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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

VPIS PREDŠOLSKIH OTROK 
ZA ŠOLSKO LETO 2019/20

Mesec odprtih vrat do 31.marca 2019
po dogovoru med 9.00 in 15.00

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

Dnevni program in dnevno varstvo 
Za otoke od 11 mesecev do 6 let starosti

v času od 5.45 do 16.00

VPISUJEMO CELO LETO!

Izvajamo javno veljavni program v Republiki Sloveniji. Starši lahko
pridobite do 85% sofinancirano storitev cene programa.

  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

SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 11. 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
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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

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

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

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

žejo kot nezmožnost slišanja 
nekaterih zvokov ali kot mešanje 
nekaterih zvokov. Stavek slišite, 
vendar ga ne razumete;
• vaši bližnji vas večkrat opozo-
rijo, da utišajte TV sprejemnik, 
vi pa menite, da je primerno 
glasen;
• ne slišite zvonjenja telefona 
ali pa slabo slišite sogovornika 
med pogovorom;
• v ušesih vam piska, žvižga 
ali šumi;
• imate občasne motnje rav-
notežja.

kdaj se odločiti
za slušni aparat?
Kdaj je pravi čas, da se odločite 
za slušni aparat, je eno izmed 
težjih odločitev, sploh če ne 
veste, kje in kako dobiti odgovo-
re. V glavi se vam poraja veliko 
vprašanj kot na primer: »Ali 
sploh slabo slišim? Kako ugoto-
vim, da slabo slišim? Ali je bolje, 
da počakam ali se čim hitreje 
odločim za slušni pripomoček?« 
Če ne veste, kako slišite, in ste v 
dvomih glede svojega sluha, ali 
pa bi se samo iz radovednosti 
radi prepričali, kakšen je vaš 
sluh, vam predlagam, da obi-
ščete AUDIO BM slušni center in 
sluh hitro, natančno in brezplač-
no preverite. Če je prisotno slabo 
razumevanje vaših sogovornikov 
in če je TV sprejemnik naravnan 
na povečano glasnost, vseka-
kor ne oklevajte več in čim prej 
pokličite za termin.

kakšne so koristi 
uporabe slušnih aparatov?
S slušnim aparatom si ne izbolj-
šate kakovosti življenja le v tem 
trenutku, torej danes, temveč 
boste poskrbeli za prihodnost, 
da se boste lahko tudi čez 
desetletje normalno vključevali 

v pogovore, debate, poslušali, 
slišali in razumeli tisto, kar vam 
je najljubše in vas osrečuje, zato 
kar pogumno. Večini uporabni-
kov slušnih aparatov se izboljša 
družbeno življenje. Torej veliko 
lahko pridobite, če se pravilno 
odločite, spet veliko lahko izgu-
bite, če ne boste ukrepali.

na kaj moramo 
paziti pri izbiri?
V zadnjih letih področje slušnih 
aparatov doživlja preporod. Veli-
ko je novosti, ki so znatno izbolj-
šale doslej poznano delovanje 
slušnih aparatov, popravile upo-
rabniško izkušnjo in s tem pove-
čale zadovoljstvo uporabnikov. 
Ali ste vedeli, da lahko televizijo 
poslušate brezžično s slušnimi 
aparati? Ali ste vedeli, da s slu-
šnimi aparati lahko prostoročno 
telefonirate in jih upravljate tudi 
prek telefona? Pri izbiri slušnega 
aparata pazite, da ustreza vaši 

naglušnosti in življenjskemu 
slogu. Če uporabljate slušni 
aparat in radi spremljate TV, je 
priporočljivo, da povprašate za 
izvedbo, ki omogoča brezžični 
sprejem zvoka televizorja (ali 
drugega vira zvoka). S tem se na 
najboljši način popolnoma pre-
maga negativni vpliv razdalje, 
odmeva in hrupa iz okolice, saj 
slušni aparati zvok iz izbranega 
vira zvoka sprejemajo brezžično 
in zagotavljajo visoko kakovost 
reprodukcije.

V AUDIO BM lahko slušne 
aparate preizkušate brezplačno. 
Smo tudi pogodbeni dobavitelj 
ZZZS in sprejemamo naročilnice 
iz vseh ORL ambulant. Prosta 
izbira dobavitelja je vaša pravi-
ca. Več informacij preberite na 
spletni strani www.audiobm.si.
Franci Urankar, AUDIO BM 

dobremu vidu se ne odpovemo, zakaj bi se dobremu sluhu?
kako do boljšega sluha?

O tej temi smo se pogovarjali s 
Francijem Urankarjem, direktorjem 
podjetja AUDIO BM, ki ima v 
Sloveniji 13 slušnih centrov, 
čeprav vstopa šele v 5. leto svojega 
delovanja.

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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V zadnjem letu smo v Kirurškem 
centru Avelana  popolnoma 
odstranili kar nekaj kožnih 
rakov, ki bodo imeli za posledico 
le manjšo brazgotino. Z napravo 
PhotoFinder pa smo odkrili en 
primer malignega melanoma, ki 
je bil na tako zgodnji stopnji, da 
je ozdravitev samo z odstrani-
tvijo spremembe skoraj 100-od-
stotna. 

Najnovejša tehnologija, 
podprta z umetno inteligenco 
v Kirurškem centru Avelana na 
Otočcu, je dokazala, da omogoča 
zelo zgodnje odkrivanje kožnega 
raka. S tem smo rešili eno življe-
nje. Želimo, da se to nadaljuje. 
Zato vas ponovno opozarjamo. 

V zadnjih desetletjih je rak 
kože postal drugi najpogostejši 
rak. Na drugem mestu je tako 
pri moških kot pri ženskah. K 
sreči je večina kožnih oblik raka 
ozdravljiva samo s kirurško 
odstranitvijo. Obstaja pa bolj 
nevarni kožni rak, ki je posledi-
ca razraščanja pigmentnih celic 
– melanocitov. Ta vrsta raka, ki 
se imenuje maligni melanom, 
postaja vse pogostejša in ima 
lahko tudi usodne posledice. 
Maligni melanom kože je še 
pred dvajsetimi leti veljal za 
redko obliko raka. Od tedaj se je 
zbolevanje s to obliko kožnega 
raka močno povečalo, v Sloveniji 
se je v zadnjih letih podvojilo, 
in sicer na 6 do 10 let. Maligni 
melanom je manj nevaren, če ga 
odkrijemo pravočasno. Lahko se 
razvije iz že prisotnega materi-
nega znamenja. Večina malignih 
melanomov pa nastane  povsem 
na novo in sprva izgleda kot 
nedolžno materino znamenje. 

Nastanek melanoma je pove-
zan s prekomernim sončenjem. 
Takih je približno dve tretjini. 
Zato vsem priporočamo, da 
se pred soncem, zlasti poleti, 
zaščitijo s pokrivali in oblačili. 
Krema za zaščito pred soncem je 
le izhod v sili, ko druge možno-

sti zaščite ni. Zlasti opozarjam 
starše, da zaščitijo svoje otroke. 
Namesto navadnih kopalk naj 
nosijo posebne kopalne kombi-
nezone in seveda pokrivala. 

V kolikor odkrijemo maligni 
melanom v zgodnjem obdobju, 
je verjetnost ozdravitve veliko 
boljša. Zato je potrebno samo-
pregledovanje. Zlasti vsaka 
temnejše obarvana sprememba, 
ki je nastala na novo, ali pa ma-
terino znamenje, ki se je pričelo 
spreminjati, potrebuje strokovni 
pregled. Z dermatoskopom, to je 
posebna lupa, se lahko odkrije 
do 90 % malignih melanomov. 
Za nekatere melanome pa je 
potrebna več kot 30-kratna 
povečava. Za odkrivanje takega 
melanoma dermatoskop ne 
zadostuje. Zato smo v Kirurškem 
centru Avelana na Otočcu kupili 
poseben aparat PhotoFinder, 
ki omogoča do 200-kratno 
povečavo. Poleg tega z apara-
tom poslikamo celo telo, vsa 
materina znamenja označimo 
in jih pregledamo ter računal-
niško analiziramo. Računalnik 
na podlagi različnih lastnosti 
razporedi spremembo v različne 
stopnje tveganja. Seveda je konč-
na odločitev še vedno na strani 
strokovnjaka. Vse spremembe, 
ki imajo višjo stopnjo tveganja 
za nastanek malignega mela-
noma ali je ta že nastal, takoj 
odstranimo in ga pošljemo na 
histološko preiskavo. Zdravljenje 
nato poteka v skladu s histološko 
diagnozo.

Osebo, ki ima več kot 50 
znamenj, nato sledimo na pol 
leta in računalnik označi, ali se 
je pojavila kaka nova pigmentna 
sprememba, ali se je prejšnje 
znamenje spremenilo. 

Preiskavo s PhotoFinderjem 
potrebujejo tisti, ki:
- so v družini imeli maligni 
melanom,
- imajo v srednjih letih več kot 50 
materinih (pigmentnih) znamenj,

- imajo displastična pigmentna 
znamenja,
- imajo pigmentna znamenja, 
ki so bila prisotna ob rojstvu ali 
prvih tednih življenja,
- imajo svetlo polt in nikoli ne 
porjavijo oziroma pred porjavi-
tvijo postanejo rdeči,
- so že imele maligni melanom
- in osebe po 40. letu, pri katerih 
se je pojavila temnejša, ostro 
omejena lisa na soncu izposta-
vljenem mestu.

V bolj razvitih državah, kjer 
je dostopnost do ustreznih 
specialistov hitrejša in je tudi 
ozaveščenost prebivalstva večja, 
imajo več zgodnejših stadijev 
malignega melanoma in boljše 
rezultate zdravljenja. 
Zato smo se v našem Kirurškem 
centru Otočec odločili, da 
ponudimo celostno obravnavo 
tistih, ki se zavedajo potencialne 
nevarnosti. Potek pregleda pri 
nas poteka sledeče:

- pregled in pogovor z zdravni-
kom
- fotografiranje kože celotnega 
telesa
- preiskava vseh pigmentnih 
sprememb z mikrodermatosko-
pijo
- računalniška obdelava slik
- pregled dermatologa
- odstranitev sumljive spremem-
be in histološka preiskava.

Vse nenevarne kožne spre-
membe, ki so moteče, odstrani-
mo z laserjem, radiofrekvenco 
ali kirurško. Način odstranitve je 
odvisen od želje bolnika in naše-
ga mnenja o najbolj primernem 
načinu.

Z nekaterimi zavarovalnicami 
imamo (Triglav, Vzajemna) ali 
bomo kmalu podpisali (Sava) 
pogodbo o kritju stroškov takih 
posegov.   
Kirurški center Avelana 

zgodnje odkrivanje
kožnih oblik raka

Sončni dnevi se približujejo in zato je 
pomembno, da vas zopet spomnimo 
na nevarnost prekomernega sončenja 
za nastanek kožnega raka.

 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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 031 579 514
 pediman dolores šober

Pediman Dolores Šober s.p.
Trdinova ulica 8
8000 Novo mesto 

• pedikura (tudi za diabetike,  pridemo tudi na dom)
• nega obraza 

• manikira 
• permanentno lakiranje

• depilacije 
• kavitacija 

• svetovanje in prodaja kozmetike  
   za nego nog, rok in obraza

Nova 
lokacija!

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

 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 ...

okvirjanje slik

 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
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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%

 040 782 605
 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

 040 666 612
 080 14 12
 info@teradom.si
 www.teradom.si

Teradom d.o.o.
Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana

GARAŽNA VRATA ZA VSAK AVTO

AKCIJA
dvižna garažna vrata s pogonom

že od 600,00 EUR
v ceno je všteta tudi montaža in 9,5% DDV

Posebno ugodne akcijske cene tudi za sekcijska garažna vrata  
različnih dimenzij, motivov in barv.

Želite širša garažna vrata in širši vstop v garažo? 
Nudimo kompletno gradbeno izvedbo.

VAŠ AVTO BI IZBRAL NAŠA GARAŽNA VRATA
www.teradom.si  I  info@teradom.si  I  080 14 12  I  040/66 66 12
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že od 600 eur v ceno je všteta tudi montaža in 9,5% ddv.

posebno ugodne akcijske cene tudi za sekcijska garažna vrata 
različnih dimenzij, motivov in barv.

želite širša garažna vrata in širši vstop v garažo?
nudimo kompletno gradbeno izvedbo.

vaš avto bi izbral naša garažna vrata 

GARAŽNA VRATA ZA VSAK AVTO

AKCIJA
dvižna garažna vrata s pogonom

že od 600,00 EUR
v ceno je všteta tudi montaža in 9,5% DDV

Posebno ugodne akcijske cene tudi za sekcijska garažna vrata  
različnih dimenzij, motivov in barv.

Želite širša garažna vrata in širši vstop v garažo? 
Nudimo kompletno gradbeno izvedbo.

VAŠ AVTO BI IZBRAL NAŠA GARAŽNA VRATA
www.teradom.si  I  info@teradom.si  I  080 14 12  I  040/66 66 12
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akcija 
dvižna garažna vrata s pogonom 

 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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Družina naj bo skupaj. Če pridejo 
prijatelji na obisk, naj bi skupaj 
uživali za jedilno mizo, kuhar 
in kuharica naj se ne bi počutila 
osamljeno v kuhinji. Aja, pa 
mame bodo med kuho stalno 
kontrolirale, kaj počnejo drugi 
družinski člani.  Se vam zdi to 
super? Nekaterim pa ne. In tudi 
ti imajo dobre razloge.
Trenutno je moderno, da so 
kuhinja, jedilnica in dnevna 
soba v enem prostoru.  V novih 
stanovanjih je to že standardna 
rešitev. Tudi pri prenovah neka-
teri porušijo vsaj del sten med 
dnevnimi prostori, če le lahko.

argumenti za združene 
dnevne prostore:
• povezanost družine, vključe-
vanje družine ali prijateljev v 
kuhinjske podvige
• nadzor nad dejavnostjo malčk-
ov med igro, pomoč otrokom pri 
šolskem delu
• skupen prostor deluje bolj zrač-
no, ni vtisa utesnjenosti
• cenejša gradnja, ker odpadeta 
vsaj dve steni in dvoje vrat

kuhinja v dnevni sobi?
Kaj pa, če nam to ni všeč? Ja, 
tudi taki smo! Moti nas vonj 
kuhe po celem nadstropju. 
Nočemo, da nam vsak obisko-
valec gleda v lonec. Včasih nam 
paše po kosilu posedeti ob kavi, 
še preden je kuhinja do konca 
pospravljena. In če pomislimo, 
da bi nam ob branju ali gleda-
nju TV nekdo ropotal s posodo 
ali vključil multipraktik!  Ne, 
hvala! Zapri vrata in daj mir! 
Nedružabno? Ljudje smo pač 
različni. 

združevanje 
ali ločevanje prostorov?
Razlogi za ločene prostore 
obstajajo, konec koncev smo 
prostore ločevali stoletja, verje-

tno z dobrimi razlogi. Kompro-
mis? Prostore običajno ločujemo 
in združujemo z zapiranjem in 
odpiranjem vrat. Če so vrata res 
velika in če nam odprta niso v 
napoto, smo problem rešili: dr-
sna vrata, ki se odpirajo v steno! 
Naj bodo velika, po možnosti do 
stropa, da bo svetloba neovira-
no potovala! Naj bodo dvokril-
na, da bo odpiranje lahkotno! 
In če želite, so lahko steklena. 

ko vrata 
niso več v napoto
Prostor za vrati ima omejeno 
uporabnost. Če pa namesto na-
vadnih vrat, ki se odpirajo v pro-
stor, vgradimo drsna vrata, bo v 
sobi kar naenkrat več prostora. 
Če vrata drsijo ob steni, nanjo 
ne moremo obešati predmetov 
in pohištvo mora biti od stene 
umaknjeno. Če pa so drsna vrata 
taka, da se odpirajo v steno, bo 
uporaben tudi prostor ob steni. 
Na ta način lahko v stanovanju 
pridobimo kar nekaj kvadratnih 
metrov uporabne površine. 

Dodatne informacije o drsnih 
vratih Eclisse poiščite na www.
trgovina-kalcer.si , v trgovinah 
KALCER v Trzinu, Novem mestu 
in Mariboru pa si jih lahko 
ogledate ter se prepričate o upo-
rabnosti in estetskem videzu. 
Kakšno vprašanje? Pišite nam 
na  info@kalcer.si!
Kalcer d.o.o. 

povečajmo prostor 
z drsnimi vrati

Ste pristaš velikih dnevnih prostorov? 
Želite kuhinjo, jedilnico, dnevno sobo, 
delovno sobo in otroško igralnico 
v enem prostoru? Bi odgovorili 
»Seveda!« ali »Ne, hvala!«?

 07 371 90 90
 info@kalcer.si
 www.kalcer.si

Kalcer d.o.o.
PE Novo mesto
Livada 8 
8000 Novo mesto 

drsna vrata - udobno bivanje

pridobljena površina

   prednosti?
• boljša uporabnost prostora 
• več možnosti pri opremljanju
   manjših prostorov
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Z Glavnega trga se mimo 
rotovža in tržnice povzpne-
mo do Stolnice sv. Nikolaja. 
Nasproti proštije, zgrajene 
konec 15. stoletja,  levo je 
Kapiteljski hrib (253 m n. 
m.), ki je prvi razgledni grič 
na naši poti. S Kapitlja se 
spustimo na Novi trg in nekaj 
metrov od podhoda prečka-
mo vpadnico v staro mestno 
jedro. Pri banki zavijemo na 
nekdanjo deželno cesto, ki je 
danes spremenjena v Kettejev 
drevored – sprehajalno pot 
preko Marofa (228 m n. m.) do 
Bršljina, kjer zopet dosežemo 
novomeško vpadnico. 
Prečkamo železniško progo in 
tir tovorne železnice ter zavi-
jemo levo. Asfaltna cesta ob 
nekdanji tovarni kmalu pre-
ide v sprehajalno pot tik ob 
reki Krki, po kateri prispemo 
do gostišča, nato pa zavijemo 
na brv čez reko Krko, ki nas 
pripelje do športnega kom-
pleksa Portoval. Pri teniških 
igriščih zavijemo desno in 
obidemo nogometna igrišča, 
nato pa zavijemo levo  v gozd. 
Desno od nas je že tretji grič 
Portoval (225 m n. m.). 
Iz gozda zavijemo na stezo, 
ki se spusti do glavne ceste 
Novo mesto–Straža. Prečka-
mo jo pri prehodu za pešce in 
nadaljujemo po Šegovi ulici 
do športne dvorane Leona 
Štuklja. Za njo se dviga Šipčev 
hrib (213 m n. m.). Prečkamo 
železniško progo in zavije-
mo levo na Bajčevo ulico do 
cerkve Sv. Mihaela. Pri cerkvi 
zavijemo levo in v križišču 
takoj desno, do železniškega 
nadvoza. 

Tu zavijemo desno preko 
Težke vode na sprehajalno 
pot, po kateri se povzpnemo 

na Grm (192 m n. m.). Pot 
nas vodi mimo gradu Grm, 
Krajčeve hiše in Mordaxove 
kapele, nato pa se spustimo 
do osnovne šole, kjer zavi-
jemo desno in prispemo na 
Kandijsko cesto. Prečkamo 
cesto, zavijemo desno in po 
stopnicah tik ob trgovini 
Mercator dosežemo Slančevo 
ulico. Zavijemo levo, nato 
pa v prvo ulico desno, ki 
nas pripelje na Recljev hrib 
(221 m n. m.). Povzpnemo 
se po stopnicah in zavijemo 
levo proti Ragovski ulici. Pri 
trgovini prečkamo cesto in 
jo mahnemo proti Ragovem 
logu. Ragov log je gozdiček na 
desni strani reke Krke, ki se 
začne za Kandijskim mostom 
in konča pri vasici Ragovo. 
Gozdič je svojevrstna oaza 
miru in priljubljeno sprehaja-
lišče tako starejših kot mlajših 
prebivalcev Novega mesta.
Sledimo sprehajalni poti nad 
reko Krko, nato pa zavijemo 
na leseni most čez reko Krko 
in se spustimo do otroškega 
igrišča in mimo sodišča. Po 
Streliški in Vrhovčevi ulici 
prispemo zopet na prenovlje-
ni Glavni trg.
Za celotno pot dolžine 
10,3 km boste potrebovali 
približno 2,5 ure.
www.visitdolenjska.eu  

Novo mesto leži, kot Rim, na 
sedmih gričih. Na nekatera se 
boste povzpeli, drugih se boste le 
dotaknili, vsekakor pa si morate 
rezervirati ves dan, če si hočete 
ogledati vsaj glavne znamenitosti. 

po sedmih gričih novega mesta
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 07 337 93 90
 051 349 676 
 mb-nm@siol.net
 www.mb-02.si

MB - 02 d.o.o. 
Volčičeva ulica 8 
8000 Novo mesto 

Mercedes-Benz  servis  
Novo mesto
Avtomehanična delavnica 
za servisiranje in vzdrževanje
osebnih vozil Mercedes-Benz

• programiranje  software online 
  mercedes-benz ag nemčija
• popravila motorjev 
  in avtomatskih menjalnikov
• specialno tovarniško orodje 
  in literatura mercedes-benz ag

 
• servisiranje vozil
• vzdrževanje vozil
• strokovno 
  in gospodarno svetovanje
• diagnoza z originalnim 
  mercedes-benz testerjem 
  (hht, das, xentry)

od 1981  

  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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Ključno sporočilo, ki ga želijo 
posredovati voznikom in 
voznicam, je, naj med vožnjo 
ne uporabljajo mobilnega 
telefona, ampak naj se varno 
ustavijo na primernem mestu 
in opravijo telefonski klic ali 
pošljejo SMS sporočilo. Pre-
malo se namreč zavedamo, 
da naše oči gledajo, vendar 
možgani ne vidijo!
Mobilni telefoni predsta-
vljajo širši problem sodobne 
družbe, njihovo vse obse-
žnejšo uporabo pa je opaziti 
tudi v prometu. Vsi vemo, 
da telefona med vožnjo ne 
smemo uporabljati, a kot kaže 
raziskava Agencije za var-
nost prometa (AVP), ga med 
vožnjo uporablja kar 75 % 
voznikov v Sloveniji. Če mi-
slite, da se vam nič ne more 
zgoditi, se motite, v prometu 
odločajo sekunde, časa za 
reakcije pa je malo.

oči gledajo, 
vendar možgani ne vidijo!
Številne študije kot tudi 
znanstveni eksperiment, ki 
ga je z nevro znanstveniki 
opravila AVP, dokazujejo, da 
mobilni telefon na voznika 
vpliva negativno. Vozniku, 
ki uporablja mobilni telefon 
med vožnjo, se poslabša 
reakcijski čas, počasnejše za-
znava in reagira na prometno 
signalizacijo, njegov zavorni 
čas je daljši, zmanjšano pa 
je tudi zaznavanje okolice 
in prometa. Voznik lahko 
spregleda ključne informacije 
iz okolja, zato se poveča tve-
ganje za nastanek prometne 
nesreče. Če voznik telefonira 
med vožnjo, je to tako, kot 
bi imel v krvi 0,8 promila 
alkohola, med pisanjem 

SMS sporočila pa kar 4x več 
časa ne gleda na vozišče kot 
pri normalni vožnji. Zaradi 
uporabe mobilnega telefona 
obstaja tudi večje tveganje 
pri odločitvah. 
V prometu odločajo sekun-
de. Ne dovolite, da zaradi 
nespametne odločitve vest 
potrka na naša vrata, kajti 
takrat je prepozno.

prostoročno 
telefoniranje je 
alternativa, a tudi ni 
povsem varno
Uporaba mobilnih telefonov 
med vožnjo ni dovoljena, 
razen z uporabo naprave 
za prostoročno telefonira-
nje. Zakonodaja določa, da 
voznik med vožnjo ne sme 
uporabljati opreme ali naprav 
na način, ki bi zmanjševale 
njegovo slušno ali vidno 
zaznavanje ali zmožnost 
obvladovanja vozila (maska, 
slušalke, telefon itd.). Z upo-
rabo mobilnega telefona med 
vožnjo se namreč zmanjšuje 
zbranost voznika in njegova 
pozornost na dogajanje na 
cesti in njeni okolici. Voz-
nik lahko spregleda ključne 
informacije iz okolja, zato se 
poveča tveganje za nastanek 
prometne nesreče. A tudi 
prostoročno telefoniranje ni 
povsem varno, saj tuje razi-
skave kažejo, da lahko prav 
tako odvračajo pozornost 
voznika kot običajna upora-
ba mobilnega telefona brez 
prostoročne opreme.

avp si prizadeva 
za strožjo zakonodajo 
Policija je lani ugotovila kar 
22.704 kršitev in izdala 17.465 
plačilnih nalogov zaradi upo-

rabe mobilnih telefonov med 
vožnjo ter izrekla 5.239 opo-
zoril voznikom. Problematika 
uporabe mobilnih telefonov 
med vožnjo ostaja ena izmed 
prioritet AVP, kjer se bodo še 
naprej zavzemali za strožjo 
zakonodajo pri sankcioni-
ranju kršiteljev. Globa za 
voznike, ki telefonirajo med 
vožnjo, je 120 evrov, vendar 
si AVP prizadeva za strožjo 

zakonodajo. Po njihovem  
predlogu bi uporaba mobilne-
ga telefona za vožnjo veljala 
kot hujši prekršek, za katero 
bi kršitelj poleg denarne 
kazni v višini 250 evrov dobil 
tudi 3 kazenske točke.

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

Da mobilni telefon ne sodi v promet, 
še manj pa za volan, redno opozarja 
Agencija za varnost prometa (AVP), 
ki bo tudi letos skozi vse leto 
ozaveščala o nevarnosti uporabe 
mobilnih telefonov med vožnjo. 

ko voziš, bodi nedosegljiv
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energetska neodvisnost 
– samooskrba
Naj postaneta vaša hiša ali 
podjetje energetsko neodvi-
sna.
Bistvo net-meteringa je 
merjenje električne energije 
na letnem nivoju. To vam 
omogoča, da v trenutkih, ko 
proizvajate več od potreb, to 
električno energijo oddajate 
v omrežje in takrat, ko je ne 
proizvedete dovolj, le to pre-
jemate iz omrežja. Tako boste 
za celo leto prejeli samo en 
račun za električno energijo, 
ki bo upošteval razliko med 
porabljeno in proizvedeno 
električno energijo.

Net-metering omogoča tako 
fizičnim kot pravnim osebam 
postavitev sončne elektrarne 
na lastni hiši ali podjetju in 
tako postati popolnoma ali 
delno energetsko neodvisen. 
Fizičnim osebam v sistemu 
samooskrbe ni potrebno 
registrirati d. o. o. ali status 
samostojnega podjetnika.

Investicija v postavitev 
sončne elektrarne se tako po-
vrne s prihrankom pri plačilu 
porabljene električne energije 
gospodinjstva v dobi 5–8 let. 

Proizveden višek električne 
energije se ne obračunava, 
je pa v primeru sklenitve 
pogodbe z nami le to možno 
prenesti v naslednje leto ali 
na drugo odjemno mesto. 

ogrevalni sistemi
S pravilno izbiro lahko privar-
čujete do 75 % v primerjavi z 
ogrevanjem na kurilno olje. 

Toplotne črpalke so ekolo-
ško najprijaznejši in ener-
getsko najbolj gospodaren 

način ogrevanja prostorov ali 
sanitarne vode. Omogočajo 
ogrevanje in hlajenje objekta 
z uporabo obnovljivih virov v 
vaši okolici.

Za ogrevanje prostorov pri-
dobiva toploto iz zraka, vode 
ali zemlje in jo nato prenese 
v objekt.  

Za svoje delovanje porabijo 
toplotne črpalke kar do tri-
krat manj primarne energije 
kot plinski ali oljni kotli. Pri-
bližno 75 % njihove ogrevalne 
energije prihaja brezplačno iz 
okolja. 

Za zagotavljanje 100-odsto-
tne grelne moči potrebujejo 
le še 25 % električne energije 
in tako se vam investicija 
povrne že v nekaj letih.

V kombinaciji s sončno 
elektrarno za samooskrbo pa 
tudi teh 25 % električne ener-
gije pridelate sami in tako še 
dodatno privarčujete. 

električna vozila
Električna vozila ne onesna-
žujejo okolja kot avtomobili 
na fosilna gorivo in tako 
lahko prispevajo k čistejšemu 
okolju. So varčnejša in prija-
znejša do uporabnika. 
Razlogi za nakup vozila 
na električni pogon: 
- cene fosilnih goriv se višajo
- vzdrževalni stroški so veliko 
nižji
- porabijo manj energije
-  ponujajo poceni vožnjo
-  so občutno tišji
Sončni sistemi d.o.o. 

sončne elektrarne, 
toplotne črpalke in električna vozila

S postavitvijo sončne elektrarne, 
namestitvijo toplotne črpalke za 
ogrevanje in izbiro električna vozila 
poskrbite za svojo energetsko 
neodvisnost, saj si za vse svoje 
potrebe lahko proizvedete električno 
energijo na svoji strehi. 

 040 928 323
 primoz.potocar@soncni-sistemi.si
 www.soncni-sistemi.si

Sončni sistemi d.o.o.
Cankarjeva ulica 8
8210 Trebnje

pri nakupu kompleta 
elektrarne in toplotne črpalke

električni skuterji

solarni paneli 
in optimizatorji

omrežje

inverter, 
elektro omarica, 
dvosmerni števec

najnižja 
cena
garantirano 

toplotne črpalke
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Kaj sejemo 
in sadimo v tem času?
Solato sejemo med prvimi vrtni-
nami. Semena lahko kalijo pri 
relativno nizkih temperaturah 
(cca. 2–4 stopinj Celzija). V tem 
času lahko sejemo ali presaja-
mo kapusnice, solatnice, grah, 
bob, redkvico, čebulček ..., ni-
kakor plodovke. Za boljše kalje-
nje semena in kasneje boljši in 
okusnejši pridelek priporočam 
semena zaprašiti z biostimula-
torjem Agrostemin. 

Kako preverimo kvaliteto 
semen?
Najbolj enostavno je, da naredi-
mo kalilni test. 10 semenčic po-
ložimo na več plasti vlažnega, 
vpojnega papirja (npr. papirno 
brisačo). Papir mora biti vlažen, 
a ne moker, zato višek vode 
odlijemo. Posodo z vlažnim 
papirjem in semeni prekrijemo 
s kuhinjsko folijo, ki bo zadrže-
vala vlago, in jo preluknjamo na 
parih mestih, tako da semena 
lahko "dihajo". V kolikor po 
10-ih dnevih semena ne vzkali-
jo ali jih je vzkalilo samo nekaj, 
ta semena zavržemo in kupimo 
nova. 

Katere so bolezni solate?
Če solate ne gnojite preveč in 
ohranjate primerne medvrstne 
razdalje, ne bo težav z bolezni-
mi. Ob nakupu sadik bodite 
pozorni na solatno plesen, ki 
včasih napade že sadike. V 
zelo vlažnem letu plesen lahko 
napade solato tudi na gredici. 
V tem primeru priporočam 
uporabo fungicida Ortiva, ki 
ga krasita nizka strupenost in 
kratka karenca.

Kateri škodljivci 
napadajo vrt v tem času?
Najpogostejši škodljivci so 
strune in uši. 
Za solato so bolj problematične 
strune. V literaturi sem srečal 
ogromno bio-eko nasvetov, da 
se strune lovijo na kaljeno žito, 
narezan krompir, moti jih oko-
pavanje ... S takimi ukrepi sam 
nimam nobenih izkušenj. Imam 
pa dobre izkušnje s preparati 
Force In Actara.
Koreninske uši so običajno 
posledica pregnojene zemlje. 
Zato ne pretiravajmo s hlevskim 
gnojem in drugimi organskimi 
gnojili. Če do napada vseeno 
pride, priporočam zalivanje z 
Actaro ali Karate-jem.

V zelenjavnem vrtu sem 
opazil veliko mravljišč, 
zelenjava poleg pa vene in 
propada. Kako se boriti proti 
mravljam?
Mravlje niso problem v zelenjav-
nem vrtu. One so indikator, da 
so se v vrtu naselile koreninske 
uši. Zaradi njih gojena rastlina 
propada. Mravlje se naselijo v 
vrtu, ker jih privabljajo izločki 
koreninskih uši. Če uničimo uši, 
se bodo mravlje same preselile 
drugam.

Kako se boriti 
proti polžem v vrtu?
Priporočam uporabo vab za pol-
že (Metarex ali Polžomor). Vabo 
porazdelimo na primerni raz-
dalji od rastlin. Polž zazna vabo 
tudi na 1 meter razdalje. Zapusti 
rastlino in se začne prehranje-
vati s strupeno vabo. Polž po-
gine, a rastlina sploh ni prišla 
v stik s strupenim sredstvom. 
Tako se bomo znebili nadležnih 

škodljivcev, pridelek pa bo ostal 
ekološko neoporečen.

Kaj pa dela v sadovnjaku?
Sadje smo obrezali in če ga še 
nismo, ga sedaj poškropimo 
z bakrenim pripravkom. Za to 
imamo čas, dokler rastline ne 
začnejo brsteti. Ko so vzbrstele, 
lahko uporabimo pripravek 
Syllit (breskova kodravost, 

škrlup ...). Ko koščičarji začno 
cveteti, moramo poškropiti 
proti cvetni moniliji, da nam 
glivica ne vdre skozi cvet in 
posuši celo mladico. V hujših 
primerih, ko tega par let nismo 
naredili, se lahko posuši celo 
drevo. Priporočam pripravke 
Teldor, Chorus, Topsin ...
Nenad Mangotič, univ. dipl. 
ing. kmetijstva 

Prišla je pomlad. S tem so se v 
vrtu, vinogradu in sadovnjaku 
začela pripravljalna dela na sezono. 
Odpirajo se nam nova vprašanja in 
poskušal vam bom zopet pomagati z 
nasveti za reševanje najpogostejših 
problemov.

nasveti za vrtnarjenje

 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 



13

 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:

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

 07 305 11 84
 041 638 104
 vetcrnomelj@siol.net

BVS Črnomelj d.o.o.
Ločka cesta 14a
8340 Črnomelj

PE Metlika | CBE 33 | 8330 Metlika    040 383 767

∙ veterinarske storitve v mali in veliki praksi
• ultrazvočna diagnostika  

NOVO:
∙ rentgenska diagnostika      ∙ ocena kolčne displazije

Pričakuje vas strokoven in prijazen kolektiv!
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Insekti so najbolj razširjena 
živalska vrsta na planetu, 
zato se ljudje srečujemo z mr-
česom povsod, tako v naravi 
kot tudi v zaprtih prostorih. 
V naravi človeka pa je, da si 
življenjski prostor oblikuje-
mo po lastnih željah, brez 
motečih insektov. Prav tako 
je pomembno, da ohranja-

mo  visoko raven higiene in 
čistoče v proizvodnih obratih 
kot so kuhinje, pralnice, v 
gostinskih obratih, hotelih 
in pa tudi bolnicah in drugje. 
Neo–alfa je biocidni insek-
ticid z želodčnim in kontak-
tnim delovanjem. Vsebuje 
aktivno snov, ki sproži hitro 
začetno delovanje in istoča-

sno podaljšano insekticidno 
delovanje.
Za biocidni insekticid 
Neo–Alfa je značilno: 
• hitro delovanje z vidnim 
učinkom,
• je brez vonja,
• ne pušča madežev in ni   
koroziven,

• hitro začetno delovanje in 
istočasno podaljšano delova-
nje (več tednov),
• namenjen je tako za splo-
šno, domačo uporabo kot 
tudi profesionalno delovanje.
Agroproagro 

Neo-alfa je najsodobnejši biocidni 
insekticid. Namenjen je zatiranju 
letečih in plazečih insektov, kot 
so muhe, pajki, komarji, mravlje, 
ščurki, bolhe, ose, sršeni in drugi 
insekti. Razredčenega z vodo 
razpršimo na površine, kjer se 
nahajajo insekti.

biocidni insekticid neo-alfa

 031 617 349
 info@agroproagro.com
 www.agroproagro.com

Agroproagro d.o.o.
Podlehnik 2c
2286 Podlehnik

gospodarski
objekti

steklene 
površine

dom

kuhinjehlevi

fasade

DOBAVLJIVO 
v vseh trgovinah

s kmetijskim 
repromaterialom 

po Sloveniji.

biocidni insekticid uporabljajte varno. pred uporabo vedno preberite etiketo s podatki o proizvodu.
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razvedrilo
sudoku/pobarvanka

2

1
3

9

5

7

34

7

5 2

3

76

5
8

8

2

4 8

6

8

6 4

7

3

7
2

5

1

1

2

9

4

9

5 3

4

6

5

2

65

4

4

8

7 1

7

1

4

6
4

9

1 5

5
5

1

2

2

6

8 5

INFORMATOR 365, FEBRUAR 2016  
Izdajatelj: Informator Križnic Marko s.p.,  
Dragocajna 110, 1216 Smlednik

INFORMATOR365, MAREC 2019 
Izdajatelj: Informator365 Križnič Marko s.p.,  
Dragočajna 110, 1216 Smlednik
ISSN: 2591-1384

 041 359 484  info@informator365.si  www.informator365.si
Informator365 brezplačno prejmejo vsa 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) 
| Naklada: 27.000 | Raznos: Pošta Slovenije | Tisk: Salomon d.o.o.
Oblikovanje: Manca Stopar | Naslovna fotografija: Uroš Novina



največja izbira 
izdelkov za telefon

• etuiji
• zaščitna   
  stekla 
• polnilci 
• slušalke

največja izbira plastičnih 
izdelkov za dom

novo - party
program

30% 
popust
22.3.-29.3.2019

Ljubljanska cesta 32 (BTC - dvorana D) | 8000 Novo mesto   059 018 419   nmkitajskicenter@gmail.com   www.kitajski-center.si


