova 
osebna izkaznica. Jo preberemo, jo 
razumemo? 

deklaracija = informacija

na. mašč. kisl.

1,5 g
-

sol

1,2 g
-

sladkor

20,2 g
x

maščobe

14,4 g
-

maščobe

2,5 g
√

na. mašč. kisl.

1,7 g
-

sladkor

26,1 g
x

sol

0,86 g
-
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Ekonomsko so res zanimivi ele-
ktrični radiatorji, termoakumu-
lacijske peči, IR ogrevalni paneli 
in podobno.

Vse našteto so lokalna ogre-
vala, primerna za posamične 
prostore. Energent je povsod še 
vedno električna energija. Torej 
uporaba načeloma da, vendar le 
izjemoma, ko ni druge izbire, oz. 
kot dopolnilno ogrevanje.

Poglejmo nekaj dejstev za in 
proti pri ogrevalnih naprav, ki 
služijo za centralno ogrevanje 
prostorov – električni toplovodni 
kotli v primerjavi s toplotnimi 
črpalkami.

za ogrevanje 
z električno energijo:
- ogrevanje z električno energijo 
je bilo do sprejetja novega 
EZ (energetskega zakona) 
prepovedano kot osnovna 
izvedba ogrevanja (razen ko ni 
drugih možnosti, oz. ogrevanje 
manjših površin). Teh omejitev 
ni več, zato je opaziti povečano 
aktivnost oglaševanja naprav za 
ogrevanje na električno energijo;
- investicija cenovno ugodna – 
to drži, saj se cene toplovodnih 
električnih kotlov gibljejo med 
600  in 800  €, kar je v primerjavi 
s TČ (toplotnimi črpalkami) v 
grobem 10-krat nižja investicija; 
- dopolnitev osnovnemu 
ogrevanju, za pokrivanje konic 
potreb po toploti z napravami, 
kot so razni električni paneli, 
konvektorji, kaloriferji, je 
opravičljiva, saj gre za naprave 

manjših moči in nizke nabavne 
vrednosti – do 100  €.

proti ogrevanju
z električno energijo:
- ogrevanje z električno energijo 
ni priporočljivo, saj je električna 
energije »prekvalitetna« energija 
za neposredno spreminjanje v 
toplotno energijo. Upravičeno 
je le tam, kjer druge možnosti 
ogrevanja ni;
- raba električne energije ni 
energijsko učinkovita, saj izgube 
med primarno in koristno 
energijo znašajo približno 2/3 
proizvedene električne energije;
- precejšnji del električne 
energije pri nas proizvedemo 
v termoelektrarnah in je zato 
to okoljsko nesprejemljiva 
varianta;
- stroški ogrevanja so zelo visoki, 
saj TČ v primerjavi z električnim 
kotlom porabi 3- do 5-krat manj 
električne energije za ogrevanje 
(cenovno popolnoma obrnjena 
slika kot pri investiciji).

To nam lepo prikazujeta grafa, 
starejše (energetsko potratne 
stavbe) in novejše (energetsko 
varčne stavbe), ki kažeta leta 
vračljivosti investicije skozi 
prihranke;
- toplotna črpalka porablja 
električno energijo za pogon, da 
lahko iz medija/okolice jemlje 
toplotno energijo, ki je zastonj;
- ocene strokovnjakov pa tudi 
samih dobavitelji električne 
energije za gospodinjstva kaže-
jo, da je cena električne energije 

podcenjena, zato se napoveduje-
jo podražitve;
 - ugodnih ekoloških kreditov 
in nepovratnih sredstev za te 
namene ni, so pa za obnovljive 
vire, kamor spada TČ;
 - električni kotel ima navadno 
tudi precej veliko priključno 
moč, zato je nujno, da preve-
rimo, ali nam naš električni 
priključek omogoča takšno pri-
ključitev in kakšni so stroški ob 
morebitni potrebni spremembi 
priključne moči.

Seveda pa je se razlogi za in 
proti bistveno spremenijo, ko gre 
za lastno proizvodnjo električ-
ne energije (samooskrba) iz 
obnovljivih virov energije. Torej 
»vložili« smo lastna sredstva za 
»čisto« električno energijo, ka-
tero bomo tudi porabili za svoje 
potrebe – tu ne vidim težav. Ven-
dar, povprečna slovenska dru-
žina, ki živi v svoji stanovanjski 
hiši nekoliko starejšega datuma, 
ki ni še energetsko sanirana, 
predvidoma ne bo pokrivala 
vseh potreb po električni energiji 
iz lastne sončne elektrarne, saj 
je tu moč limitirana na 11 kVA 
(za samooskrbo). Seveda, če 
razmišlja o ogrevanju z električ-
no energijo. Bo pa predvidoma 
ta elektrarna zadostovala, ko 
ogrevanje izvedemo s toplotno 
črpalko –  in  lahko da bo še do-
volj »za bencin« za novi avto na 

električni pogon … Razmišljajmo 
v tej smeri.

Torej če na kratko povzame-
mo, ogrevanje stanovanj in 
stanovanjskih stavb z električno 
energijo:
- ni gospodarno (približno četrti-
no električne energije uvažamo), 
- ni obetavno (kakšne bodo cene 
električne energije v prihodnje),
- ni ekološko sprejemljivo (ter-
moelektrarne).

Zato ni priporočljivo. Dopu-
stno je le izjemoma, ko ni druge, 
boljše izbire, kjer ni daljinskega 
ogrevanja, kjer ni zemeljskega 
plina in kjer ni možno lokalno 
ogrevanje s trdnimi ali drugimi 
gorivi (ni  dimnikov, ni možnosti 
skladiščenja energenta ipd.).

Žal pa v našem vsakdanjem ži-
vljenju vse prepogosto prevlada 
ekonomski vidik – nizka nabav-
na cena kotla. Poskušajmo našo 
dilemo glede izbire energenta 
in naprave za ogrevanje obrav-
navati bolj celovito, ne samo z 
vidika cene, ob pomoči nasvetov 
strokovnjakov bomo prišli do 
optimalne rešitve za nas.

Več informacij glede racio-
nalne rabe in obnovljivih virov 
energije pa dobite v svetovalnih 
pisarnah ENSVET širom po Slo-
veniji, kjer vam bodo neodvisni 
strokovnjaki znali odgovoriti 
na vaša specifična vprašanja.                                                                 
Lucjan Batista, ENSVET 

ogrevanje z električno energijo 
oz./ali toplotnimi črpalkami

Ko razmišljamo o zamenjavi vira 
ogrevanja, nas hitro navduši 
podatek o nizki ceni ogrevalne 
naprave (cenovno ugodna 
investicija) in ne pomislimo na 
kasnejše visoke stroške ogrevanja. 
Prav to je zaznati v zadnjem času 
– precejšen porast zanimanja 
za ogrevala, kjer kot energent 
uporabljamo električno energijo.  

stroški grevanja in investicije pri specifčni letni rabi energije 50 kWh/m2a

(novejša  stavba)

stroški grevanja in investicije pri specifčni letni rabi energije 150 kWh/m2a

(starejša  stavba)
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 041 773 547
 www.kit-t.si
 info@kit-t.si

Kit d.o.o.
PE Pohištveni studio
Foersterjeva ulica 10
8000 Novo mesto

• velika izbira modelov • kuhinje po vaši meri •
• funkcionalnost • mehko zapiranje v ceni • 

• 5 let garancije na okovje •

strokovno
svetovanje

3d izris
po vaših željah

brezplačna 
dostava

brezplačna 
montaža

-50%
* popust velja na vse 

modele kuhinj Gorenje 
ob gotovinskem 

plačilu

*

popolne kuhinje

 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

 041 575 176
 041 219 433
 info@kamini-luzar.si
 www.kamini-luzar.si

Kamini in peči Zvonko Luzar s.p.
Cerov Log 16
8310 Šentjernej

Ogenj je naša strast in 
veselje neskončnega 
občutka toplote. Ko smo ob 
njem, nas nežno božata živa 
toplota ognja in svetlobni 
odboj ter je ves čas z nami v 
našem toplem domu.

Odlična izbira je vedno kombinirana peč peleti/drva, tako 
prostostoječa kot tudi vgradna, saj nam nudi največjo možno 
komfortnost in upravljanje preko pametnega telefona. 
Takšne peči imajo dolgo življenjsko dobo ter najnižjo porabo 
energenta (drva/peleti).
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 040 643 740
 041 643 740
 mezme@mezme.si
 www.mezme.si

• ogrevanje
• toplotne črpalke
• prezračevanje
• klima sistemi
• vodovod
• elektrika 25 let

izkušenj

* subvencije eko sklada 
   do 5.000 €
* možnost pridobitve 
   kredita na 10 let

Mežme d.o.o.
Cesta bratstva in enotnosti 16 
8330 Metlika

Delovanje toplotne črpalke 
marsikomu ni razumljivo in 
logično je, da se vprašamo, 
kako lahko iz hladnega vira 
energije dobimo zadostno 
temperaturo, s katero ogreva-
mo. Če poenostavim, vzemi-
mo gospodinjski hladilnik, 
deluje tako, da zajema toploto 
iz hladilnika (temperatura v 
hladilniku pada in posledič-
no imamo hladen prostor)
toploto, to je vir energije, ki 
jo sprejme ter odda v okolico 
(preko mreže na zadnji strani 
hladilnika toplota prehaja v 
okolico in jo segreva), to je 
ogrevalni sistem.

Poznamo več vrst toplotnih 
črpalk. Delimo jih glede na 
vir toplote, ki ga koristi za 
svoje delovanje.

Najbolj poznane so toplotne 
črpalke zrak/zrak, to so klima 
naprave, s katerimi hladimo 
in ogrevamo. 

zrak/voda
 (vir toplote: zunanji zrak – 
postavitev ob hiši ali notranji 
zrak – postavitev v kleti). V 
kleti večinoma uporabljamo 
sanitarno toplotno črpalko, pri 
njej koristimo oboje, hlajenje 
za klet in toploto za ogrevanje 
sanitarne vode. Na trgu je 
veliko različnih modelov, so 
zelo tihe, učinkovite in imajo 
zelo velik COP (razmerje med 
porabljeno električno energijo 
in dobljeno toplotno energijo). 
Najbolj priljubljene, iskane 
in montirane v zadnjem času 
so toplotne črpalke zrak/
voda za ogrevanje objekta in 
sanitarne vode. Vir energije 
je zrak iz okolice, ki »ogreje« 
uparjalnik na zunanji enoti. S 
pomočjo visoko zmogljivega 
kompresorja komprimira 

in dvigne temperaturo na 
kondenzatorju, ki odda toploto 
na ogrevalno vodo. Ogreta 
voda potuje po ogrevalnem 
sistemu ter ogreva (talno, 
radiatorji itd.). Na trgu je 
veliko ponudnikov kakor 
tudi modelov. Skandinavski 
proizvajalci so v samem 
vrhu pri razvoju omenjenih 
naprav (NIBE, THERMIA). 
Pri izbiri bodimo pozorni, 
eno so toplotne črpalke, ki so 
dimenzionirane za ogrevanje, 
na drugi strani so toplotne 
črpalke, tako imenovane klima 
naprave. Razlika je velika že 
pri velikosti zunanje enote 
kakor tudi v razmaku lamel 
na uparjalniku. Posledično 
se pojavlja večkratno 
odtaljevanje, pri čimer začne 
naprava pešati takrat, ko 
jo najbolj potrebujemo. V 
primeru, ko naprava ne zmore 
samostojno zadostiti potrebam 
ogrevanja, se prične vključevati 
električni grelec (3-stopenjski 
3, 6, 9 kW).

voda/voda
(vir toplote: podtalnica – vrti-
na, jezera, reke): gospodarno 
je izkoriščati, če je tempera-
tura vode – podtalnice – višja 
od 6 °C, vrtina predstavlja 
višje stroške (investicija je 
odvisna od potrebne globine 
vrtanja), potrebno je pridobiti 
dovoljenja za vrtanje. Vgradi-
ti moramo dodatno črpalko 
za črpanje podtalnice in 
toplotni ploščni izmenjevalec 
kakor tudi filter, katerega je 
potrebno redno čistiti. 

Temperatura vode kot 
vira toplote je bolj ali manj 
konstantna, zato imamo zelo 
dobro grelno število in visoke 

izkoristke tudi pri zelo nizkih 
zunanjih temperaturah.

zemlja/voda 
(vir toplote: zemlja, kamnina, 
energetska vrtina): trenu-
tno najbolj učinkovite in 
zanesljive naprave. Zemlja 
absorbira sončno energijo, 
katero koristimo tako, da po-
ložimo zemeljski kolektor na 
globino 1 metra. Življenjska 
doba zemeljskega kolektorja 
je zelo dolga, napolnimo ga 
s protizmrzovalno tekoči-
no. Potrebna dolžina cevi  
oziroma površina zemeljske-
ga kolektorja je odvisna od 
ogrevalnih površin objekta, 
ki ga želimo ogrevati. Po izra-
čunih potrebujemo približno 
2 krat večjo površino, kot je 
ogrevani prostori. Na povr-
šini zemeljskega kolektorja 
ne smemo postaviti objektov 
ali povoznih površin. Lahko 

je travnata površina, vrt, 
sadovnjak … 

Toplotne črpalke so okolju 
prijazne naprave, zato so 
uvrščene v seznam stvari, 
ki izpolnjujejo pogoje za 
eko subvencijo. Eko sklad 
subvencionira naložbo v 
sodobno ekološko ogrevanje. 
Za vgradnjo toplotne črpalke 
lahko dobite od 1.000 € do 
5.000 € nepovratnih sredstev. 
Odvisno od vrste toplotne 
črpalke, od lokacije objekta, 
občine, če vgrajujete v novo-
gradnjo ali zamenjujete stari 
ogrevalni kotel … Eko sklad 
nudi tudi ugoden ekokredit 
in sicer na celotno investicijo 
z odplačilno dobo do 10 let in 
1,3 % obrestno mero.
Danilo Mežnaršič,
Mežme d.o.o. 

Toplotne črpalke so naprave, ki 
izkoriščajo toploto iz okolice (zraka, 
vode, kamnine ali zemlje) ter jo 
pretvarjajo v uporabno toploto za 
ogrevanje prostorov in segrevanje 
sanitarne vode.

toplotne črpalke



13

 040 603 077
 andrej.zupancic84@gmail.com
 slikopleskarstvo in fasaderstvo Bare

Andrej Zupančič s.p.
Grajska cesta 18
8340 Črnomelj

• B A R E •

vsa slikopleskarska dela
barvanje fasad, napuščev, 

nadstreškov, ograj in streh

izdelava
 izolacijskih fasad

slikopleskarstvo 
in fasaderstvo

izris parkirnih
 prostorov

 041 572 688
 stekland@siol.net

Stekland
Andrej Prah s.p.
Sela pri Šentjerneju 4a
8310 Šentjernej

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

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

 031 200 222
 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
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Dokazano je, da bi z dosledno 
uporabo varnostnih pasov in 
otroških varnostnih sedežev 
lahko za 50 % zmanjšali število 
smrtno in hudo poškodovanih 
voznikov in potnikov, prepre-
čili bi lahko smrtne žrtve med 
otroki potniki. V lanskem letu 
je v Sloveniji umrlo 33 voznikov 
in 18 potnikov osebnih vozil, 
20 od teh ni uporabljalo varno-
stnega pasu v času nesreče (39 
%). Kar 60 % umrlih in huje 
poškodovanih otrok do 15. leta 
je bilo udeleženih v prometnih 
nesrečah kot potnikov, ki bi jih 
odrasli morali zaščititi.  

naletna teža pri trku
Namreč sile pri trku so odvi-
sne od mase ter hitrosti. Vaša 
naletna teža je že pri 50 km/h 
kar nekaj ton (npr. ženska s 60 
kg je pri 50 km/h težka več kot 
1,5 tone, podobno tudi moški 
z 80 kg več kot 2 toni, že pri 
90 km/h pa se teža moškega 
poveča na skoraj 7 ton). Zato 
moramo biti med vožnjo vedno 
pripeti. 

Sile so enake ne glede na se-
dež v vozilu (spredaj ali zadaj), 
na vrsto vozila (avto, avtobus, 
kombi) ter na vrsto ceste (zno-
traj naselja, na avtocesti) in 
dolžino vožnje. Pripeti moramo 
biti vsi vozniki in vsi potniki!

pripetost med vožnjo
Opazovanja, ki jih je izvedla 
AVP, kažejo, da med vožnjo 
uporablja varnostni pas 90 

% voznikov, 92 % potnikov 
spredaj ter le 68 % odraslih 
potnikov na zadnjih sedežih. 
Otroci so v povprečju pripeti 
v 93 %. Ženske so v povprečju 
bolj pogosto pripete kot moški. 
Najbolj pogosto smo pripeti na 
avtocestah, sledijo regionalne 
ceste, najnižji delež pripetosti 
pa je na ulicah znotraj naselij.  

Nekaj pogostih, a napačnih 
prepričanj, ki jih imamo v zve-
zi z uporabo varnostnih pasov:
- varnostni pas je pomemben 
samo na sprednjih sedežih v 
avtu: velikokrat opažamo, da 
se ljudje kot vozniki pripnejo 
z varnostni pasom, ko sedejo 
na zadnji sedež v avtomobilu, 
pa se jim to ne zdi smiselno. 
Sile pri trku so enake, tudi na 
zadnjih sedežih je obvezna 
uporaba varnostnih pasov; 
- uporaba varnostnega pasu je 
stvar vsakega posameznika, 
saj vsak sam zase plača globo: 
tudi pogost izgovor, da je 
uporaba varnostnega pasu od-
govornost vsakega posamezni-
ka, ne zdrži povsem. Namreč 
s tem, ko sami nismo pripeti, 
prav z našo naletno težo 
ogrožamo vse ostale potnike v 
vozilu, zato je pomembno, da 
so med vožnjo prav vsi pripeti;  
 - varnostni pas je pomemben 
samo pri visokih hitrostih in 
na daljših vožnjah: iz opazo-
vanj lahko zaključimo, da je 
uporaba varnostnih pasov na 
ulicah znotraj naselja, tudi v 
bližini šol in vrtcev nižja v pri-

merjavi z avtocestami. Seveda 
je res, da se naletna teža s hi-
trostjo povečuje. Ampak že pri 
nizkih hitrostih je naletna teža 
posameznika tako velika, da 
lahko pri neuporabi varnostne-
ga pasu utrpi hujše posledice, 
zato je uporaba varnostnega 
pasu prav pri nižjih hitrostih 
najbolj učinkovita, ker bi lahko 
z uporabo varnostnega pasu 
povsem preprečili telesne 
poškodbe.  

otroci morajo biti 
zavarovani v posebnih 
otroških sedežih 
in vedno pripeti
Velikokrat ob pogledu na 
mimo vozeča vozila opazimo, 
da otroci stojijo med sedeži. 
Je mogoče, da mamica ni 
pomislila, da tako neposredno 
ogroža svojega otroka, če ga 
ni pripela z varnostnim pasom 
in v otroški sedež? Žal je v Slo-
veniji največ otrok umrlih ali 
hudo poškodovanih prav kot 
potnikov v motornih vozilih 
(več kot 60 %). Naša ljubezen 
ne obvaruje pred posledica-
mi trka, lahko tudi pri nižjih 
hitrostih, kjer je varnostni pas 
prav najbolj učinkovit. Otrok z 
20 kg ima pri 50 km/h že preko 

0,5 tone naletne teže, pri 90 
km/h pa več kot 1,5 tone. Si 
ne želite zavarovati svojega 
otroka? Vedno ga ustrezno pri-
pnite v otroški sedež! Otroci, 
manjši od 150 cm, morajo biti 
nameščeni v otroških varno-
stnih sedežih, ki so primerni 
njihovi velikosti in teži. S 
poznanim sloganom Red je 
vedno pas pripet,  s katerim 
Pasavček nagovarja in uči 
otroke po slovenskih vrtcih in 
osnovnih šolah, sporočamo 
prav to: da je edino pravilno 
in sprejemljivo, da smo med 
vožnjo vedno vsi pripeti. 

 V letošnjem letu v projektu 
Pasavček sodeluje preko 820 
skupin in oddelkov, kar pome-
ni skupno preko 18.000 otrok, 
ki se aktivno učijo o varni 
vožnji. V času akcije izvaja-
mo tudi lutkovno predstavo 
Pasavček v prometu, ki otroke 
na poučen in zabaven način 
uči, kaj je red: Red je vedno 
pas pripet!

Več informacij je na naših sple-
tnih straneh www.avp-rs.si 
dr. Mateja Markl, Javna agen-
cija RS za varnost prometa  

Varnostni pas je eden izmed najbolj 
učinkovitih sistemov varnosti 
voznikov in potnikov med vožnjo, 
saj zmanjšuje težo posledic ob 
morebitnem trku. Zato je pomembno, 
da se vedno pripnemo ter da to 
storimo na ustrezen način.  Agencija 
za varnost prometa opozarja: »Klik 
varnostnega pasu vam lahko reši 
življenje. Vozimo pametno!«

vam je že kliknilo?
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