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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 9. 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

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

 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: + 0,20 EUR na dnevno ceno
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Pešci spadajo med ranljivejše 
udeležence v cestnem prome-
tu, zato je njihova varnost ena 
izmed prioritet nacionalnega 
programa in preventivnih ter 
vzgojnih aktivnosti Agenci-
je za varnost prometa, ki je 
nosilka nacionalne preven-
tivne akcije za večjo varnost 
pešcev. V obdobju med 1. in 
14. oktobrom bo agencija pod 
sloganom Bodi viden, bodi 
previden posebno pozornost 
posvetila večji osveščenosti 
pešcev, še posebej starejših in 
otrok – šolarjev, in voznikov 
glede pravilnega ravnanja v 
cestnem prometu.  

delež smrtnih žrtev med 
pešci se je zmanjšal za 55 %
V letu 2017 je na slovenskih 
cestah umrlo najmanj ude-
ležencev cestnega prometa v 
zadnjih 60-ih letih. Tudi delež 
smrtnih žrtev med pešci se 
je v lanskem letu glede na 
leto poprej zmanjšal za 55 %. 
Leta 2016 je bilo med pešci 22 
smrtnih žrtev, v lanskem letu 
10, od tega štiri na regionalnih 
cestah, tri na avtocestah in tri 
v naselju. Med glavnimi vzroki 
prometnih nesreč s smrtnim 
izidom za pešce so bili neupo-
števanje in odvzem prednosti, 
neprilagojena oz. prehitra 
vožnja voznikov ter pogosto 
tudi nepravilnosti pešca. 

starejši pešci še posebej 
ogroženi
Delež starejših v Sloveniji 
se povečuje, v 2010 so sta-
rejši predstavljali 16,5 %, na 
začetku leta 2017 pa že 19,1 % 
prebivalstva Slovenije. Lani 
so med žrtvami prometnih 
nesreč med pešci nadpov-
prečno izstopali starejši. Kar 
polovica jih je bila starejših 
od 65 let oziroma kar 90 % jih 
je bilo starejših od 45 let. Pri 
starejših se pojavljajo napake 
zaradi slabših psihofizičnih 
sposobnosti, saj se s starostjo 
postopoma pričnejo pojavlja-
ti spremembe v obnašanju, 
slabšajo se tudi vidne in 
slušne funkcije. Zmanjšane 
fizične sposobnosti (vid, sluh, 
počasnejši reakcijski čas) in 
manjša udeležba v vsakodnev-
nih prometnih situacijah zah-
tevajo še posebno previdnost 
starejših voznikov. Staranje 
prebivalstva bo v prihodnosti 
narekovalo nove in dodatne 
ukrepe ter prilagoditve, vse z 
namenom povečati varno ude-
ležbo starejših v prometu.

pešci, bodite (pre)vidni!
Oktobra lani je Agencija za 
varnost prometa izvedla 
pilotno opazovanje pešcev in 
uporabo odsevnih teles. Na 
različnih lokacijah po Slove-
niji so tri dni v zgodnjih in 
poznih popoldanskih urah 

opazovali pešce – v vzorec je 
bilo zajetih 1.227 pešcev. Po-
datki so pokazali, da je delež 
uporabe različnih odsevni-
kov izredno nizek – le 1,2 % 
pešcev je imelo kresničko 
ali odsevni trak, 4,2 % neko 
drugo odsevno površino, kar 
93 % pešcev pa ni uporabljalo 
nobenega odsevnika. Res pa 
je, da je bila približno polo-
vica pešcev oblečena v svetla 
oblačila, kar tudi pripomore k 
večji vidnosti pešca. Za večjo 
vidnost in varnost pešcev v 
agenciji svetujejo uporabo 
odsevnih teles in svetlejših 
oblačil ter uporabo prometnih 
površin, ki so namenjene hoji. 

vozniki, bodite pozorni na 
pešce v prometu
Vozniki, upoštevajte omejitve 
hitrosti ter na prehodih vedno 
ustavite pešcem oziroma jim z 
jasno kretnjo nakažite varno 
prečkanje ceste. Še posebej 
pozorni bodite na starejše 
udeležence v prometu ter na 
obnašanje otrok in njihovo 
ravnanje v prometu, morebi-
tno igrivost in razposajenost. 
V času trajanja nacionalne 
preventivne akcije bo pote-
kal tudi okrepljen nadzor s 
strani Policije in občinskih 
redarstev, ki bodo spremljali 
pravilno ravnanje tako vozni-
kov kot tudi pešcev v cestnem 
prometu. 

preventiva za večjo 
varnost pešcev v prometu
Sprejet program aktivnosti na-
cionalne akcije, ki opredeljuje 
številne ukrepe pristojnih 
državnih institucij in terenske 
preventivne akcije v lokalnih 
skupnostih ter na več kot 200 
osnovnih šolah, agencija izva-

ja dosledno in aktivno, ob tem 
pa za večjo varnost pešcev 
spodbuja in sofinancira tudi 
projekte nevladnih organizacij 
ter sistemsko usposablja pred-
stavnike pristojnih institucij 
s področja šolskih poti in 
varnosti pešcev.

S preventivno akcijo bo 
Agencija za varnost prometa 
posvetila posebno pozornost 
uporabi odsevnih predmetov, 
saj bodo dnevi krajši, pra-
vilnemu ravnanju v cestnem 
prometu in upoštevanju 
omejitev hitrosti v naseljih ter 
odstopanju prednosti pešcem 
pred označenimi prehodi s 
strani voznikov. 

prometna vzgoja nujno 
potrebna že od malih nog
Otroci so se ta mesec vrnili 
v šolske klopi, vanje pa so 
prvič sedli tudi prvošolčki. 
AVP svetuje, da starši skupaj 
z otrokom prehodijo šolsko 
pot še pred začetkom šolskega 
leta, nato pa otroka vsak dan 
spremljajo na poti do šole 
in nazaj ter ob tem utrjujejo 
znanje o varnem vedenju v 
prometu. Pešačenje otrok 
v šolo ni pomembno le z 
okoljskega in zdravstvenega, 
temveč tudi z vidika vzgoje v 
prometu. Otroci pešci, ki so 
vsakodnevno izpostavljeni 
prometnim situacijam, si tako 
nabirajo pomembne izkušnje 
v prometu, poleg tega bodo 
kasneje kot vozniki do pešcev 
bolj strpni. 

Več informacij najdete na 
spletni strani  www.avp-rs.si.
Kaja Šindič, Javna agencija 
RS za varnost prometa  

Približujejo se jesenski in zimski 
meseci, ko so dnevi krajši, vozne 
razmere pa zahtevnejše. V tem 
času se zgodi največ nesreč pešcev, 
zato je pomembno, da vozniki 
upoštevajo omejitev hitrosti v 
naseljih ter odstopijo prednost 
pešcem pred označenimi prehodi, 
pešci pa poskrbijo za svojo vidnost 
v cestnem prometu z odsevniki ali 
drugimi svetlobnimi telesi.

vedno ustavite 
na prehodu za pešce
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Številni turški vpadi, požari in 
kuga so botrovali nazadovanju 
kraja. Ponovni razvoj se je začel 
s prihodom železnice konec 
19. stoletja in priključkom na 
avtocesto leta 2010.  Mirno Peč 
pa prav gotovo poznate kot 
rojstni kraj slovenskega pesnika 
Toneta Pavčka ter harmonikarja 
in pevca Lojzeta Slaka. V njun 
spomin vsako leto organizirajo 
tudi prijeten pohod.
Tokrat vas vabimo v Mirno Peč, 
najmanjšo dolenjsko občino v 
porečju Temenice, kjer se nam 
lahko pridružite na zanimivi 
pešpoti do Zijala. Del pohodne 
poti Pot Temenica, od Mirne 
Peči do Zijala, je Turistično dru-
štvo Mirna Peč slovesno odprlo 
v letu 2009.
Pot je označena in primerna za 
družine z otroki in pohodnike z 
normalno telesno pripravljeno-
stjo. Dolžina poti je 6 km in se 
jo prehodi v uri zmerne hoje, iz 
doline Vrhpeči do pečine Zijalo 
pa je 10 minut hoje.
Pot vas bo vodila po šestih 
točkah.

perišče »na ulcah« 
Trije ohranjeni kamni na de-
snem bregu Temenice ob poti 
v neposredni bližini mostu so 
ostanki nekdanjega perišča. 
Sem so gospodinje iz Mirne Peči 
in z dela Gorenjega Podboršta 
v lesenih škafih nosile na glavi 
ali z vozički vozile umazano pe-
rilo in ga prale. Umazane kose 
perila so položile na kamen, 
ga namilile z doma kuhanim 
milom, drgnile s ščetko ali pa 
udarjale ob kamen. Nato so ga 
v vodi izpirale. Prale so poleti 
in pozimi, navadno ob sobotah 
ali ob ponedeljkih. Tak način 

pranja je bil naporen in dolgo-
trajen.

mala hidroelektrarna 
v ivanji vasi
Nekdaj je tu voda poganjala 
mlin na kamne in žago vene-
cijanko. Leta 2004 pa je pri 
Patetovih na Temenici začela 
delovati mala hidroelektrarna. 
Vsako leto ob občinskem prazni-
ku ribiči tu prirejajo ribiško 
tekmovanje. Zaradi počasnega 
toka Temenica vijuga mimo Iva-
nje vasi, kjer je najlepši okljuk. 
Ob večjem deževju reka prestopi 
bregove in poplavi bližnje 
travnike.

vaški studenec
V bližini perišča pod Biško vasjo 
je studenec, v katerem so vašča-
ni v sušnih obdobjih dobivali 
vodo za vsakdanjo rabo (pitje, 
kuhanje), zato je bil skrbno 
vzdrževan. Voda v studencu je 
toplejša kot v Temenici, zato so 
jo perice pozimi uporabljale za 
pranje.

perišče pod biško vasjo 
Betonsko perišče na levem 
bregu Temenice je bilo zgrajeno 
na pobudo prvega povojnega 
mirnopeškega župana Alojza 
Špendala iz Biške vasi. Med dve-
ma perilnikoma so stopnice, ki 
peljejo do vode. Za pranje rjuh 
so perice uporabljale še leseno 
poševno položeno desko. Perilo 
so na perišču večinoma samo 
izpirale. Prale so ob ponedeljkih 
in torkih. Perice so med seboj 
tudi poklepetale. V navado je 
prišel rek: “Samo na vodo pojdi, 
pa boš vse zvedel.”

venckov studenec 
in zapuščen mlin
Temenica ima poleg glavne-
ga izvira tudi več stranskih. 
Na začetku doline pri mostu 
je močnejši izvir, ob njem je 
na novo postavljen sakralni 
pokopališki križ (železarna na 
Dvoru). Voda po stranski strugi 
odteka v Temenico. Pod Jelšami 
je Žagarjev studenec in zajeti Je-
lški studenec, ki je do izgradnje 
osrednjega vodovoda oskrboval 
z vodo krajane Jelš in Vrhpeči. 
Na desnem bregu Temenice 
stoji mogočno gospodarsko 
poslopje nekdanjega Venckov-
ega (Mikličevega) mlina. Rake 
pričajo, da je tu voda nekoč 
poganjala mlinska kolesa in 
žago venecijanko. V neposredni 
bližini izvira Temenice sta bila 
še Greznikov in Krevsov mlin.

zijalo
Pri vasi Vrpeč v Zijalu na južni 
strani hriba sv. Ana (407 m) 
pride Temenica drugič na dan. 
Pod 35 metrov visoko skalno 
pečino je visokovodni bruhal-
nik oziroma Vodna jama pod 
Zijalom. V jami je stoječe jezero, 
iz katerega bruha voda le ob 
obilnejšem deževju. V bližini sta 
dve jami; Fantovska luknja in 

Ajdovska jama. Lepa in neokr-
njena narava privablja vedno 
več obiskovalcev. Zijalo je zaradi 
hidroloških in geomorfoloških 
posebnosti zavarovano kot 
naravni spomenik. 

temenica 
Je največja dolenjska poni-
kalnica. Dobršen del teče po 
temačnem kraškem podzemlju, 
zaradi tega je ta reka verjetno 
tudi dobila ime Temenica. Izvira 
na južnih pobočjih Posavskega 
hribovja pod vasjo Javorje. V 
zgornjem toku teče po nepro-
pustnih kamninah, pri vasi 
Dolenje Ponikve pa prestopi 
na propustne apnence, kjer 
v številnih požiralnikih poni-
kne. Temenica v izviru Zijalo 
skrivnostno priteče v Mirnope-
ško dolino in leno teče po njej 
naprej vse do Goriške vasi, kjer 
drugič izgine pod površje. Njen 
tretji in zadnji izvir je v Luknji 
pri Prečni. Po naporni poti skozi 
podzemlje se Temenica umiri, 
naprej leno vijuga po Zaloškem 
polju in se skorajda neopazno 
izlije v reko Krko.
www.visitdolenjska.eu   

Pokrajino Mirne Peči zaznamujeta 
močna zakraselost in podzemno 
pretakanje vode. Poselitev je 
skoncentrirana v mirnopeški, 
globodolski in šentjurski dolini. Prve 
omembe kraja segajo v 12. stoletje, ko 
je bila ustanovljena prafara. 

pot temenica: 
od mirne peči do zijala
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  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

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

Hansa-Flex-Nova d.o.o.
PE Novo Mesto
Livada 3
8000 Novo mesto 

eden izmed vodilnih ponudnikov rešitev za hidravlične sisteme

• hidravlika • pnevmatika
• industrijske cevi
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košnja 
Ko se dnevi počasi krajšajo in 
ohlajajo, se tudi rast trave moč-
no upočasni. Zato naša zelenica 
potrebuje manj pogosto košnjo. 
Zadnjo košnjo opravimo čim 
kasneje. Trava čez zimo ne sme 
ostati previsoka, saj bi lahko 
polegla in gnila, nastajala pa 
bi tudi polst. Po prvi zmrzali ne 
kosimo več, izogibamo pa se 
tudi hoji po zmrznjeni travi, saj 
s tem polomimo in poškoduje-
mo travne bilke. 

grabljenje trate 
Jeseni se na trati nabira odpa-
dlo listje pa tudi različni odmrli 
ostanki. Zato je potrebno trato 
vsaj enkrat tedensko pregrabiti 
in ostanke odstraniti. 

zračenje travne ruše
Trata, ki služi kot pohodna in 
rekreacijska površina, se čez 
leto precej zbije. Zbita tla pre-
prečujejo zraku in vodi dostop 
do korenin. Zato je potrebno 
prezračevanje trate, pri čemer 
lahko uporabljamo rezanje, 
močno grabljenje, prebadanje 
… Za manjše vrtičke je najeno-
stavnejše prebadanje z vilami, 
za večje pa uporabimo verti-
kulirno napravo. Po zračenju 
potresemo po površini Plantella 
Izbrane kremenove peske, ki jih 
pometemo v odprtine. 

jesensko gnojenje 
Trate pred zimo nikakor ne gno-
jimo z dušikovimi gnojili, saj bi 
ta pospešila rast, mlade obču-
tljive travne bilke pa bi lahko 

mraz poškodoval. Namesto tega 
dodamo Plantella Specialno 
jesensko gnojilo za travo, ki 
ima višjo vsebnost fosforja in 
kalija za močnejše in globlje 
korenine. Zato omogoča varno 
prezimovanje trate. 

pleveli 
Kadar je trata slabo vzdrževana 
ali sta jo poškodovala dolgo-
trajna vročina in suša, dobi 
plevel prednost pred travnimi 
bilkami in se začne razraščati. 
Jeseni uničujemo zlasti večletne 
širokolistne plevele, kot so: 
kislica, slak, osat in podobno. V 
mladi travi to naredimo ročno, 
v trati, starejši od 2 let, pa lahko 
uporabimo tudi za to registrira-
ne herbicide. 

dosejevanje 
praznih mest 
Na mestih, kjer je trata propa-
dla ali pa smo odstranili plevel 
ali mah, je potrebno zasejati 
novo trato. Taka področja 
najprej zrahljamo, nato doda-
mo nekaj organskega gnojila 
Plantella Organik in Plantella 
Univerzalne vrtne zemlje. 
Površino izravnamo in poseje-
mo Plantella Contesso, travno 
mešanico z obloženim seme-
nom, ki je z oblogo zavarovana 
pred ptiči, obenem pa ima seme 
tudi zalogo hranil, da zelo hitro 
vzklije. Dosejano površino 
samo še malo utrdimo s hrbtno 
stranjo lopate ali z desko in po 
potrebi zalijemo. 
Strokovnjaki agronomi
Kluba Gaia 

Zadnje mesece rastne sezone 
izkoristimo za obnovo in krepitev 
trate ter pripravo na zimske 
vremenske pogoje.  Trud in delo, 
ki ga bomo jeseni vložili v pripravo 
zelenice, se bosta vsekakor bogato 
poplačala v lepem videzu in zdravju 
naše zelene površine spomladi in še 
naprej skozi naslednjo sezono.   

6 korakov 
v jesenski obnovi trate
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Je kaj novih sredstev za 
čiščenje in bistrenje mošta?
Da. Kar nekaj novih sredstev 
je na tržišču.
JAJČNI ALBUMIN
- uporablja se pri bistrenju, 
odstranjevanju trpkosti in 
prekomernih taninov
- izboljša vonj, okus in stabili-
zira barvo rdečih vin
- zmanjšuje oksidativni ton
- priporoča se za rdeča vina, 
ki so dalj časa zorela v leseni 
posodi
- pri belih vinih, če so bila 
pridelana z dolgo maceraci-
jo in so bogata s fenolnimi 
(grenkastimi) snovmi
RIBJI MEHUR
- za fino čiščenje kakovostnih 
belih vin
- daje briljantno bistra in 
sijoča vina
- izostri aromo vina, ne da bi 
jo zmanjšal
- poudari sadnost vina

Proizvajalci so predstavili 
tudi nekaj izdelkov brez vseb-
nosti alergenov.
  EVERCLAR LIFE 
- odstrani ostanke bakra v 
vinu, ki povzročajo okus po 
kovini, na primer po obdelavi 
vina z bakrovim sulfatom na 
bekser
- preprečuje oksidacijo, rjave-
nje vina in uničenje sortnih 
arom
- podaljša svežino vina in 
ohranja čiste arome
- zmanjša grenke in trpke 
note
- preprečuje bakreni in žele-
zni lom (meglice)
- v moštu veže nase težke 
kovine, predvsem baker in 
železo, ki zmanjšujeta aroma-
tiko vina in ovirata delovanje 
kvasovk

EVERCLAR
- adsorbira oksidacijske 
encime
- izboljša beljakovinsko sta-
bilnost
- tvori majhno in zbito usedli-
no in izboljša filtrabilnost
- izboljša senzorične lastnosti 
vina in mu podaljša življenj-
sko dobo
- se ne peni in se hitro seseda
EVERCLAR OMEGA
- za vina, ki zahtevajo moč-
nejše bistrenje
- z enim čiščenjem dosežemo 
fenolno in beljakovinsko 
stabilnost
- ohranimo svežino in sa-
dnost
- izboljšamo aromo
EVERCLAR BETA
- stabilizira barve belih in 
rose vin
- odstrani probleme rožnate 
barve belih vin (pinki), ki je 
negativna za vino
- povzdigne aromatični profil 
vina in uravnovesi okus in 
strukturo vina
- deluje antioksidativno
- delno prispeva k beljako-
vinski stabilnosti, za popolno 
stabilnost na beljakovine 
uporabimo še bentonit

Ali je pri pripravi sadnega 
soka bolje dodati konzer-
vans ali sok prekuhati?
Vsaka metoda ima svoje 
prednosti in pomanjkljivosti. 
Osebno sem za to, da sok 
tretiramo s konzervansi in 
s tem ohranimo dragocene 
sestavine, ki bi se pri kuha-
nju razgradile. Konzervansi 
so snovi nizke strupenosti, ki 
jih organizem zlahka in brez 
škode predela in odvrže. S 
kuhanjem pa uničimo veliko 

koristnih snovi, na primer 
vitamine.
"Moj" recept za pripravo soka:
sok požveplamo z 20 gramov 
tokobrana ali 1 decilitrom 
5-odstotne žveplaste kisline 
na 100 litrov, počakamo da se 
zbistri. Potem ga pretočimo. 
V bister sok vmešamo 30 gra-
mov kalijevega sorbata. Od-
visno od  sladkosti dodamo C 
vitamin ali vinsko kislino. Pri 
količini se ravnamo po svo-
jem okusu, ampak največ 100 
gramov na 100 litrov soka. 

Vitamin C ali vinska kislina 
prijetno osvežita presladek 
okus soka, a delno sta tudi 
konzervansa. 

Še kaj novega v ponudbi?
Letos imamo kot novost v po-
nudbi kvasovko MYCOFERM 
VULCANO, ki jo priporočamo 
za pridelavo sadnih desti-
latov v proizvodnji žganih 
pijač.
Nenad Mangotič, univ. dipl. 
ing. kmetijstva 

Še ena vinogradniška sezona je za 
nami. Trgatev je v večini že za nami, 
pred nami pa je sezona kletarjenja.
Pojavljala se bodo vprašanja o 
boleznih in napakah vina, skratka, 
kako bomo naš pridelek negovali.

nasveti za kletarjenje

 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

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

BKM Dušan Bezek s.p. 
Taborska ulica 11 
8333 Semič

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: 8:00-15:00

PVC že od 799 eur

ALU že od 1370 eurnovo: okna les in les-alu

Vabljeni v naš salon!

akcija
pvc okna 
do-35%

 041 572 688
 stekland@siol.net

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

 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

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

BKM Dušan Bezek s.p. 
Taborska ulica 11 
8333 Semič
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kotlovnica
Začeti moramo pri sami ko-
tlovnici, le ta mora biti čista in 
urejena brez vse nepotrebne 
navlake. Pregledati moramo 
rešetke za dovod svežega zraka 
in jih po potrebi očistiti. Če 
kurimo na trda goriva, moramo 
za čistočo skrbeti sproti z re-
dnim odstranjevanjem pepela 
na požarno varno odlagališče.

Še večja čistoča je potrebna 
pri kurjenju s kurilnim oljem 
ali plinom. Gorilniki sesajo 
zrak, potreben za zgorevanje, 
in če pri tem sesajo tudi prah, 
le ta povzroča motnje na delo-
vanju gorilnika, kar povzroča 
nepopolno zgorevanje in s tem 
slabši izkoristek.

kotli na trda goriva
Kotle za centralno ogrevanje 
moramo pregledati večkrat 
(2- do 3-krat), posebno pa pred 
začetkom kurilne sezone.

Kot produkt nepopolne-
ga zgorevanja se pojavljajo 
katranske obloge. Vsak mm 
teh oblog pomeni tudi do 6 % 
izgub. Te obloge lahko očistite 
sami mehansko (z raznimi 
strgali in žičnimi ščetkami) 
ali pa s kemičnimi sredstvi. To 
so običajno tekočine, katere 
razpršimo po kurišču, s tem se 
točka gorenja katranskih oblog 
zniža pod 400 °C, le te pa pri 

naslednjem kurjenju zgorijo. 
Seveda pa lahko pokličete 
dimnikarsko službo, ki s pode-
litvijo koncesije s strani države 
opravlja dimnikarske stori-
tve na vašem dimnikarskem 
območju.

kotli na tekoča in plinasta 
goriva
Pri teh kotlih je zgorevanje 
dosti boljše, zato je tudi čišče-
nje manj pogosto (1x letno). 
Pregled in po potrebi čiščenje 
priporočamo pred pričetkom 
kurilne sezone. Če smo čišče-
nje kurišča že opravili sami, 
pa je nujno, da nam nastavitev 
gorilnika opravi usposobljen in 
pooblaščen  izvajalec. 

Po opravljenem pregledu, 
servisu in nastavitvi mora ser-
viser kontrolirati njegovo de-
lovanje in o meritvah izstaviti 
zapisnik (oz. merilni protokol), 
katerega shranimo za primer-
javo do naslednje nastavitve 
gorilnika.

Prihranki pri dobro nasta-
vljenem gorilniku znašajo tudi 
do 10 %.

ostale ogrevalne in 
prezračevalne naprave
Tudi druge ogrevalne naprave, 
kot so toplotne črpalke, klima 
naprave, električni kotli, 
potrebujejo servisni pregled, 

ne samo kurilne naprave. 
Kdaj, kakšen in kako pogosto 
naj bo pregled opravljen je 
odvisno od zahtev proizvajalca 
naprave, zato ta navodila/
zahteve upoštevajmo. Seveda 
pa moramo upoštevati tudi 
zakonske predpise. 

dimnik 
Čiščenje dimnika prepustimo 
dimnikarju, ki bo delo opravil 
strokovno. Pri kurjenju na trda 
in tekoča goriva je priporo-
čljivo dimnik čistiti enkrat 
mesečno, pri plinastih pa 
vsaj dvakrat v sezoni. Naloge 
dimnikarske službe (določene 
z zakonom) so sledeče storitve:

- pregledovanje malih ku-
rilnih naprav, dimnih vodov, 
zračnikov in pomožnih naprav

- čiščenje malih kurilnih na-
prav, dimnih vodov, zračnikov 
in pomožnih naprav

- odstranjevanje katranskih 
oblog in izvedba protikorozij-
ske zaščite

- pregledovanje in čiščenje 
zračnikov

Poleg kotlov, gorilnikov, 
dimnikov moramo kontrolirati 
tudi varnostne in merilne na-
prave.  To delo lahko strokovno 
opravi serviser ali pa dimnikar 
ob svojem obisku.

S temi postopki smo postorili 
praktično vse, kar je potrebno 
postoriti pred kurilno sezono, 
in tako mirno pričakamo hla-
dnejše jesenske oz. zimske dni.

ne pozabimo!
Od 1. januarja 2017 Pravilnik o 
zahtevah za vgradnjo kuril-
nih naprav (Uradni list RS, št. 
100/2013) določa, da moramo 
vgraditi javljalnik CO v vse 
tiste bivalne prostore, v katerih 
uporabljamo kurilne naprave, 
ki za delovanje uporabljajo 
zrak iz prostora. O tem moramo 
seznaniti dimnikarsko službo.

Lastnik oz. uporabnik je 
dolžan pristojni dimnikarski 
službi prijaviti vsako novo ali 
rekonstruirano kurilno/dimo-
vodno napravo ali spremembo 
energenta. Prav tako je lastnik 
oz. uporabnik dolžan odjaviti 
kurilno/dimovodno napravo, 
ki ni več v uporabi. Prvi pre-
gled se opravi tudi na obstoje-
čih napravah, ki že dalj časa 
niso obratovale, pa jih uporab-
nik želi na novo zagnati.

Toplotne črpalke v deljeni 
(split) izvedbi z več kot 3 kg 
hladiva je potrebno registrirati 
pri Agenciji Republike Slovenije 
za Okolje in jih vsaj enkrat letno 
ustrezno pregledati (opraviti 
preverjanje uhajanja plina) ter 
poročilo poslati na ARSO.

Povsem mirni pa seveda 
bomo, če so tudi zaloge kuriva 
zadostne za celotno ogrevalno 
sezono.

Več informacij po energetsko 
svetovalnih pisarnah ENSVET 
širom Slovenije. 
Lucjan Batista, ENSVET 

priprava na kurilno sezono

Zima se nezadržno bliža in  
prav je, da naše ogrevalne 
naprave pripravimo na to. Zato 
nekaj napotkov glede priprave 
ogrevalnih sistemov na kurilno 
sezono najbrž ne bo odveč. Poleg 
nakupa kurjave je takrat čas, 
da opravimo še vzdrževalna in 
kontrolna dela na ogrevalnem 
sistemu, saj to poleg dobrega 
izkoristka vpliva tudi na varno 
delovanja ogrevalnega sistema.
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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.

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

Osnovna šola Bistra buča 
Radovica 32
8330 Metlika

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

 
Šola je namenjena promociji in spoznavanju Bele krajine na 

hudomušen in zabaven način.

šola bistra buča

 031 579 514
 Pediman Dolores Šober

Pediman Dolores Šober s.p.
Detelova ulica 4
(poleg Glasbene šole)
8000 Novo mesto 

• pedikura - tudi za diabetike
• manikira 
• permanentno lakiranje
• depilacije 
• nega obraza 
• kavitacija in body wrapping
• svetovanje in prodaja kozmetike  
   za nego nog, rok in obraza

Pediman

 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
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Kaj lahko naredimo za izbolj-
šanje svojega zdravja?
Od naše prehrane je odvisno, ali 
bo ogrožala naše zdravje in pov-
zročala večjo obolevnost ali pa 
krepila naše zdravje, uspešnost 
ter delovno zmožnost. V Slove-
niji imata kar dve tretjini odrasle 
populacije že prisotne dejavnike 
tveganja za pojav bolezni nezdra-
vega življenjskega sloga, ki pred-
stavljajo glavni vzrok prezgodnje 
obolevnosti in umrljivosti. Zato 
v nadaljevanju najdete nekaj na-
svetov, kako poskrbeti za svoje 
zdravje. 

zajtrkujmo
Uživanje zajtrka večino dni v 
tednu že ima pozitivne učinke 
na zdravje; izboljšajo se fizične 
in umske sposobnosti, poveča 
se občutek sitosti, zmanjša se 
možnost prenajedanja, zniža se 
vsebnost maščob v krvi, ugodno 
vpliva na krvni sladkor in zmanj-
ša se verjetnost pomanjkanja 
nekaterih pomembnih hranil  v 
prehrani.

uporabljajmo manj soli
Prebivalci Slovenije zaužijemo v 
povprečju tudi dvakrat več soli, 
kot je še sprejemljivo (5 gramov). 
Tri četrtine soli zaužijemo z 
živilskimi izdelki, v ostalem pa z 
dosoljevanjem hrane. Pretirano 
uživanje soli lahko povzroča 
tveganje za srčni infarkt in druge 
srčno-žilne bolezni. Okus soli je 
mogoče nadomestiti z uporabo 
naravnih začimb in dišavnic, 

na manj slan okus pa se lahko 
privadimo že v osmih tednih. Sol 
je pomemben vir joda, zato NIJZ 
svetuje izbiro jodirane soli.

uživajmo 
zdrave maščobe
Kljub temu da dve petini prebi-
valcev dnevno uporabljata pripo-
ročena rastlinska olja, pa četrtina 
prebivalcev še vedno tedensko 
ali pogosteje uporablja svinjsko 
mast, prav toliko tudi klasično 
ocvrte jedi. Po drugi strani je 
spodbudno, da malo manj kot 
dve petini prebivalcev dnevno 
uporabljata oljčno olje. Maščobe 
so del uravnotežene prehrane. 
Uživati jih je treba zmerno, od 
tega naj bo čim več nenasičenih, 
kar ugodno vpliva na uravnava-
nje holesterola v krvi. Nekatere 
maščobe so esencialne, kar 
pomeni, da jih moramo nujno 
zaužiti s prehrano. Zato se sve-
tuje zlasti uporaba kakovostnih 
rastlinskih olj (sončnično, oljčno, 
repično, sojino, laneno ipd.) ter 
uživanje mastnih morskih rib in 
oreščkov.

v obroke 
vključimo zelenjavo
Uživanje zelenjave se je po letu 
2012 prvič izboljšalo, je je pa še 
vedno premalo v naših obrokih, 
saj jo v povprečju zaužijemo le 
tretjino priporočene količine. 
Dnevno jo uživa malo manj kot 
polovica prebivalcev, uživanje pa 
je bolj razširjeno med ženskami, 
med starejšimi odraslimi in v 

vaškem okolju. Zelenjavo naj bi 
vključili v vsaj tri obroke dnevno. 

Dnevno naj bi v povprečju 
zaužili vsaj 250–400 gramov 
zelenjave. Bogata je z vlaknina-
mi, vitamini, minerali, antioksi-
danti in drugimi pomembnimi 
zaščitnimi snovmi, kar še zlasti 
velja za sezonsko zelenjavo. 
Dolgoročno varuje pred različni-
mi kroničnimi ter infekcijskimi 
obolenji, obenem pa koristi tudi 
pri vzdrževanju priporočene 
telesne teže.

manj mesnih 
izdelkov, več rib
Slovenci sicer zaužijemo dovolj 
mesa, vendar preveč mesnih 
izdelkov in premalo rib (le 
tretjino priporočene količine). 
Mesni izdelki imajo lahko zaradi 
predelave večje vsebnosti slabših 
maščob, soli in aditivov, kljub 
temu pa jih 4-krat na teden ali 
pogosteje uživa kar 16 % prebi-
valcev, največ moški in mlajši 
odrasli. Namesto mesnih izdel-
kov bi morali zaužiti zlasti več 
rib, saj jih 1-krat na teden uživa 
le slaba tretjina prebivalcev. 
Mesni izdelki imajo lahko zaradi 
predelava mesa (konzerviranje, 
dimljenje, pečenje na žaru ipd.) 
prisotne snovi, ki zdravju niso 
koristne. Mesne izdelke zato raje 
zamenjajmo z ribami (npr. 300 
gramov sardel in skuš tedensko), 
kar prinese dvojni pozitivni uči-
nek, saj tako zmanjšamo količino 
nasičenih maščob in povečamo 
količino maščob omega-3, ki 
nam jih primanjkuje v prehrani. 
Poleg tega so ribe bogat vir kako-
vostih beljakovin, vitamina B12, 

D, selena in joda, manjše ribe, ki 
jih lahko pojemo s kostmi vred, 
pa tudi kalcija. Pri izboru rib naj 
imajo prednost mastne ribe, ki so 
še posebej koristne pri preventivi 
srčno-žilnih obolenj.

odžejajmo 
se brez sladkorja
Na področju sladkorja in sladkih 
pijač se kaže vse večja ozave-
ščenost, saj čedalje bolj pazljivo 
izbiramo živila, predvsem taka z 
manj ali brez dodanega sladkor-
ja. Še vedno je uživanje sladkih 
pijač bolj razširjeno med moški-
mi ter pri otrocih in mlajših odra-
slih, nižje izobraženih in tistih iz 
nižjega družbenega sloja. Zaradi 
prirojene nagnjenost k sladkemu 
okusu je danes veliko izdelkov na 
trgu, ki imajo nesorazmerno veli-
ko količino dodanega sladkorja. 
Ker večina populacije ni dovolj 
telesno aktivna, so potrebne 
omejitve pri vnosu enostavnih 
sladkorjev (največ 50 g na dan). 
Pretirano uživanje sladkorja 
povečuje tveganje za razvoj 
debelosti, diabetesa, kariesa in 
srčno-žilnih obolenj. Najboljša 
alternativa so pitna voda, mine-
ralna voda ali nesladkan čaj, ki 
tudi najbolje odžejajo. 

Kam po nasvet?
V okviru zdravstvenih domov po 
vsej Sloveniji potekajo programi 
za krepitev zdravja (skupin-
ske delavnice in individualna 
svetovanja), kjer lahko preveri-
mo svoje zdravje in dobimo vso 
ustrezno podporo za dolgotrajno 
spremembo življenjskih navad. 
www.nijz.si  

Raziskava Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje (NIJZ) spodbudno 
kaže, da se povečuje delež ljudi, ki 
vsakodnevno uživajo zelenjavo in ki 
redno zajtrkujejo, zmanjšuje pa se 
delež prebivalcev, ki uživajo sladkane 
pijače. Kljub temu se v Sloveniji 
v povprečju vsak drugi odrasli 
prebivalec prehranjuje nezdravo in z 
manj kakovostnimi živili. 

sprememba 
prehranjevalnih navad
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Običajno obiščemo zdravnika, 
ko se počutimo bolne, šibke 
ali ranljive. Bolnik ima bodisi 
zdravstveno težavo, ki jo zaupa 
zdravniku, in od njega seveda 
pričakuje, da jo bo čim prej kar 
najbolje rešil ali pa je trenutno 
še zdrav in pričakuje od zdravni-
ka pomoč pri vzdrževanju tega 
»zdravja« in dobrega počutja, 
tudi s pomočjo diagnostičnih, 
laboratorijskih in ostalih metod. 
Kakorkoli, z leti se postopoma 
vzpostavlja odnos med bolnikom 
in zdravnikom. Če jima to uspe-
va, postane njuna relacija neke 
vrste »partnerski odnos«. 

Za oceno kvalitete vašega 
odnosa s svojim izbranim 
zdravnikom vam predlagam 
nekaj vprašanj. Ali moj zdravnik 
izpolnjuje moja pričakovanja? 
Ali je tudi večina ostalih bolni-
kov zadovoljna z »našim« istim 
izbranim zdravnikom? Ali sem 
zadovoljen z zdravljenjem, ali je 
to uspešno in se počutim bolje? 
Ali me je zdravnik prepričal, da je 
moje zdravljenje »pod kontro-
lo«? Ali me zdravnik vzpodbuja 
in mi daje možnost za dodatna 
vprašanja glede nejasnosti, 
nerazumevanja zdravstvenih 
težav in danih napotkov? Ali me 
zdravnik poskuša razumeti? Mi 
daje občutek, da sem neumen? 
Me obsoja? Ali jaz razumem nje-
ga/njo? Govori v jeziku, ki mi je 

domač? Ali sploh lahko zaupam 
sposobnostim svojega zdravnika? 
Me je prepričal s svojim znanjem 
in poznavanjem problemov? 
Ali vztrajam pri tem zdravniku 
samo zato, ker nimam trenutno 
nobene druge, boljše možnosti za 
medicinsko oskrbo?

Bolnik se mora obenem zave-
dati, da nosi tudi sam velik del 
odgovornosti v svojem odnosu 
do zdravnika, zdravljenja in 
posledično srečnega in zdravega 
življenja.

besedna (verbalna) 
informacija 
Tudi  »vaša preteklost« se nanaša 
tako na odgovore na zastavljeno 
zdravnikovo vprašanje kot tudi 
na tisto, kar poveste brez poseb-
nega zdravnikovega vzpodbu-
janja »med vrsticami«. Neredko 
se zgodi, da prav tista, za vas 
nepomembna malenkost, potrdi 
ali ojača zdravnikovo pravilno 
sklepanje in pomaga pri postavi-
tvi diagnoze. 

nebesedna komunikacija/
obnašanje 
Izraža globlji pomen povedane-
ga, saj nam samo besedni del 
komunikacije ne prikaže celotne 
slike (tako bolnika kot zdravni-
ka). Bodimo pozorni na držo tele-
sa, grimase, geste, živčne kretnje, 
usmerjenost pogleda, položaj 

rok … Nebesedna komunikacija 
lahko podvoji pomen povedanih 
besed in jim še bolj verjamemo, 
lahko pa tudi izniči ali zavrne 
prepričljivost povedanih besed.

razjasnitev pojmov 
Zdravnik lahko spregleda, da 
uporablja preveč znanstveni 
jezik, kratice, tujke …, ki lahko za 
bolnika pomenijo nekaj drugega 
ali pa prav nič. Zatorej naj vas to 
ne vznemirja in odkrito izrazite, 
da pravkar povedanega ne razu-
mete! Nihče si ne bo mislil, da 
ste navaden neumnež; istočasno 
morda tudi zdravnik morda ne 
razume, kaj konkretno ste imeli 
vi v mislih in tako ponovite tudi 
vi svojo razlago.

sporočanje slabe novice
To ni nikoli enostavno, ne za 
zdravnika in ne za tistega, ki mu 
je le ta namenjena. Zdravnik bo 
morda ocenil, na kakšen način bi 
si vi želeli, da vam jo pove. 

Pa vendar – kako lahko bolnik 
SAM prispeva h kvalitetnejše-
mu odnosu med bolnikom in 
zdravnikom?
1. Pripravite se za pregled, saj 
veste, da so dandanes zdravni-
ki v časovni stiski. Poskušajte 
zdravniku povedati čim več v 
čim krajšem času. Razvrstite si 
težave po prednostni, prioritetni 
lestvici, torek kaj vas najbolj teži. 
Poročajte zdravniku o vseh spre-
membah zdravstvenega stanja, 
kaj ga izboljša, kaj poslabša, 
imate že kako obstoječo bolezen, 
oziroma ste se nenadoma znašli 
v kaki novi, neznani situaciji, 
večjem stresu/poroka/nosečnost, 

katera zdravila ste že vzeli, s kom 
ste se že pogovarjali. Pametno je, 
če si doma zapišete vprašanja, 
saj vemo, da veliko bolnikov ob 
stiku z zdravnikom pozabi na 
najnujnejša vprašanja.

2. Malce se izobrazite glede 
svoje bolezni ali težave, preberite 
v revijah, člankih, na internetu. 
Veliko lažje boste zdravniku 
postavili vprašanje in razumeli 
odgovor.

3. Vaše želje so pomembne! 
Imate morda hude, neznosne 
stranske učinke po zdravilih? 
Zakaj bi molčali? Namen zdra-
vljenja je vendar, da se počutite 
čim prej čim bolje in ne drugače! 
Nekatera zdravila povzročajo 
zvečanje telesne teže, nekatera 
zmanjšajo spolno moč. Obvezno 
omenite zdravniku stranske poja-
ve ob zdravljenju in se pogovorite 
o morebitni zamenjavi.

4. Povratna informacija s stra-
ni bolnika lahko zdravniku zelo 
koristi! Zdravnik ne more »brati 
vaših misli«! Ne more vedeti, če 
vam npr. zdravilo ne pomaga, 
če mu tega  ne poveste; enako je 
s stranskimi učinki. Za zdrav-
nika je ključnega pomena vaša 
odkritosrčna, ne zlonamerna, pa 
vendar kritična razlaga.

Če se bosta tako bolnik kot 
zdravnik trudila, da se bosta 
čim boljše (spo)razumela, bosta 
kvaliteta zdravstvenih storitev in 
vsesplošna zdravstvena blaginja 
hodili z roko v roki. Tega si pa 
vsi že dolgo zelo želimo, mar ne? 
Dobre komunikacije se lahko vsi 
naučimo, zatorej pohitite!
Mojca Miholič, dr.med., 
specialistka druž.med. 

Ena od veščin, ki je ključnega pomena 
v odnosu do drugih ljudi in okolice, 
je vsekakor sposobnost dobre 
komunikacije. Že iz vsakdanjega 
življenja ugotavljamo, da ima znanje/
vedenje bore malo odlik, če ga ne 
znamo pravilno razložiti in podati 
tudi ostalim ljudem. Nenazadnje 
je ključna in torej zelo pomembna 
tudi v odnosu med zdravnikom in 
bolnikom, saj je to, kar poveš in kar 
zamolčiš, ENAKO pomembno!    

o odnosu med zdravnikom 
in bolnikom  
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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

Sluh je dragocen, zato bi mu 
morali posvetiti več pozornosti. 
Ne pravijo zastonj, da je v neka-
terih pogledih celo pomembnej-
ši od vida – kajti težave z vidom 
nas ločujejo od stvari, medtem 
ko nas težave s sluhom ločujejo 
od ljudi.

Če smo naglušni, je običajno 
edina rešitev slušni aparat. V 
nadaljevanju preberite kori-
stne napotke pri izbiri slušnih 
aparatov.

nikar na lastno pest
Presoja, kdaj izguba sluha 
človeka preveč ovira v vsa-
kodnevnem življenju in zato 
potrebuje slušni aparat, je v 
domeni vsakega posameznika, 
toda od tu naprej je potrebno 
sodelovanje strokovnjaka. Sluh 
je preveč dragocen, da bi njegov 
ostanek izgubili s šušmarskimi 
metodami in ob tem vrgli stran 
vsak evro, ki bi ga v ta namen 
porabili na takšen način. V 
mislih imamo predvsem "re-
volucionarne slušne aparate«, 
ki jih lahko naročite v raznih 
kataloških ali TV prodajah. To 
so namreč navadni ojačevalci 
zvoka brez prilagoditev na na-
glušnost, brez servisa … Z njimi 
si lahko naredite več škode kot 
koristi, predvsem pa se v udo-
bju, estetiki in kakovosti zvoka 
ne morejo primerjati s pravimi 
slušnimi aparati.

Prava pot pri odločitvi za 
slušni aparat je tista, ki vklju-
čuje zdravnika specialista ORL 
in usposobljenega slušnega 
akustika.
  

pregled pri specialistu in 
meritev sluha
Za pravilen pristop k reševanju 
težav s sluhom je potrebna stro-
kovna obravnava pri specialistu 
otorinolaringologu (ORL). Če 
želite predhodno kar najhitreje 
priti do informativne meritve 
sluha, obiščite najbližji AUDIO 
BM slušni center, ker boste brez 
napotnice, brez čakanja in brez-
plačno opravili meritev sluha 
z avdiometrom. Na podlagi do-
bljenega rezultata vam bo slušni 
akustik svetoval, kako dalje.

kam po slušni aparat?
Po opravljenem pregledu speci-
alist ORL izda izvid, avdiogram 
in naročilnico za medicinsko-
-tehnični pripomoček. S to 
dokumentacijo se odpravite 
v specializirano prodajalno 
slušnih aparatov. Kam se odpra-
vite, je vaša prosta izbira. Nič 
ne bo narobe, če obiščete več 
ponudnikov in se odločite za 
tistega, ki je najbolj strokoven 
in si je pripravljen vzeti čim več 
časa za vas. Poleg tega bodite 
pozorni tudi na cene, servis, 
način izdelave ušesnih vložkov 
po meri, možnost brezplačnega 
testiranja …

Če vam slušni akustik ni 
pripravljen omogočiti preizkusa 
več modelov, išče izgovore ali 
vas skuša prepričati za točno 
določen model, ne da bi ga prej 
imeli na preizkusu, pojdite 
drugam. V AUDIO BM slušnih 
centrih imate pred odločitvijo 
za konkreten model slušnega 
aparata vedno možnost brez-
plačno preizkusiti več različnih 
modelov.

pomen slušnega akustika
Enako, če ne bolj, kot izbira 
primernega modela slušnega 
aparata, je pomembna tudi 
ustrezna nastavitev slušne-
ga aparata. Naloga slušnega 
akustika je, da ga nastavi tako, 
da čim bolj ustreza karakteristi-
kam vašega sluha, vašim prefe-
rencam in življenjskemu slogu. 
Še tako dovršen in drag slušni 
aparat ne zagotavlja zadovolj-
stva, če ni pravilno nastavljen.
Za optimalno nastavitev slušne-
ga aparata boste morda morali 
slušnega akustika obiskati več-
krat, zato je pomembno, da so 
lokacije slušnih centrov dosto-
pne in čim bliže vašemu domu. 
AUDIO BM slušne centre nadete 
kar v 13 mestih po Sloveniji. 
Obiščite najbližjega in poskrbite 
za svoj sluh.

povzetek
Sluh je preveč pomemben za pri-
stajanje na polovičarske rešitve. 
Če opažate, da slabše slišite, se 
ne pustite odpraviti splošnemu 
zdravniku, temveč zahtevajte 
obravnavo pri ORL specialistu. 
Za informativno in natančno 
meritev sluha lahko predhodno 
obiščite najbližji AUDIO BM 
slušni center. Težav s sluhom ne 
rešujte sami. Ne posegajte po 
pripomočkih iz katalogov, super-
marketov ali spletnih trgovin. 
Vsako izgubo sluha je potrebno 
obravnavati individualno, kajti 
le tako se lahko poišče ustrezno 
rešitev. Do cenovnega standarda 
(300 €) vsakih 6 let poravna 
nabavo slušnega aparata zdra-
vstveno zavarovanje. V primeru 
izbire dražje izvedbe se doplača 
le razlika. Če ste naglušni na 
obe ušesi, imate pravico do dveh 
slušnih aparatov.
Franci Urankar, Audio BM 

kaj moramo vedeti, 
če imamo težave s sluhom

Običajno se pomena sluha zavemo 
šele, ko imamo težave pri poslušanju 
sogovornikov, ko moramo na 
radijskem in televizijskem 
sprejemniku povečati jakost ali ko 
na sestankih in seminarjih iščemo 
prosta mesta v prvih vrstah, da bi 
dobro slišali govorca.   

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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Kalcinacije v tetivah rotatorne 
manšete  vidimo na radiograf-
skih posnetkih ramenskih skle-
pov pri 7 % do 20 % prebival-
stva, tudi pri ljudeh, ki bolečine 
v ramenu nimajo.  Zelo natančno 
lahko kalcinacije  diagnostici-
ramo z dinamično UZ preiskavo 
rame, pri kateri ugotovimo 
velikost, lego kalcinacij v tetivah 
rotatorne manšete kot tudi še 
nekatere druge vzroke bolečin v 
ramenskem sklepu.

Kalcinacije tetiv rotatorne 
manšete najpogosteje  prizadene 
odrasle med 30–50 letom staro-
sti; pogosteje pri ženskah, pri 
obolenju ščitnice ali sladkorni 
bolezni in pri ljudeh, ki opravlja-
jo ponavljajoče se gibe. Nastaja-
nje kalcinacij v tetivah načeloma 
ni povezano z načinom prehra-
njevanja.   

Obdobje nastajanja kalcinacij 
je lahko dolgotrajno in neopa-
zno, saj odlaganje kalcija poteka 
asimptomatsko, ob tem bolečine 
niso prisotne. Kalcinacije se 
začnejo tvoriti ob mikropoškod-
bah tkiv, ki so že po strukturi 
slabše prekrvljena in nagnjena 
k spremembam obrabe. Bole-
čine nastopijo, ko telo poskuša 
kalcinacije odstraniti z vnetnim 
odgovorom, v tako imenovani 
fazi resorbcije (kalcificirajoči 
tendinitis). Takrat pacienti 
občutijo bolečino v sprednjem 
delu ramenskega sklepa, ki je 
prisotna tako med gibanjem, 
predvsem pri dvigovanju roke 
nad glavo ali pri seganju  z roko 
za hrbet, kot tudi v mirovanju, 
še zlasti ponoči. Pacienti ob tem 
težko oziroma ne morejo spati na 

prizadeti rami, kar jih tudi zbuja 
iz spanja. 

Kalcificirajoči tendinitis je 
samo omejujoči se proces in 
izzveni spontano, vendar so 
pogosta obdobja poslabšanja in 
močne bolečine. 

V času akutno nastalih težav, 
bolečin, si pacienti pomagajo s 
protibolečinskimi protivnetnimi 
zdravili; priporoča se hlajenje, 
masiranje z ledom na mestu 
največje bolečine ter po zmanj-
šanju bolečin še fizioterapijo za 
ohranjanje gibljivosti ramenske-
ga sklepa.

Vendar vse to nudi samo za-
časno olajšanje težav in pacienti 
navadno niso popolnoma brez 
bolečin. Ko odpovejo konzerva-
tivne metode, imam na razpola-
go različne metode zdravljenja: 
kirurško ekscizijo kalcinacije, 
ultrazvočno vodeno perkutano 
punkcijo in odstranitev kalci-
naciji ter zdravljenje z udarnimi 
globinskimi valovi (ESWT).
V zadnjem času pridobiva na 
pomenu minimalno invazivna 
perkutana punkcija in izpiranje 
kalcinacij v tetivah rotatorne 
manšete, saj je postopek manj 
invaziven kot kirurško zdra-
vljenjem  ter manj boleč in bolj 
učinkovit  kot zdravljenje z  
ESWT.

Postopek poteka v lokal-
ni anesteziji z injiciranjem 
Ksilokaina (protibolečinskega 
zdravila, kot ga dobite pri zo-
bozdravniku) in je minimalno 
boleč. Pod nadzorom ultrazvo-
ka z iglo zbodemo kalcinacijo 
ter se jo izpira. Spere se lahko 
večji del kalcinacije in tako 
skrajšamo čas resorbtivne faze.

Dolžina samega posega je 
odvisna od velikosti, trdote in 
lege kalcinacije, v povprečju 
30–40 min.

Prvih nekaj dni po posegu se 
lahko pojavi bolečina na mestu 
posega, zato je potrebno hlajenje 
mesta ter po potrebi vzeti tudi 
kakšno protibolečinsko tableto 
(paracetomol ali peroralne ne-
steroidne antirevmatike).

Pacient takoj po posegu lahko 
opravlja vsakodnevne aktivno-
sti, izogiba pa naj se ponavlja-
jočih se gibov in težjih obreme-
nitev v prvih dveh tednih po 
posegu. 

Po posegu je zelo pomembna 
tudi  postopna krepitev mišic ra-
menskega obroča pod nadzorom 
fizioterapevta, ki hkrati opravi 
še dodatne fizioterapevtske 
postopke za izboljšanje regene-
racije tetive (ultrazvok, magnet). 
Začetek fizioterapije priporoča-
mo 3–4 tedne po posegu. 

Postopka izpiranja pri večini 
pacientov ni potrebno pona-
vljati, pri približno 20 %  pa je 
po predhodni UZ diagnostiki 
potrebno ponoviti postopek čez 
približno 6 mesecev.
Kirurški center Avelana 

bolečina v ramenskem sklepu: 
kalcinacije v tetivah rotatorne manšete

Bolečina v ramenih je pogosto 
stanje, ki prizadene velik odstotek 
ljudi. Pogosto je bolečina posledica 
odlaganja majhnih, po navadi 1–2 
cm velikih, depozitov kalcijevega 
hidroksiapatita v tetive mišic, ki 
obdajajo ramenski sklep (v tetive 
rotatorne manšete). 

 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

• žilna kirurgija
• ortopedija
• proktologija
• ginekologija
• otorinolaringologija
• plastična kirurgija
• dermatologija
• protibolečinska 
   ambulanta
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