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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 13. 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

 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!

 041 371 541
 07 337 03 37
 uprava@vrtec-jana.si
 www.vrtec-jana.si 

Jana d.o.o.
Pod Trško goro 13
8000 Novo mesto

Vrtec z drugačnim  
pristopom

Delujemo po metodi Montessori
Za tiste starše, ki želijo najboljši vrtec za otroka

 
Dnevni program in dnevno varstvo

Za otroke od 11 mesecev do 6 let starosti
v času od 5.45 do 16.00

 

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

cene programa.
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Steklasova pohodna pot je 
poimenovana po profesorju 
Ivanu Steklasi (1846–1920), ki je s 
svojim delom Zgodovina župnije 
Šent Rupert na Dolenjskem iz 
leta 1913 zapustil neprecenljiv vir 
informacij o kraju.

S trga pred cerkvijo sv. Ruperta 
nas kolovozna pot popelje proti 
Veseli gori. Na vrhu nas pričaka 
Vesela gora (324 m) z baročno 
cerkvijo sv. Frančiška Ksaverija 
in grajsko pristavo – Barbovo 
graščino. Pot se nadaljuje proti 
vasici Ravnik in skozi zaselek 
Ostrež, kjer se vzpnemo na 
vinorodno gorico – Apnenik. Pot 
se nato spusti vse do pravljične 
Koromandije. Od tu se povzpne-
mo na Okrog, do izletniške kme-
tije Pri Vidi. Ob gotski cerkvi sv. 
Barbare (523 m) se spustimo do 
vinorodnega okoliša Zadraga, od 
tu pa v dolino, kjer nas sprejme 
izletniška kmetija Možina. Goz-
dna pot nas nato vodi na Hom ter 

po vzponu na najvišjo točko poti 
– Nebesa (602 m), kjer se nahaja 
izletniška kmetija Nebesa, od 
koder seže nebeški razgled na 
Mirnsko dolino, vidijo pa se tudi 
vrhovi južne Slovenije: Gorjanci s 
Trdinovim vrhom, Gače, Vrhtreb-
nje in celo Snežnik. Vrh je znan 
zaradi izredno lepega razgleda 
in je tudi najvišja točka pohodne 
poti. Proti vzhodu se spustimo po 
gozdu do vinske kleti Brcar; pot 
nadaljujemo do Vihra s cerkvico 
sv. Duha (536 m). Od tam se po 
cesti med vinogradi spuščamo na 
Hrastno do zidanice Pri Dežela-
nu. Zadnji del poti je speljan po 
gozdu, prečkamo globoko ujede-
no dolino Globoko in se skozi vas 
Kamnje vrnemo v Šentrupert. Ob 
poti se nahajajo tudi kontrolni 
žigi in vpisne knjige, saj je vsako 
drugo soboto v oktobru organi-
ziran tudi tradicionalni jesenski 
pohod. 
www.visitdolenjska.eu  

Srednje zahtevna krožna pohodniška 
pot po obronkih Šentruperta, dolga 
20 km. Skozi neokrnjeno naravo 
po večinoma gozdnih poteh boste 
lahko spoznavali bogato naravno in 
kulturno dediščino Šentruperta ter 
uživali v prečudovitih razgledih po 
mirnski dolini.

steklasova pohodna pot



4

 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

 040 603 077
 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

 040 666 612
 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. 
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Kako deluje stropno ali 
stensko gretje Variotherm?
Stropno gretje seva v prostor in 
ga segreje na prijetno temperatu-
ro. Funkcionira z nizko tempe-
raturo vode, zato pripomore k 
nižjim stroškom ogrevanja in 
pusti obilo opcij za oblikovanje 
prostora.

V nasprotju s konvekcijskimi 
grelnimi sistemi  (radiatorji, talni 
konvektorji ...), stropno gretje 
ogreva prostor s prijetno, seval-
no toploto. Strop seva toploto v 
navpični smeri, tako kot sonce, 
od zgoraj navzdol. Ko se žarki za-
letijo v pohištvo, tla ali človeško 
telo, se pretvorijo v toploto. 

Zakaj je stropno/stensko 
gretje prijetno?
Ali nimaš potem vroče glave in 
hladnih nog? Ne. Stropno gretje 
je ploskovno in se uporablja na 
veliki površini, ki toploto ena-
komerno razdeli po prostoru. Na 
površini ogrevalnega stropa je 
temperatura med  23 °C in 35 °C. 
Pri teh temperaturah se počuti-
mo najprijetneje: ko na primer 
ležimo ob partnerju v postelji, ta 
oddaja temperaturo 35 °C.
Za primerjavo: radiatorji po-
trebujejo temperaturo vode do 
70°C, toplota pa ni enakomerno 
razporejena po prostoru.
Seveda pa je strop še bolj prime-
ren za hlajenje!
Nekaj vročih poletnih tednov 
lahko zelo poslabša naše počutje 
in zdravje. Variotherm sistem pa 
se lahko uporabi tako za gretje, 
kot tudi za hlajenje. Tako ubije-
mo dve muhi na en mah. Spre-
meni se le temperatura vhodne 
vode. Brez pihanja in šumenja.

in prakse
Zakaj inštalaterji radi izberejo 
naš sistem?
Ker je enostaven. Ne potrebujejo 
nobenega posebnega orodja, 
povezava cevi je enostavna. 
Nobenih posebnih elementov, 

orodij, kompliciranih vezav … 
V sistemu Variotherm pa je tudi 
kompletna razdelilna tehnika.

Zakaj tudi izvajalci 
suhomontažnih stropov 
radi izberejo ta sistem?
Iz enakega razloga – ker je eno-
staven. Temelji na mavčno vla-
knenih ploščah Fermacell, ki jih 
montirajo podobno kot običajne 
mavčne plošče, cevi pa poveže 
inštalater. Orodja za montažo 
imajo, znanje prav tako.
Seveda pa je potrebno sodelo-
vanje inštalaterja in izvajalca 
suhomontažnih del!
Običajno dela prevzame eden od 
njih in mu je drugi podizvajalec. 
Na ta način ni težav in se stranka 
dogovarja z enim od njih. 

Na kaj pa se 
priklopi stropno gretje?
Praktično na karkoli. Toplotne 
črpalke, peč na trda goriva, olje, 
plin, biomaso … Potrebno je le 
zagotoviti ustrezno temperaturo 
vode, pri gretju je to do 40 °C.

kaj pa hlajenje?
Najbolj običajno na reverzibilno 
toplotno črpalko. Običajno je 
potrebna temperatura vstopne 
vode 17–19 °C.

Kaj pa če strop kondenzira?
Če se držimo minimalne tem-
perature, potem ni problemov. 
Kritični trenutek se lahko pojavi 
v času poletne nevihte. Takrat je 
ozračje vroče, vlažnost pa se zelo 
poveča. Za ta primer pri hlajenju 
svetujemo uporabo sobnega 
termostata s senzorjem vlage, ki 
v primeru, da se vlaga v prostoru 
poveča nad točko rosišča, ustavi 
pretok vode in s tem hlajenje. 
Voda se ogreje in kondenza ni 
več. Sistem pa je kompatibilen 
tudi z večino sistemov pametne 
inštalacije, ki omogočajo še 
dodatno varnost.

stropno, stensko 
ali talno gretje?
»Ne morem se odločiti med 
talnim in stropnim gretjem!«
1. Na stropu in na stenah, kadar 
želimo prostor z isto napeljavo 
tudi hladiti. 
2. Na stropu ali stenah, kadar 
ne moremo posegati v tla, da bi 
postavili talno ogrevanje.
3. Na stropu, kadar so stenske 
površine zaradi oken, vrat ali 
pohištva premajhne in ne bi 
zadovoljivo ogrele ali ohladile 
prostor. Za ogrevanje potrebu-
jemo površino, veliko 50–60 %  
tlorisne površine prostora, za 
hlajenje pa 70–80 %.
4. Na poševni strehi podstrešja 
– idealna površina za hlajenje in 
gretje!
5. Na tleh, kadar smo planirali 
prenovo tal – suho-montažni 
sistem talnega ogrevanja Vari-
otherm je debel le 2 cm, zato ga 
lahko uporabimo vedno, kadar 

imamo premalo prostora za 
klasično talno ogrevanje. Ker je 
suho-montažni sistem ogrevanja 
lahek, ga lahko uporabimo tudi 
na lesenih stropih.
Če imate še pomisleke ali 
dodatna vprašanja o stropnem, 
stenskem ali talnem ogrevanju, 
ki bo končano hitro in brez dol-
gotrajnega sušenja, se obrnite na 
info@kalcer.si . Če se boste hitro 
odločili, se boste z Variotherm 
suho-motažnim gretjem ogrevali 
že to zimo!
Kalcer d.o.o. 

stropno ali stensko 
gretje in hlajenje

Bi se ogrevali s toplotno črpalko, pa 
ne morete vgraditi talnega gretja?
Ogrevanje s toplo vodo je možno tudi 
preko stenskih ali stropnih površin! 

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

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

STROPNO GRETJE



informator365

6

Na stanje ugodja in dobrega 
počutja v določenem okolju 
vpliva več dejavnikov, ključni 
pa so sledeči elementi: 
- toplotno ugodje: željena 
temperatura prostora, s čim 
manjšimi nihanji (homoge-
nost)
- vizualno ugodje: količina 
svetlobe, estetsko ugodje
- akustično ugodje: pravilno 
izvedena zvočna izolacija
- kakovost zraka v prostoru: 
čist in zdrav zrak

In prav o doseganju kako-
vosti zraka bi spregovorili v 
tem prispevku. Naše osebno 
(dobro ali slabo) počutje 
je v veliki meri odvisno od 
kakovosti zraka v bivalnem 
prostoru. Visoka kakovost 
zraka v notranjih prostorih 
izboljšuje tudi našo koncen-
tracijo, spanje in splošno 
kakovost življenja.

Daljša izpostavljenost 
finim delcem v onesnaženem 
zraku lahko povzroči težave 
pri dihanju, saj le ti potujejo 
globoko v naša pljuča. Dra-
žijo tkiva, povzročajo vnetja 
ter poslabšujejo morebitna 
obstoječa obolenja dihal in 
ožilja. Osebe, ki so najbolj 
dovzetne za vplive onesnaže-
nja s finimi delci, so otroci in 
starejše osebe. 

Agencija za okolje navaja tri 
skupine onesnaževalcev:
- nevidni plini, kot sta ogljikov 
monoksid in dušikov dioksid, 
ki so običajno povezani z 
ogrevanjem prostorov. Izvirajo 
lahko iz sežiganja materialov 
v pečeh na drva, plin, drugih 
grelcev zraka in vode in raznih 
sušilcev;
- hlapne organske spojine, ki 
se sproščajo iz številnih go-
spodinjskih izdelkov (čistila, 

barve, lepila, osvežilci zraka 
itd.) kot aceton, etilen glikol, 
formaldehid, metilen klorid …;
- sprožilci alergij – to vključu-
je plesen, pršice, cvetni prah, 
prhljaj domačih živali … Za te 
vplive so posebno dojemljive 
osebe z alergijami in obolenji 
dihal.

Da zagotovimo željeno 
kakovost zraka v prostoru, je 
potrebno poleg vzdrževanja 
čistoče v prostoru te tudi 
stalno in ustrezno prezrače-
vati. Naravno prezračujemo 
vsaj tri- do štiri-krat dnevno, 
posebno pa takrat, ko v pro-
storu »začutimo« slab zrak. 
Ko prezračevanje ni zado-
stno, postane pereč problem 
prav vlaga, ki nastane zaradi 
različnih aktivnosti v bival-
nih prostorih. 

Sam način prezračevanja 
se spreminja v odvisnosti 
od letnega časa. V poletnem 
času običajno v prostorih 
ne pride do težav s preko-
mernim navlaževanjem. 
Obodni elementi imajo dovolj 
visoko temperaturo, tako 
da ni nevarnosti površinske 
kondenzacije vodne pare. Na 
morebitnih kritičnih mestih 
se razvoj plesni ustavi ali 
plesen povsem izgine. 

V zimskem času je abso-
lutna vlažnost zraka nizka, 
zato ima zrak po vstopu v 
ogrevani prostor in segretju 
na notranjo temperaturo 
precejšno rezervo v količini 
vlage, ki jo lahko sprejme. Z 
rednim prezračevanjem tako 
preprečujemo prekomerno 
navlaževanje in nastanek 
površinske kondenzacije. Ob 
istočasnem pravilnem in za-
dostnem ogrevanju ustavimo 
tudi morebiten razvoj plesni, 

ki se je začel v jeseni oziroma 
prehodnem obdobju.

kako, kdaj in koliko časa 
naj prezračujemo
Učinkovitost je odvisna od 
položaja in orientacije oken:
- Povsem odprto okno: 10–15 
izmenjav na uro
- Navzkrižno prezračevanje: 
do 30 izmenjav na uro
- Nagibno odprto okno: 4–7 
izmenjav na uro
- S spuščeno roleto: 0,5–1,3 
izmenjav na uro 

Koliko naj traja enkratno 
(“kratkotrajno”) naravno 
prezračevanje za zadosten 
učinek (brez upoštevanja 
vpliva vetra)?
- 4–6 min v zimskih mesecih: 
dec., jan., feb.
- 8–10 min v  prehodnih me-
secih: mar., nov.
- 12–15 min v  prehodnih 
mesecih: apr., okt.
- 16–20 min v  prehodnih 
mesecih: maj, sep.
- 25–30 min v poletnih mese-
cih: jun., jul., avg.
Seveda so to orientacijske 
vrednosti, katere lahko 

posameznik korigira glede na 
lastne izkušnje.

Z naravnim prezračeva-
njem dosegamo kvalitetno 
kakovost zraka v prostoru, 
če zunanji zrak ni onesna-
žen. V kolikor pa živimo v 
onesnaženem okolju, mora-
mo razmišljati o prisilnem 
prezračevanju, ki nam zrak 
ustrezno prečisti, saj ga v 
notranjost prostorov vodimo 
preko filtrov. Ti nam v veliki 
meri uspešno odstranijo ško-
dljive delce iz zraka, seveda 
pa je učinkovitost odvisna od 
kvalitete filtrov. 

Če prisilno prezračevanje 
kombiniramo še z izrabo to-
plote odpadnega zraka (zraka, 
ki ga iz ogretega prostora 
odvajamo na prosto) in s to 
toploto predgrevamo zrak, ki 
ga dovajamo v prostore, smo 
prezračevanje tudi energetsko 
ugodno rešili – rekuperacija.
Lucjan Batista, ENSVET 

ustrezno naravno 
prezračevanje

Ugodje v prostoru je zelo 
pomemben dejavnik, ki vpliva 
na naše zdravje in dobro počutje. 
O kvalitetnem bivalnem okolju 
govorimo takrat, ko se v prostoru 
osebe počutijo kar se da ugodno. 
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 040 435 247
 gamont@siol.net

Dejan Gazvoda s.p.
Ratež 27
8321 Brusnice

IZDELAVA IN MONTAŽA: 

∙ pločevinastih streh
∙ jeklenih konstrukcij
∙ pločevinastih fasad
∙ izolacijskih streh
∙ ostala krovsko 
    kleparska dela

 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

alu in pvc 
vhodna vrata ter okna

razstavni salon semič
pon-pet: 8:00-15:0020

let

ALU že od 1370 €

novo: inles okna les in les-alu

Vabljeni v naš salon!

akcija
pvc okna 
do-35%

brezplačna  tel. številka
080 16 05

PVC že od 799 €

 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

 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
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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

 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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Pri mirnejših zasaditvah si na-
vadno za osnovo izberemo neko 
dominantno barvo, spremljajoče 
barve pa jo na zelo diskreten 
način še poudarijo, a hkrati tudi 
poživijo. V jesenskem naboru 
barv praktično ne zasledimo 
srebrne barve, zato smo jo tokrat 
postavili na prvo mesto. 

sajenje
Zavedati se moramo, da je 
jesensko obdobje kratko in 
temperaturno zelo nehvaležno. 
Praktično čez noč lahko tempe-
rature padejo pod O °C, zato je 
priporočljivo v zasaditve vklju-
čiti zimzelene zelnate trajnice in 
dišavnice, trave in šaše kot tudi 
nizke iglavce v srebrni barvi. Z 
njimi ustvarimo trajno osnovo 
v omenjeni barvi. To pot lahko 
uberemo že poleti ali pa se zanjo 
odločimo jeseni. Za dopolnitev 
oz. poživitev jeseni mestoma do-
damo sezonske enoletnice, kot 
so: mačehe, spominčice, cikla-
me, okrasno zelje in čebulnice.  

trpežnost 
in očarljivost zasaditve
Najprej si lahko rastline v korito 
le postavimo, da preverimo, 
če je celotna podoba očarljiva 
in šele nato sledi sajenje. Na 
dnu korita poskrbimo za dobro 
drenažo z nasutjem plasti lon-
čenih črepinj, grobim peskom 
in glinoporom. Substrat naj bo 
kakovosten in zračen, kakršen 
je Plantella zamlja za grobove 
iz najkakovostnejše šote, ki ima 

visoko sposobnost zadrževa-
nja vlage in kljub črni barvi ne 
pušča madežev na kamnitih 
delih, hkrati pa ima v zasaditvi 
dober kontrasten učinek. Ker 
želimo bogato zasaditev, ki se v 
tem času kaj dosti ne razraste, 
sadimo rastline tako, da že ob 
sajenju zapolnimo posodo. 

opisi obeh slik:
1. V že poleti nasajenem cvetlič-
nem nasadu dominirata trajnici 
homulica Sedum reflexum 'Blue 
Cushion' in iskrivka ali ognjeni 
dež Heuchera x hy. 'Glitter', 
z enoletnicami oblocvetno 
gomfreno Gomphrena globo-
sa 'Buddy Purple' in krasulo 
Crassula 'Schmidtii' pa vnesemo 
v nasad letne čase, saj ju po 
pozebi lahko nadomestimo s 
srebrnim smiljem ali drobnocve-
tno mačeho. 

2. Mešana zasaditev prekrovnih 
oz. nizkih grmovnic vključuje:  
plazečo trdolesko Euonymus 
fortunei 'Emerald Gaeity', 
jesensko vreso Calluna vulgaris,  
pernetio Pernettya mucronata 
'White', skimijo Skimmia japo-
nica 'Rubella' ter nizko japonsko 
perjanko Pennisetum alopecuro-
ides 'Little Bunny'.
Strokovnjaki agronomi
Kluba Gaia 

Jeseni nas narava razvaja s 
pestro paleto prečudovitih barv, 
s katerimi se obda, da se odkupi 
za prihajajoče obdobje svojega 
počitka. Doma ustvarjene zasaditve 
težko tekmujejo s tako močnim 
tekmecem, kot je narava, a 
včasih smo prav ponosni na svojo 
spretnost. Radi jo uporabimo tudi 
za okrasitev grobov.

jesenska zasaditev 
tudi za grobove

Brezplačni nasveti
 strokovnjakov agronomov:

080 81 22
 www.klubgaia.com

Naj vrtnarjenje postane 
vaš najljubši hobi. Naročite 

se na najbolj priljubljeno 
revijo za vrtnarjenje!

25let
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Kako jih bo kdo gledal, naj izbe-
re sam. Najbolje, da kot oboje. 
Če je kdo pred branjem teh vrstic 
svoj pridelek že pospravil, naj si 
kak namig zapomni za naslednjo 
sezono. Tisti, ki še niso pospravi-
li pridelka, pa naj najdejo čimveč 
uporabnih nasvetov. S tem bo 
naš trud poplačan.

V naravi se nahaja več kot 20 
vrst glivic vinskega vrenja. Ve-
čina jih ni primernih, da bi mošt 
predelale v vino, in jih pogine 
že pri alkoholni stopnji 5–6 %. 
Samo glivica Sacharomyces cere-
visiae je sposobna izpeljati vre-
nje vina do konca in prenese tudi 
več kot 12 % alkohola. Sodobna 
znanost je pripeljala do tega, da 
je nešteto žlahtniteljev selekcio-
niralo in spreminjalo to glivico. 
Kot rezultat večdesetletnega dela 
imamo danes v prodaji nešteto 
glivic, specializiranih za "svojo" 
sorto vina. Skupna jim je samo 
ena stvar – odpornost na žveplo. 
Spontana glivica, ki jo prinese-
mo na grozdju iz vinograda, je 
na žveplo občutljiva. Torej sve-
tujemo, da se bel mošt ali rdeča 
drozga požvepla z najmanj enim 
decilitrom 5-procentne žveplaste 
kisline na 100 litrov. Rezultat je 
pridelek brez vsake mikrobiolo-
ške dejavnosti. Uničili smo tako 
škodljive kot koristne divje mi-
kroorganizme. V tako razkužen 
mošt ali drozgo potem naselimo 
žlahtne kvasovke. 
V naši kmetijski apoteki ponu-
jamo kvasovke italijanskega 
proizvajalca Mycoferm. Prepriča-
li so nas z vrhunsko kvaliteto in 
pogostimi in strogimi kontro-
lami, ki jih izvaja inštitut San 

Michele iz Poadižja. Predstavili 
vam bomo nekatere izmed njih.
Mycoferm carso – novi soj, ki 
je sposoben proizvesti diskretne 
količine fermentacijskih arom. 
Uporablja se za vinifikacijo sort 
grozdja, bogatih s predhodniki 
arom. Lahko se uporablja tudi 
za vina, namenjena za zorenje 
v lesenih sodih. Tvori zelo malo 
žvepleca. Vina: sauvignon, 
rebula ...
Mycoferm cru 611 – izrazito aro-
matska kvasovka. Prilagojena 
je za fermentiranje zelo bistrih 
vin in mošta pri nizki tempera-
turi. Stabilizira sadne in cvetne 
arome v vinu. Poudarja tvorbo 
glicerina, ki poveča polnost, 
zaokroženost in žlahtnost vina. 
Vina: traminec, sauvignon, 
rizvanec, renski rizling, ranfol, 
zelen, zeleni silvanec, malvazi-
ja, rebula, laški rizling, rumeni 
plavec, šipon ...
Mycoferm pro arom – odličen 
aromatski soj, ki v vinu sprošča 
aromatične snovi v večji meri 
kakor druge kvasovke, in sicer 
sadne in cvetlične note. Proi-
zvaja čiste in obstojne fermen-
tacijske arome. Sintetizira več 
glicerina, zato izboljša okus v 
ustih, vina so polna in gladka. 
Tvori malo pene. Vina: sivi 
pinot, rumeni muškat, malvazi-
ja, renski rizling, šipon, kerner, 
rumeni plavec, kraljevina, zeleni 
silvanec ...
Mycoferm art – značilnosti te 
kvasovke so kratek čas prilaga-
janja, hitre in popolne fermenta-
cije. Namenjena je za pridelavo 
različnih sort grozdja. Spodbudi 
mlečnokislinsko fermentacijo. 
V vino prinaša primarno aromo 

belega grozdja. To so specifične 
primarne arome cvetličnega, 
muškatnega, sadnega značaja, 
po bezgovem cvetju, limoni, gre-
nivki. Je cenjena kvasovka zaradi 
sposobnosti znižanja jabolčne 
kisline med fermentacijo. Vina: 
malvazija, savignon, renski 
rizling, rizvanec, traminec, char-
donnay, zelen, kerner, kraljevi-
na, rumeni plavec, ranfol ...
Mycoferm it cab 90 – proizva-
ja več glicerina, kar pozitivno 
prispeva k polnosti, mehkobi 
in poveča okuse po gozdnih 
sadežih in črnem ribezu. Vina: 
refošk, kraški teran, merlot, 
modra frankinja, modri pinot, 
gamay, žametovka ...
Mycoferm rubino – kvasovka, 
ki ji bolj ustrezajo sobne tem-
perature fermentacije. Izbrana 
kvasovka za pridelavo "pre-
mium" rdečih vin, pridobljenih 
iz grozdja, bogatega na taninih 
in sladkorjih. Vina, ki smo jih 

namenili za zorenje v leseni 
posodi z dolgo maceracijo, se 
obogatijo z aromami začimb in 
zrelega sadja – cvetico, medtem 
ko je po strukturi vino krepko, 
dolgo in ekstraktno. Vina: merlot 
(daje zrele, sadne note), modri 
pinot, refošk, modra frankinja, 
šentlovrenka ...
Mycoferm 56 – daje volumen in 
svežino rdečim vinom in poveča 
sortnost. Fermentira tudi pri niz-
kih temperaturah in ima visoko 
alkoholno toleranco. Pri prede-
lavi roseja in mladih rdečih vin 
(novi stil vina) po kratki klasični 
maceraciji poudari sadnost mla-
dih vin, predvsem svež vonj po 
jagodičevju in drobnem svežem 
sadju. Odlična je za pridelavo 
rose penečih vin. Vina: portugal-
ka, barbera, modri pino, modra 
frankinja, gamay ...
Nenad Mangotič, univ. dipl. 
ing. kmetijstva 

Trgatev je v polnem zamahu. Kljub 
temu bomo ta prispevek posvetili 
kvasovkam, tem drobnoživkam, ki 
so tako povezane s slovensko vinsko 
kulturo. Častimo jih kot bitja, ki 
zaključijo uspešno vinogradniško 
sezono, drugi jih gledajo kot začetek 
ne manj pomembne kletarske sezone. 

trgatev 2019

 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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Za letošnjo leto pravimo, da 
je  leto mišje mrzlice. Sicer 
vsako leto nekaj ljudi oboli 
za mišjo mrzlico, a  na nekaj 
let se ta pojavi v obsežnejši 
obliki in za njo oboli več 
ljudi kot običajno.  Pri blagi 
okužbi so začetni simptomi 
obolenja  podobni kot pri 
gripi. Povečanje tempera-
ture, mrzlica, močan glavo-
bol, bolečina pri obračanju 
očesnih zrkel, ki pri hujši 
obliki obolenja lahko preide 
v izgubo zavesti in odpoved 
ledvic. Ne smemo prezreti, 
da je mišja mrzlica lahko tudi 
smrtonosna.
Za resno preprečevanje 
nevarnosti okužb je potrebno 
redno zatiranje glodavcev  z 
uporabo učinkovitih vab. 
Na trgu je že nekaj časa zelo 
učinkovit rodenticid MAXI 
STARR z edinstveno aktivno 
snovjo in inovativno tehno-
logijo, ki zagotavlja takojšnji 
učinek in predstavlja pri zati-
ranju miši in podgan povsem 
nov pristop.

maxi starr, 
vaba  21. stoletja
Na trgu je že več desetletij 
moč kupiti rodenticide oz. 
vabe prejšnjih generacij z ak-
tivno snovjo, ki so po zadnjih 
dognanjih lahko škodljive 
tudi za ljudi. V zadnjem 
letu in pol so zato  po celem 
svetu vabe doživele zakonske 
spremembe, ki t. i. antikoa-
gulantnim vabam določajo 
maximalno pakiranje mehke 
vabe na 150 g in koncentra-
cijo aktivne snovi zmanjšali 
za 40 %. Takoj se postavlja 
vprašanje: »Koliko je prav-
zaprav takšna mehka vaba 
ali 'pojšterčki', kot so jih 
popularno ljudje poimenova-
li, resnično še učinkovita in v 

kolikšni meri  lahko uspešno 
zatiramo glodavce?«
Vaba MAXI STARR  predsta-
vlja s svojo najmodernejšo 
aktivno snovjo, ki ni antikoa-
gulant in tako nima omejitev 
glede pakiranja, najuspe-
šnejšo alternativo pri učinko-
vitem zatiranju glodavcev. S 
svojimi lastnostmi predsta-
vlja revolucijo pri zatiranju 
vseh vrst glodavcev, saj za 
smrtni odmerek zadostuje že 
enkratno minimalno zauži-
tje 0,15g.  Zanjo je značilno 
trenutno delovanje s takoj-
šnim učinkom. S takšnimi 
lastnostmi lahko zatre po-
pulacijo glodavcev z manjšo 
količino nastavljenih vab 
že v 24 urah in ne delujejo z 
zamikom kot vabe prejšnjih 
generacij. Tako po zagotovilu  
proizvajalca lahko že z 160g 
vabe učinkovito zatremo 
populacijo glodavcev na 
srednje veliki kmetiji oz. z 
rednim menjavanjem vab s 
svežimi na 2 meseca tudi na 
večji farmi. 

Vabe Maxi starr so črne barve 
in se že po barvi močno razlikuje-
jo od ostalih vab na trgu. S svojo 
aktivno snovjo delujejo hipno-
tično in so 7x učinkovitejše. Ker 
zadostuje že minimalno, enkra-
tno hranjenje (0,15 g), se lahko z 
nekaj 10-gramskimi vabami zatre 
agresivna populacija glodavcev 
že v nekaj urah in bo kljub temu 
dajala videz, da se je niso niti 
dotaknili. V takih primerih se 
priporoča menjava vabe s svežo 
že po 3 dneh oziroma izmenično 
menjavanje mehke z žitno Maxi 
starr vabo, da se ohranja ješčnost 
in svežina okusa.

opozorilo
Vaba vsebuje grenko snov, ki 
preprečuje zaužitje neciljnih 
skupin, kot so hišnih lju-

bljenčki. Strogo priporočamo, 
da se vaba nastavlja nedosto-
pno domačim in divjim živa-
lim ter otrokom. Za zaščito 
neciljnih skupin uporabite 

deratizacijske postaje (box) 
za nastavljanje vab!
Miran Miše, Agroproagro 

Rodenticid MAXI STARR, 
najučinkovitejša vaba za 
zatiranje vseh vrst glodavcev in 
najuspešnejša v boju proti mišji 
mrzlici.

odločno nad glodavce
in mišjo mrzlico

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

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

 • 7 X UČINKOVITEJŠA 
• TAKOJŠNJI UČINEK
 • BREZ REZISTENCE

NOVA 
EDINSTVENA 

AKTIVNA
SNOV
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V knjigi Problem povečevanja 
človeške energije je Nikola Tesla 
napovedal: »Nekoč bo možno 
brezžično prenašati energijo.«
Ta čas je napočil sedaj: 
magnetna mišična stimulacija 
(Pelvipower) prenaša energijo 
magnetnega valovanja v mišice 
telesnega jedra in medenice in s 
tem izboljša številne funkcije teh 
mišic.

transpelvična magnetna 
stimulacija (tpm)
Terapija TPM predstavlja narav-
no, neinvazivno, varno in učin-
kovito metodo zdravljenja vseh 
oblik uhajanja urina (stresna, 
urgentna in mešana inkontinen-
ca) ter uhajanje blata. 

stimulacija 
mišic medeničnega dna
TPM temelji na elektromagne-
tnem pulzirajočem delovanju, 
pri čemer natančno določeni 
pulzi prodrejo od 10 do 15 
centimetrov globoko v tkivo in 
delujejo neposredno na mišice 
medeničnega dna in ustrezno 
živčevje. 

dobrodošli pozitivni 
stranski učinki
Terapija TPM poleg odpravljanja 
inkontinence izboljšuje libido in 
povečuje zmožnosti doseganja 
orgazma. Prav tako pomaga pri 
zmanjševanju bolečin v križu in 
odpravljanju celulita.

terapija je primerna 
za oba spola
Terapija TPM je primerna tako 
za ženske kot za moške v vseh 
starostnih obdobjih.

Rehabilitacija mišic 
medeničnega dna
- V času menopavze uhajanja 
urina prizadene skoraj vsako 
tretjo žensko.

- Po 70. letu starosti uhajanje 
urina prizadene vsako drugo 
žensko. Znak za alarm lahko 
pomeni že ena sama kapljica!
Vsako odlašanje vodi v poten-
cialna kronična stanja, ki pa jih 
težje odpravimo in za njihovo 
zdravljenje potrebujemo več 
časa. 

Rehabilitacija po porodu
Vaginalni porod je pomemben 
vzrok za nastanek stresne urin-
ske inkontinence ter popuščanja 
mišic medeničnega dna. S tera-
pijami TPM dosežemo ponovno 
vzpostavitev tonusa mišic me-
deničnega dna. Z zdravljenjem 
lahko pričnemo že kmalu (6 
tednov) po porodu.

Rehabilizacija po operaciji 
prostate (prostatektomiji)
Moški se srečujejo s težavo uha-
janja urina po operaciji prostate 
in pri prekomerno aktivnem 
sečnem mehurju. S terapijami 
lahko pričnemo od 6 do 8 tednov 
po operaciji. S terapijo prebu-
dimo in ozavestimo mišice me-
deničnega dna ter si povrnemo 
kakovost življenja. Terapija TPM 
ima običajno pozitiven učinek na 
erekcijo in na zmožnost dosega-
nja orgazma. 

zanesljiv korak do čvrstih 
mišic medeničnega dna
Program »UVOD« obsega posvet 
z zdravnikom in eno poskusno 
terapijo. Program »START« je 
namenjen dvomljivcem. Obsega 
4 terapije, po katerih vam bodo 
postali jasni zdravilni učinki 
terapije. Celotna terapija obsega 
16 terapij v 6 tednih.

kako poteka terapija
Med terapijo ste popolnoma 
oblečeni. Udobno se namestite 
na stol in pričela se bo nebo-
leča magnetna stimulacija. Po 

zaključku terapije lahko nada-
ljujete z običajnimi dnevnimi 
opravili. Zdravljenje s terapijo 
TPM je povsem naravno, varno 
in brez kakršnih koli neželenih 
stranskih učinkov ali tvega-
nja za poškodbe tkiv, čeprav 
obstajajo nekateri previdnostni 
ukrepi. Z okrepljenimi mišicami 
medeničnega dna se ponovno 
pridobi nadzor nad delovanjem 
sečnega mehurja. 

za koga 
terapija ni primerna
Terapija je neprimerna za noseč-
nice, za osebe s srčnim spodbu-
jevalnikom, za bolnike neposre-
dno po kirurških posegih (čas 
od posega mora biti najmanj 
6 tednov), za osebe s kovinski 
vsadki, s hudo srčno aritmijo, 
epilepsijo. 

učinek vaj za krepitev 
mišic medeničnega dna
- Terapija TPM predstavlja avto-
matizirano vadbo krepitve mišic 
medeničnega dna.
- S terapijami namensko okre-
pimo skupino mišic, ki jo sicer 
težko odkrijemo.
- Na ta način ponovno ozavesti-
mo mišice medeničnega dna in 
pridobimo nadzor nad njimi.
- QRS® PelviCenter omogoča 
hitro izboljšanje moči in koordi-
nacije mišic ter hitrejšo rehabili-
tacijo mišic in spolnih funkcij. 

kje in kako do nas?
Pokličite nas vsak delavni 
dan od ponedeljka do petka 
med 8.00 in 12.00 uro na tel.
št. 07 307 51 07 ali na gsm: 
030 701 701 ali nam pišite na 
e-mail. 
Kirurški center Avelana 

moč magnetnega valovanja 
za izboljšanje delovanja mišic medeničnega dna 

Uhajanje urina ali inkontinenca ni 
nepomembna zdravstvena težava, saj 
lahko preraste v velike psihosocialne 
zaplete, ki resno načnejo kakovost 
vašega vsakdanjega življenja.

 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

• žilna kirurgija
• ortopedija
• proktologija
• ginekologija
• otorinolaringologija
• plastična kirurgija
• dermatologija
• protibolečinska 
   ambulanta
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Sama telesna teža nam ne 
pove dosti o telesni sestavi. 
Tudi pri debelosti je zelo 
pomembno, ali se maščoba 
nabira enakomerno v 
podkožju, na zadnjici, stegnih 
ali se kopiči na trebuhu. 
Včasih je lahko ITM v mejah 
normale, obseg pasu pa 
povečan.

visceralna maščoba
Ko ima posameznik povečan 
obseg pasu, je vedno 
povečana tudi maščoba v 
trebuhu, ki obdaja notranje 
organe: jetra, črevesje, 
želodec, vranico, slinavko, 
velike žile. To maščobo 
imenujemo visceralna 
maščoba. Kopiči se tudi v 
samih notranjih organih. 
Bistveno se zviša tveganje za 
diabetes tip 2, povišan krvni 
tlak, povišan holesterol in 
druge maščobe v krvi. S tem se 
poveča nevarnost pojavljanja 
srčno-žilnih bolezni, infarkta 
in možganske kapi ter 
obolevanje za rakava obolenja 
(zlasti na dojki in črevesju). 
Zelo obremenjujoč je tudi 
vpliv na dihala in gibala.

Lahko rečemo, da so tisti, 
ki se jim maščoba kopiči na 
zadnjici in na stegnih, manj 
ogroženi, ker je maščoba 
pretežno v podkožju in manj 
okrog notranjih organov. 
Ti imajo telesno postavo v 
obliki hruške. Tisti z obliko 
jabolka pa so veliko bolj 
ogroženi, več zbolevajo in 
njihova življenjska doba je 
precej krajša. Ob tem je treba 
izpostaviti, da se ne glede na 

obliko telesa posebno po 50. 
letu starosti tudi pri ženskah 
začne kopičiti maščoba bolj 
okrog pasu. Pri moških se 
običajno v vseh obdobjih bolj 
kopiči na trebuhu.
Približno polovica visceralne 
maščobe je v podkožju na 
trebuhu, druga polovica pa 
okrog notranjih organov.

britanska študija
V dobrih 20 let trajajoči 
raziskavi so britanski 
znanstveniki proučevali 
obliko telesa (somatotip), 
obseg pasu, telesno težo 
in indeks telesne mase pri 
7.500 prostovoljcih. Svoje 
ugotovitve so nato primerjali 
z izsledki ameriških raziskav, 
ki so se osredotočile predvsem 
na telesno težo in ITM. Pri 
tem so britanski znanstveniki 
z metaanalizo ugotovili, da 
ljudje, ki uspejo obseg svojega 
pasu ohraniti manjši od 
polovice svoje višine, živijo 
dlje in so bolj zdravi.

 Za odraslo žensko je 
optimalen obseg pasu do 80 
cm, pri moških pa do 94 cm.

nezdrava prehrana 
in veliko sedenja
Porast koncentracije glukoze 
v krvi je poglavitni fiziološki 
dražljaj, da trebušna slinavka 
začne izločati inzulin. Ta ima 
nalogo prenašalca krvnega 
sladkorja preko membran 
celic v same celice. Inzulin 
vpliva tudi na presnovo 
maščob, saj vzpodbudi 
shranjevanje in blokira 

mobilizacijo ter izgorevanje 
maščobnih kislin.

Pri nezdravem 
prehranjevanju, kot je 
prekomeren vnos hrane, 
preveč sladkorja ali maščob, 
nastane povečano izločanje 
inzulina – hiperinzulinizem, 
ki je poglavitni razlog, da se 
redimo. Ob večji koncentraciji 
inzulina v krvi se vsa odvečna 
hranila pospešeno shranjujejo 
v obliki maščob, tako v 
podkožju kot med notranjimi 
organi. Pri fizični neaktivnosti 
in sedenju se pojavlja 
centralna debelost, ko se 
maščoba nabira predvsem na 
trebuhu in med notranjimi 
organi.

Ko hiperinzulinizem 
traja dalj časa, se telesne 
celice vse slabše odzivajo 
nanj, tako postane inzulin 
sčasoma neučinkovit 
(inzulinska rezistenca). 
To stanje postopoma vodi 
v sladkorno bolezen tipa 
2 z vsemi posledicami, 
predvsem moteno presnovo 
ogljikovih hidratov, maščob in 
beljakovin.

Nezdrava prehrana in 
nezdrav življenjski slog sta 
v današnjem času ključna 
vzroka za epidemijo debelosti 
ter za strmo naraščanje števila 
sladkornih bolnikov.

Že dolgo je znano, da je 
tudi stres kriv za trebušno 
debelost. Ko smo pod 
stresom, se v telesu izloča 
stresni hormon kortizol, ki 
poruši presnovno ravnovesje 
v telesu in povzroča nalaganje 
visceralne maščobe.

odprava resnih zapletov
Sprememba načina življenja, 
ki vključuje znižanje telesne 
teže, zmanjšanje obsega 
pasu, zdravo prehrano in 
redno fizično aktivnost, je 
ključnega pomena za zdravo 
hujšanje, preprečevanje 
in ukrepanje pri sladkorni 
bolezni. Z ustrezno prehrano 
zmanjšamo ali odpravimo 
inzulinsko rezistenco. Redna 
aerobna vadba pa pomaga pri 
odpravi presnovnih motenj 
in mobilizaciji shranjene 
maščobe, zlasti visceralne 
maščobe med notranjimi 
organi in na trebuhu. S 
tem zmanjšamo obseg 
svojega pasu. Za to so zlasti 
učinkovite dinamične vadbe, 
ki vključujejo treniranje mišic 
trupa, zlasti trebušnih mišic. 
Tu so pomembne  usmerjene 
vadbe v prostoru, poleg njih 
so zelo učinkovite: nordijska 
hoja, tek, tenis, hitra hoja, 
hoja v hribe, plavanje.
Marjan Radetič, dr.med.
Zdravi in vitalni, Koper 

Obstajajo novejše raziskave, ki 
za oceno zdravstvenega stanja 
posameznika dajejo prednost obsegu 
pasu pred indeksom telesne mase 
(ITM), saj je oseba s povečanim 
obsegom pasu kar štirikrat bolj 
ogrožena za nastanek kroničnih 
bolezni sodobnega časa.

obseg pasu pomembnejši
od indeksa telesne mase
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smo pogodbeni dobavitelj 
zzzs za slušne aparate

pametni
slušni aparati

brez 
napotnice

brezplačno 
preverite 

sluh 

pokličite 
za termin

več komunikacije
Nikomur ni prijetno, ko 
komunikacijo ovira ali pre-
prečuje naglušnost. Naglu-
šna oseba se dostikrat raje 
umakne v osamo, kot komu-
nicira, saj se težko sooča z 
dejstvom, da ne more slediti 
pogovorom. Žal je pogosto 
tudi tako, da tisti, ki dobro 
slišijo, manj komunicirajo z 
naglušnimi, saj se ne želijo 
stalno naprezati, da bi jih 
naglušni slišali in razumeli. 
Z boljšim sluhom je komuni-
kacija vsem lažja.

več druženja
Z uporabo sodobnih slušnih 
aparatov je komunikacija 
tudi v zahtevnejših zvočnih 
okoljih izboljšana, zato se 
uporabniki slušnih aparatov 
ponovno več družijo.

več samozavesti
Skrb, da ne bomo slišali in 
razumeli, ni več prisotna ali 
pa je znatno zmanjšana. To 
vlije novo samozavest pri 
komuniciranju in izražanju.

več prijateljev
Ni več odrekanja dejav-
nostim, ki nas povezujejo 
in združujejo. Aktivnejše 
življenje z boljšim sluhom je 
dejstvo. In več ko je aktivno-
sti, več je tudi prijateljev, s 
katerimi si lepšamo življenje 
in si zaupamo.

več informiranosti
Neštetokrat smo že slišali, 
da naglušni ne spremljajo 
več televizije in radia, ker ne 
razumejo povedanega, in-
formativnih oddaj s podna-
pisi pa ni veliko. Optimalno 
prilagojeni slušni aparati ali 
po potrebi dodatne brezžične 
rešitve premagajo vse težave, 
ki jih imajo naglušni s spre-
mljanjem televizije in radia.

več smeha
Vsak je že bil kdaj priča situ-
aciji, ko se v razigrani družbi 
pripovedujejo šale in kdaj 
kakšne ni ujel najbolje. Vsi 
so se smejali, le … Pomislite, 
da naglušna oseba praktično 
nobene šale ne sliši več do-
bro. Kako bi se počutili, če bi 
bili to vi? Gotovo bi bili žalo-
stni. Z boljšim sluhom, ki ga 
zagotavljajo slušni aparati iz 
naše ponudbe, se na obraze 
vrne tudi nasmeh.

več varnosti
Sluh je zelo pomemben tudi, 
ko smo v prometu: kot pešec, 
kolesar ali na primer voznik 
avtomobila. Prav sluh nas 
pogosto opozori na bližajoče 
se vozilo ali sireno. Ko po-
skrbimo za boljši sluh, smo 
varnejši.

več odgovornosti
Če boste poskrbeli za svoj 
boljši sluh, s tem izkazujete 
odgovornost do vaše okolice, 
do vaših najbližjih in tudi do 
sebe. Prav tako zaposleni v 
AUDIO BM slušnih centrih 
svoje delo jemljemo skraj-
no odgovorno in se bomo 
s srcem potrudili, da vam 
korektno pomagamo na poti 
do boljšega sluha.

več veselja
Ne samo več smeha, tudi več 
veselja do druženja in ak-
tivnejšega življenja z vašimi 
najbližjimi boste imeli, ko 
boste v AUDIO BM slušnih 
centrih poskrbeli za boljši 
sluh.

več ugodnosti
Ker cenimo vaše zaupanje, 
ker cenimo da ste izbrali nas, 
vam zagotavljamo številne 
ugodnosti. Te so vam na 
voljo v AUDIO BM slušnih 
centrih kot tudi v AUDIO BM 
spletni trgovini.

več od življenja
Ko spet bolje slišimo, smo 
povezani, komuniciramo, 
se družimo s prijatelji, smo 
samozavestni, informirani 
in veseli … takrat imamo več 
od življenja. Dovolite nam, 
da vam ali vašim najdraž-

jim pomagamo na poti do 
kakovostnejšega življenja. 
Zagotavljamo VEČ ZA VAŠ 
SLUH, za vse generacije.
Franci Urankar, AUDIO BM 

kaj pridobimo, 
če poskrbimo za sluh?

Z izbiro AUDIO BM slušnih centrov 
boste storili VEČ ZA VAŠ SLUH in s 
tem pridobili oz. imeli:

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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široka ponudba izdelkov za 
ustvarjanje

bon za 5 €
velja ob predložitvi tega kupona
pri nakupu nad 20 € do 19.10.2019.


