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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 8. 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

 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

  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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Bučka pri Škocjanu, pušl`c 
Dolenjske, razloženo središč-
no naselje z gručastim jedrom, 
ki leži na slemenu istoimen-
skega griča na nadmorski 
višini 304 m. Na vrhu griča, 
na najvišji točki Bučke stoji 
župnijska cerkev sv. Matije, ki 
daje značilen pečat bučenski 
veduti, zato je Bučka lepo vi-
dna tudi s Krške ravnine, Rake 
in Vinjega vrha. Nekaj metrov 
nižje stoji cerkev sv. Martina. 
Pohodnike na izhodišču poti 
na Bučko razveseli zvonček 
želja. Uživajte v naravi in se 
imejte lepo! 

Mlinarjeva pot se začne pri 
cerkvi na Bučki. Vodila vas bo 
v dolino do Košakovega mlina, 
nato ob potoku do Sedlarje-
vega mlina, tretji mlin na poti  
pa je zelo dobro ohranjen, to 
je Marjetičev mlin iz prve po-
lovice 19. stoletja. Od prvotnih 
treh parov kamnov s pogonom 
na korce je danes ohranjen 
samo še en par. V mlinu se je 
nekdaj mlela pšenice, ajda, 
ječmen, saj so imeli kar tri 
vodna kolesa, ki so poganjala 
dva mlinska kamna in stope. 
Na enem kamnu so mleli belo 
moko, na drugem pa ajdo in 
ječmen. Malo naprej od Marje-
tičevega mlina na drugi strani 
ob levem bregu potoka stojita 
Hrovatov mlin in žaga. Danes 
je bolj v uporabi naziv Hrova-
tova žaga kot mlin, ker so leta 
1908 notranjost preuredili v 
žago, kasneje so zgradili še 
eno žago, katero je poganjalo 

veliko vodno kolo, mleli pa so 
bolj za svoje potrebe.

Naredite postanek na 
okljuku potoka in si privoščite 
malico iz nahrbtnika.   Od tu 
nas pot vodi preko travnika in 
po poti do vasi Dolnje Radu-
lje, kjer stoji Vajsov mlin. 

Vajsov mlin je od vseh 
devetih mlinov v dolini 
Čolniščka najlepše ohranjen 
in vzdrževan, zato je bil že 
večkrat kulisa za snemanje 
dokumentarnih filmov, ki 
predstavljajo etnološko in 
stavbno dediščino okoliških 
krajev. Ob mlinu je ohranjena 
tudi žaga Venecijanka. Možen 
je ogled zunanjosti in po 
predhodnem dogovoru tudi 
notranjosti mlina. Po ogledu 
lahko pot nadaljujete mimo 
Remičevega mlina. Remičev 
mlin je preurejen v vikend, 
na mlin pa spominja mlinsko 
kolo, ki ga je lastnik namestil 
na zadnjo steno hiše. Po drugi 
svetovni vojni namreč mlin ni 
več deloval.

S prečenjem travnika in po-
toka se po gozdu povzpnete do 
Lovskega doma in naprej do 
Bučke, kjer vas bo pot vodila 
mimo šole nazaj do cerkve sv. 
Matije. Okolica Bučke in ob-
čine Škocjan nudi še številne 
druge zanimive točke, vredne 
ogleda. Obiščete lahko npr. 
bližnji Etnološki park Zagraški 
log ali pa se okrepčate v eni iz-
med domačih gostiln. Seveda 
brez dolenjskega posebneža 
cvička ne bo šlo.
www.visitdolenjska.eu  

Vsak mlinar vodi vodo na svoj mlin, 
mi pa vas vodimo in vabimo na 
Mlinarjevo pot. Mlinarjeva pot je 
lahko prijeten družinski izlet ali pa 
poučen in zabaven sprehod v naravi, 
združen s spoznavanjem dediščine 
mlinarstva. Skupna dolžina poti je 
10 km. Pot je označena in primerna 
za samostojne oglede. 

mlinarjeva pot
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Vršičke na jablanah je pre-
krila pepelnata plesen.
Dobro ste poimenovali "pe-
pelnata". Glivica je dobila ime 
po svojem videzu, spomi-
nja nas na pepel. V vašem 
primeru gre za lanskoletno 
pozno jesenko okužbo. Sadjar 
pospravi pridelek, na sadno 
drevo pa pozabi. Na listih 
se naseli glivica, ki prezimi 
skrita v brstu. Na spomlad se 
pojavi zgodaj, ko vremenske 
prilike niso še naklonjene 
bolezni.
Okužene vršičke je treba 
odstraniti, ker si ne bodo več 
opomogli. Drevo je treba po-
škropiti z nekim sistemičnim 
sredstvom proti jablanovi ple-
sni, ker so listi polni trosov, 
ki so jih odvrgli okuženi vr-
šički. V nadaljevanju jablane 
redno škropimo proti škrlupu 
in pepelovki in ne pozabimo 
na jesensko škropljenje po 
spravilu plodov.  

Na listih breskve se poja-
vljajo mehurji rdeče barve. 
Takšni listi se zvijajo in 
deformirajo.
Vašo breskev je napadla naj-
bolj nevarna glivica breskove 
kodravosti.
Glivica živi na skorji drevesa. 
Tam ne moti ne sadjarja ne 
breskve. Ko se brsti odprejo v 
suhem vremenu, nevarnosti 
za breskev ni. Če pa se odpi-
rajo v deževnem vremenu, 
deževje spere glivico v brst in 
mladi mehki lističi se okužijo 
ter razvijejo deformirani.
Breskev je treba tretirati v 
času, ko so brsti zaprti (jese-
ni, pozimi, spomladi). Cilj je 
uničiti glivico na skorji. Ko se 
iz brsta izvije "speglan" list, 
bo tak tudi ostal. Ko se izvije 
kodrast, bo tudi ostal tak. 
Bolezen kasneje ne napreduje 

in škropljenja niso potrebna. 
Okužene liste ne trgamo. Če-
prav so prizadeti, opravljajo 
svojo vlogo fotosinteze.

Na jablani se na zgornjih 
ploskvah listov pojavljajo 
olivno zeleni madeži.
Vašo jablano je napadla 
najhujša bolezen jablan 
– jablanov škrlup. Danes 
imamo na voljo veliko šte-
vilo sistemičnih preparatov 
(score, chorus, clarinet ...), ki 
bolezen naredijo obvladljivo. 
Potrebna je hitra intervencija, 
v nasprotnem primeru se bo-
lezen preseli na plodove. Na 
povrhnjici ploda se pojavijo 
črne, sajaste kraste, ki ne 
spremljajo debelenje ploda. 
Okužen plodiček zaradi nee-
nakomernega debelenja poči 
in odpade.

Vršički hruške so počrneli, 
oveneli, lističi so skodrani.
Vašo hruško je verjetno na-
padla hruševa osa brstarica. 
Preverite, če se pod prizade-
tim vršičkom vidijo spiralno 
razporejene vbodline. Samič-
ka ose spiralno navrta luknje 
in v vsaki se nahaja majhna 
gosenica, ki naprej vrta rove. 
Običajno je prizadetih samo 
par vršičkov na eni hruški. 
Take vršičke je treba "pošči-
pati" tako, da odrežemo par 
centimetrov pod najnižjo 
vbodino. Odrezane vršičke 
zažgemo, hruško pa poškro-
pimo s sistemičnim insekti-
cidom. Če tega ne naredimo, 
bo napad druge generacije 
škodljivca dosti hujši.

Na listju hruške opažam 
drobne nabrekline, rjaste 
ali rjave, skoraj črne barve.
Vašo hruško je napadla 
hruševa pršica. To je drobna 

pajkovka, katere poškodbe 
redko presežejo prag go-
spodarske škode. Kemično 
zatiranje je redko potrebno. 
Če pa do tega pride, pomaga 
vsaki akaricid.

Listi češnje so prevrtani, 
kot da so prestreljeni s 
šibro.
Pri češnjah in višnjah 
bolezen listna luknjičavost 
napade listje, plod in mla-

dice. Glivica napade listno 
tkivo, ki pordeči, kasneje 
porjavi. Nato rastlina sama 
odvrže prizadeto tkivo. List 
ostane "preluknjan" in tako 
se zmanjša zelena površi-
na, potrebna za prehrano 
in zorenje ploda. Glivica je 
občutljiva na vse organske in 
bakrene fungicide.  
Nenad Mangotič, univ. dipl. 
ing. kmetijstva 

Čedalje pogosteje izostaja pomlad. 
Preselimo se iz zime naravnost v 
poletje. Temu moramo prilagoditi 
tudi dela v vrtu, sadovnjaku in 
vinogradu.

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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 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

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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 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

 

VPISUJEMO CELO LETO!
 
Izvajamo javno veljavni program v Republiki Sloveniji. 
Starši lahko pridobite do 85% sofinancirano storitev 

cene programa.
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 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

• 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%
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TEŽAVE 
z odplačevanjem 
kredita

informacije, ki jim lahko zaupate 

www.zps.si

Ste preobremenjeni s krediti 
in drugimi dolgovi, ne veste, 
kako boste kredit odplačali, 
zaradi dolgov ne najdete 
sredstev za sprotno življenje 
in ste v nenehnem stresu? 
Ste morda porok ali imate v 
družini osebo, ki ima težave s 
kreditom ali drugimi dolgovi?  
Na ZPS opozarjamo, da je ne 
glede na vzroke, zaradi kate-
rih se je posameznik znašel v 
finančnih težavah, pomemb-
no, da si pred njimi ne zatiska 
oči, ampak poišče pomoč in 
naredi reševalni načrt. 

Kredit in drugi dolgovi pri-
našajo tveganja za posame-
znika in njegovo družinsko 
okolje, zato je pomembno, da 
potrošnik, preden se odloči 
za zadolžitev pri banki ali 
nebančnem dajalcu kredi-
tov, dobro prouči morebitne 
nevarnosti ter premisli, ali je 
načrtovani nakup res (nujno) 
potreben. Le dobro informi-
ran potrošnik lahko sprejme 
pravo odločitev in zaščiti 
svoj interes. 

če ste se znašli v primežu 
zadolženosti, ukrepajte:

1. Naredite seznam svojih 
dolgov in jih razporedite 
po pomembnosti. 
Najpomembnejši so: sta-
novanjski kredit, saj lahko 
izgubite svoj dom, računi 
za tekoče stroške, da vam 
ne odklopijo vode, elektrike 
ali ogrevanja, in dolgovi, za 
katere so že izdani predlogi 
za izvršbo oziroma izda-
ni sklepi za izvršbo. Vse 
preostale dolgove pri potro-
šniških kreditih, plačilnih 
karticah, limitih ter more-
bitne dolgove, ki jih imate 

zunaj bančnega sektorja 
(nebančni dajalci kreditov, 
črni trg) razvrstite glede na 
višino obrestne mere. Tisti, 
ki imajo višjo obrestno mero, 
so dražji in jih je smiselno 
poravnati prej.

2. Preglejte vaše finančno 
stanje. 
To pomeni, da upoštevate 
vse prihodke, ki jih imate vi 
in člani vaše družine, a tudi 
premoženje. Enako bodo 
namreč naredili vaši upniki 
– upoštevali bodo ne le vas, 
temveč tudi vaše bližnje. 
Pomembno se je zavedati, 
da je prodaja premoženja za 
poplačilo dolgov veliko ugo-
dnejša, če jo izvedete sami. 
Kadar je prodaja neizogibna, 
prevzemite odgovornost ne 
glede na to, kako težko vam 
je prodati avto ali stanova-
nje. Naredite pregled vseh 
stroškov, ki jih imate na 
mesečni in letni ravni.

3. Glede na svoje finančno 
stanje, ki ga sedaj dobro 
poznate, izdelajte časovni 
načrt za odplačilo dolgov. 
Izračunajte, koliko lahko 
odplačate mesečno in v 
kolikšnem času bi s takim 
tempom dolg poplačali v 
celoti. Bodite realni: ne 
pričakujte od sebe preveč, a 
tudi ne premalo. Pripravite 
gospodinjski proračun za 
naslednje leto in ga mesečno 
posodabljajte. Spremljajte 
svoje prihodke in izdatke, 
po odplačilu dolgov začnite 
varčevati.

4. Morda boste ugotovili, 
da odplačevanje kredita na 

dosedanji način za vas ni 
izvedljivo. 
Upnikom lahko predlagate 
eno naslednjih možnosti: 
reprogram kredita, moratorij 
ali konsolidacijo.
Pozor: Za odplačilo dolgov 
ne najemajte novih kreditov 
ali limitov.

5. Čim prej vzpostavite stik 
z upniki. 
Morda je upnik že poskušal 
navezati stik z vami, a ste 
se temu izognili. Nikakor 
ne odlašajte več in začnite z 
njim komunicirati.

Na ZPS smo v okviru izva-
janja javne službe obvešča-
nja in izobraževanja potro-
šnikov pripravili brošuro 

Težave z odplačevanjem 
kredita, ki je namenjena 
vsem tistim, ki so prezadol-
ženi oz. poznajo koga, ki je v 
takšni situaciji. 
Brošuro Težave z odplače-
vanjem kredita poiščite na 
www.vemveč.si.  
Zveza potrošnikov Slovenije 
www.zps.si 

Če se znajdete v situaciji, ko kreditnih 
ali lizing obrokov ne morete več 
odplačevati, takoj poiščite pomoč 
in naredite načrt, kako stopiti iz 
začaranega kroga. Dolgovi ne bodo 
izginili sami od sebe.

težave z odplačevanjem kredita? 
poiščite pomoč! 
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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

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).

 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
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Normalno zastekljene površine 
brez zaščite prepuščajo 88 % 
sončne energije, od tega 80 % 
prodira direktno v notranjost 
objekta. Zidovi in sobno pohi-
štvo vpijajo sončno sevanje in 
pretvarjajo to energijo v toploto, 
ki se zadržuje v notranjosti. Ta 
pojav je dobrodošel v hladnejših 
delih leta, ko nam zmanjšuje 
potrebo po energiji za ogrevanje, 
ni pa dobrodošel v toplem delu, 
saj porabimo precej več energije 
za hlajenje objekta. 

Zaščita pred soncem deluje kot 
mehanska ovira, od katere se 
sočni žarki odbijejo, vanjo absor-
birajo ali prepustijo skoznjo. V 
poletnih mesecih, ko segrevanje 
prostora ni zaželeno, je ključno, 
da v prostor ne vstopajo direktni 
sončni žarki, ampak le indirek-
tna svetloba, ki se odbija od la-
mel oziroma jo senčilo prepušča. 
Da bi dosegli prijetno tempe-
raturo brez naprav za hlajenje, 
potrebujemo zunanja senčila, ki 
nudijo kakovostno zaščito in so 
enostavna za vzdrževanje. 

Zaščita pred soncem je lahko 
zunanja ali notranja. Bistveno 
bolj učinkovita je zunanja zašči-
ta pred soncem, saj onemogoča 
vstop sončnih žarkov v prostor. 
Namen senčila je zagotoviti viso-
ko stopnjo termičnega ugodja, to 
pa pomeni čim manj segrevanja 
prostorov v poletnih mesecih 

in s tem prihranek pri hlajenju 
prostora ter obratno v zimskih 
mesecih.

zunanja senčila
Z zunanjimi senčili preprečimo 
segrevanje stekel, kar je zlasti 
pomembno na južni in zahodni 
fasadi. Prostori se tako manj 
segrevajo, zato prihranimo pri 
energiji, saj ne potrebujemo 
klimatske naprave ali pa jo 
vključujemo redkeje. 

Ponudba različnih sistemov 
zunanjega senčenja oken je 
pestra, zato se hitro znaj-
demo pred vprašanjem, kaj 
pravzaprav izbrati. Ena izmed 
možnosti so vsem dobro znane 
rolete. Te omogočajo dobro 
toplotno in zvočno izolativnost, 
so dobra zaščita pred vremen-
skimi vplivi, na primer ob toči 
ali hudih nalivih, pa tudi pred 
vlomilci. S spuščenimi roletami 
pozimi prihranimo pri stroških 
za ogrevanje, poleti pa pora-
bimo precej manj energije za 
hlajenje. Rolete se razlikujejo 
po obliki, načinu vgradnje, na-
činu upravljanja in vrsti lamel. 
Najpogosteje so roletne lamele 
izdelane iz lesa, aluminija, 
jekla ali umetne mase.

Spuščanje in dvigovanje rolet 
najpogosteje izvajamo s trakom 
ali palico ob strani okenskega 
okvirja. Ker so v sodobni gradnji 

prisotne vedno večja okna 
oz. zasteklitve, se vedno bolj 
uveljavljata motorni pogon in 
daljinsko upravljanje. Če imamo 
vgrajen daljinski upravljalnik, 
je smotrno, da ga kombiniramo 
s svetlobnim tipalom, tako da se 
rolete dvigajo in spuščajo glede 
na količino sončne svetlobe. S 
tem preprečimo dostop sončne 
toplote v prostore tudi v času, ko 
nas ni doma.

Večje steklene površine (pa-
noramske stene) lahko senčimo 
z zunanjimi žaluzijami, pri 
katerih z nagibom lamel urav-
navamo količino svetlobe, ki jo 
bomo spustili v prostor. Takšne 
žaluzije so narejene večinoma 
iz aluminija in dobro prenašajo 
različne vremenske vplive. Žalu-
zije lahko dvigamo in spuščamo 
z vrvico, nagib usmerjamo s 
palico, lahko pa tudi z elektro-
motorjem in daljinskim upra-
vljalnikom, ročnim stikalom ali 
centralnim vodenjem.

Za senčenje oken je primer-
na rešitev tudi tenda, s katero 
sicer pogosteje senčimo večje 
površine, kot so balkoni in 
terase. Osnova je aluminijasto 
ogrodje, na katero je napeto 
impregnirano, PVC- ali screen 
platno. Upravljamo jih lahko 
ročno, s pogonsko palico ali 
elektromotorjem.

Ne glede na to, za katero obli-
ko senčenja se odločimo, mora-
mo vedeti, da je zelo pomembna 
izbira kakovostnega materiala 
in pogonskega mehanizma. 
Senčila so vedno bolj tehnološko 
izpopolnjena, avtomatizirana in 
pametna.

notranja senčila
Ponudba notranjih senčil je 
pestra, od notranjih žaluzij, rolo-
jev, panelnih zaves do lamelnih 

in plise senčil. Izbor je odvisen 
od različnih dejavnikov, od 
tega, kaj bi radi dosegli, ali gre 
zgolj za dekoracijo ali potrebu-
jemo senčilo za senčenje čez 
dan. Navadno se v dnevni sobi 
odločimo za drugačna senčila 
kot v spalnici. V dnevni sobi 
potrebujemo bolj prosojna in 
polprosojna, v spalnici pa iz 
tkanin, ki nam bodo prostor 
čimbolj zatemnile. Pri steklenih 
površinah z večjimi širinami 
se pogosteje uporabljajo prosto 
viseči roloji in panelne zavese. 

Pri izbiri senčila je pomemben 
tudi način pritrditve, ki je lahko 
stropni ali stenski ter način 
upravljanja. Način upravljanja je 
lahko na potezno vrvico, krožno 
verižico, ročko ali pa z elektro-
motorjem. Na izbiro vrste senčila 
pa vplivata tudi oblika oken in 
njihova lega.

Notranja senčila so največ-
krat izdelana iz poliestrov, ki so 
obdelani tako (antistatični), da 
naj bi se nanje čim manj nabiral 
prah, poleg tega so lahko pralna 
ali pa jih le brišemo z mokro 
krpo. Na voljo so tudi izdelki 
iz naravnih tkanin, na primer 
iz jute in volne, ki so prav tako 
primerno obdelani.

Notranja senčila premikamo 
ročno ali na motorni pogon, 
ki pride v poštev pri večjih 
dimenzijah ali kjer je senčilo 
nameščeno tako visoko, da je 
ročno upravljanje onemogo-
čeno. Plise senčila običajno 
upravljamo z ročko in vrvico, 
kjer je dostop omejen, pa lahko 
vgradimo motorni pogon. Po-
dobno je pri rolojih, pri katerih 
prevladuje upravljanje s krožno 
verižico. Lamelne in panelne 
zavese navadno premikamo le 
na poteg z vrvico.
Primož Krapež, ENSVET 

senčila, da nam v prostorih
ne bo prevroče

Objekti z velikimi steklenimi 
površinami so ena od značilnosti 
moderne arhitekture. Steklene 
površine omogočajo večje 
koriščenje dnevne svetlobe in se 
naravno in harmonično zlivajo 
z okolico. Steklene fasade na 
objektih so privlačne za oko, a 
imajo nekaj pomanjkljivosti, 
saj se zaradi sončne energije in 
sončnega sevanja pojavljajo težave 
v notranjosti objekta. 
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Človeško roko anatomsko 
sestavlja 27 kosti, vključno s 
kostmi zapestja. Med njimi 
poteka “povezava” preko 
malih sklepov. Na vsaki kosti 
je nežen, svetel hrustanec. Po 
dva hrustanca  tvorita sklep. 
Prekriva ju sklepna kapsula. 
Sklepna kapsula je z notranje 
strani prekrita s tanko sino-
vijo, ki proizvaja sinovijsko 
tekočino Zdravi mali sklepi 
rok nam omogočajo premika-
nje prstov in fino gibanje.

osteoartroza 
Je najpogostejša bolezen, 
ki povzroča težave in spre-
membe na malih sklepih 
rok, saj prizadene približno 
10 % populacije. Glavni 
dejavniki tveganja zanjo so: 
predhodne poškodbe zape-
stja in kosti roke, družinska 
obremenjenost, spol, starost, 
ponavljajoči gibi rok, težave 
zaradi drugih bolezni (putika, 
revmatoidni artritis), tudi 
debelost posredno deluje 
uničujoče na hrustanec. Pri 
osteoartrozi gre za bolezen ce-
lotnega sklepa. Sklepni hru-
stanec se zaradi prej naštetih 
vzrokov “obrabi”. Koščki 
uničenega hrustanca  nada-
lje uničujejo, dražijo sklep. 
Po daljšem času hrustanec 
popolnoma izgine. V tem 
procesu so prisotni  še številni  
vnetni mediatorji, ki  poslab-
šujejo razpadanje hrustanca. 
Prizadeta je tudi sinovija. 
Spremembe se dogajajo tako v 
kosti, kot ob sklepu. Pogosto 
nastopi še  mišična bolečina. 
Najpogosteje so prizadeti 
sklep med prvo dlančnico in 
kostjo palca in zadnja dva 
sklepa na ostalih prstih (na 
srednjem in zadnjem členku). 

Ko bolnik zazna spremembe 
na malih sklepih rok, pride k 
osebnemu zdravniku in pove, 
da opaža deformacije na 
sklepih, obenem pa čuti bole-
čino, napenjanje, otekanje v 
sklepih z jutranjo okorelostjo, 
ki  traja manj kot pol ure. Pri 
pregledu opazimo, da je sklep 
občutljiv, otekel z omejeno 
gibljivostjo. Slišimo pokanje. 
Le redko se odločimo za rent-
gensko slikanje prstov rok. Le 
v primeru nejasnosti klinične 
slike se odločimo za napotitev 
k revmatologu. Pomembno je, 
da bolniku natančno razloži-
mo njegovo bolezen in ga po-
mirimo. Protibolečinsko zdra-
vljenje priporočamo samo, 
kadar so bolečine zelo močne. 
Redko sledi kirurško zdravlje-
nje. Zdravljenje odmerjamo 
za vsakega bolnika posebej, 
prilagojeno glede na starost, 
poklic, stopnjo okvare, jakost 
bolečine … Dokazali so, da 
stopnja bolečine in dejanska 
stopnja prizadetosti sklepa 
nista sorazmerno povezani.

revmatoidni artritis 
Je najpogostejša kronična, 
vnetna, revmatska bolezen 
in je avtoimunske narave. 
Njena glavna značilnost je, 
da večinoma prizadene male 
sklepe rok in nog (lahko 
tudi vse organske sisteme). 
S širjenjem bolezni opaža-
mo spremembe na kolenih, 
gležnjih, komolcih, kolkih in 
ramenih. Sklepi so simetrično 
poškodovani. Glavno vnetno 
dogajanje poteka v sinoviji. 
Trikrat pogosteje obolevajo 
ženske, med 30.–55. letom. 
Pomemben dejavnik tveganja 
je tudi pojavljanje bolezni v 
družini. 

Kdaj obiščite osebnega 
zdravnika? 
V primeru trajnega občut-
ka neugodja, bolečin ter 
otekanja v sklepih. Katere 
bolezenske znake opažate in 
katere bolezni ste že imeli v 
preteklosti? Ali ima kdo od 
vaših sorodnikov revmatsko 
bolezen? Sestavite listo VSEH 
zdravil, ki jih jemljete, tudi 
tistih brez recepta! Zdravni-
ka bo zanimalo, kdaj se je 
bolezen začela in kako se s 
časom spreminja. Kateri skle-
pi so prizadeti? Ali se težave 
tekom dneva spreminjajo, so 
povezane z dnevnimi aktiv-
nostmi? Bolezenski znaki: 
občutljivi, toplejši, otečeni 
sklepi, ki se nam zdijo zjutraj 
okoreli in ta okorelost traja 
več kot eno uro. Bolečina v 
sklepih je stalna, a zjutraj 
močnejša. Pri nekaterih tiplje-
mo v podkožju revmatoidne 
vozliče. Deformacije sklepov 
na roki se lahko kažejo vse 
do stopnje oblike “labodjega 
vratu”. Pridružijo se lahko 
tudi znaki splošne oslabelosti 
organizma. Bolezenski znaki 
lahko “nihajo” v jakosti in v 
trajanju, začasno lahko celo 
izzvenijo. Zelo pomemben 
vidik predstavlja, kako dobro 
ste o bolezni poučeni. Samo 
zdravljenje poteka v domeni z 
revmatologom in je prilagoje-
no posamezniku. Sodelovanje 
med bolnikom, specialistom 
in vašim osebnim zdravni-
kom je ključnega pomena! 
Veliko počivajte. Morda je 
smiselna vključitev v Društvo 
revmatikov Slovenije, kjer 
boste dobili številne koristne 
informacije.

psoriatični artritis 
(luskavica) 
Je oblika sklepne bolezni, ki 
običajno spremlja sicer kožno 
bolezen luskavico (psoria-
zo). Bolezen se pojavlja pri 
odraslih med 30.-–55. letom. 
Sprva bolniki opažajo in si 
zdravijo kožne spremembe. 
Sklepi so prizadeti nesime-
trično. Prisotni klinični znaki 
so podobni revmatoidnemu 
artritisu: bolečine v sklepih, 
okorelost in otekanje v sklepu 
(kjerkoli po telesu). Na dotik je 
lahko sklep toplejši. Deforma-
cije na prstih rok se kažejo kot 
KLOBASASTI PRSTI, posebna 
oblika artritisa pa je pohablja-
joči artritis. Pomembno je, 
da pravočasno posumimo na 
bolezen in na začetek bole-
zenskega dogajanja v sklepih, 
saj lahko tako preprečimo 
kasnejšo okvaro in obsežnejšo 
deformacijo sklepov. Bolniki, 
ki  že veste, da imate luskavi-
co, takoj ob pojavu kakršnih 
koli bolečin v sklepih omenite 
to svojemu osebnemu zdravni-
ku! Zdravljenje je stopenjsko, 
sprva usmerjeno k lajšanju 
bolečin, nato k preprečevanju 
deformacij. 

Opisala sem tri najpogostej-
še bolezni malih sklepov rok, 
ki lahko zelo močno vplivajo 
na potek in kvaliteto vašega 
življenja. Ne v smislu, da bi se 
ustrašili, pač pa da bi odkrito 
in pravočasno spregovorili z 
zdravnikom o težavah, ki ste 
jih zaznali in opazili pri sebi. 
Tudi če so to “samo” spre-
membe na rokah …
Mojca Miholič, dr.med., 
specialistka druž.med. 

Izgled naših rok (dlani in prstov) 
neredko predstavlja prvi stik z 
okoliškim svetom. Ko razmišljamo 
o staranju, nam je prva stvar, ki 
si jo poleg bolečin predstavljamo, 
sprememba na sklepih rok.       

bolezni malih sklepov (rok)
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Vsak od nas lahko živi močno, 
zdravo, živahno in energično 
življenje do visoke kronološke 
starosti.  Kako se odločite 
živeti, je bolj pomemben izbor 
za vaše zdravje kot katerakoli 
tableta, vitamin, prehranski 
dodatek ali geni.

izogibajmo se dietam
Med daljšo študijo, kjer so 
ugotavljali vpliv gibanja 
telesne teže na zdravje ljudi, 
so ugotovili, da ima najhujši 
učinek pogosto nihanje 
telesne teže. Zmanjšanje 
telesne teže pogosto pomeni 
izgubo mišic v telesu. Starejši 
ljudje imajo naravno manjšo 
mišično maso, kot so jo imeli 
v svojih mladih letih. Ker 
so mišice največji porabnik 
energije, tudi v mirovanju, 
se pri starejših zato njihova 
presnova upočasni. 
Zmanjševanje telesne teže 
z dietami pospeši ta proces. 
Manj mišic tudi pomeni, 
da boste bolj šibki ter bosta 
vaše ravnotežje in gibljivost 
slabša, kar povečuje možnost 
za padec.

uživajte  manj  kalorij  in  
več  hrane
Napolnimo krožnik z 
zelenjavo, sadjem, dodajmo 
stročnice, različna žita 
in oreščke pa plavo ribo. 
Zmanjšajmo na minimum 
visoko kalorične jedi, 
kot so kremne omake, 
mastno meso, sladkarije.   
Rezultat bo: manj kalorij, 

več vlaknin, vitaminov in 
mineralov, antioksidantov. 
Uživanje hitre, mastne in 
sladke hrane nam zakisa 
organizem in ustvarja 
veliko prostih radikalov, ki 
poškodujejo celice in sprožajo 
vnetja povsod po telesu. 
Prebavljanje takšne hrane in 
njena presnova povečujeta 
število prostih radikalov. 
Nasprotno pri ljudeh, ki 
izbirajo pretežno zelenjavo, 
solate, rjavi riž in ostala žita 
ter oreščke in veliko sadja, 
niso strokovnjaki opazili 
povečanja škodljivih prostih 
radikalov.

telesna vadba kot cepivo 
proti staranju
Znano je, da telesna 
dejavnost krepi mišice, varuje 
kosti, porablja kalorije, tako 
vsak naš korak oblikuje 
pozitivnejši odnos do stvari. 
Pred kratkim so raziskovalci 
odkrili novo dodano korist: 
vadba deluje kot močno 
cepivo proti samemu procesu 
staranja.

Za čudovite koristi od vadbe 
se nam ni treba znojiti v 
dolgi naporni vadbi, preteči 
maraton ali hoditi v fitnes, 
dvigovati težke uteži, da bi 
pridobili te koristi. Telesna 
dejavnost, ki nam resnično 
pomaga, je aerobna vadba: 
hoja, hitra hoja, hoja v hribe, 
nordijska hoja, plavanje, 
kolesarjenje, vodena vadba 
z veliko razteznimi elementi, 
delo na vrtu, lahkotni tek.

obremenite svoj razum 
na pozitivne načine
Preproste možganske vadbe, 
ki jih nekateri nevrologi 
imenujejo nevrobika – 
aerobika za možganske celice, 
ki vključuje nove načine 
izvajanja vsakodnevnih 
aktivnosti, so vse kar 
potrebujemo.

Strokovnjaki menijo, 
da lahko obremenjevanje 
možganov ustvari velike  
koristi: močnejše, bolj 
prilagodljive in prožnejše 
možgane. Razne športne 
aktivnosti, preživljanje časa 
s prijatelji in intelektualno 
delo so zelo pomembni, toda 
dejavnosti, ki so zahtevale 
največ zbrane možganske 
moči, so branje in igranje 
strateških iger.  Tako se 
povečuje število povezav 
med nevroni (sinapse), ki se 
množijo ter varujejo obstoječe 
živčne celice v možganih 
pred škodo zaradi prostih 
radikalov. Redna telovadba 
koristi pri vseh teh učinkih. 
Naše možgane zelo spodbuja 
tudi  izbiranje vedno novih 
poti do zastavljenega cilja. 
Spravite se iz območja 
udobja, poskusite bolj 
izzivalne konjičke, vpišite 
se v zanimive tečaje tujih 
jezikov, plesa, nordijske hoje, 
fotografije …
ljubite svoje življenje
Raziskave kažejo, da 
ljubezen do življenja lahko 
v resnici rešuje življenje. 
Optimističen odnos koristi 

več kot le nasmeh na obrazu, 
ki pritegne ljudi. Študije 
kažejo, da se pomembno 
zmanjša tveganje za bolezni 
od prehlada, viroz do srčnega 
infarkta, raka, možganske 
kapi.  Če ostanemo veseli in 
ohranimo občutek nadzora ob 
življenjskih izzivih, gradimo 
odpornost proti stresu. 
Močno zdravstveno orožje, 
ki ga krepimo vsakič, ko se 
zasmejemo, ko se povežemo 
s svojimi duhovnimi 
prepričanji ali samo s svojimi 
najdražjimi. Brez te čarobne 
sile nam telo preplavijo 
hormoni stresa, ki vodijo v 
bolezni sodobnega časa.
Marjan Radetič, dr.med.
Zdravi in vitalni, Koper 

Ob modrostih najbolj dolgoživih in 
najbolj zdravih kultur na svetu ter z 
novimi pogledi, ki so jih omogočile 
visokotehnološke študije, 
raziskovalci pravijo, da je treba 
odnos do staranja posodobiti. Res 
je, da se naša telesa spreminjajo, 
toda ali je s staranjem neizogibno 
tudi slabšanje zdravja? Nikakor ne.  

pet ključev 
za zdravo staranje
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Noben potrošniški izdelek ne 
ubije toliko ljudi in povzroči 
toliko nepotrebnih smrti kot 
tobak. V Sloveniji vsako leto 
zaradi bolezni, ki jih povzroča 
kajenje tobaka, umre 3.600 
prebivalcev, kar je 10 na dan. 
Pri nas je tobak med vodilnimi 
preprečljivimi dejavniki za smrt 
in za izgubljena zdrava leta 
življenja ter vzrok številnih pre-
zgodnjih smrti. Umirajo ljudje 
v aktivni dobi – vsako sedmo 
smrt med 30. in 44. letom staro-
sti pripisujemo kajenju tobaka, 
med 45. in 59. letom pa vsako 
tretjo. Pljučni rak je skoraj v 
90 % posledica kajenja tobaka. 

s kajenjem se začne v 
mladosti
Približno dve tretjini prebival-
cev v starosti 35–44 let, ki so 
kadarkoli v življenju kadili, je 
prvič kadilo že pred polnole-
tnostjo, 95 % vseh je začelo 
kaditi do 21. leta, 99 % pa do 
25. leta starosti. Torej po 25. 
letu praktično nihče več ne zač-
ne kaditi. Povprečna starost ob 
začetku kajenja med prebivalci, 
starimi 35–44 let, je pod mejo 
polnoletnosti in znaša 16,9 let. 
Moški pričnejo s kajenjem pri 
nižji starosti kot ženske, razlika 
v starosti znaša nekaj manj kot 
eno leto. Starost ob začetku 
kajenja se v zadnjih desetle-
tjih znižuje pri obeh spolih, 
a hitreje med ženskami, ki se 
vedno bolj približujejo moškim, 
tako da razlik med spoloma v 

starosti ob začetku kajenje v 
prihodnosti najverjetneje ne 
bo več.

posledice kajenja tobaka 
za zdravje
Zaradi bolezni, ki jih povzroča 
kajenje, umre do dve tretjini ka-
dilcev, ki v povprečju izgubijo 
od 10 do 15 let življenja, mnoga 
leta pred smrtjo pa preživijo 
s slabo kakovostjo življenja. 
Kajenje tobaka škoduje takore-
koč vsakemu organu v telesu 
in povzroča številne vrste raka, 
bolezni dihal, bolezni srca in 
ožilja. Poleg tega kajenje pov-
zroča še številne druge bolezni, 
med drugim sladkorno bolezen, 
revmatoidni artritis, motnje 
erekcije, motnje imunskega 
sistema, nizko kostno gostoto 
pri ženskah, zlome kolka idr. 

kajenje tobaka vpliva 
na zdravje skozi celotno 
življenje
Škodljivi učinki na zdravje se 
lahko začnejo že pred rojstvom, 
če nosečnica kadi ali je izposta-
vljena tobačnemu dimu drugih. 
Kajenje nosečnice škoduje 
zdravju še nerojenega otroka, 
povezano je s prezgodnjim 
porodom, nenadno smrtjo 
dojenčka, razcepljeno ustnico 
in/ali nebom (zajčja ustnica, 
volčje žrelo), nižjo porodno težo 
otroka in poškodbami ožilja pri 
še nerojenem otroku. 
Napačno je mišljenje, da kajenje 
tobaka povzroči škodo zdravju 

izključno po dolgih letih in dese-
tletjih kajenja, ampak ima lahko 
negativne učinke na zdravje 
že kmalu po začetku. To nista 
le smrad ali zadah po tobaku, 
pojavijo se lahko zmanjšana 
telesna zmogljivost, tudi pri 
treniranih športnikih, kašelj in 
izkašljevanje sluzi, pogostejše so 
nalezljive bolezni dihal, astma 
ali njeno poslabšanje. 

kajenje tobaka spreminja 
tudi videz posameznika
Kajenje tobaka pospeši staranje 
in gubanje kože. Spremembe na 
koži se začnejo kmalu po začet-
ku kajenja, bolj vidne pa posta-
nejo po nekaj letih kajenja. Več 
in dlje ko posameznik kadi, bolj 
postarano in zgubano kožo bo 
imel. Spremembe na koži so ne-
popravljive, trajne, z opustitvijo 
kajenja lahko njihovo napredo-
vanje zaustavimo. K nastajanju 
gub prispevajo tudi ponavlja-
joča se izpostavljenost toploti 
goreče cigarete ter šobljenje 
ustnic in pripiranje oči med ka-
jenjem. Kombinacija kajenja in 
pogostega sončenja prezgodnje 
gubanje pospeši. Pri kadilcih se 
koža slabše celi, po kirurških 
posegih se pogosteje pojavljajo 
komplikacije. Kadilčevi prsti 
in nohti se obarvajo rumeno, 
lahko se pojavijo značilne 
spremembe na jeziku (kadilski 
jezik), kajenje pa povezujejo 
tudi s prezgodnjo plešavostjo in 
osivelostjo las.

Pri kajenju cigaret s filtri ali 
t. i. ''lahkih'' cigaret oziroma 
cigaret z manjšo vsebnostjo 
katrana in nikotina se tveganje 
za zdravje ne zmanjša. Cigarete 
z manj katrana vsebujejo manj 
nikotina in kadilci zato, da do-
bijo potrebno količino nikotina, 
vdihujejo tobačni dim globlje in 
dlje, pogosteje ''potegnejo'' iz 
cigarete, pokadijo cigareto čisto 
do konca ali celo pokadijo več 
cigaret na dan. 

zmanjšanje števila dnevno 
pokajenih cigaret prinese 
le omejene koristi za 
zdravje 
Pri zmanjšanju števila poka-
jenih cigaret se pomembno 
zmanjša tveganje za pljučni 
rak, nima pa učinka na pojav-
nost vseh s kajenjem povezanih 
vrst raka, celokupno umrlji-
vost med kadilci, srčno-žilne 
bolezni, kronično obstruktivno 
pljučno bolezen in zmanjšanje 
pljučnih funkcij. Le popol-
na opustitev kajenja lahko 
pomembno zmanjša tveganje 
za raka, kronično obstruktivno 
pljučno bolezen in srčno-žilna 
obolenja. Varne cigarete ni – 
edina zanesljiva pot za zmanj-
šanje tveganja za zdravje je 
popolna opustitev kajenja. Prav 
tako ni varne meje izpostavlje-
nosti tobačnemu dimu!
Nacionalni inštitut za 
javno zdravje
www.nijz.si  

Kajenje tobaka ima resne 
posledice za zdravje; škoduje 
takorekoč vsakemu organu v 
telesu. Na Nacionalnem inštitutu 
za javno zdravje zato vse kadilce 
spodbujamo k opustitvi kajenja. Naj 
bo Svetovni dan brez tobaka, ki ga 
vsako leto obeležujemo 31. maja, 
priložnost za dan brez tobaka in 
življenje brez tobaka.  

kajenju tobaka pripisujemo veliko breme 
bolezni in prezgodnjih smrti 
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Glivične okužbe nohtov, ki 
jih strokovno imenujemo 
tudi onihomikoza, se najpo-
gosteje pojavljajo na nohtih 
na nogah. Lahko povzročajo 
bolečine, razobličenost noh-
tov in tako bistveno vplivajo 
na vsakodnevne aktivnosti 
in kvaliteto življenja. Boleha 
približno 8 % ljudi, pogoste-
je starejši in tisti, ki imajo 
sladkorno bolezen, bolezni 
arterij nog ali ortopedske 
nepravilnosti stopala. Več-
krat je vzrok tudi  neustrezna 
oziroma pretesna obutev in 
poškodbe nohtov …
Poznamo različne tipe 
obolenja, najpogostejša med 
njimi je oblika, ki se začne 
na končnem delu nohta, 
največkrat na palcu. Noht se 
rumenkasto obarva, končni 
del nohta pa se nekoliko 
privzdigne. Spremembe se z 
leti širijo po nohtu navzgor 
in lahko prizadenejo celotno 
nohtno ploščo, ki postane 
rjavkasta, krhka. Nezdra-
vljena okužba je lahko vir 
okužbe za druge dele telesa, 
prenaša pa se tudi na druge 
ljudi. Diagnozo postavimo z 
mikroskopskim pregledom 
postružka nohta.

zdravljenje
Odvisno je od prizadetosti 
nohta. Mazila in tekočine, 
s katerimi mažemo spreme-
njen noht, so namenjena 
zdravljenju glivičnih okužb 
nohtov, ki prizadenejo manj 
kot polovico nohta, ali 
ljudem, kjer je zdravljenje z 
zdravili kontraindicirano. 
Pri obsežnejši prizadetosti 
nohta je potrebno zdravlje-
nje z zdravili. Za zdravljenje 
glivičnega obolenja  nohta  
uporabljamo tudi lasersko 
terapijo.

laserska terapija 
onihomikoze 
Glivično okužbo nohtov na 
nogah lahko ozdravimo z 
najnovejšim NdYAG  la-
serjem. Z laserjem varno 
uničimo glivice, ki so okužile 
noht. Ne potrebujete več 
nanašanja krem ali jemanja 
zdravil. Stranskih učinkov 
ni. To je do bolnika najprija-
znejša in najmanj invazivna 
metoda zdravljenja glivičnih 
okužb nohtov.
Enostavno, neboleče in v 
treh prihodih se boste rešili 
nadloge, ki ste jo morda 
zdravili že leta in leta.
Kirurški center Avelana 

glivične okužbe nohtov 
– onihomikoza

Lasersko zdravljenje je bolniku 
najprijaznejša in najmanj invazivna 
metoda zdravljenja glivičnih 
okužb nohtov. 

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

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

smo pogodbeni dobavitelj 
zzzs za slušne aparate

najnovejši 
slušni aparati

brez 
napotnice

brezplačno 
preverite 

sluh 

pokličite 
za termin

Izgubo sluha lahko med drugim 
povzroči tudi bolezen, poškod-
ba ali daljša izpostavljenost 
hrupu. Upad sluha je običajno 
postopen, tako da se večina ljudi 
svoje težave sploh ne zaveda. 
Dobra novica je, da se izgubo 
sluha in njene stranske učinke 
lahko zelo dobro obvladuje, zato 
najprej priporočamo: preverite 
svoj sluh. V AUDIO BM slušnih 
centrih vam meritev (avdiogram) 
z veseljem omogočamo brez-
plačno. Priporočamo dogovor za 
prosti termin.

nabava oz. zamenjava 
slušnega aparata
Naglušnim osebam, ki že 
nosijo slušni aparat, in tistim, 
ki ga šele bodo uporabljali, 
zdravstveno zavarovanje krije 
nakup osnovnega slušnega 
aparata vsakih 6 let. V tem 
obdobju pride na področju slu-
šnih aparatov do precejšnjih 
izboljšav in novosti, poleg tega 
pa se nam sluh s časom lahko 
spremeni. Iz teh razlogov je 
zamenjava slušnega apara-
ta po tem obdobju običajno 
priporočljiva. Na izbiro in 
uravnavanje slušnega aparata 
pomembno vpliva vrsta in 
stopnja naglušnosti, življenjski 
slog osebe ter tudi pričakova-
nja in motorične sposobnosti. 

lastnosti sodobnih slu-
šnih aparatov
Novejši slušni aparati so 
večinoma veliko enostavnej-
ši za uporabo, saj je veliko 
funkcij samodejnih, kot so npr. 
prilagajanje glasnosti, pou-
darjanje govora, zmanjševanje 
hrupa, preprečevanje piskanja 
in samodejno preklapljanje 
akustičnih programov v raz-
ličnih slušnih okoljih. Veliko 
novosti je tudi na področju 
brezžičnega povezovanja z mo-
bilnim telefonom, televizijo ali 
radiem. Pri nekaterih modelih 

ni več potrebno menjavanje 
baterij, saj vsebujejo akumula-
torsko baterijo, ki jo preko noči 
enostavno napolnite. V AUDIO 
BM slušnih centrih so na raz-
polago najsodobnejše izvedbe 
slušnih aparatov svetovno 
priznanih blagovnih znamk.

privajanje na nove 
slušne aparate
Ko začnemo uporabljati nov 
slušni aparat, je potreben 
določen čas, da se možgani 
prilagodijo na zvok novega 
slušnega aparata. Menjava 
slušnega aparata za sodobnej-
šo različico omogoča boljše, 
ostrejše in čistejše zaznavanje 
zvoka, a na te spremembe se je 
potrebno pripraviti in biti po-
trpežljiv. Vaš pozitiven odnos 
in odločnost za boljše razume-
vanje sta ključnega pomena 
za vaš uspeh. Torej pojdite 
korak za korakom. Napačno bi 
bilo ob prvem stiku z novim 
slušnim aparatom obiskati 
koncert oz. okolje, ki je hrupno 
ali pa zahteva veliko koncen-
tracije za poslušanje. Vsak 
dan pojdite korak dlje in tako 
trenirajte poslušanje s slušnim 
aparatom, postopno, kot to 
poteka pri nabiranju fizične 
kondicije.
 
individualno svetovanje
V AUDIO BM slušnih centrih 
svetujemo in se popolnoma 
posvetimo vsaki stranki. 
Končni uspeh je odvisen 
tako od slušnega akustika in 
slušnega aparata kot samega 
uporabnika. Vsak uporabnik 
ima drugačne želje, potrebe 
in pričakovanja, v katerih 
okoliščinah naj bi se slušni 
aparat najbolje odrezal. Tako 
na primer spodbujamo osebo, 
ki zelo rada obiskuje gleda-
lišče, naj preizkusi aparat v 
testnem obdobju v gledališču 
in se tako prepriča, da se bo 

lahko v prihodnosti z novim 
aparatom smejala in uživala v 
njej najljubših dejavnostih.

pomen podpore družine in 
prijateljev
Če kdo od vaših bližnjih izgu-
blja sluh, mu lahko pomagate 
na več načinov. Vzpodbujajte 
ga pri odločitvi, da preveri svoj 
sluh in poskrbi zanj. Sledite 
tudi naslednjim nasvetom 
za komuniciranje z naglušno 
osebo:
• najprej pridobite pozornost,
• govorite jasno in ne prehitro,
• po potrebi uporabite sopo-
menko,
• naj se jasno vidi obraz in usta,
• govor z manjše razdalje omo-
goča boljše razumevanje.

Svojci ali prijatelji novemu 
uporabniku slušnih aparatov 
na začetku ob velikem priča-
kovanju večkrat pravijo: »Kako 
ne slišiš? Saj imaš slušni apa-

rat!« Zavedajmo se, da je na 
začetku potrebno privajanje na 
nove zvoke, saj naglušna ose-
ba, ki je prejela slušni aparat, 
na začetku še ne more takoj 
optimalno slišati in razumeti. 
Uspešnost in hitrost privajanja 
sta odvisna predvsem od: 
• vrste in stopnje izgube sluha, 
• časa, ki je pretekel, odkar 
je naglušna oseba pričela 
izgubljati sluh do pridobitve 
slušnih aparatov. 
Prej kot se rehabilitacija s 
slušnim aparatom prične, 
hitrejše je privajanje in boljša 
bosta slišnost ter razumevanje 
govora.
Več informacij o sluhu in 
slušnih aparatih preberite na 
www.audiobm.si. Obiščite nas 
in brezplačno preverite sluh ter 
brezplačno preizkusite slušne 
aparate. Z veseljem vam bomo 
strokovno svetovali. 
Franci Urankar, Audio BM 

nove navade 
– novi slušni aparati

Naglušnost je ena najpogostejših 
zdravstvenih težav na svetu. Za 
večino ljudi je izguba sluha naraven 
pojav pri procesu staranja. pon: 8:00-18:00 | tor, sre, pet: 8:00-15:00 | čet: 11:00-18:00

slušni center novo mesto 
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