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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 14. 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.

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
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Kot so Angleži lepo poime-
novali prvi obrok v dnevu 
BREAK-FAST, ki v direktnem 
prevodu pomeni PREKINI-
-POST, ima zajtrk vrsto pozi-
tivnih lastnosti za naše telo:
- z njim prekinemo nočni post 
in omogočimo svojemu telesu 
energijo;
- pozitivno deluje na naš 
imunski sistem;
- pripomore k boljšim kogni-
tivnim funkcijam;
- lahko pripomore k ohranja-
nju telesne mase;
- izboljša dnevni vnos hranil 
in telesno aktivnost;
- dolgoročno izboljša tako 
fizično kot psihično zdravje.

Torej obstaja 6 dobrih 
razlogov, da zajtrk vključite 
med svoje vsakdanje aktiv-
nosti. Izgovori, da nimate 
apetita, časa ali idej, naj vas 
ne prepričajo in odvrnejo od 
zajtrkovanja:

ni apetita
Če vam zajtrkovanje zjutraj 
še ni v navadi, se lahko tudi 
to »naučite«. Po raziskavah 
naj bi bilo za razvoj avto-
matiziranega in rutinskega 
zdravega vedenja v povprečju 
potrebnih 66 dni. To je na 
primer pitje kozarca vode ob 
obroku, uživanje sadja, lahko 
tudi uživanje zajtrka. Zato le 
vztrajajte!

ni časa
Če zjutraj raje poležite ali se 
vam občasno zgodi, da presli-
šite budilko, si lahko zajtrk za 
na pot pripravite že prejšnji 
večer ali pa se preprosto 
ustavite v trgovini, pekarni 
na poti do fakultete. A vsaka 
izbira ni dobra izbira!

ni idej 
Živil za zajtrk je danes ogro-
mno. Ena so bolj primerna, 
druga manj predvsem zaradi 
sestave in energijske vredno-
sti le teh. Na spletni strani 
veskajjes.si smo zbrali več 
zanimivih, hitrih in cenovno 
ugodnih idej za zajtrk!

Načrtujte tedenski jedilnik, 
tudi za zajtrk! V trgovi-
no pojdite s spiskom, kaj 
potrebujete. Če kupujete 
predpakirana živila, izbi-
rajte s pomočjo aplikacije 
VešKajJeš.

Torej za zdravje ni pomemb-
no le, da jemo zajtrk, temveč 
tudi, kaj za zajtrk pojemo! 
Za zagotavljanje potrebne 
energije čez dan naj bo zajtrk 
pretežno sestavljen iz živil, 
bogatih z ogljikovimi hidra-
ti, kot so polnozrnati žitni 
izdelki, tudi kaše in polenta. 
Z uživanjem takšnih izdelkov 
si zagotovimo primerno raven 
glukoze v krvi, v kombina-
ciji z beljakovinskimi živili 
(mlečni izdelki, puste mesni-
ne, stročnice …) in sadjem 
ali zelenjavo pa še dodatno 
izboljšamo delovanje našega 
telesa. Energijsko naj zajtrk 
prispeva vsaj 25 % dnevne 
energije.

Z nedavno izvedenimi štu-
dijami, s katerimi so preuče-
vali vpliv izpuščanja zajtrka 
na telesno maso pri evrop-
skih otrocih in mladostnikih, 
so ugotovili, da imajo tisti, ki 
redno zajtrkujejo, v povpre-
čju nižji indeks telesne mase 
(ITM) in manjšo možnost, 
da bi imeli v življenju težave 
zaradi prekomerne telesne 
mase ali debelosti. Telo zazna 

izpuščen obrok kot pomanj-
kanje in začne ob naslednjem 
obroku skladiščiti maščobo 
kot pomemben vir energije. 
Ljudje, ki izpustijo zajtrk, 
zato čez dan običajno obču-
tijo večjo potrebo po mastni 
hrani, sladkorju in ogljiko-
vih hidratih ter imajo večji 
apetit. Raziskave kažejo, da 
je, če izpustimo zajtrk, večja 
verjetnost, da bomo energijo 
nadoknadili s tem, da bomo 
več pojedli za malico oziroma 
kosilo.

Jutranja naglica je eden 
izmed glavnih razlogov za 
izpuščanje zajtrka. Pomanj-
kanje časa pa je pogosto tudi 
razlog, da malicamo pred 
računalniškimi ekrani, med 
pogovorom po telefonu pa 
tudi v avtomobilu in na cesti. 
Kot rešitev nam industrija 
ponuja rezine, "kekse za 
zajtrk" ipd.

A pogled na hranilno ta-
belo nekaterih mlečnih rezin 
in "keksov za zajtrk" razkri-
je, da je v njih lahko veliko 
sladkorja, saj jim na prehran-
skem semaforju za njihovo 

vsebnost posveti rdeča luč. 
Vsebujejo lahko tudi precej 
maščobe (rdeča ali oranžna 
luč). Njihov prehranski profil 
vedno preverite, lahko tudi s 
pomočjo aplikacije VešKajJeš. 
Kadar jim za sladkor, maščo-
bo in sol zasveti zelena luč, 
so primerni za vsakodnevno 
uživanje.

Če podatke o povprečni 
vsebnosti sladkorja in ma-
ščobe v mlečnih rezinah in 
"keksih za zajtrk" primerja-
mo s tistimi v polnozrnatem 
kruhu/žemljici in koruznih 
kosmičih, ugotovimo, da ti 
izdelki vsebujejo mnogo več 
sladkorja in maščobe.
Zveza potrošnikov Slovenije 
www.zps.si 

Zajtrk je energijska podlaga za 
uspešen začetek dneva in je eden od 
treh glavnih obrokov dneva, požene 
na delo ves naš prebavni sistem 
in našemu telesu da energijo ter 
hranila za nekaj ur – vsaj do kosila. 

jeste zajtrk?!
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Drugače pa je pri starejših 
osebah. Letom se pridru-
žijo kronične bolezni srca 
in pljuč, nekoliko oslabi 
imunski sistem, kar zmanj-
ša obrambne sposobnosti 
in lahko privede do hude-
ga poteka gripe z zapleti. 
Nerazveseljivi statistični 
podatki kažejo, da od  80 do 
90 % vseh smrti, povezanih 
z gripo, doleti ljudi, starejše 
od 65 let. Starejši večkrat 
potrebujejo sprejem v bolni-
šnico, posebno ko se  poleg 
gripe  razvije še bakterijska 
pljučnica. Dolgotrajna visoka 
vročina dodatno obremeni 
šibkejše srce starostnika in 
ostale organe. Zdravljenje je 
dolgotrajno in z negotovim 
izidom. 

cepljenje je najboljša 
zaščita pred gripo
Najučinkovitejša zaščita pred 
gripo je cepljenje. S ceplje-
njem zmanjšamo tveganje za 
okužbo z gripo, zmanjšamo 
tveganje za hudo bolezen in 
bolnišničnega zdravljenja 
ter preprečimo prenašanje 
bolezni na svojce, prijatelje 
in druge ljudi. Cepljenje je 
varno. Neželeni učinki ce-
pljenja proti gripi so običajno 
blagi. Največkrat boli na 
mestu, kjer smo bili cepljeni, 
manj pogosto se pojavi ote-
klina in rdečina, ki izzveni v 
dveh dneh. Še redkeje se po 
cepljenju v splošnem slabo 
počutimo, boli nas glava, 
mišice, smo utrujeni in ne-
razpoloženi. Neželeni učinki 
cepljenja so prehodni in nas 

redko ovirajo pri vsakdanjih 
opravilih.  Vsekakor pa nam 
naredijo bistveno manj težav 
kot gripa.

Cepljenje proti gripi se 
začne proti koncu jeseni in 
traja, vse dokler ne prične 
število obolelih z gripo 
upadati. Po cepljenju se za-
ščita pri mlajših razvije po 
tednu dni, pri starejših traja 
razvoj imunosti 14 ali celo 
več dni. Ker se virusi gripe 
pogosto in hitro spreminja-
jo, strokovnjaki vsako leto 
na novo izdelajo cepivo proti 
virusom, za katere so ocenili, 
da bodo krožili v prihajajo-
či sezoni. Prav zaradi tega 
moramo cepljenje proti gripi 
ponoviti vsako leto.

starejšim je omogočeno 
brezplačno cepljenje
Starejšim od 65 let je letos 
prvič omogočeno brezplačno 
cepljenje proti gripi. Strošek 
cepiva in izvedbe cepljenja 
krije Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. Cepite 
se lahko pri svojem izbranem 
osebnem zdravniku, drugih 
zdravnikih na primarni rav-
ni, ki izpolnjujejo pogoje za 
cepljenje, ali v ambulantah 
območnih enot Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje. 
Cena samoplačniškega  
cepljenja znaša 14 evrov.

vzdržujmo dobro 
telesno počutje tudi v 
zimskih mesecih
Dobra telesna kondicija 
je poleg cepljenja izredno 
pomembna, da se obranimo 

gripe in drugih okužb dihal. 
Sprehodimo se primerno 
obuti in oblečeni v naravi, na 
svežem zraku, da si nabere-
mo kondicije in se sprostimo. 
Ne pozabimo, da je uživanje 
sadja in zelenjave enako, če 
ne še bolj pomembno kot v 
poletnih mesecih. 

Zaprti prostori, kjer je 
veliko ljudi, niso koristni 
krhkim starejšim osebam. 
Slabo prezračen prostor, v 
katerem se zadržujejo otroci 
in odrasli, poveča možnost, 

da se bomo nalezli enega od 
povzročiteljev okužb dihal. 
Poskrbimo, da si po vrnitvi iz 
trgovskih centrov in drugih 
javnih prostor skrbno umi-
jemo roke z vodo in milom, 
saj smo se zagotovo dotaknili 
onesnaženih površin.  
Nacionalni inštitut za 
javno zdravje
www.nijz.si  

Gripa je nalezljiva bolezen, ki se širi 
med ljudmi preko kužnih izločkov 
dihal ob smrkanju, kihanju, kašljanju 
in preko onesnaženih rok. Sezona 
gripe je pozimi. Gripa lahko doleti 
vsakogar. Največkrat je za mlajše in 
zdrave kratkotrajna bolezen, ki mine 
sama po sebi brez posledic. 

gripa je za starejše od 65 let 
lahko huda bolezen 

POMEMBNO
OBVESTILO

V ambulantah NIJZ cepljenje proti gripi 
opravljamo samoplačniško.

Če ste:
• starejši od 65 let, 
• kronični bolnik,
• oseba z izrazito povečano telesno težo (ITM ≥ 40) ali
• nosečnica

je za vas cepljenje proti gripi v sezoni 2019/2020 brezplačno*, 
cepite pa se lahko pri svojem izbranem osebnem zdravniku.  

*Stroške cepljenja v celoti krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

Kontaktne podatke ambulant NIJZ
najdete na spletni strani
www.nijz.si/ambulante

∙ starejši od 65 let,
∙ kronični bolnik,
∙ oseba z izrazito povečano 
  telesno težo (itm > 40) ali
∙ nosečnica

Če ste:
je za vas cepljenje proti gripi v sezoni 2019/2020 

brezplačno, cepite pa se lahko pri svojem 
izbranem osebnem zdraviku, pri drugih 

zdravnikih na primarni ravni in v območnih 
ambulantah NIJZ.
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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

kaj je tinitus
Šumenje v ušesih ali tinitus je 
zvok, ki ga slišimo brez zuna-
nje zvočne stimulacije. Osebe 
s tinitusom ta zvok pogosto 
opišejo kot zvonjenje, piskanje 
ali šumenje. Tinitus je najbolj 
moteč v tihem okolju. Težave 
lahko predstavlja pri učenju, 
koncentraciji, sprostitvi in pred 
spanjem. Veliko ljudi zaradi 
stigme in predsodkov nerado 
prizna, da imajo težave s sluhom 
(in tinitusom).

najpogostejši vzroki
Pogost povzročitelj tinitusa je 
hrup. Skoraj vsak je že utrpel 
posledice akutne poškodbe 
notranjega ušesa, na primer ob 
pokanju ognjemeta, petard ali 
zaradi glasne glasbe na koncer-
tu. Nadležno piskanje večkrat 
mine že naslednje jutro. Da bi se 
nadlogi v prihodnje kar najbolje 
izognili, si v hrupnih razmerah 
ušesa zaščitite s posebnimi čepi, 
ki jih dobite v slušnih centrih.
Ena od razlag za nastanek tinitu-
sa je, da naj bi bile zanj odgovor-
ne poškodovane dlačnice v no-
tranjem ušesu ali živčna vlakna, 
ki izhajajo iz njih in so vključena 
v slušni živec. Ta se nepravilno 
prožijo in prenašajo nepravilen 
signal do slušnega centra v mo-
žganski skorji, ki to zaznava kot 
piskanje ali šumenje.

kaj storiti, če se pojavi 
tinitus
Obstaja veliko načinov, da pre-
vzamemo nadzor nad tinitusom 
in zmanjšamo vpliv na naše 
življenje. Ko se tinitus prvič poja-
vi, ostanite mirni. Naspite se. Če 
tinitus traja še naslednje jutro, 
se naročite na nujen pregled pri 
otorinolaringologu. Zdravnika 
obiščite tudi v primeru, ko se 
šumenje v ušesu pojavlja skupaj 
z izgubo sluha, saj obstaja sum, 

da se je razvila akutna naglu-
šnost. Vaš specialist ORL in 
slušni akustik lahko strokovno 
pomagata ponovno prevzeti nad-
zor in upravljanje s simptomi.

koristni nasveti za 
sobivanje s tinitusom
Na splošno velja, da naj se osebe, 
ki imajo tinitus, izogibajo tišini. 
Če je prisotna tudi naglušnost, 
je lahko rešitev že preprosta 
uporaba slušnih aparatov. Ker 
so zvoki okoli osebe ojačani, se 
tinitus dojema bolj v ozadju in je 
zato manj nadležen. Seveda si s 
slušnim aparatom izboljšate tudi 
komunikacijo.

Izpostavljanje pretiranem 
hrupu, pokom ali preglasni glas-
bi lahko privede do nastanka 
tinitusa. Zdrav življenjski slog, 
nestresen način življenja, pozi-
tiven pogled na svet in vaje za 
sproščanje lahko pomagajo, prav 
tako izkušnje drugih, ki trpijo za 
tinitusom. 

Če imate tinitus že dlje časa, je 
malo verjetno, da bo izginil. To 
stanje je kronični tinitus. Kljub 
temu lahko živite neobremenje-
no in polno življenje. Pri trajnem 
šumenju v ušesih je največji 
terapevtski cilj odmisliti tinitus. 
Lahko se namreč naučite, da 
se zanj preprosto ne zmenite. 
Mnogim, ki imajo tinitus, je to 
uspelo doseči. 

preverite sluh
Rezultati študij nemške zveze 
za spodbujanje dobrega sluha 
(FGH) so pokazali, da se samo 
okoli 30 % ljudi z okvaro sluha 
tega zaveda in priznava, da ima 
težave. Skoraj 71 % v raziskavo 
vključenih ljudi, pri katerih so 
potrdili okvaro sluha, ni želelo 
priznati tega dejstva. Verjetno 
tudi zato, ker mislijo, da ljudje 
tiste, ki nosijo slušne aparate, 
hitro povežejo s slabotnostjo, 

starostjo in manjšo inteligenco. 
Seveda temu v sedanjem času ni 
tako in se motijo. Veliko jih od-
laša, vse dokler izguba sluha ne 
začne bistveno slabšati kakovo-
sti njihovega življenja. Posledice 
samozanikanja naglušnosti in 
neuporabe slušnega aparata so 
lahko številne, nekatere tudi 
zelo resne: od občutka, da se 
jim godi krivica, do povečane 
osamelosti, nezaupanja, depre-

sije in povečanega tveganja za 
demenco.

Obiščite najbližji AUDIO BM 
slušni center in brezplačno pre-
verite svoj sluh.
Franci Urankar, AUDIO BM 

tinitus – piskanje v ušesih

Piskanje, šumenje ali drugi nadležni 
zvoki v ušesih spremljajo okoli 20 % 
populacije, največkrat se pojavijo po 
40. letu. Izraz tinitus izvira iz latinske 
besede za zvonjenje.

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 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. Poleg tega 
izboljšuje libido in pomaga pri 
zmanjševanju bolečin v križu 
in odpravljanju celulita tako pri 
moških kot pri ženskah v vseh 
starostnih obdobjih. 

Stimulacija mišic 
medeničnega dna
Transpelvična magnetna 
stimulacija (TPM) temelji na 
elektromagnetnem 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. 

Kdaj na terapijo TPM:
- pri pojavu stresne inkontinen-
ce,
- pri uriniranju na nujni poziv,
- pri pogostem uriniranju po-
noči,
- v času menopavze in po 70. 
letu starosti,
- po porodu (miniti mora vsaj 
6–8 tednov),
- po operaciji prostate (prostate-
ktomiji),
- pri bolečinah v križu.

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 neboleča 
magnetna stimulacija. 
Po zaključku terapije lahko na-
daljujete z običajnimi dnevnimi 
opravili. 

Zdravljenje s terapijo TPM je 
povsem naravno, varno in brez 
kakršnih koli neželenih stranskih 
učinkov ali tveganja za poškodbe 
tkiv, čeprav obstajajo nekateri 
previdnostni ukrepi. Z okreplje-
nimi 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 spodbuje-
valnikom, za bolnike neposredno 
po kirurških posegih (od posega 
mora miniti 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. 

zadovoljstvo prvih 
pacientov
V Kirurškem centru Avelana od 
meseca septembra 2019, ko smo 
pričeli s tovrstnim zdravljenjem 
inkontinence, zdravimo že več 
kot 30 pacientov in pacientk, ki 
so z zdravljenjem zadovoljni, 
rezultati zdravljenja so dobri. 
Z zanimanjem sledimo njihove-
mu napredku, ki je zelo obeta-
ven.

S. B., Novo mesto, 70 let:
»Za magnetno terapijo v kliniki 
Avelana sem se odločila, ker sem 
imela velike težave – zelo pogo-
sto sem hodila na vodo, ker sem 
imela hiperaktiven mehur. Po 3. 
terapiji se je moje stanje občutno 
izboljšalo. Prej sem urinirala 
po cca. 0,5–1 dcl urina, sedaj 
pa uriniram že približno 2 dcl 

urina naenkrat. Čas med enim 
in drugim odvajanjem vode se je 
občutno podaljšal kar za 50 %; 
prej sem hodila na stranišče na 
vsake pol ure, sedaj pa grem na 
vsako dobro uro.« 

A. L., okolica 
Novega mesta, 53 let:
»Na magnet sem šla zaradi 
bolečin v križu. Ne samo, da so 
minile, še preden sem prišla do 
pregleda pri ortopedu, opazila 
sem tudi, da se je število nočnih 
pohodov na stranišče zaradi 
uriniranja zmanjšalo iz 5 na 1. 
Imela sem tudi nejasne bolečine 
v spodnjem delu trebuha. Tudi te 
so popolnoma minile. Učinek se 
je pojavil že po 4 terapijah. Nada-
ljevala sem še celo kuro terapije. 
Moč mišic medeničnega dna se je 
povečala iz začetnih 24 % na več 
kot 80 % normale.« 
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.

Kirurški center Avelana
vedno korak pred drugimi

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

 07 307 51 07
 030 701 701
 avelana.pisarna@gmail.com
 www.avelana.si

Avelana
Kirurški center Otočec
Šolska cesta 12
8222 Otočec
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Med sprehodom se lahko 
seznanimo z gradiščem iz ob-
dobja starejše železne dobe, 
opazujemo zemljene gomile, 
spoznavamo naravo in reko 
Kolpo ter se ob tem nauži-
jemo čudovite krajine, ki je 
prepletena s polji, gozdovi in 
vinogradi. 

kamp bela krajina
Tik ob Kolpi, eni najčistejših 
in najtoplejših rek v Sloveniji, 
se v prijetnem, neokrnjenem 
naravnem okolju nahaja 
urejen kamp, ki že več kot dve 
desetletji uspešno združu-
je obkolpsko domovanje z 
belokranjsko gostoljubnostjo. 
Ena najlepših rek v Sloveniji 
ali, kot jo radi poimenujemo, 
"najdaljša slovenska rivie-
ra" nas vedno znova očara. 
Kamp, ki stoji na idealni loka-
ciji vzdolž reke, je izhodiščna 
točka za naš današnji pohod.

podzemelj
Po nekaj sto metrih pridemo 
v Podzemelj. Gre za manjše 
naselje, ki se nahaja v bližini 
mesta Metlika in spada v isto-
imensko občino. Kraj se prvič 
omenja v letu 1279. V kraju z 
bližnjo okolico predstavljajo 
zanimivosti baročna cerkev 
sv. Martina, osnovna šola, 
gasilski dom, manjša trgovina 
in gostišče. Cerkev predstavlja 
središčni del vasi, od nje pa 
vodi cesta na hrib Kučar, ki je 
pod spomeniškim varstvom.

kučar
Nato se odpravimo na osame-
lec Kučar. Na vrhu hriba so 
se ohranili ostanki cerkvice 
iz 4. stoletja. Po slikovitem 
hribu se razprostirajo številni 
vinogradi in značilne belo-
kranjske zidanice. Območje 
je bilo poseljeno že v prazgo-

dovinskem obdobju, kar je 
razvidno iz ostankov nasipov 
na južnem vrhu hriba. Na 
severnem vrhu hriba so našli 
poznoantični naselbinski 
kompleks, ki je obsegal več 
stanovanjskih stavb, krstil-
nico in dve cerkvi. V obdobju 
antike je naselbino obdajalo 
obzidje. V halštatskem času 
je bilo na tem območju eno 
od največjih železnodobnih 
selišč v večjem južnoalpskem 
prostoru. Odkrili so ostanke 
kovačnice, več stavb in topil-
nico železove rude. V tistem 
času so umrle pokopavali v 
gomile, ki so jih odkrili ob 
vznožju Kučarja. Večinoma 
so grobove odkopali že pred 
prvo svetovno vojno, izko-
panine pa so nato prepeljali 
v Narodni muzej v Ljubljani 
in Naravoslovni muzej na 
Dunaju. 

Znani belokranjski publicist 
Toni Gašperič je zapisal: »Ko 
stojiš na Kučarju, si bližje sta-
rodavnim bogovom, v katere 
so verjeli tukaj v žare poko-
pani. Bliže pa si tudi samemu 
sebi, kar je pravzaprav bit 
naših tavanj, popotovanj in 
iskanj. Na Kučarju si na kon-
cu ene od številnih poti, ki so 
nam usojene in za katere smo 
misili, da jih ne bomo nikoli 
prehodili. »

cerkev sv. helene 
Pot se nato vije po zelenem, 
mirnem in čistem okolju v 
vasi Zemelj. Kmalu prispemo 
do cerkve sv. Helene, ki se 
nahaja ob južnem vznožju 
prazgodovinskega gradišča 
na Kučarju. Je podružnica 
župnije Podzemelj, ki je bila 
prvič omenjena leta 1526. 
Danes je to enotno prezidna 
stavba s potlačeno kupolo 
v prezbiteriju in banjastim 

obokom v ladji. Glavni oltar 
ima letnico 1870. Cerkev, ki 
stoji v sredini niza treh večjih 
posameznih gomil, je posta-
vljena na največji gomili na 
območju Kučarja. Ob cesti, 
ki vodi mimo cerkve, se je 
raztezalo območje železno-
dobnega železarstva, ki je 
tvorilo osnovo za ekonomski 
uspeh starejšeželeznodobne-

ga in mlajšeželeznodobnega 
središča Kučar. Pohodniki se 
po ogledu cerkve odpravijo 
na izhodiščno točko v Kamp 
Bela krajina, med potjo pa se 
lahko še okrepčajo v znanem 
in priljubljenem gostišču. 
Rudi Vlašič, TIC Metlika  

Učna pot Kučar–Kolpa predstavlja 
krožno pot, ki nas pelje iz kampa 
Bela krajina v vas Podzemelj, na vrh 
Kučarja, nazaj čez Zemelj, mimo 
cerkve sv. Helene na izhodiščno točko. 

učna pot kučar–kolpa
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Agencija bo ob nakupu vinjet od 
decembra dalje voznikom raz-
deljevala zloženke »Vozi desno, 
prehitevaj levo!«, skupaj bodo 
razdelili kar 45.000 zloženk.

Agencija za varnost prometa 
želi z akcijo voznike ozaveščati  
o pravilni vožnji po avtocesti. 
S tem namenom so pripravili 
skupno akcijo, s katero voznike 
pozivajo k pravilni vožnji pa 
avtocesti, da bo promet po njej 
potekal bolj tekoče in predvsem 
varneje. Avtocesta velja za naj-
varnejšo cesto, ki ima glede na 
število vozil in prevoženo razda-
ljo manj nesreč kot ostale ceste. 
Toda vse več voznikov uporablja 
levi prometni pas za vožnjo po 
avtocesti, pri tem pa pozablja, 
da je ta namenjen zgolj prehite-
vanju. Zaradi neupravičene upo-
rabe levega prometnega pasu se 
hitrost vseh voznikov posledično 
zniža, v času prometnih konic 
pa se promet večkrat celo ustavi. 
Pretočnost prometa tako postaja 
slabša, hitrost vseh vozil pa se 
posledično zmanjša, kar vodi 
do zastojev in povečuje tveganja 
nevarnosti naleta vozil. 

Vesna Marinko, v. d. direktori-
ce Agencije za varnost prometa, 
je izpostavila: »Gre za prvo to-
vrstno akcijo pri nas, ki je odziv 
na aktualne razmere na naših 
avtocestah. Namen akcije je opo-
zoriti voznike, da je prehitevalni 
pas na avtocesti namenjen zgolj 
in samo prehitevanju, vozni pa 
vožnji. Z akcijo želimo doseči, da 
bodo vozniki odgovornejši, naše 
avtoceste pa varnejše in bolj 
pretočne.«

vsi vozniki z načinom 
vožnje vplivajo na
pretočnost in varnost 
prometa 
Z vožnjo po avtocesti lahko pri-
hranimo veliko časa. Pogosto pa 
pozabljamo, da lahko z načinom 
vožnje vplivamo na to, kako bo 
potekal promet po avtocesti. Ta 
bo bolj tekoč in predvsem bolj 
varen predvsem s pravilno izve-
denimi manevri prehitevanja in 
vračanja na desni prometni pas. 
Desni prometni pas je namenjen 
vožnji (vozni pas), levi prometni 
pas pa prehitevanju (prehiteval-
ni pas). Prehitevanje po desnem 
prometnem pasu je prepoveda-
no! Prav tako je prepovedana 
vožnja po levem prometnem 
pasu, ki je namenjen izključno 
prehitevanju. 

Pred prehitevanjem vozila 
se mora voznik prepričati, da 
to lahko stori varno, nato pa 
prehiteti brez oklevanja. Po 
končanem prehitevanju se mora 
čim prej vrniti na desni prometni 
pas. Vožnja po levem prome-
tnem pasu je lahko nevarna tudi 
zaradi morebitnega srečanja z 
vozilom, ki po avtocesti vozi v 
napačno smer. V prometnih ko-
nicah se promet pogosto zgosti 
na obeh prometnih pasovih. V 
tem primeru lahko kolona vozil 
na desnem prometnem pasu vozi 
hitreje od kolone vozil na levem 
prometnem pasu. To namreč ne 
šteje za prehitevanje.

kaj so fantomski zastoji
in kako jih preprečimo?
Do pojava fantomskih zasto-
jev prihaja predvsem v času 
prometnih konic. Takrat hitrost 
zaradi povečanega števila vozil 
bistveno pade. Zato morajo 
vozniki večkrat celo nepričako-
vano ustaviti, kmalu zatem pa 
spet voziti tako, kot da se ni nič 
zgodilo. Tako lahko v samo pol 
minute obstane kar 100 vozil. 
Vzrok za nastanek fantomskih 
zastojev je ravnanje voznikov. 
Gre za posledico vožnje na 
prekratki varnostni razdalji, 
poznega zmanjševanja hitrosti 
ob dohitevanju počasnejših vozil 
in menjave prometnih pasov 
(prehitevanje), zaradi katere so 
drugi vozniki prisiljeni zmanjša-
ti hitrost. 

Fantomskim zastojem se lahko 
izognemo z vožnjo na ustrezni 
varnostni razdalji. To pomeni, 
da morajo vozniki pravoča-
sno prilagajati hitrost vožnje 
prometnemu toku in spremljati 
dogajanje prometa tudi daleč 
pred seboj. Zelo pomembno 
je tudi, da čim manj vozijo po 
levem pasu, menjavo prometnih 
pasov pa izpeljejo brez vpletanja 
drugih vozil – torej da se ne vri-
vajo v kolono. Vozniki s takšno 
vožnjo ogrožajo vse udeležence 

v prometu. V skrajnem primeru 
pride v takšnih okoliščinah tudi 
do naleta vozil. V zadnjih petih 
letih je zaznati trend povečanja 
števila naletnih trčenj na avtoce-
stah, ki so lahko tudi posledica 
fantomskih zastojev. Lansko leto 
se je na avtocestah pripetilo 515 
naletnih trčenj od skupaj 1.956 
prometnih nesreč oz. 26 %.

ob vsakem zastoju 
ustvarimo reševalni pas!
Agencija želi s partnerji vse 
voznike znova spomniti na 
pomen ustvarjanja reševalnega 
pasu. Ta mora biti dovolj širok 
za varno vožnjo intervencijskih 
vozil. Vozila, ki se ustavljajo ali 
stojijo na skrajnem levem prome-
tnem pasu, se morajo razvrstiti 
čimbolj levo, tudi čez robno črto 
smernega vozišča. Vozila, ki se 
ustavljajo ali stojijo na desnem 
prometnem pasu, pa se morajo 
razvrstiti čimbolj desno, tudi čez 
robno črto smernega vozišča, 
kar vključuje tudi odstavni 
pas. Pri reševanju življenj je 
pomembna vsaka sekunda in 
pravilno vzpostavljen reševalni 
pas lahko odloča o preživetju 
pomoči potrebnega. 
Javna agencija RS za varnost 
prometa
www.avp-rs.si   

Z namenom prispevati k večji 
prometni varnosti in ozaveščati 
voznike o pravilni vožnji po 
avtocesti je Agencija za varnost 
prometa v sodelovanju s Policijo, 
Darsom in Zavodom Reševalni pas 
oktobra v Ljubljani predstavila 
skupno akcijo »Vozi desno, 
prehitevaj levo!«. 

vozi desno, prehitevaj levo!
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  041 729 740
 info@bmwservis.si
 www.bmwservis.si

AGP cars d.o.o.
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. 

 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  

 07 373 76 65
 info@ac-vidic.si
 www.ac-vidic.si

Avtocenter Vidic d.o.o.
Ljubljanska cesta 91
8000 Novo mesto

avtocenter vidic
legenda med vozili 

za prosti čas 

14.930 €novi citröen
berlingo
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 030 346 172
 info@kit-t.si
 www.kit-t.si
 www.studiokuhinj.si

Kit d.o.o.
Foersterjeva ulica 10
8000 Novo mesto

NOVO MESTO

9:00 – 19:00
 

pon-pet:
sob: 8:00 – 12:00

brez naše ponudbe še 
nimate vseh ponudb 

• kuhinje po meri
• brezplačen 3d izris

 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 €
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kaj je to cement design
Cement design so premazi pod-
jetja Microfloor, s katerimi lahko 
izravnamo talne in stenske 
površine ter dosežemo lep in 
moderen videz. 
Cement design premazi se lahko 
uporabljajo na vseh trdnih povr-
šinah, primerni so za adaptacije 
in za novogradnje. So odporni 
na čiščenju, obrabo in debeli le 
nekaj milimetrov. 

različne barve in teksture
S Cement design premazi lahko 
naredimo zelo različne površine: 
grobe ali pa bolj fine in gladke. 
Z dodajanjem pigmentov nam je 
na voljo širok spekter barv. Po-
leg pigmenta pa lahko v premaz 
vmešamo še različne dodatke, ki 
dodajo videzu in površini poseb-
ne učinke: minerale različnega 
leska ter kovinski lesk bakra, 
železa, cinka, brona, aluminija, 
zlata in medenine. 
Nasprotno pa se dodatki teks-
tila, lesa ali plute, ki omehčajo 
otip, uporabljajo za površine, ki 
se jih pogosto dotikamo, kot so 
police, pulti, stene in vgradno 
pohištvo. In če se Cement design 
površine obrabijo ali se barve 
naveličamo, jih enostavno 
preplastimo z novimi nanosi ali 
barvami.

enostavno čiščenje
V fugah med keramičnimi plo-
ščicami najbolj pogosto zastaja 
voda in pojavi se plesen. Reže 
med ploščami talne ali stenske 
obloge je še težje in bolj zamu-
dno čistiti kot gladke površine, 

zato se zanje uporabljajo agre-
sivnejša čistila. Čiščenje vzame 
čas, ob tem pa uporabljamo še 
pralna sredstva, ki večinoma 
niso prijazna ne do ljudi ne do 
okolja. Gladka površina Cement 
design premaza čiščenje precej 
olajša. 

ne samo za tla 
Prav zaradi enostavnega či-
ščenja se lahko Cement design 
uporablja tudi za stene, delovne 
površine, kot so kuhinjski pulti, 
umivalniki, mize in vgrajeno 
pohištvo. Zelo pogosta je upora-
ba pri prenovi prostorov, kadar 
želimo preplastiti stare keramič-
ne obloge. Tako se izognemo od-
stranjevanju keramike, odvozu 
na deponijo in izravnavi sten. 
Cement design lahko nanašamo 
na stare ali nove stene. 

kako smo prenovili 
prvo kopalnico
Več kot 30 let stara kopalnica je 
bila potrebna prenove. Lastnik 
se je odločil za moderno sivo 
barvo in se pogumno lotil dela 
kar sam. Najprej je pripravil 
podlago – premazal stare 
keramične ploščice in vtisnil 
fasadno mrežo. Za izravnavo fug 
je uporabil osnovni kit v dveh 
plasteh, ki ga je nanesel z gladil-
ko. Pigmentiran kit je nanesen 
ročno, z lopatico, da je dosegel 
želen neenakomeren končni 
videz površine. Delo je bilo 
končano v dveh dneh. Na enak 
način se lahko vsi ustvarjalni 
domači mojstri lahko prenove 
lotijo sami.

V Sloveniji zastopa blagovno 
znamko Cement design podjetje 
Kalcer d.o.o., ki ima trgovino 
na Livadi 8 v Novem mestu. Po-

vratne informacije, ki jih dobijo 
od izvajalcev in uporabnikov 
prostorov, so zelo pozitivne.
Kalcer d.o.o. 

kako prenoviti 
stare keramične ploščice

Ali lahko prenovimo kopalnico, 
kuhinjo, hodnik brez neprijetnega 
razbijanja in odstranjevanje starih 
keramičnih oblog? Da.  Zamudnemu, 
hrupnemu in prašnemu delu se 
lahko izognemo, če kar čez keramiko 
nanesemo premaz Cement design. 
Brez ropota in prahu po vsem 
stanovanju. Vas zanima?

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

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

prej potem
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korenine namočimo 
pred sajenjem
Če sadik z golo korenino ne 
bomo sadili takoj, korenine 
sadik čim prej vkopljemo v 
zemljo in tako preprečimo 
njihovo izsuševanje. Pred 
sajenjem celo sadiko ali vsaj 
korenine za 24 ur namočimo v 
vodo, da zmanjšamo presadi-
tveni šok. Puljene sadike ne 
smejo biti olistane.

najprimernejši čas sajenja
Vlončene sadike lahko sadi-
mo na stalno mesto skoraj vse 
leto (razen v vročih poletnih 
mesecih), saj pri presajanju 
na stalno mesto ne doživijo 
velikega šoka. Po sajenju jih 
redno zalivamo, da se dobro 
vrastejo. Sadne vrste in sorte, 
občutljive na zimsko pozebo 
(kaki, aktinidijo, figo, vinsko 
trto …), je najbolje saditi spo-
mladi. Če jih sadimo jeseni, 
jih dobro zaščitimo pred 
zimskim mrazom.

sajenje sadnih sadik   
1. Izkopljemo sadilno jamo 
40–50 cm globine in enakega 
premera. Rodovitno zgornjo 
plast zemlje, živico, ločimo 
od spodnje plasti – mrtvice. 
V tako izkopano sadilno 
jamo nato na dno vrnemo 
del zemlje, mrtvice, do višine 

cca. 15 cm pod vrhom jame 
in tej zemlji dodamo eno pest 
Plantella Organik za sadike 
ter gnojilo dobro premešamo 
z zemljo. 
2. V jamo postavimo sadi-
ko in jo do vrha jame in še 
kakih 5–10 cm višje (ker se bo 
zemlja po sajenju še posedla) 
zasujemo z zgornjo plastjo 
zemlje – živico, ki ji lahko 
dodamo organsko gnojilo 
Plantella Organik za sadike, 
ki se uporablja v ekološki 
pridelavi. Od jeseni dalje ga 
lahko kupite tudi v 1,5 kg 
embalaži, ki je namenjen prav 
za sajenje sadik in zadošča 
za sajenje enega drevesa in 
dognojevanje spomladi. V 
jamo h koreninam dodamo 
sadilni substrat Plantella 
Vrtna zemlja, ki ga moramo 
dobro premešati z zemljo v 
jami, in sicer v razmerju 1 : 3 
(en del sadilnega substrata, 
eno pest organskega gnojila 
in trije deli zemlje). 
3. Ko je sadika posajena, jo 
dobro zahodimo in zalijemo, 
da se korenine bolje sprimejo 
z zemljo. 
4. V zemljo zabijemo še koli-
ček (cca. 10–15 cm stran od 
sadike) in sadiko privežemo 
nanj. 
5. Posajeno sadiko obvezno 
ustrezno prikrajšamo. Smi-

selna je tudi uporaba mreže 
proti voluharju.
Pelete gnoja nato potrosimo 
tudi po celotni površini tal 
okoli posajenih sadik, eno 
ali dve pesti v premeru enega 
metra okoli sadike. Tako po-
večamo vsebnost organskih 
snovi in mikrobiološko aktiv-
nost v tleh, kar vpliva na bolj-
šo rast in rodnost. Najboljši 
čas trosenja Plantelle Organi-
ka za sadike je pozno jeseni, 
da se gnojilo pozimi razgradi 

in vgradi v zemljo. Gnojilo 
je priročnejše od hlevskega 
gnoja in glede organske snovi 
izdatnejše: zadoščajo majhne 
količine, učinek pa je boljši.

Zaščita sadik po sajenju: 
pred zajcem, srno: najbolje z 
žično mrežo; pred pozebo s 
koruznico, smrečjem, zimsko 
kopreno, vrečo iz jute. 
Strokovnjaki agronomi
Kluba Gaia 

Oktobra se je začela sezona sajenja 
sadnih sadik. Preden se lotimo 
sajenja, predvidimo prostor, ki ga 
bo zavzela sadika, ko bo zrasla. 
Priporočamo le nakup sadik 
priznanih domačih pridelovalcev, 
ki so zrasle v naših klimatskih 
razmerah. Ob nakupu naj bodo 
zdrave, neizsušene, les ne sme biti 
zgrbančen. Če so sadike puljene, 
morajo biti zdrave in čvrste tudi 
korenine. 

novo drevo 
ali grm v vrtu

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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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!

 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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V letu 2019 je problem glodavcev 
še toliko bolj pereč, saj je to leto 
mišje mrzlice.
Na trgu je moč kupiti različne 
vabe mnogih ponudnikov, ki 
so rdeče ali modre barve. Za 
vse je značilno, da so to vabe 2. 
generacije  in spadajo v skupino 
t. i. antikoagulantov, za katere 
je značilno, da jo glodavec mora 
uživati večkrat  in to več dni 
zaporedoma, da se v organiz-
mu nakopiči zadostna količina 
aktivne snovi, ki šele takrat 
doseže zaželen učinek. V zadnjih 
letih se je rezistentnost in s tem 
manjša učinkovitost antikoagu-
lantnih vab vse bolj pojavljala še 
zlasti ob pojavu nove podvrste 
miši Mus musculus spretus, ki je 
najbolj razširjena prav v Evropi. 
Zadnje odkritje, da so vabe prvih 
dveh generacij ob nepravilnem 
rokovanju nevarne tudi za ljudi, 
pa je po celem svetu doprineslo 
sprejetje zakona, ki je antikoagu-
lantnim vabam  okrnila aktivno 
snov za 40 % in preprečuje pro-
dajo pakiranja, večje od 150 g.

maxi starr  rodenticid 
3. generacije (manj vabe, 
večja učinkovitost)
Maxi starr je edina alternativa 
dosedanjim antikoagulantom. S 
svojo edinstveno aktivno snovjo 
ALFAKLORALOZO deluje s šok 
učinkom že v par urah in ne v 
zamiku več dni, kot je značilno 
za tradicionalne vabe prejšnjih 
generacij. Populacijo miši ali 
podgan zatre takoj in tako 
prepreči škodo, ki jo povzročajo 
s svojo prisotnostjo. Je močan 
hipnotik, ki deluje samo v nekaj 
urah in povzroči, da glodavec za-
spi, nastopi koma, ki ji sledi smrt. 
Tako že enkratno zaužitje 0,15 g 

zatre pojav miši ali podgan že v 
nekaj urah, medtem ko dosedanji 
antikoagulanti v 7 do 10 dni z 
dosti večjim skupnim odmerkom 
zaužite vabe 4 g in več.

Aktivna snov je zaščitena v t. i. 
tehnologiji MIKROKAPSULIRANJA, 
ki kot nekakšen plašč obdaja 
aktivno snov in tako omogoča 
aktiviranje aktivne snovi šele v 
črevesju, kjer so njeni obrambni 
mehanizmi najbolj ranljivi. Tako 
mikrokapsula ščiti aktivno snov, 
kontrolira sproščanja strupa in 
poveča njeno absorpcijo. Nova 
tehnologija omogoča učinko-
vitost vabe tako pri nizkih kot 
visokih temperaturah.
Maxi starr vaba je črne barve in 
je zelo okusna.  Za njen učinek 
in smrtni odmerek zadostuje že 
eno, minimalno hranjenje. Za 
20-gramsko miš je potrebno le 
0,15 g vabe s takojšnjim učinkom, 
medtem ko je količina antikoagu-
lantne vabe za isto miš vsaj 7-krat 
večja z do 10-dnevnim zamikom 
delovanja. 

Za ohranjanje ješčnosti 
nastavljenih vab priporočamo 
menjavo Maxi starr mehke vabe 
z Maxi starr žitno vabo, ki je 
ena redkih na trgu. Značilnost 
Maxi starr vab je, da je za su-
rovino namesto pšenice izbran 
neprimerno bolj ješčen oves, 
ki s svojo sočnostjo poveča 
ješčnost v primerjavi z osta-
limi tradicionalnimi vabami. 
Posebnost je tudi, da je zaradi 
minimalne količine zaužite 
vabe enostavno ne zmanjka in 
je tako nastavljena lahko dolgo 
prisotna v prostoru. V takšnih 
primerih priporočamo, da se 
v roku meseca, meseca in pol 
vaba zamenja s svežo, da se 
ohranja svežina in ješčnost.

Mnogi, ki so že nastavili vabo 
Maxi starr, so presenečeni nad 
takojšnjim delovanjem in vidnim 
učinkom in priznavajo, da se gle-
de na učinek ne morejo primerja-
ti s  tradicionalnimi vabami.
1. Vabo uporabljajte varno in 
vedno preberite navodila za 
uporabo. 

2. Vabo nastavljajte nedostopno 
domačim in divjim živalim.  
3. Priporočamo uporabo derati-
zacijskih postaj. 

Vaba Maxi starr se že nahaja v 
Vam najbližji trgovini s kmetij-
skim repromaterialom.
Miran Miše, Agroproagro 

Že nekaj časa se na slovenskem 
trgu pojavlja nov rodenticid s 
popolnoma novim pristopom 
zatiranja vseh vrst glodavcev, ki s 
svojo učinkovitostjo preseneča vse, 
ki so novo vabo že preizkusili in se 
prepričali o njenem delovanju.

vaba maxi starr – rodenticid 3. generacije z inovativno 
tehnologijo in revulucionarno aktivno snovjo

 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

 

	   ANTIKOAGULANT 
Rodenticid 2.generacije 

ALFAKLORALOZA 
Rodenticid 3. generacije 

UČINEK Preprečuje strjevanje krvi Hipnotik, anestetik 
 

SIMPTOMI 
 

Difuzna krvavitev skoz nos, 
ušesa, kri v urinu, postopoma 

slabitev živali 
Utrujenost, koma in hitra smrt 

ČAS DELOVANJA Nekaj dni; 7–10 dni Nekaj ur; 24 do 72 ur 

KOLIČINA ZAUŽITE 
SNOVI, DA NASTOPI 

SMRTNI ODMEREK LD50 

0,30 –1g vabe/miš, glodavci 
jo morajo uživati več dni 3–11 
dni, da nakopičijo potrebno 
smrtonosno dozo 4,2 g/miš 

0,15g vabe/miš (2–7x manj kot pri 
antikougolantih), takojšnje 
delovanje, brez kopičenja, 

uživanje max. 1–2 dni 
ODPORNOST DA Ne obstaja 

ZASTRUPITEV 
Tveganje zaradi načina 

delovanja in kopičenja strupa 
v organizmu 

Brez kopičenja, majhno tveganja, 
saj se molekule razgradijo v 24 

urah 

PROTISTRUP 
 

Vitamin K 1 

 

Aktivno oglje, Atropin, 
Benzodiazepin, Naloxone, 

ogrevanje 
	  

	  

PRIMERJAVA DELOVANJA AKTIVNIH SNOVI IN PREDNOSTI ALFAKLORALOZE
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na vse igrače in 
božične darilne

škatle

-20% 

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

akcija velja do 8.12.2019


