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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 12. 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

 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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Na steblih jagod se pojavlja-
jo eliptične pege, prekrite s 
sivorjavo puhasto plesnivo 
prevleko.
Vaše jagode je napadla siva 
plesen ali sadna gniloba. Ta 
bolezen se pogosto pojavlja v 
vlažnih letih. Napada pred-
vsem oslabljene rastline ali 
rastline, bogato pognojene z 
dušikom. Najprej se pojavi na 
steblu v obliki eliptičnih peg, 
ki jih v visoki vlagi prekrije 
tudi plesniv oprh. Ta plesniv 
oprh odmetava trose, ki okuži-
jo tako sosednje kot tudi zelo 
oddaljene rastline. Najhujše 
posledice so, kadar se tros 
zadrži na plodu. Okužen plod 
ni več primeren za uporabo. 
Ta bolezen napada tudi drugo 
jagodičevje (maline, robide, 
borovnice ...).
Proti tej bolezni uporabljamo 
pripravke na podlagi cipro-
dinila in fanheksamida. Obe 
snovi imata odlično pre-
ventivno kakor tudi solidno 
kurativno delovanje.

Na mladih poganjkih jagod 
se je pojavila papelnata, 
plesniva prevleka.
Ime glivice je pepelnata 
plesen. Če ne ukrepamo 
pravočasno, bodo okuženi 
poganjki zakrneli. Proti koncu 
vegetacije se barva okuženega 

poganjka spremeni v rdečo in 
kasneje v rjavo.
Jagode poškropimo takrat, ko 
opazimo prve znake bolezni. 
Uporabimo preparat na osnovi 
difenokonazola ali žvepla.

Na listih jagod so temno 
rdeče pege, ki se med seboj 
združujejo in sušijo.
Bolezen se imenuje rdeča 
listna pegavost. Tako kot vse 
bolezni, ki jih povzročajo gli-
vice, najraje izbruhne, kadar 
je v ozračju veliko vlage. Poja-
vlja se na listih, rado napade 
listne pa tudi cvetne peclje.    
To bolezen uspešno zatiramo 
s pripravki na osnovi iprodi-
ona.

Na plodovih jagod se poja-
vljajo črne, udrte pege.
Bolezen se imenuje antrakno-
za. Pojavlja se na plodovih 
v času zorenja. Bolezen se 
pojavlja tudi pri ribezu in 
ameriških borovnicah. Po-
magamo si s tem, da sadimo 
odpornejše sorte in da vse 
okužene plodove in okužene 
ter odmrle dele rastlin odstra-
nimo iz nasada. Poškropimo s 
fungicidom na osnovi azoksi-
strobina. 

Ribezovi listi so mehurjasto 
deformirani.
Ribez je napadla rumena ri-
bezova uš. Uši med sesanjem 
spustijo tudi svojo strupeno 
slino, ki povzroča deformacijo 
listne ploskve in nastanek 
značilnih “žuljev” rumen-
kaste ali rdečkaste barve, od 
daleč se zdi, da so na listih 
mehurji. Ko list obrnemo, vi-
dimo, da so pod mehurjem ve-
like kolonije uši. Uši zatiramo 
s katerimkoli insekticidom.

Na listih malin se pojavljajo 
majhni, oranžni praškasti 
kupčki.
Malino (lahko  tudi robido) je 
napadla malinova rja. To je 
glivična bolezen. Praškasti 
kupčki so trosi, ki jih veter 
raznaša in na ta način raz-
širja okužbo. To je relativno 
novejša bolezen na področju 
Slovenije, tako da nimamo 

nobenega registriranega 
pripravka.
V tujini priporočajo fungicide 
na osnovi tebukonazola.

Listi malin se sušijo. 
Listi malin se lahko sušijo iz 
več razlogov. Če med zdravim 
in suhim delom lista opažate 
značilen rob rumene barve, 
vam je rastlino napadel rdeč 
listni ožig. Če ne ukrepamo, 
se madeži povečujejo in list 
se sčasoma v celoti posuši. 
Glivica je škodljiva zaradi 
zmanjšanja listne površine in 
zmanjšane asimilacije. Glivico 
zatiramo s preparati na osnovi 
cimoksanila.
Nenad Mangotič, univ. dipl. 
ing. kmetijstva 

Prišla in skoraj minila je pomlad. 
Zdelo se nam je, kot bi imeli 
dolg april. Veliko dežja, vlage 
in relativno nizkih temperatur. 
Razumljivo je, da bo to imelo 
posledice tudi na razvoj bolezni in 
škodljivcev. Upajmo, da se to ne bo 
poznalo tudi na pridelku. Danes 
se osredotočimo na bolezni in 
škodljivce jagodičevja. Oglejmo si 
nekaj najpogostejših težav in s tem 
povezanih vprašanj.

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 
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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 
• anticelulitna terapija

• 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

 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 ima prostore v 250 let stari stavbi.
Učitelj Jože Matekovič ima ponarejeno diplomo, kar 

priznava, a mu tega ne morejo dokazati.
S palico v roki zaigra šolsko uro na humorističen, 

zabaven, a poučen način.

šola bistra buča
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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

koristni nasveti 
o baterijah za slušne aparate

Slušni aparati za svoje delovanje 
potrebujejo zanesljiv vir energije 
– baterije. Spoznajmo njihove 
posebnosti in na kaj moramo biti 
pozorni pri nakupu.

pon: 8:00-18:00 | tor, sre, pet: 8:00-15:00 | čet: 11:00-18:00

slušni center novo mesto 
kako delujejo baterije 
za slušne aparate?
Najbolj razširjena izvedba 
baterij je cink zrak, kar po-
meni, da za svoje delovanje 
potrebujejo zrak. Ko odstra-
nite nalepko, skozi majhne 
luknjice v baterijo vstopi zrak 
in jo aktivira. Da se baterija 
povsem aktivira po odstra-
nitvi nalepke, počakajte 1 
minuto, preden jo vstavite v 
slušni aparat, saj je količina 
zraka v slušnem aparatu 
omejena.

kakšne velikosti baterij za 
slušne aparate poznamo?
Poznamo štiri standardne 
velikosti. Vsaka velikost ima 
barvno oznako, kot sledi: 10 
rumena, 13 oranžna, 312 rja-
va in 675 modra. Te velikosti 
uporabljajo slušni aparati 
vseh blagovnih znamk, ne 
glede na to, kje ste jih kupili.

koristni nasveti
Zaščitno nalepko odlepite 
z baterije tik pred uporabo 
in pred vstavitvijo v slušni 
aparat, počakajte 1 minuto. 
Baterije shranjujte na sobni 
temperaturi med 20–25 °C.
Baterije shranjujte na suhem 
in v originalni embalaži.
Ko slušnih aparatov ne upo-
rabljate, jih izklopite.
Kadar slušnega aparata 
ne uporabljate dlje časa, 
odstranite baterijo in pustite 
predalček za baterijo odprt.
Izrabljenih baterij ne zavrzite 
med gospodinjske odpadke.

kako dolgo delujeo 
baterije za slušne aparate?
Čas delovanja baterije za 
slušne aparate je odvisen od 
številnih dejavnikov: 
- ur uporabe na dan,
- stopnje naglušnosti,

- zvočnega okolja,
- temperature in vlažnosti,
- modela slušnega aparata,
- vključenih funkcij,
- kvalitete baterij. 
Pričakovan čas delovanja 
baterije je lahko 3–20 dni. 
Podrobnosti o pričakovanem 
delovanju baterije v vaših 
slušnih aparatih vam lahko 
bolj natančno pojasni slušni 
akustik. 

na kaj moramo biti pozorni 
pri nakupu?
Kupujte baterije priznanih 
blagovnih znamk. Pozorni 
bodite tudi na to, da imajo 
baterije čim daljši rok upo-
rabnosti in seveda čim nižjo 
ceno.

zakaj je pametno baterije 
kupiti v audio bm?
Zagotovljena je premium 
kvaliteta.
Nudimo vrhunske blagovne 
znamke baterij: Rayovac, 
Duracell, PowerOne …
Imamo ugodne redne cene in 
poleg tega še velike količin-
ske popuste.
Baterije vam lahko hitro 
dostavi Pošta Slovenije, brez 
dodatnih stroškov.
Imamo sveže zaloge ter dolg 
rok trajanja.
Naročite lahko enostavno 
preko spletne strani
www.audiobm.si/trgovina 
ali telefona 059 044 055.

več o audio bm 
slušnih centrih
AUDIO BM slušni centri smo 
za slušne aparate pogodbeni 
dobavitelj ZZZS. Sprejemamo 
naročilnice iz vseh ORL am-
bulant. Ali veste, da je prosta 
izbira dobavitelja slušnih 
aparatov vaša pravica? 

Sluh in najnovejše pametne 
slušne aparate lahko pri nas 
testirate brezplačno. Osebno 
se bomo zavzeli za vaš boljši 
sluh. 

Za več informacij obiščite 
našo spletno stran

www.audiobm.si ali nas po-
kličite. Z veseljem vam bomo 
svetovali! 

Preverite, zakaj nam zaupa 
že toliko Slovenk in Slovencev.
Franci Urankar, AUDIO BM 
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Z laserjem spremenimo 
strukturo vezivnega tkiva in 
s tem ojačamo mišice mede-
ničnega dna:
- udobna rešitev za blago do 
zmerno uhajanje urina 
- ojača sečnico in prvo stran 
mehurja brez zarez
- neboleče – brez omrtvičenja
- ambulantni poseg: hitro in 
enostavno
- visok odstotek uspeha in 
zadovoljstvo bolnic.

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

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

notranje medenične ovojnice.  
Zato je poseg neboleč.

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

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

uhajanje urina lahko 
zdravimo z laserjem

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

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

Avelana
Kirurški center Otočec
Šolska cesta 12
8222 Otočec

Kirurški center Avelana
vedno korak pred drugimi
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• žilna kirurgija
• ortopedija
• proktologija
• ginekologija
• otorinolaringologija
• plastična kirurgija
• dermatologija
• protibolečinska 
   ambulanta
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Svetovna zdravstvena organi-
zacija priporoča vsaj 30 minut 
zmerne telesne dejavnosti na 
dan za odrasle in 60 minut za 
otroke in mladostnike. Pri tem 
je pomembno, da izberemo 
telesno dejavnost, primerno naši 
zmogljivosti (npr. hitra hoja, tek, 
kolesarjenje, plavanje).

telesna dejavnost v 
pomladnih in poletnih dneh: 
- poletne dni izkoristimo za čim 
več gibanja v naravi;
- za gibanje izberimo zgodnje do-
poldanske ali pozne popoldan-
ske ure, ko vročina že popusti. 
Izogibajmo se naporom sredi 
dneva, ko sonce najbolj pripeka, 
saj telesni napori v vročini lahko 
škodijo zdravju;
- pred vsako telesno dejavnostjo 
nekaj minut namenimo ogreva-
nju telesa, po končani telesni 
dejavnosti pa ne pozabimo na 
sproščanje in umirjanje telesa;
- med telesno dejavnostjo sproti 
nadomeščajmo izgubljeno teko-
čino, saj lahko do dehidracije 
pride, še preden občutimo žejo. 
Poskrbimo za redno pitje vode, 
če se krepko oznojimo ali če smo 
telesno aktivni dalj časa, lahko 
pijemo tudi izotonične napitke;
- pri aktivnostih oblecimo lahka 
in ohlapna oblačila svetlih barv, 
ki nas ne bodo ovirala, še pose-
bej pazljivo pa izberimo obutev. 
Na glavo si nadenimo svetlo 
pokrivalo;
- namažimo se s kremo za 
sončenje. Zaščitimo kožo pred 

opeklinami in drugimi možnimi 
posledicami izpostavljenosti 
močnemu soncu;
- gibalnih aktivnosti ne izvajaj-
mo s polnim želodcem - med 
obrokom in telesno dejavnostjo 
naj bosta vsaj 
2 uri razmika;
- gibajmo se, ko smo spočiti in 
naspani, saj bomo tako zmanjšali 
možnost poškodb.

izotonični napitek si lahko 
pripravimo sami:
- voda (najbolje prekuhana in 
ohlajena) 
- morska ali himalajska sol (obe 
sta bogati z minerali) 
- sladkor
V pol litra vode zmešamo 
polovico male žličke soli in 
žličko sladkorja, za boljši okus pa 
lahko dodamo še sok limone ali 
grenivke.

ne samo pred poletjem, 
vzdrževanje primerne 
telesne teže je pomembno 
tudi med letom
Neuravnoteženo prehranjevanje, 
nezadostna telesna aktivnost 
in premalo spanja predstavljajo 
pomemben dejavnik tveganja 
za nastanek številnih kroničnih 
nenalezljivih bolezni, tudi preko-
merne telesne teže in debelosti. 
Debelost zmanjšuje kakovost 
življenja, povečuje obolevnost 
za kroničnimi nenalezljivimi 
boleznimi in skrajšuje življenjsko 
dobo.

Ljudje se pri s spopadanju z 
odvečnimi kilogrami pogosto 
poslužujejo »hitrih diet«, ki 
velikokrat nimajo želenega 
učinka in negativno vplivajo 
na zdravje. Osebe s čezmerno 
telesno težo običajno s hrano in 
pijačo zaužijejo več energije, kot 
je porabijo. To pogosto pomeni, 
da zaužijejo premalo zelenjave, 
sadja in kompleksnih ogljikovih 
hidratov ter preveč maščob ter 
enostavnih sladkorjev ob sočasni 
nezadostni telesni aktivnosti. To 
navado spremlja tudi nepravilen 
ritem prehranjevanja, izpuščanje 
obrokov (zdrav režim prehrane 
vsebuje tri do pet obrokov dnev-
no) oziroma njihovo nadomešča-
nje z nezdravimi prigrizki.

V želji po hitri spremembi se 
mnogi odločijo za neprimer-
ne »shujševalne diete«, ki se 
pogosto končajo z razočaranjem, 
saj ne nudijo trajnejše spre-
membe pri uravnavanju telesne 

teže. Dolgoročno pa vplivajo na 
nezdrave prehranjevalne vzorce 
in neustrezna razmerja hranil v 
prehrani, kar lahko privede tudi 
do drugih zapletov z zdravjem. 

O uravnavanju telesne teže 
lahko govorimo le v ovkiru 
zdravega življenjskega sloga. 
Za pripravo individualne, k 
posamezniku usmerjene pre-
hranske in gibalne strategije je 
pomembno, da se posameznik 
posvetuje z ustreznim zdravstve-
nim strokovnjakom. Prehranske 
in presnovne potrebe ljudi se 
razlikujejo glede na njihovo 
življenjsko obdobje, prehransko 
stanje, stopnjo telesne dejavno-
sti in zdravje. Pomembno se je 
zavedati, da se uspeh skriva v 
spremembi življenjskega sloga in 
ne v »shujševalni dieti«.
Nacionalni inštitut za 
javno zdravje
www.nijz.si  

Gibajmo se veliko in opazili bomo 
razliko. Redna telesna dejavnost 
je osnova zdravega življenjskega 
sloga. Vse oblike gibanja in telesne 
vadbe, ki jih človek vzdržuje daljše 
življenjsko obdobje, pomembno 
prispevajo k zdravju. Izjemno 
pomembno je, da omejimo čas 
sedenja in izkoristimo vsako 
priložnost za gibanje. 

gibanje in vzdrževanje telesne teže

ogrevanje
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Prva hiperbarična komora  je 
bila narejena 1662 leta v An-
gliji. HBO zdravljenje poteka 
pod nadzorom zdravnika. 
Terapija se določi za vsakega 
bolnika posebej, odvisna je 
od njegovega zdravstvenega 
stanja. Dosežena povečana 
koncentracija kisika stimu-
lira in obnavlja zdrave in 
poškodovane celice celega 
telesa. Hiperbarični kisik 
zdravi bolezni: osteoporoza, 
možganske, srčne, ledvič-
ne, jetrne, mišične in druge 
tako, da vse celice vrača v 
normalne biokemične in 
fiziološke procese. Spodbuja 
matične celice, da ustvarjajo 
nove zdrave celice po celem 
telesu, in ustvarja nove krvne 
žile, poteka tako imenovana 
neoangiogeneza. Dokazano 
je, da se po 10–20 tretmajih 
poveča 20 % psihične in 35 % 
fizične moči.

V komorah HBO2T stu-
dia iz Kopra se leži, sedi ali 
celo telovadi. Zdravljenje s 
hiperbarično komoro je precej 
preprosto. Pacient je v komori 
od 60 do 90 minut ali celo 
2 × 90 minut in diha kisik pod 
pritiskom, ki ga določi zdrav-
nik. V redkih primerih, če je 
prisotna akutna slepota zara-
di tromboze arterije centralis 
retine, je pacient v komori 
samo 40 minut z večkratnimi 
ponovitvami potopov.

kako deluje hiperbarična 
komora?
Postopek se uporablja že več 
kot 50 let po vsem svetu za 
preprečevanje ali izboljšanje 
stanja pri raznih boleznih, 
kot pre- in pooperativno tera-
pijo ter izboljšanje splošnega 
počutja in zdravja. Kot zani-
mivost, Izraelci imajo bogate 
izkušnje z zdravljenjem po 
poškodbi glave in možganski 
kapi, prav tako tudi Japonci. 
V Turčiji beležijo odlične 
izkušnje pri izboljšanju  ko-

gnitivnih funkcij pri otrocih 
z avtističnim spektrom. Prof. 
Toma Jovanović v Beogradu 
zdravi avtistične otroke iz 
Srbije in drugih balkanskih 
držav brezplačno. Paul Harch 
iz ZDA zdravi bolnike s posle-
dicami poškodb in psihičnih 
težav pri vietnamskem sin-
dromu, tudi otroke z avtistič-
nim spektrom in cerebralno 
paralizo.

S pomočjo komore po svetu 
zdravijo dekompresijske 
bolezni, težave slabe prekrva-
vitve, uravnavajo krvni tlak, 
uravnavajo holesterol, po-
magajo pri venskih ulkusih, 
angini pektoris, kroničnem 
srčnem popuščanju, periferni 
žilni bolezni, želodčnih bo-
leznih in boleznih prebavil, 
nenadni slepoti, glavkomih, 
motnjah v delovanju žlez 
in hormonov in podobno. 
Zmanjšuje količino sladkorja 
v krvi, izboljšuje delovanje 
jeter in ledvic. 

 
učinki hiperbarične
kisikove terapije:
-  zagotavlja boljši imunski 
sistem, hitrejšo celično 
obnovo in deluje protivnetno;
- izboljša storilnost, 
odpravlja utrujenost in deluje 
protistresno;
- odpravlja napetosti in 
bolečine v sklepih in mišicah;
- skrajšuje čas regeneracije po 
poškodbah do 70 %;
- pospešuje celjenje ran 
in zlomov, skrajšuje čas 
okrevanja po operacijah;
- pospešuje obnovo 
možganskih celic po 
možganski kapi ali drugih 
poškodbah, regenerira živce 
in živčne poti;
- lajša težave revmatizma, 
artritisa, migrene in 
avtoimunskih bolezni;
- zavira proces staranja in 
blagodejno vpliva na kožo in 
brazgotine;

- pomaga pri hujšanju (izgubi 
se 600–800 cal/uro) in 
razstrupljanju telesa;
- pomaga pri moški impotenci 
vaskularnega vzroka.
Hiperbarično zdravljenje 
s kisikom je enostavno in 
brez bolečin. Ob pravilni in 
strokovni uporabi je izredno 
varna metoda  brez stranskih 
učinkov, ki bi škodili zdravju. 
Ob nepravilni in nestrokovni 
uporabi zna biti celo smrtno 
nevarna. Večina pacientov 
v njej uživa in se sprosti. Po 
tretmaju se človek še dolgo 
dobro počuti. Kumulativni 
učinek po 10-ih tretmajih 
traja 3–6 mesecev.  

V hiperbaričnem centru 
HBO2T studio v Kopru se 
lahko pohvalimo z dolgole-
tnimi izkušnjami v reševanju 
velikega števila  različnih 
zdravstvenih problemov. 
Torej pri nas lahko najdete 

ustreznega strokovnega sogo-
vorca, ki je vedno pripravljen 
prisluhniti vašim potrebam 
in vam ponuditi najboljšo 
individualno rešitev. Smo 
edini v Sloveniji, ki imamo 
potrdilo zdravniške zbornice, 
da imamo usposobljenega 
zdravnika za zdravljenje s 
hiperbaričnim kisikom.

Od leta 2011 smo prvi pri-
vatni center v Sloveniji, sedaj 
smo prvi in edini z dovolje-
njem Ministrstva za zdravje.

Hiperbarično komoro 
imamo lahko tudi doma. To 
so enostavne hiperbarične 
komore z manjšimi pritiski, 
ki so popolnoma varne, a 
učinkovite. Več informacij o 
nakupu dobite na 
www.hiperbaricna-komora.com.
mag. dr. Vladan Stanojković, 
ekspert za hiperbarično medi-
cino in otorinolaringolog 

hiperbarična terapija
in njeni učinki

Hiperbarična terapija temelji na 
univerzalnem zdravilu – kisiku pod 
povečanim pritiskom.

 040 936 265 
 hbo2t.studio@gmail.com
 www.kisikovakomora.si
 www.hbo2t-studio.com

HBO2T studio d.o.o 
Tomažičev trg 2
6000 Koper

hiperbarični kisik
vir življenja, zdravja, dobrega počutja, 

pomlajevanja in lepote

• PRODAJA HIPERBARIČNIH KOMOR ZA OSEBNO IN  
PROFESIONALNO UPORABO

• DIAGNOSTIKA SMRČANJA NA DOMU, ORL PREGLEDI

• LEPOTNI POSEGI NA TELESU S PLAZMA PEN IN LASERJEM

Naravni način za izboljšanje imunskega sistema, 
dviga fizične in psihične moči, pomlajevanja in 

razstrupljanje telesa.

Edini s 
potrdilom ZZS

 o usposobljenosti 
zdravnika
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najpogostejši vzrok 
prometnih nesreč z 
udeležbo kolesarjev
Najpogostejši vzrok prometnih 
nesreč z udeležbo kolesarjev v 
obdobju 2014–2018 je neupošte-
vanje pravil o prednosti. Takšnih 
je kar četrtina (26 %) vseh pro-
metnih nesreč. Tu gre predvsem 
za druge udeležence v cestnem 
prometu, ki kolesarju odvzamejo 
prednost. Sledita neprilagojena 
hitrost (22 %) in nepravilna smer 
vožnje (16 %) kolesarjev. Zaradi 
neupoštevanja pravil o prednosti 
je v obdobju 2014–2018 umrlo 17 
kolesarjev, zaradi neprilagojene 
hitrosti 15 in zaradi neupošte-
vanja pravil o prednosti pa 14 
kolesarjev. 

skoraj tri četrtine 
kolesarjev še vedno krši 
prometna pravila
Opazovanje kolesarjev, ki so ga 
pred dvema letoma izvedli na 
Agenciji za varnost prometa, je 
pokazalo, da skoraj tri četrtine 
kolesarjev krši prometna pra-
vila, resnejše prekrške napravi 
približno četrtina. Med najpogo-
stejšimi kršitvami so neustrezno 
prečkanje cestišča, vožnja v 
nasprotni smeri ter vožnja v 
rdečo luč na semaforju, pa tudi 
ogrožanje pešcev z vožnjo po 
pločniku. Agencija posebej opo-
zarja na nevarnosti uporabe mo-
bilnega telefona ali slušalk med 
vožnjo kolesa. Mobilni telefon 
preobremeni naše možgane, zato 
kolesar ni sposoben ustrezno 

spremljati dogajanja v prometu, 
njegove reakcije so neustrezne 
in prepozne. Oči resda gledajo, a 
možgani ne vidijo!

kolesarjenje naj bo varno
Kolesarji za lastno varnost lahko 
največ naredijo sami in sicer z 
upoštevanjem cestno-prometnih 
predpisov. Kolo vozimo po kole-
sarski stezi ali poti, če kolesar-
ske steze ni, vozimo po desnem 
robu cestišča v smeri vožnje. Pri 
kolesarjenju moramo upošte-
vati cestno prometna pravila in 
predpise, ki veljajo za voznike, 
pravila prednosti, prometne zna-
ke ter drugo signalizacijo. Vedno 
tudi poskušamo predvideti 
ravnanje drugih udeležencev v 
prometu, saj lahko tako prepre-
čimo marsikateri neljub dogo-
dek. Pri zavijanju v križiščih 
jasno nakažimo smer z roko, se 
pravilno razvrstimo in upošteva-
mo pravila prednosti. Nikoli ne 
vozimo v nasprotni smeri vožnje, 
saj nas drugi vozniki ne pričaku-
jejo. Ponoči in v mraku pa nujno 
uporabimo luč in druga odsevna 
telesa, da bomo dobro vidni in 
prej opazni.

tehnično ustrezno kolo in 
čelada za večjo varnost
Vsak kolesar mora poskrbeti 
za tehnično ustreznost svoje-
ga kolesa in uporabo zaščitne 
opreme. Pred začetkom sezone 
preverimo tehnično brezhibnost 
kolesa. Kolo mora imeti brezhib-
no sprednjo in zadnjo zavoro, 

belo luč spredaj ter rdečo luč 
zadaj, odsevnike na pedalih ali 
na boku, zvonec, ustrezno na-
polnjene pnevmatike, primerno 
nastavljeno višino krmila in 
sedeža. Kolesarska čelada ščiti 
glavo pri morebitnem padcu, 
priporočljivo pa je nositi oblačila 
svetle barve ali odsevni brezro-
kavnik, da nas bodo vozniki prej 
opazili. Raziskave dokazujejo, 
da zaščitna kolesarska čelada 
pomembno prispeva k večji 
varnosti, saj zmanjšuje težo po-

sledic in poškodb glave od 40 % 
do kar 70 %. Uporaba kolesarske 
čelade je za otroke in mladostni-
ke do 18. leta zakonsko obvezna, 
uporaba pa je priporočljiva tudi 
za ostale kolesarje, tako pri 
vsakodnevnem kot rekreativnem 
kolesarjenju, saj pomembno 
prispeva k varnosti kolesarja. 
Javna agencija RS za varnost 
prometa
www.avp-rs.si.   

Število kolesarjev se v zadnjih 
letih vztrajno povečuje. Agencija 
za varnost prometa opozarja, da 
spadajo kolesarji med ranljivejše 
udeležence v prometu. Vozniki 
motornih vozil jih namreč 
velikokrat spregledajo in še dodatno 
povečajo možnost za nastanek 
prometne nesreče in posledično 
hudih poškodb. 

kolesarjenje je zdravo in okolju prijazno 
– a naj bo tudi varno!
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Naš predlog: namesto navadne 
kopalne kadi ali plitve kadi za 
tuš izdelajte tla kabine v naklo-
nu, da bo voda lahko odtekala 
v talni odtok. Da bo naklon 
pravilen in voda hitro odtekla, 
je najbolj enostavno uporabiti že 
izdelano naklonsko ploščo wedi 
fundo. Kaj pridobimo z njo?

varnost
Vstopanje pod prho bo varnej-
še, ker se bodo tla kopalnice 
nadaljevala v prostor za tuš brez 
stopničke, kar bistveno zmanjša 
možnost padca. Pod prho se 
lahko zapelje invalidski voziček 
ali namesti stolček za sedenje, 
na katerem se starejši udobno 
umijejo, ne da bi jim bilo treba 
loviti ravnotežje na spolzkih 
tleh. Na stolček se lahko namesti 
tudi kad za kopanje dojenčka.

velikost kopalnice
Ker kopalnica ni razdeljena na 
kad in preostalo prosto površino, 
ampak je vsa talna površina 
v eni ravnini, je kopalnica ne 
samo videti večja, pač pa tudi 
dejansko prostornejša. Predsta-
vljajte si, kolikšna bi bila videti 
vaša kopalnica, če v njej ne bi 
bilo kadi ali zaprte kabine za 
prho. Bistveno večja, kajne?
Vendar prostor za prhanje potre-
bujemo. Kad pod tušem z zuna-
njimi merami 90 cm x 90 cm je, 
če odštejemo robove, dejansko 
velika le 80 cm x 80 cm. Pogosto 
pa so kabine ali kadi za prho 
v stanovanjih še ožje. Če pa se 
odpovemo zaprtemu tušu in 
namesto tega vgradimo naklon-

ske plošče wedi fundo, se tla pod 
prho nadaljujejo v isti ravnini 
kot tla kopalnice in tako imamo 
dejansko na voljo najmanj 10 cm 
več širine. Namesto fiksnih sten, 
ki omejujejo kabino, namestimo 
ožjo, stekleno, pomično ali zlo-
žljivo ali pa na prečni drog pod 
stropom obesimo rolo zaveso. 
Lahko pa se ograjenemu prosto-
ru sploh odpovemo. S pravilno 
nameščeno prho bo preprečeno 
čezmerno škropljenje po prosto-
ru, v najslabšem primeru bodo 
pokapljana tla. Če pred polaga-
njem talne obloge namestimo 
električno talno gretje, bodo tla 
že pred prhanjem prijetno topla, 
po njem pa hitro suha. 

varčnost
Kje vse lahko z izdelavo mo-
dernega prostora za prhanje 
prihranimo?
- Znano dejstvo: poraba vode 
in poraba energije, potrebne 
za ogrevanje vode za prhanje, je 
manjša kot pri kopanju v kopalni 
kadi;
- poleg teh stroškov se zmanj-
ša poraba čistilnih sredstev, 
kar ni dobro le za našo denarni-
co, pač pa tudi za naše zdravje in 
zdravje našega okolja;
- prihranimo si tudi čas, ki ga 
vsakokrat po prhanju namenimo 
čiščenju sten kabine. In če tega 
ne delamo sproti, nam samo 
občasno čiščenje vzame še več 
časa.

 Predloge, kako urediti udob-
no, moderno, lepo, poleg tega 
pa še varno, varčno in večjo 

kopalnico, si lahko ogledate na 
spletni strani proizvajalca 
www.wedi.de ali pa se za nasvet 
oglasite v najbližji trgovini 
KALCER, kjer si lahko izdelke iz 
programa wedi fundo ogledate 

in izberete zase najustreznejšo 
rešitev: www.kalcer.si. Nakup je 
možen tudi preko spleta: 
www.trgovina-kalcer.si . 
Kalcer d.o.o. 

kopalnica za preudarne: 
varna, varčna in večja 

Starejši, otroci ali gibalno ovirani 
imajo z vstopanjem v kopalno kad 
velike težave, zato je uporaba kabine 
za prho zanje primernejša. Vendar 
imajo običajne kar nekaj zoprnih 
lastnosti: nimajo dovolj prostora za 
udobno prhanje, pogosto puščajo, po 
kotih in režah se kmalu pojavi plesen 
in zoprno jih je čistiti.

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

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

VARNA IN UDOBNA KOPALNICA
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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

 040 603 077
 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

 031 200 222
 info@armex-armature.si
 www.cistilnenaprave-dezevnica.si 

Ljubljanska 
cesta 2a
1295 Ivančna 
Gorica

• čistilne naprave
• zbiranje deževnice
• prečrpalni jaški 
• lovilci olj in maščob
• ponikalni sistemi
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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

 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 720 eur brez pogona,
v  ceno je všteta tudi montaža in 9,5% ddv.

brez doplačila lahko izbirate med 
šestimi barvami in tremi lesnimi dekorji.

vaš avto bi izbral naša garažna vrata 

akcija 
sekcijska garažna vrata

10 let 
garancije

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

 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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Pred pričetkom poti si lahko 
na trgu pred gradom ogleda-
mo Paviljon Žužemberk, ki je 
rezultat sodelovanja krajanov 
in krajank občine Žužemberk, 
angleških arhitektov, ki sta 
zmagala na natečajnem raz-
pisu, študentk in študentov 
arhitekture ter javnih delavk 
in delavcev. 

Pot poteka s trga čez most 
ob sv. Miklavžu po prijetni 
asfaltirani lokalni cesti do 
Stavče vasi, kjer na koncu 
vasi zavijemo levo na maka-
damsko cesto do Jame. Tu se 
zopet spustimo do reke Krke 
in čez leseni Petrunatov most 
mimo ribogojnice pridemo na 
Dvor do izjemnega spomenika 
tehnične dediščine, območja 
nekdanje Auerspergove žele-
zarne, kjer si ogledamo Žele-
zo-livarski muzej in galerijo 
in spoznamo več kot 3000-le-
tno zgodovino pridobivanja 
železa in livarstva.

Po ogledu vseh zname-
nitosti se na koncu naselja 
usmerimo na lokalno cesto 
za Ajdovec in uživamo ob 
pogledu na dolino reke. V 
Sadinji vasi zavijemo proti 
Trebči vasi in mimo sv. Ahaci-
ja na koncu vasi pridemo na 
makadamsko pot. Tu začnejo 
počasi iz makadama pogle-
dovati  večstoletni  kamniti 
bloki nekdanje rimske ceste, 
ki so lepo vidni pri Naralovem 

križu (znamenje iz druge pol. 
19. stoletja), ki ga je dal posta-
viti Naralov Jožek v spomin 
na srečno vrnitev iz vojne. 
Križ je sestavljen iz 3 različnih 
gradbenih materialov: leseno 
znamenje, litoželezni križani 
Jezus, (izdelan v Auerspergovi 
železarni na Dvoru) in kamnit 
podstavek z letnico 1896 ter 
trije stebri s čašastimi zaključ-
ki z letnicama 1875 in 1884.
Na Dvoru se lahko okrepčamo 
z malico v lokalni gostilni ali 
pa si v pekarni privoščimo 
domače vrste peciva.

Po počitku pot nadaljujemo 
do Zafare in farne cerkve sv. 
Mohorja in Fortunata (dvo-
stolpna baročna cerkev na 
hribu nad Žužemberkom), 
od tu do spomenika NOB na 
Cviblju in po ogledu vseh 
znamenitosti Žužemberka 
prijetno utrujeni pohod kon-
čamo v kakšnem gostišču ali 
na turistični kmetiji.  
www.visitdolenjska.eu  

Nekdanja bogata železarska 
tradicija od Halštata pa do konca 
19. stoletja teh krajev je vredna, 
da se sprehodimo po nekdanjih 
furmanskih poteh. Ob poti se nam bo 
razkrila izjemna naravna in kulturna 
dediščine, pozdravljala pa nas bo 
še vedno “živa” dediščina. Prijeten 
pohod je primeren za vse generacije, 
ob poti pa je moč najti primerno 
okrepčilo in prostor za počitek.

po železarskih poteh na dvor
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Verjetno nas je veliko, ki nas 
vleče neka nerazložljiva sila, 
nek prvinski nagon, da uži-
vamo na prostem ob pripravi 
ognja in omamnem vonju 
mesa. A dobro se še spomi-
njam piknika, ki sem ga lani 
organiziral na svojo okroglo 
obletnico. 
       Dolgo smo ga pripravljali 
in ga načrtovali do zadnje 
podrobnosti. Povabili smo 
domače, prijatelje in še 
sosede. Da bi bil piknik tako 
kot se »šika«, smo povabili 
še soseda, ki je znan daleč 
naokoli kot mojster peke na 
prostem. Še muzikanti so 
nam igrali in tudi vreme je 
bilo kot naročeno.
     A piknik se je sprevrgel v 
nočno moro. Omamni vonj 
samih dobrot je privabil šte-
vilne insekte, tako gomazeče 
kot leteče. Od nekod so se po-
javile mravlje in organizirano 
kot pod vojaško komando 
napadle obložene krožnike 
mesa in sladic. Muhe in ose 
so nas obletavale in napada-
le z vseh strani. Z insekti smo 
se spopadali z vsem, kar nam 
je prišlo  pod roke. Mahali 
smo z rokami in krpami po 
zraku, špricali z razpršilcem, 
da bi jih odgnali in rešili, kar 
se da rešiti. A zaman, moja 
skrbno načrtovana obletnica 
se je sprevrgla v bitko in beg.
     Nato pa je pristopil k meni 
naš sosed, ki kmetuje, in mi 
svetoval, naj uporabim bio-
cidni insekticid NEO ALFA. 
Sam ga uporablja že nekaj 
časa in je zelo zadovoljen. 
Uporablja ga tako v hlevu in 
drugih gospodarskih poslo-
pjih proti muham in pajkom 
kot v hiši, v njeni okolici pa 
še za zatiranje mravelj ter 
osjih in sršenjih gnezd. 

Rečeno – storjeno. Že nasle-
dnji dan sva s sosedom dobro 
oborožena z vsem potreb-
nim začela s protinapadom.  
Uporabila sva domačo 
škropilnico, ki sva jo skrb-
no očistila vseh ostankov 
prejšnjih škropljenj.  Biocidni 
insekticid Neo Alfa ne pušča 
madežev, ni koroziven in se 
ga lahko uporablja na vseh 
površinah, kot so notranje 
stene, fasade, steklo, ob tem 
pa se ni potrebno izogibati 
kovinskim delom.
  100-mililitrsko stekleničko 
Neo Alfe sva raztopila v 10 l 
vode in se lotila dela. Najprej 
sva poškropila fasado hiše. 
Pod kapjo se je že nabralo ne-
kaj temnih madežev ostarelih 
pajčevin. Tako sva preprečila 
nastanek novih pajkovih 
mrež in odgnala muhe ter 
druge insekte, ki bi se želeli  
sončiti na fasadi. Lotila sva 
se tlakovcev okoli hiše, kjer 
se zadržujejo mravlje in 
nam vdirajo v kuhinjo. S to 
raztopino sva poškropila tudi 
nedostopne dele kuhinje (tla, 
robove kuhinjskih elemen-
tov). Na koncu sva se lotila še 
podstrešja. Že nekaj časa sem 
opažal, kako nam nad teraso 
letajo ose in zginejo nekje v 
notranjosti strehe.  Takoj sva 
opazila za manjšo pest veliko 
osje gnezdo in ga poškropi-
la. Neverjetno, kako hitro je 
delovalo. Ose se sploh niso 
imele časa zorganizirati. Vse  
omotične in brez moči so 
popadale na tla, še celo tiste, 
ki so prilete kasneje in sedle 
na poškropljeno površino, so 
brez moči popadale. »Tako 
poškropljena površina deluje 
še več tednov in prepreču-
je razvoj insektov,« me je 
podučil sosed. Z ostankom 
raztopine sva poškropila še 

pesjak našega Pikija in ga tako 
obvarovala pred bolhami.
    Kmalu smo se čez vikend 
ponovno zbrali na pikniku 
in se neprimerno mirnejše 
kot prej družili, saj se nam 
ni bilo potrebno pretirano 
ubadati z insekti.  Brez pre-

tiravnja lahko trdim, da je se-
daj, ko uporabljam biocidni 
insekticid NEO ALFA, bivanje 
v hiši in ob njej prijetnejše in 
se lahko v miru družimo ter 
uživamo na prostem.
Miran Miše, Agroproagro 

Poletje je čas piknikov in druženja 
na prostem.  Nekateri smo letos 
hitro izkoristili enega izmed redkih 
sončnih dnevov in s pikniki začeli 
tradicionalno 1. maja.  

poletni piknik brez nadležnih muh, 
mravelj, os in drugih insektov

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

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

biocidni insekticid uporabljajte varno. pred uporabo 
vedno preberite etiketo s podatki o proizvodu.

• Najsodobnejša formula aktivne snovi, ki je korak s časom.
• Za 100 m2  zadostuje že 25 ml / 5 litrov vode.

• Hitro začetno delovanje s podaljšanim delovanjem  
tudi do več tednov.

• Brez vonja in ne pušča madežev.

DOBAVLJIVO v vseh trgovinah s kmetijskim repromaterialom po Sloveniji.
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Ljubljanska cesta 32 (BTC - dvorana D) | 8000 Novo mesto   059 018 419   nmkitajskicenter@gmail.com   www.kitajski-center.si

šolske 
potrebščine

party
izdelki 

ustvarjanje 
in dekorativa

kovčki in 
torbiceoblačila

telefonija

kuhinjski 
izdelki

kopalniški 
izdelki

izdelki 
za živali

vrtni izdelki

orodje

10% popust
ob predložitvi tega kupona

od 31.5.2019 do 8.6.2019

popust ne velja na že znižane izdelke


