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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je jubilejna 10. številka brezplačne 
regijske revije Informator365. Ponosni smo, da 
smo z vami že 3. leto. Veseli nas, da dobivamo 
pozitivne odzive tako s strani vas bralcev, kot s 
strani podjetij, ki se v reviji predstavljajo. 
V reviji Informator365 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

16323 Dorato 16x16 Naturale
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 07 393 04 10
 delfin.salon@gmail.com
 www.keramikainkopalnice.si

Salon Delfin d.o.o.
Foersterjeva ulica 10
8000 Novo mesto

akcijska prodaja ploščic iz zaloge

Italijanska gres ploščica PIETRA FORTE.
8mm debela, odporna proti zmrzali, 6€/m2.

IZJEMNA IZBIRA TALNE IN STENSKE KERAMIKE 
NA ZALOGI IN PO NAROČILU.

  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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Bliža se prednovoletni čas, 
ki za vse nas pomeni več 
zabave, ko ob brezskrbnem 
druženju spijemo še kakšen 
kozarček alkohola. Vse lepo 
in prav, če le ne pozabimo po-
skrbeti tudi za varen prevoz 
do doma. Uživanje alkohola 
je sicer najbolj problematič-
no pri voznikih, kjer so tudi 
posledice prometnih nesreč 
najtežje, vendar pa je prav 
tako dejavnik tveganja za na-
stanek prometne nesreče tudi 
pri kolesarjih in pešcih. 

ne tvegajte, že en kozarec 
alkohola je preveč!
Rezultati letošnje znanstvene 
raziskave, ki jo je za Javno 
agencijo RS za varnost pro-
meta (AVP) pripravil Inštitut 
za kriminologijo pri pravni 
fakulteti v Ljubljani, so po-
kazali, da je verjetnost, da se 
voznik osebnega avtomobila 
z več kot 0,5 promila alkohola 
v krvi smrtno ponesreči ali 
hudo poškoduje, kar štiri-
krat večja kot pri treznem 
vozniku. V raziskavi je bilo 
tudi ugotovljeno, da v kolikor 
bi uvedli popolno prepoved 
uživanja alkohola za voznike 
osebnih in drugih avtomobi-
lov ter motornih koles, bi se 
zaradi take določbe odstotek 
alkoholiziranih povzroči-
teljev prometnih nesreč s 
smrtnim izidom zmanjšal na 
20 odstotkov, ohranili pa bi 
od 15 do 20 življenj na leto.

če ne drugo, naj vas 
strezni črna statistika
Letos se je do konca septem-
bra na slovenskih cestah zgo-
dilo 1.078 prometnih nesreč, 

v katerih je umrlo 14 oseb, 
583 pa se jih je poškodovalo. 
Največ prometnih nesreč pod 
vplivom alkohola so povzro-
čili vozniki motornih vozil 
v starostni skupini med 25. 
in 34. leti, in sicer 255 pro-
metnih nesreč, v katerih so 
umrli štirje udeleženci. Od 14 
smrtno ponesrečenih udele-
žencev je bilo 12 tudi povzro-
čiteljev prometne nesreče. 
9 nesreč s smrtnim izidom 
se je pripetilo izven naselja, 
v kar 11-ih primerih pa se je 
nesreča pripetila v temnem 
delu dneva.

bodite odgovorni 
in poskrbite za 
varen prevoz do doma
AVP poziva, da se vozniki 
vnaprej dogovorijo, kako 
bodo prišli domov z zabave, 
v nobenem primeru pa naj ne 
vozijo vinjeni ali pod vplivom 
prepovedanih psiho-aktivnih 
snovi. Prav tako naj se ne pe-
ljejo z voznikom, ki je užival 
tovrstna sredstva, ampak ga 
raje opozorijo na tveganje in 
skupaj najdejo alternativno 
rešitev. Teh je veliko. Odpe-
ljete se lahko s taksijem,  av-
tobusom ali vlakom, oziroma 
za prevoz prosite koga od 
sorodnikov, prijateljev, ki tisti 
večer niso uživali alkohola. 
Če imate možnost, lahko pre-
spite nekje v bližini lokacije, 
kjer ste se zabavali, in se do 
kraja prenočišča odpravite 
peš. A tudi pri tem velja biti 
previden, saj se med žrtvami 
prometnih nesreč nemalokrat 
znajdejo tudi pešci. 

za odgovornejši 
odnos do alkohola
V okviru prizadevanj za 
zmanjšanje deleža alkoholizi-
ranih udeležencev prometnih 
nesreč na slovenskih cestah 
AVP voznike skozi celo leto 
opozarja na tveganost vožnje 
pod vplivom alkohola, še po-
sebej v krajih zunaj urbanih 
naselij, kjer ni zagotovljenega 
varnega prevoza z javnimi 
prevoznimi sredstvi. No-
vembra in decembra bo AVP 
še bolj intenzivirala svoje 
aktivnosti in organizirala šte-

vilne preventivne dogodke, 
delavnice in strokovne mize, 
s strani Policije in občinskih 
redarstev pa bo potekal 
poostren nadzor. Z ozavešča-
njem preko medijev, javnih 
dogodkov in sodelovanja z 
nevladnimi organizacijami 
želi AVP javnost še dodatno 
spodbuditi k odgovornejšem 
odnosu do alkohola.

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

Slovenci se premalo zavedamo, da 
samo en kozarec alkohola že vpliva 
na naše sposobnosti mišljenja 
in zaznavanja in zmanjša naše 
sposobnosti za vožnjo ter ustrezno 
reagiranje, predvsem v kritičnih 
situacijah. 

recimo ne alkoholu 
v prometu
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Za optimalno zrelost grozdja 
niso toliko pomembne tempe-
rature in vlaga, temveč število 
sončnih ur v sezoni. Letos jih 
je bilo absolutno premalo. Tudi 
če ni bilo premrzlo, pa je bilo 
oblačno in posledično je vino 
letos bolj kislo in z nizko al-
koholno stopnjo. Tokrat ne bo 
težav s pridelavo cvička (alko-
holna stopnja pod 10 %). Vsako 
zlo za nekaj dobrega. Če nismo 
imeli na voljo veliko sonca za 
kakovostni pridelek, je višek 
vlage poskrbel za količinsko 
obilno letino.

Koliko je letos potrebno 
žveplati vino?
V letošnji sezoni smo veliko-
krat doživeli presenečenje pri 
dožveplavanju vina. V labora-
toriju izmerimo na primer 16 
mg žvepla po litru. Stranki sve-
tujemo, naj doda 50 ml žvepla-
ste kisline na vsakih 100 litrov. 
Pri ponovni kontrolni meritvi 
čez en teden je rezultat zopet 
16 mg. Ne znamo pojasniti, 
kako je to mogoče in kako je 
"matematika" odpovedala. 
Svetujemo, da se tolikokrat 
naredi kontrola in tolikokrat 
doda žveplasta kislina, dokler 
ne dosežemo optimalne količi-
ne žvepla v vinu.

Ali je mogoče znižati skupne 
kisline v vinu?
To je letos zelo pomembno in 
pogosto vprašanje. Kisline 
je mogoče znižati. Na tržišču 
obstaja veliko preparatov v ta 
namen. Obstaja tudi veliko 
različnih trgovskih imen istega 
preparata. Pri nas ponujamo 
POTAŠO (kalijev bikarbonat). 
Postopek razkisa in količi-
no preparata izračunamo v 
vsakem primeru posebej, tako 

da ni mogoče dati pavšalnega 
odgovora.

Kaj je oksidacija vina?
Vsaka snov reagira v stiku s 
kisikom. Železo porjavi, baker 
pozeleni, vino pa spremeni 
okus v neprijetno grenkast. 
Jantarno rumena barva belega 
vina se spreminja v rjavka-
sto, iskrivo rubinasta pa v 
rjavkasto opečnato. Ta pojav 
preprečuje žveplo v vinu. Vino 
optimalno požveplajmo, da 
preprečimo ta pojav. V kolikor 
pa do oksidacije kljub temu 
pride, posledice oksidacije od-
pravimo z dodatkom žvepla in 
čiščenjem s preparatom PVPP. 

Kaj je ocetni cik?
Ocetni cik je bolezen vina, ki 
jo izzove ocetna bakterija. Po-
javlja se v kleteh s pomanjklji-
vimi higienskimi razmerami, 
kjer smo varčevali z žveplom. 
Letos se pogosto pojavlja v 
kleteh, kjer so pridelovali vino 
iz grozdja, ki so ga poškodova-
le žuželke. 
Spremembe se izražajo s 
povečanjem količine ocetne ki-
sline, kar je opaziti v zvišanju 
količine hlapnih kislin vina 
in tudi v bolj ali manj ostrem 
vonju in okusu po kisu. Na 
vinu se pojavi tanka, nežna in 
nekoliko mastna mrenica, ki 
je ob robovih posode nekoliko 
dvignjena; kasneje se lahko 
pojavi močnejša motnost. 
Če smo opazili bolezen v 
njenem začetku, ko še ni 
nastalo veliko ocetne kisline, 
ki bi jo močneje čutili v vonju 
in okusu, bo možno bolezen 
zaustaviti z zelo močnim žve-
planjem, takojšnjim čiščenjem 
in filtriranjem vina, nato pa 
še najbolje s pasterizacijo ali 

sterilno filtracijo. Posoda, v 
kateri je bilo ciknjeno vino, 
je okužena in jo smemo le 
izjemoma uporabiti za zdrava 
vina po posebnem postopku 
priprave. Mešanje ciknjenega 
vina z zdravim ni dovoljeno, 
saj bolezen le širimo. 
Priporočamo posvet s strokov-
njakom.

Kaj je mlečni cik?
Povzročajo ga nekatere mleč-
nokislinske bakterije, ki se 
pojavljajo zlasti v slabo kislih 
vinih, za katero je bilo grozdje 
predelano v zelo toplem vre-
menu, nerazkužen mošt, slabo 
žveplan, in pozno pretočeno 
vino. Ta pojav je pogostejši v 
toplih jesenih in v zatohlih 
toplih vinskih kleteh. Nevar-
nost za mlečni cik je še večja, 
če mlada vina niso povsem 
prevrela. Spremembe se kažejo 
v osladno kiselkastem vonju 

in okusu, ki spominja na kislo 
zelje ali repo. Vino je tudi 
močno motno. To bolezen pre-
prečujemo podobno kot ocetni 
cik, to je s hitro predelavo in 
izločanjem gnilega grozdja, 
ki ga močneje žveplamo. Po 
možnosti mošt čimprej pri-
merno ohladimo tako, da klet 
vsaj ponoči zračimo. Moštu 
dodamo čisto kulturo kvasovk 
in dobrega zdravega mošta 
v vrenju ter pustimo vreti pri 
temperaturi 15 do 20 °C. Po vre-
nju vino dolijemo in pravoča-
sno pretakamo ter žveplamo. 
Vina z rahlim mlečnim cikom 
takoj močno žveplamo, fino 
filtriramo, po potrebi čistimo 
z aktivnim ogljem in sterilno 
filtriramo. Pri moštnem mleč-
nem ciku je vino uporabno le 
še za predelavo v kis. 
Nenad Mangotič, univ. dipl. 
ing. kmetijstva 

Vinogradniško leto 2018 je bilo z 
eno besedo čudno. Začelo se je s 
pozebami, nadaljevalo s točami, 
julijskimi nizkimi temperaturami 
in deževjem. Letina je pač temu 
primerna.

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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 031 248 402
 031 202 166
 jozica@martincic.si
 www.martincic.si

Martinčič d.o.o.
Šmalčja vas 16
8310   Šentjernej

za pridelavo grozdja za cviček, bela in sortna vina, 
različno namizno grozdje ter eko pridelavo.

TRSNE CEPLJENKE MARTINČIČ
Brez dobrih trsnih cepljenk, težko pridelate dobro vino.

Nudimo vam kakovostne trsne cepljenke:

garažna vrata

 041 633 894
 info@cvetlicarna-cvetnik.si
 www.cvetlicarna-cvetnik.si

Goflor d.o.o.
Brinje 6  
8000 Novo mesto 

• VSE ZA POROKO
• REZANO CVETJE
• LONČNICE
• ARANŽIRANJE DARIL

• BALONI NA  
   VSE NAČINE
• ŽALNI PROGRAM
• DOSTAVA

BTC – Ljubljanska cesta 27
07/39 34 775

QLANDIA – Otoška cesta 5
07/38 44 550

www.cvetličarna–cvetnik.si e-mail: info@cvetličarna-cvetnik.si

CVETLIČARNE  
V NOVEM MESTU

• vse za poroko
• rezano cvetje
• lončnice
• aranžiranje 
   daril
• baloni na vse 
   načine
• žalni program
• dostava

BTC-Ljubljanska cesta 27
 07 393 47 75

Qlandia-Otoška cesta 5 
 07 384 45 50

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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Ob prehodu na obrobje kra-
škega ravnika potok ponika v 
podzemlje, na površju pa ostaja 
dobro vidna suha dolina. Sle-
dimo ji do jame Vidovec, kjer 
potok spet izvira in po površju 
odteče v globoko vrezano do-
lino Kolpe. Za ogled je urejena 
pešpot. Iz središča vasi vodi do 
jam Zdenc in Vidovec, naprej 
ob potoku Vidovec do reke 
Vidovec in do reke Kolpe ter po 
poti ob Magdalenski steni nazaj 
v vas. Obisk obeh jam je možen 
le v spremstvu jamarjev.

jama vidovec
Jama Vidovec je z 270 metri 
najdaljša belokranjska vodna 
jama, ki jo je ob vzporednih 
prelomih plitvo pod površjem 
izoblikoval istoimenski potok. 
Studenček, ki priteka iz jame 
pod vasjo, so domačini zajeli 
ter pri vhodu v jamo uredili 
perišče in napajališče za živino. 
Za obzidanim vhodom se 
odpira 78 metrov dolga izvirna 
jama, ki jo je izoblikoval pod-
zemski pritok potoka Vidovec.  
Podzemski rov s plitvo strugo 
potočka je v začetku prostoren, 
v nadaljevanju pa se ob razpoki 
vse bolj zožuje. V končnem 
delu se za umetno pregrado 
zbira podzemska voda, ki je 
po cevi speljana do napajali-
šča pred vhodom. Stene so le 
mestoma zasigane, v končnem 
delu izstopa polkrožna sigasta 
kopa. Okolica potoka in jame 
Vidovec  je označena in pred-
stavljena na info tablah.

kraška jama zdenc
Zdenc že desetletja ni več v 
rabi, saj ga je nadomestil vodo-
vod. Kljub temu vaščani zanj 

vzorno skrbijo. Jama je vključe-
na v označeno Učno pot Zdenc–
Vidovec, ki vključuje tudi ogled 
bližnje jame Vidovec, dolino 
istoimenskega potoka, reke 
Kolpe in Magdalenske stene 
nad njo. Pred jamo stoji poja-
snjevalna tabla, vhodni del pa 
si lahko ogledate v spremstvu 
domačinov. 

cerkev 
sv. marije magdalene
Vas Božakovo je znana tudi 
kot belokranjski Bled. Cerkev 
je zidana okrog 1730–1750. Na 
zunanjem ometu cerkve je slika 
sv. Magdalene, ki umiva noge. 
Zvonik ima obliko osmeroko-
tnika kot vreteno mlinskega 
kolesa. V ustnem izročilu kro-
žijo govorice, da je cerkev dala 
zgraditi bogata lastnica mlina, 
menda je bila graščakinja. V 
zvoniku so trije bronasti zvono-
vi, ki so jih leta 1924 izdelali v 
Strojnih tovarnah in livarnah v 
Ljubljani.

slikovit izlet po obrobju 
bele krajine
Pot za pohodnike poteka okrog 
vasi Božakovo. Dostop je po ce-
sti od Metlike do Rosalnic, nato 
pa se nadaljuje v smeri proti 
Božakovem. Pohodniška pot, ki 
ni zahtevna,  je dolga približno 
dva kilometra.  Najvišja točka 
na Božakovem je 176 metrov. 
Na tej poti so glavne zanimi-
vosti baročna cerkev sv. Marije 
Magdalene na Božakovem, 
izvirna jama Zdenc s kipom 
Lurške Marije, reka Kolpa in 
jama Vidovec.
Rudi Vlašič, TIC Metlika   

Na obrobju belokranjskega 
kraškega ravnika se vzhodno od 
vasi Božakovo odpirata zanimivi 
kraški jami Vidovec in Zdenc. Sta 
del podzemskega sistema potoka 
Vidovec, ki ima povirje na lapornih 
vodonosnikih v okolici Drašičev. 

za ljubitelje narave:
učna pot zdenc–vidovec
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V začetku jeseni smo pričeli 
obirati sadje z dreves in kmalu 
zatem začne odpadati tudi 
listje. V tem času lahko naredi-
mo ogromno za zdravje našega 
sadovnjaka v prihodnji sezoni. 
Potrebno bo listje pograbiti, 
urediti okolje, drevesa škro-
piti z ustreznim sredstvom in 
pognojiti. 

sproti pregledujmo listje
Med rastno sezono lahko 
jasno vidimo, ali je naše sadno 
rastlino napadla bolezen ali 
ne. Na listih so rjave lise, pege, 
oranžni krogi ali listi enostav-
no kar počrnijo. To kaže na 
glivično ali bakterijsko okužbo. 
Okužene liste je dobro sproti 
odstranjevati. Na listih so 
spore glivičnih bolezni, ki sicer 
ostanejo v zemlji in drugo leto 
ponovno okužijo drevo. Nikoli 
okuženega listja ne damo na 
kompost, ker na ta način le 
gojimo bolezni. 

pravi čas za škropljenje
Prvič škropimo, ko odpade pol 
krošnje listja, drugič pa, ko od-
pade vse listje, kar je po navadi  
v razmaku 14 dni. Škropljenje 
je toliko bolj pomembno, če je 
napoved dežja, saj se bole-
zni razmnožujejo v vlažnem 
okolju. 

s čim in kaj 
škropimo jeseni?
Pomembno je škropiti tudi 
neokužene rastline, ker s tem 
močno zmanjšamo možnost 
pojava okužbe. Uporabljamo 

bakrovo sredstvo z visoko 
vsebnostjo bakra Bio Plantella 
Cuprovin 50 v koncentraciji 20 
g/10 l vode. Ne škropimo z višjo 
koncentracijo, ker lahko požge-
mo še slabo olesenele enoletne 
poganjke. Sredstvo deluje tudi 
kot foliarno bakrovo gnojilo, 
saj baker pospešuje odpadanje 
listja ter olesenitev lesa, kar 
pomeni manjšo možnost po-
škodb zaradi zimske pozebe. 
Sredstvo uporabljamo za: trte, 
oljke, sadne rastline, zele-
njavo, žita, iglavce in druge 
kulture med vegetacijo, saj 
izboljšuje naravno odpornost, 
fotosintezo in sprejem hranil 
v rastlino, zlasti spomladi ter 
jeseni.
 
jesensko založno gnojenje
Z jesenskim gnojenjem želimo 
doseči in zagotoviti popolno 
prehrano sadnih vrst v kombi-
naciji s spomladanskim gnoje-
njem. Pri jesenskem gnojenju 
je poudarek na hranilih, ki so 
počasi topna in jih je potreb-
no dodajati založno v tla, kar 
pomeni gnojenje na dolgi rok. 
Tu je poudarek na fosforju (P), 
kaliju (K) ter mikro hranilih, 
kot sta npr. bor in magnezij.

gnojimo po obodu krošnje
Pri sadnem drevju je korenin-
ski sistem širok najmanj toliko, 
kot je obseg krošnje. Glavne, 
debele, močne korenine so v 
globini in v njih se shranjuje 
presežek hranil. Koreninski sis-
tem, drobne korenine, ki črpajo 
hranila in vodo, pa so v zgornji 

plasti tal, večinoma v globini 
okoli 25 cm. Vedno gnojimo 
stran od debla, po pasu bliže 
obodu krošnje. Gnojimo tako, 
da z lopato privzdignemo del 
travne ruše in vržemo pest 
gnojila. Pri težkih tleh lahko 
uporabimo tudi železen drog, s 
katerim naredimo luknje v tla, 
in vanje nasujemo gnojilo. Lu-
knje delamo v cik-cak vzorcu. 
Na ta način globinsko gnojimo.

kaj rabijo sadne rastline?
Potreba po kaliju (K) je enaka 
kot po dušiku (N). Kalij igra 
pomembno vlogo pri razvo-
ju koreninskega sistema in 
seveda pri plodovih. Dodajanje 
kalija jeseni izboljša odpor-
nost na nizke temperature, da 
drevesa bolje prezimijo. Pri 
plodovih pa poveča vsebnost 
sladkorja, kislost in velikost. 

Zato v jesenskem času upo-
rabimo Plantella Specialno 
sadjarsko gnojilo, ki vsebuje 
veliko kalija in fosforja. Doda-
na ima pa tudi mikro hranila, 
bor in magnezij. Bor izboljša 
kakovost cvetnega prahu, 
kar pomeni boljšo oprašitev, 
magnezij pa preprečuje listno 
bledico, saj igra pomembno 
vlogo v procesih fotosinteze.  
Strokovnjaki agronomi
Kluba Gaia 

Skrb za čistočo z grabljenjem listja 
in odstranjevanjem mumij z dreves 
je osnova higiene, kar predstavlja 
manjšo možnost za okužbe z 
boleznimi. Takoj zatem opravimo še 
jesensko škropljenje z bakrom. Zelo 
pomembno pa je jeseni poskrbeti 
tudi za prehrano sadnih dreves, za 
založno gnojenje. 

v sadovnjaku 
je jeseni dosti dela
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 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%

 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

 041 542 023
 040 605 622
 mitja@mph.si
 www.mph.si

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

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

 040 200 278
 info@oknvrol.si
 www.oknvrol.si

OKNVROL, Miroslav Bojanić s.p.
Bršljin 41
8000 Novo mesto

delovni čas:
pon, sre, pet: 9:00-17:00
tor, čet: izmere na objektu
sob: po predhodnem dogovoru
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Gre za mešanico trdnih in te-
kočih snovi, razpršenih v zra-
ku. Njihova glavna sestavina je 
ogljik, na katerega so vezane 
različne škodljive snovi, kot so 
npr. strupene kovine, organ-
ske spojine. Delci so različnih 
velikosti: od saj, ki jih vidimo 
s prostim očesom, do najmanj-
ših ultrafinih nanodelcev. Od 
velikosti delcev je odvisno, 
kako globoko v dihala pro-
drejo in kakšne posledice 
povzročajo. Najmanjši delci 
prodrejo najgloblje do pljuč in 
gredo naprej v kri. Manjši kot 
so, dlje v telo prodrejo in bolj 
so škodljivi. 

kaj povzročajo 
v našemu telesu?
• Osnova njihovega škodljive-
ga delovanja je povzročanje 
vnetja. Z vdihavanjem pridejo 
v naša pljuča in povzročajo 
draženje, poškodbe tkiva in 
vnetje.  Najmanjši delci iz 
pljuč vstopajo v kri in se s krv-
jo odplavijo v različne organe: 
v srce, jetra, ledvice, možgane 
... ter tudi tam povzročajo 
vnetja in različne škodljive 
kronične učinke. 
• Najpomembnejši so vplivi 
na srce in ožilje ter na dihala: 
povzročajo vnetja dihalnih 
poti, pospešujejo nastanek 
astme.
• Pri dolgotrajnem delovanju 
povzročajo spremembe v krvi 
in na ožilju, ki imajo lahko za 
posledico povečano nevarnost 

za nastanek krvnih strdkov in 
infarkta.
• Delci so tudi rakotvorni. 
Onesnažen zrak, ki je posle-
dica gorenja fosilnih goriv 
(nafta, premog, les, naftni 
derivati), sodi namreč v prvo 
skupino rakotvornih snovi, ki 
dokazano povzročajo raka.
• V zadnjem času povezu-
jejo delce tudi z nekaterimi 
nevrološkimi boleznimi ter s 
sladkorno boleznijo. Škodljivo 
vplivajo praktično na celo telo.

kdo je najbolj ogrožen?
• bolniki z obstoječimi srčno-žil-
nimi in pljučnimi boleznimi
• starejši ljudje, majhni otroci
• sladkorni bolniki
• zdravi odrasli, ki so intenziv-
no fizično aktivni na prostem 
(zaradi poklica, športa dihajo 
globlje, hitreje)
Ob zelo povečanih vredno-
stih delcev v zraku so najbolj 
prizadeti akutni bolniki. 
Kratkoročno so najbolj ogro-
ženi tisti, ki trpijo zaradi že 
obstoječih dihalnih in srčno-
-žilnih bolezni, saj se lahko 
njihova osnovna bolezen hitro 
poslabša.

kako ravnati 
v času povišane ravni 
delcev pm10 v zraku?
Ob povišanih koncentracijah 
priporočamo zmanjšanje fi-
zičnih aktivnosti, zlasti na pro-
stem in še posebej pri osebah, 
ki imajo že od prej težave z di-

hali, srcem in ožiljem oziroma 
zaznavajo težave. Še posebej 
smo na to pozorni v obdobjih, 
ko so vrednosti  delcev več dni 
skupaj močno presežene.
Priporočljivo je spremljati 
podatke o onesnaženosti zra-
ka v Sloveniji, ki jih na svoji 
spletni strani redno objavlja 
Agencija Republike Slovenije 
za okolje (ARSO). Hkrati z 
napovedjo prekomerne one-
snaženosti zraka podaja ARSO 
tudi osnovna priporočila za 
ukrepanje (priporočila glede 
kurjenja in pravilne priprave 
drv, zmanjšanja ogrevanja, 
uporabe javnega prevoza ...).    
Za boljši zrak smo odgovor-
ni vsi; država, pa tudi vsak 
posameznik, ki z odgovor-
nim ravnanjem lahko veliko 
naredi: uporaba javnega 
prometa, dobra izolacija 
stavb, ogrevanje s centralnim 
daljinskim sistemom, vzdrže-
vane in dobro delujoče peči z 
dobrim izgorevanjem, ogreva-

nje na plin, toplotne črpalke 
... Če uporabljamo les, pa le 
kakovostna, čista in pravilno 
posušena drva ali druge oblike 
pravilno pripravljene lesne 
mase. Kurjenje onesnaženega, 
lakiranega, barvanega odpa-
dnega lesa, smeti, tekstila, 
plastike je silno škodljivo. S 
tem povzročamo sproščanje 
strupenih snovi skozi dimnik, 
ki jih neposredno vdihavamo 
vsi, mi sami in naši otroci. 
Nacionalni inštitut za 
javno zdravje
www.nijz.si  

Onesnažen zrak je v razvitem svetu 
najpomembnejši okoljski problem. 
Prispeva namreč k nastanku številnih 
bolezni in skrajšuje življenjsko 
dobo ljudi. Zato bi na Nacionalnem 
inštitutu za javno zdravje (NIJZ) ob 
začetku kurilne sezone izpostavili, 
da je zrak v času kurilne sezone 
pri nas onesnažen, še posebej so 
problematični delci (PM).  

kurilna sezona prinaša 
tudi onesnažen zrak
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kašelj
Predstavlja normalni odgovor te-
lesa na dražečo prisotnost sluzi, 
tekočine ali drugih delcev v diha-
lih. Čeprav se nam zdi nadležen, 
nam služi v zaščito dihal. Lahko 
je kratkotrajen ali dolgotrajen 
(več kot tri tedne), tak je potem 
kroničen. Vsak dolgotrajni, pro-
duktivni (z obilo sluzi ali gnoja) 
ali celo krvavkast kašelj nujno 
zahteva natančen zdravniški 
pregled in nadaljnjo diagnostiko. 
Najpogostejši vzroki za kašelj: 
alergija v povezavi z astmo, 
kajenje, vnetje obnosnih votlin, 
navadni prehlad, gripa, kronična 
obstruktivna pljučna bolezen, 
rak na pljučih, gastro-esofage-
alna refluksna bolezen (GERB) 
...  Začetna samopomoč proti 
kašlju naj se začne doma. Sami 
lahko v bivalnem okolju zvečamo 
vlažnost zraka. Načeloma pa ne 
zaustavljamo »produktivnega« 
kašlja, saj čisti sluz iz dihal in 
pomaga k hitrejšemu okrevanju. 
Pri bolnikih, ki so že znani ast-
matiki, se lahko astma poslabša. 
Kašelj po bronhitisu lahko traja 
nekaj tednov ali celo mesec. To 
še ni razlog za predpis antibioti-
ka. Bolnika moramo pomiriti in 
mu razložiti, da sam kašelj brez 
povišane telesne temperature NE 
pomeni poslabšanja bolezni.

zvečana
telesna temperatura
Je običajno PRVI bolezenski znak, 
ki izraža, da je z našim telesom 
nekaj narobe. Za odraslega je 
zvečana telesna temperatura obi-
čajno zelo neprijetna, a dejansko 
je nevarna le, če je višja 
od 39 °C. Obenem moramo biti so-
časno pozorni še na ostale znake: 
kašelj, boleče žrelo, utrujenost, 

bolečine v mišicah in sklepih, 
mrzlico, splošno oslabelost in 
slabost, dehidracijo … Samo 
kratkotrajno zvečana telesna tem-
peratura še NI zadosten razlog za 
obisk zdravnika. Med drugim je 
tudi pomemben obrambni meha-
nizem, saj se tako človeško telo 
uspešneje bori proti bakterijam 
in virusom. Zatorej NE znižuj-
mo “kar tako” vsake povečane 
temperature (razen ob takojšnjih 
težavah). Visoka temperature nad 
39,4 °C pa je lahko nevarna in 
zahteva “zniževanje”. 

ZDRAVLJENJE: najprej si 
seveda izmerite temperaturo. 
Doma poteka samozdravljenje s 
tabletami (praški in svečkami), ki 
si jih lahko kupite v lekarni brez 
recepta. Ne pozabite na ustre-
zen vnos tekočine in seveda na 
počitek. 

nahod 
Težave z nosno votlino in vne-
tjem sinusov pogosto spremlja 
občutek za izgubo voha z obra-
zno bolečino, posebno ob nagibu 
glave, občutek pritiska v predelu 
lic. Oteženo je dihanje skozi nos. 
Spremljajoči bolezenski znaki 
so še glavobol, zvečana telesna 
temperatura, kašelj, oteklina nad 
očmi in na obrazu, zobna boleči-
na, slab zadah iz ust, utrujenost, 
slabost, boleče žrelo …

Glavni “krivec” za akutni 
nenadni rinosinuzitis je virus 
navadnega prehlada, redkeje so 
povzročitelji bakterije ali alergija. 
Bolezenski znaki trajajo manj 
kot 12 tednov. V času viroz se 
izogibajte kontaktov z obolelimi 
ljudmi, redno si umivajte roke 
z milom in vodo. Izogibajte 
se neprezračenim, zakajenim 
prostorom in poskušajte si čim 

bolj navlažiti zrak v bivalnem 
prostoru.

bolečina v žrelu
Najpogosteje gre za vnetje žrela, 
to je področja med mandlji in 
grlom. Povzročajo ga številni 
mikrobi, virusi in bakterije. V hla-
dnejših mesecih je vnetje žrela 
pogost razlog za obisk zdravnika 
tudi zato, ker se prenaša vnetje 
med družinskimi člani. Ločiti 
moramo med navadnim vnetjem 
žrela in angino. Angina je vezana 
na mandlje (tonzile). Z antibio-
tiki zdravimo samo bakterijsko 
vnetje žrela/angino. Antibiotik 
predpisujemo tudi zaradi pre-
prečitve možnih poznih posledic 
oz. komplikacij streptokokne 
okužbe. Ob prebolevanju angine 
zamenjajte zobno krtačko, še 
PREDEN končate z antibiotiki, 
sicer se lahko ponovno okužite (z 
lastno krtačko).

hripavost 
Je posledica sprememb na glasil-
kah; najpogosteje so le-te otečene 
in vnete. Tak bolnik je s hripavim 
glasom ali povsem brez glasu. 
Najpogostejši vzrok  za vnetje 
grla/glasilk so virusi, sledijo bak-
terijski vzroki, alergije, poškodbe 
in dražeče snovi (velikokrat 
nezdravljeno iztekanje kisline 
iz želodca). Če traja hripavost 
dlje časa (nekaj tednov) in če je 
bolnik kadilec, ga bomo napotili 
k specialistu za ušesa, nos in grlo 
(ORL). Pri vnetem grlu VEDNO 
priporočamo nekajdnevni 
»glasovni« počitek, bolnik naj se 
govorno ne napreza, naj molči. 

glavobol
Je nedvomno ena od najpogostej-
ših težav, ki privedejo bolnika k 

zdravniku. Zdravnikova naloga 
je, da čim prej natančno opredeli 
nenaden, močan glavobol in ga 
loči od blažjega, ponavljajočega 
glavobola oziroma ga pripiše 
kot spremljevalni bolezenski 
znak okužbe (viroze, sinuzitisa 
…). Obenem zdravnik vedno  
razmišlja tudi o kaki drugi, manj 
verjetni, prikriti težavi, ki bi se 
pri bolniku lahko tudi kazala kot 
glavobol. Vsak glavobol ni enak 
“glavobolu”.

bolečine v mišicah 
in utrujenost 
Posebno ob okužbi z virusom 
gripe opažamo močne bolečine 
v mišicah; neredko nas boli že 
premikanje oči in udov. Ta dva 
bolezenska znaka, posebno če 
se pojavita nenadno, akutno, ne 
zahtevata posebne pozornosti in 
ju pač blažimo s počitkom, miro-
vanjem in z blagimi protibolečin-
skimi zdravili.

Kaj lahko sami naredimo, da 
ne zbolimo? Higiena rok je ZELO 
pomemben preventivni ukrep! Z 
izbranim osebnim zdravnikom se 
pogovorite o možnosti cepljenja 
proti pneumokoku in proti gripi. 
Priporočam savno in seveda 
športno aktivnost na svežem zra-
ku. Z vitamini in beljakovinami 
obogatena prehrana nas bo ščiti-
la v hladnih, meglenih dneh. Ne 
pozabite tudi na moč pozitivnega 
mišljenja, počitka in predajanja 
brezdelju. Za aktivno populacijo 
priporočam nekajdnevni bolniški 
stalež, saj se s počitkom v doma-
čem, čistem, izoliranem okolju 
krepi naše telo.
Mojca Miholič, dr.med., 
specialistka druž.med. 

Jesensko-zimsko obdobje prinaša 
poleg nekaterih prilagoditvenih 
sprememb našega organizma tudi 
številne virusne in bakterijske 
okužbe. Kljub mnogoterim 
povzročiteljem  pa so si glavni 
bolezenski znaki podobni.

najpogostejši bolezenski znaki oz. simptomi, 
ki spremljajo jesensko-zimske okužbe
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Morda tudi vi občutite »težke 
noge«, lahko imate nočne krče v 
mečih, koža na goleni lahko po-
stane rjava, imate lahko tudi sr-
beče ali pekoče otekline (zlasti v 
področju gležnjev). Pri nekaterih 
se pojavijo vnetja povrhnjih ven. 
Z leti se lahko koža rjavo obarva, 
morda se bo celo pojavila boleča 
razjeda (ulkus) na goleni … 
Vzrok za vse te težave je slabost 
vezivnega tkiva v venah.

Venske zaklopke v povrhnjih 
in globokih venah pri zdravih 
ljudeh zagotavljajo pretok ven-
ske krvi proti srcu. Pri pojavu 
krčnih žil (varic) zaklopke v 
razširjeni veni ne morejo več 
opravljati te naloge. Kri se v 
tem primeru po globokih venah 
vrača le do dimelj in tu se po po-
vrhnjih venah zopet vrača nazaj 
v golen. Zaradi tega povratnega 
toka kri zastaja v goleni, posle-
dice so otekanje goleni, občutek 
napetosti ...

Za odpravo obratnega pretoka 
in zaprtja velikih povratnih ven 
se večinoma poslužujemo laser-
skega posega.

kaj je laser?
Laser je posebna oblika svetlo-
be, ki je za razliko od običajne 
svetlobe samo ene barve (ene 

valovne dolžine) in je zbrana v 
žarek z veliko gostoto. 

kakšne učinke ima laser?
Laser, ki ga uporabljamo za 
zaprtje vene, ima predvsem 
toplotni učinek. Svetloba segreje 
konico steklene niti in toplota 
se razporedi po notranji strani 
vene. 

kakšen učinek ima 
toplota v veni?
Toplota povzroči spremembo 
vene, ki se skrči, vezivo se naloži 
v notranjosti žile in kri se v veni 
strdi. Končni rezultat je zapora 
pretoka krvi skozi zdravljeno 
veno. Zaradi tega vena ni več na-
peta in s časom (od 4 tednov do 6 
mesecev) postane neopazna, telo 
pa jo razgradi in odstrani. 

ali je rezultat 
zdravljenja trajen?
Vzrok za obolenje ven je v pri-
rojeni motnji na nivoju zgradbe 
ven. Zato tudi nobena metoda 
ne zagotavlja popolnega in do-
končnega uspeha. Zagotovimo 
pa lahko, da je uspeh laserskega 
zdravljenja po dosedanjih po-
datkih pri nas in v tujini najmanj 
enak kot pri operativnem zdra-
vljenju krčnih žil. Po enem letu 
je le nekaj odstotkov zdravljenih 

ven prehodnih in zahtevajo 
dodatno zdravljenje. 

kakšen uspeh zdravljenja 
lahko pričakujemo?
Z operacijo bomo večino težav 
(težke noge, krče, otekanje, bole-
čine ...), ki ste jih imeli, odpravi-

li. Vaše noge bodo postale zopet 
lahke. Izboljšal se vam bo tudi 
estetski videz noge. Morebitne 
preostale manjše metličaste in 
mrežaste vene bomo, če boste 
hoteli, odstranili s sklerozacijo 
ali povrhnjim laserjem.
Kirurški center Avelana 

lasersko zdravljenje
krčnih žil

Krčne žile na spodnjih okončinah 
(varice) so posledica razširitve 
podkožnih ven. Ne predstavljajo 
problemov le zaradi izgleda 
(kozmetični problem), temveč 
povzročajo tudi težave.

Lokalna, na mestu vboda se 
injicira lokalni anestetik.

NI  potrebno

Priporočamo 3 dni

3-7 dni

3 tedne

Priporočamo 1-4 tedne

3-4 tedne

3-6 mesecev

Je potrebno

Injekcija v hrbtenični kanal, 
ob posebnih medicinskih 

indikacijah splošna anestezija.

anestezija

bolnišnično zdravljenje in zdravstvena nega 

počivanje

bolniška odsotnost z dela

nošenje kompresijskih nogavic oz. povijanje nog

laserski poseg operativni poseg

pred posegom po posegu

 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

januarja 2019 

20% popust 
vSEM PAcIENTOM, KI SE 
OdLOČIJO ZA SAMOPLAČNIšKI 
POSEG KRČNIh žIL.
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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

 07 332 23 35
 danexart@siol.net 
 www.prodajaslik.com
 www.slikar.com

Danex Art d.o.o.
Ljubljanska cesta 26
TPC Hedera
8000 Novo mesto 

• SLIKARSKI PRIBOR

• dARILA

• vAZE

• BRONASTI KIPcI

• KERAMIKA

• GOBELINI

• POSLIKANA SvILA

• POSTERJI

• REPROdUKcIJE

POPUST DO 70%
SLIKE, OLJA, AKvARELI, PASTELI ...
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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

pametni
slušni aparati

brez 
napotnice

brezplačno 
preverite 

sluh 

pokličite 
za termin

Starejši ljudje po večini slab-
še slišijo in vidijo, kar lahko 
pripelje do nedruženja s 
sovrstniki, prijatelji. Sčasoma 
se lahko njihove kognitivne 
sposobnosti zmanjšajo do te 
mere, da se lahko bolezen 
demence pojavi prej, kot bi se 
lahko ob redni uporabi teh-
nično-medicinskih pripomoč-
kov, med katere štejemo tudi 
slušne aparate.

V večini primerov predpi-
sana zdravila za demenco 
bolezni ne zdravijo, upoča-
snijo pa njeno napredovanje 
in za nekaj časa izboljšajo 
simptome bolezni. Zdravi-
la so učinkovitejša, če so 
predpisana v zgodnejši fazi 
bolezni. Zgodnje odkrivanje 
bolezni je zato zelo pomemb-
no, saj pripomore k učinko-
vitejšemu soočanju obolele 
osebe s simptomi bolezni 
ter izboljšanju kakovosti 
življenja. Če smo pozorni, 
lahko začetne simptome 
pravočasno zaznamo in tako 
vplivamo na razvoj bolezni 
oziroma preprečimo, da bi se 
ta razvijala.

Da poskrbite za ohranjanje 
možnosti komunikacije z 
ostalim svetom, bodite pozor-
ni na svoj sluh in tudi na sluh 
vaših družinskih članov ter 
prijateljev. Naglušnost je ena 
najpogostejših zdravstvenih 
težav na svetu. Povzroči teža-
ve v komunikaciji in posle-
dično umik od drugih ljudi 
ter ustvarja pogoje za razvoj 
demence. Večina naglušnih 

se svojih težav s sluhom niti 
ne zaveda, saj jih ne opazi oz. 
ne prizna.

ne slišite jasno? imate do-
volj zadreg? dovolite, da 
vam pomagamo!
Naredite konec dilemam, 
kako je z vašim sluhom. Vabi-
mo vas, da obiščete najbližji 
AUDIO BM slušni center in 
opravite brezplačni informa-
tivni test sluha. Napotnica 
ni potrebna, čakalnih vrst 
ni. Pokličite nas čim prej in 
si rezervirajte termin. Če bo 
ugotovljena naglušnost, bo 
morda potreben slušni apa-
rat. Jih poznamo, kakšni so v 
sedanjem času?

lastnosti sodobnih 
slušnih aparatov
Novejši slušni aparati so zelo 
enostavni za uporabo, saj je 
veliko funkcij samodejnih, 
kot so npr. prilagajanje gla-
snosti, poudarjanje govora, 
zmanjševanje hrupa, prepre-
čevanje piskanja in samodej-
no preklapljanje akustičnih 
programov v različnih slu-
šnih okoljih. Veliko novosti je 
tudi na področju brezžičnega 
povezovanja z bodisi mobil-
nim telefonom, televizijo ali 
radiem. Pri nekaterih mode-
lih ni več potrebno menja-
vanje baterij, saj vsebujejo 
akumulatorsko baterijo, ki jo 
preko noči enostavno napol-
nite. V AUDIO BM slušnih 
centrih so na razpolago naj-
sodobnejše izvedbe pametnih 

slušnih aparatov svetovno 
priznanih blagovnih znamk.

Ali želite poslušati televizi-
jo kristalno jasno? Ali želite 
odlično slišati vaše najdraž-
je? Ne oklevajte več in brez-
plačno preizkusite, kako se 
posluša s pametnimi slušni-
mi aparati. Za slušne aparate 
smo pogodbeni dobavitelj in 
sprejemamo naročilnice iz 
vseh ORL ambulant. Izbira 
dobavitelja je vaša pravica. 
Prej kot se rehabilitacija s 
slušnim aparatom prične, 
hitrejše je privajanje in boljša 
bosta slišnost ter razumeva-
nje govora.

izjava naše stranke
"Za razliko od mojih neka-
terih predhodnih odločitev, 
sem tokrat izbrala prav. 
Vesela sem! Odkrito moram 
pohvaliti slušnega akustika, 
ki me je obravnaval z vso 

pozornostjo, bil nadvse prija-
zen, mi potek jasno razložil in 
tudi svetoval. Zato njemu in 
ostalim v firmi iskrena hvala. 
Hvala za vse!"      

Več izjav zadovoljnih 
strank, informacij o sluhu in 
slušnih aparatih preberite 
na www.audiobm.si. Obi-
ščite AUDIO BM, brezplačno 
preverite sluh ter brezplačno 
preizkusite pametne slušne 
aparate.
Franci Urankar, AUDIO BM 

slušni aparati 
v boju proti demenci

Demenca je kronična napredujoča 
možganska bolezen, ki prizadene 
višje možganske funkcije. S 
kombinacijo redne miselne 
aktivnosti, druženja, pravega 
življenjskega stila in dobrega 
nadzora nad pridruženimi boleznimi 
lahko pojav demence za nekaj časa 
odložimo in ga bolje obvladujemo.   

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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hitro življenje, 
kratko življenje
Količina potrebnega spanca je 
odvisna od vsakega posamezni-
ka, znanstveniki pa poudarjajo, 
da je kakovosten spanec za 
zdravje pomembnejši od same 
dolžine spanja. Tudi slovenska 
raziskovalka, dr. Leja Dolenc 
Grošelj v intervjuju za revijo Viva 

pravi, da je bolje kakovostno 
spati 6 ur, kot se premetavati in 
slabo spati 9 ur.

kako spimo slovenci
Človek dobro tretjino svojega 
življenja prespi. Po spancu naj 
bi se zbudili spočiti, čili in polni 
energije. Toda, ali se res? Skoraj 
polovica Slovencev po prespa-

ni noči težko vstane, težave s 
spancem pa se z leti stopnjujejo. 
Po raziskavah, ki jih je v Slove-
niji opravila avstrijska agencija 
Marketagent.com, četrtina vseh 
sodelujočih utrujenost občuti že 
dopoldne.

celovita spalna rešitev
Eden izmed najpomembnejših 
dejavnikov za dober spanec je 
zagotovo dobro ležišče, narejeno 
iz kakovostnih materialov, ki 
vam nudi udobje in podporo. 
Strokovnjaki priporočajo tudi 
redno menjavo ležišča. Ker se 
naše telesne lastnosti skozi leta 
spreminjajo, se s tem spreminja-
jo tudi deli telesa, ki potrebujejo 
podporo. Priporočljivo je, da 
ima ležišče pralno prevleko, da 
je zračno ter da zagotavlja dol-
gotrajno zaščito pred pršicam. 
Pri ustvarjanju kakovostnega 
spalnega okolja pa nikakor ne 
smemo pozabiti na ustrezen 

vzglavnik, ki bo našo hrbtenico 
ohranjal v pravilnem položaju, 
na kakovostno letveno podlago 
ter na zračne in lahke odeje. 

slovenski 
strokovnjak za spanje
Prav vse, kar potrebujete za 
dober spanec, lahko najdete 
v trgovinah Dormeo. Podjetje, 
ki je v Sloveniji prisotno že 16 
let, zagotavlja dober spanec 
prav vsem. Ležišča Dormeo so 
zasnovana v Sloveniji, izdelana 
iz najkakovostnejših materia-
lov, v bogati ponudbi pa boste 
zagotovo našli ležišče, ki vam 
bo nudilo kakovosten spanec 
skozi vso noč. Na voljo so vam 
tudi letvene podlage, odeje in 
vzglavniki. Prodajni svetovalci 
Dormeo se nenehno dodatno 
izobražujejo, da lahko svojim 
strankam omogočijo kar najbolj-
ši sen – skozi vso noč.
Urška Plavčak, Dormeo 

Nespečnost, visok pritisk, težave 
s srcem in imunskim sistemom, 
previsoka telesna teža, težave s 
koncentracijo, anksioznost. Ali tudi 
vi trpite za eno od teh vse pogostejših 
zdravstvenih motenj? Najverjetneje 
ste eden izmed mnogih, ki si ne 
privoščijo dovolj spanca.

zavarujte svoje zdravje: 
naspite se!

 07 373 10 49
 trgovina.novomesto@studio-moderna.com
 www.dormeo.si

Studio Dormeo Novo mesto
Otoška cesta 5
(Qlandia)
8000 Novo Mesto

                                      
Cena velja za set z dimenzijo odeje 130x190cm. Na voljo tudi v dimenziji 200x200cm. 

Ponudba velja do 30.12.2018 oz. do razprodaje zalog. 

WARM HUG SET

od 2495€
redna cena: od 4990€

Cena velja za set z dimenzijo odeje 130x190cm. Na voljo tudi v dimenziji 200x200cm. 
Ponudba velja do 30.12.2018 oz. do razprodaje zalog. 

božič čaroben Naj bo

-50%

Popusti in akcije se med seboj izključujejo.
Popust velja ob nakupu 1 izdelka in se obračuna

samo ob predložitvi kupona.
Kupon velja do 28.2.2019 v poslovalnici Studio Dormeo Novo mesto.

-25%
na vzglavnik 

po izbiri 
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