
INFORMATOR 365
dolenjska | marec 2020 

www.informator365.si

številka 15 | brezplačna izdaja | naklada: 27.000

kirurški center
— stran 4

dosledno in vestno umivanje rok — stran 3
nevarnost transmaščob — stran 5
koronavirus - odpoved potovanja — stran 7
uporabi varnostni pas — stran 8
arheološka pot vinji vrh — stran 9
rekuperacija — stran 10 
koraki do lepe domače trate — stran 12

slušni center 
— stran 6



2

SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 15. 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 ter ostanite zdravi, pazite 
nase in na druge!
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

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.

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.

  040 147 798
 bistrabuca@gmail.com
 www.bistrabuca.si

Osnovna šola Bistra buča 
Radovica 32
8330 Metlika
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Zakaj umivanje rok?
Namen umivanja rok je, da z 
rok odstranimo umazanijo in 
prehodne mikroorganizme, ki so 
se prilepili na kožo rok ob stiku 
z drugimi deli telesa, drugimi 
osebami ali ob stiku z okoljem. 
Prav ti mikroorganizmi so največ-
krat vzrok za različna obolenja. 
S preprostim ukrepom, kot je 
temeljito umivanje rok, lahko 
te mikroorganizme z naših rok 
odstranimo in s tem preprečimo 
razvoj bolezni.

Kdaj si umivamo roke?
Roke si umijemo, kadar so vidno 
onesnažene ali mokre; med in po 
pripravi jedi; pred jedjo; vsakič 
preden koga hranimo; pred nego 
in po negi bolnika v domačem 
okolju; pred in po oskrbi rane, 
ureznine, udarnine, ko je koža 
poškodovana; po menjavi plenic 
ali po brisanju in umivanju 
otroka po uporabi stranišča; po 
smrkanju, kihanju, kašljanju; 
po dotikanju živali ali živalskih 
odpadkov; po dotikanju odpad-
kov ter ob prihodu domov. Sicer 
pa naj bi to delali tako pogosto, 
kot je glede na naša opravila 
potrebno, predvsem ob pravem 
trenutku in seveda pravilno. Le 
tako lahko preprečimo, da se 
v hrano, ki jo pripravljamo, iz 
našega okolja ne prenesejo pov-
zročitelji različnih bolezni in da z 

dotikanjem posameznih predelov 
telesa v naše telo ne zanesemo 
škodljivih mikroorganizmov.

Kako si umivamo roke?
Pomembno je, da se držimo 
pravilnega zaporedja postopka 
umivanja rok in da roke pod 
toplo tekočo vodo najprej omo-
čimo. Veliko ljudi seže po milu 
s suhimi rokami. Če si pa roki 
najprej dobro omočimo, odpla-
knemo kar precejšne število 
mikroorganizmov s površine 
rok in miljenje, ki sledi, je bolj 
učinkovito in postopek umivanja 
rok v celoti odstrani več mikro-
organizmov. Pred umivanjem 
vedno odstranimo ves nakit 
(prstane, ure, ipd.). Pomembno 
je, da namilimo in zdrgnemo vse 
predele rok in po celotni površini 
dlani, hrbtišč, med prsti, konice 
prstov, ne pozabimo palcev, 
predelov pod nohti ali zapestij. 
Roki milimo vsaj 20 sekund, tako 
da namilimo vse predele rok. 
Drgnemo dlan ob dlan, dlan in 
hrbet roke, s sklenjenimi rokami 
z dlanjo proti dlani, med prsti, 
posebej zdrgnemo oba palca, 
konice prstov z nohti in zapestje. 
Bolj kot čas miljenja je pomemb-
no, da namilimo vse predele rok 
in milo dobro speremo. Z umitih 
rok temeljito speremo milo in 
roke dobro osušimo. Najbolje, da 
jih obrišemo do suhega s papir-

nato brisačo ali s svojo brisačo 
za roke, ki jo redno menjamo. 
Pipo zapremo s komolcem ali 
papirjem in ne z umito golo roko, 
še posebej, če nismo doma.

Pri preprečevanju okužbe z 
virusom SARS-CoV-2 je tako kot 
pri drugih nalezljivih boleznih, 
ki povzročajo okužbe dihal, 
priporočljivo upoštevati nasle-
dnje vsakodnevne preventivne 
ukrepe: 
- Izogibamo se tesnim stikom z 
ljudmi, ki kažejo znake nalezljive 
bolezni. 
- Ne dotikamo se oči,  
nosu in ust. 
- V primeru, da zbolimo, ostane-
mo doma. 
- Upoštevamo pravila  
higiene kašlja. 
- Redno si umivamo roke  
z milom in vodo.

V primeru, da voda in milo nista 
dostopna, za razkuževanje rok 
uporabimo namensko razkuži-
lo za roke. Vsebnost etanola v 
razkužilu za roke naj bo najmanj 
60 %. Razkužilo za roke je na-
menjeno samo zunanji uporabi. 
Sredstva za čiščenje/razkuže-
vanje površin niso namenjena 
čiščenju/razkuževanju kože.

Glede na trenutno epidemio-
loško situacijo splošna uporaba 
zaščitnih mask ni potrebna.

V času povečanega pojavljanja 
okužb dihal se izogibamo zaprtih 
prostorov, v katerih se zadržuje 
veliko število ljudi. Poskrbimo za 
redno zračenje zaprtih prostorov.
Nacionalni inštitut za 
javno zdravje
www.nijz.si  

Odrasli pri umivanju rok nismo 
vedno dovolj natančni, predvsem pa 
si rok ne umijemo vedno, kadar je to 
potrebno. Otroci se s posnemanjem 
vzorcev odraslih veliko naučijo, zato 
je zelo pomembno, da svoje otroke 
postopoma navajamo doslednega 
in vestnega umivanje rok v času, ko 
so za vse novosti še zelo motivirani 
in učljivi, s svojimi ravnanji pa 
predstavljamo vzor, jim pomagamo
in jih usmerjamo.

ob pojavu različnih obolenj 
je pomembno dosledno in vestno umivanje rok 

Nasveti za umivanje rok

Z desno dlanjo milimo 
hrbtišče leve roke in obratno.

Milimo dlan ob dlan.Roki namilimo.

Novi koronavirus SARS-CoV-2

Pred umivanjem vedno 
odstranimo ves nakit.

Roke najprej zmočimo pod  
tekočo vodo.

S prsti ene roke milimo 
med prsti druge roke.

Konice prstov ene roke namilimo 
s krožnimi gibi v obe smeri po 

dlani druge roke. Roki 
zamenjamo in ponovimo.

S sklenjenimi rokami milimo 
z dlanjo proti dlani. 

Roki zamenjamo in ponovimo.

Roki milimo vsaj 1 minuto.
Roke dobro osušimo s 

papirnato brisačo. 
Pipo zapremo s komolcem 

ali papirnato brisačo.

Roke temeljito speremo pod 
tekočo vodo.

Z dlanjo krožno milimo 
stegnjen palec druge roke, 

roki zamenjamo in ponovimo.

Več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: www.nijz.si.

0 1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

Nasveti za umivanje rok

Z desno dlanjo milimo 
hrbtišče leve roke in obratno.

Milimo dlan ob dlan.Roki namilimo.

Novi koronavirus SARS-CoV-2

Pred umivanjem vedno 
odstranimo ves nakit.

Roke najprej zmočimo pod  
tekočo vodo.

S prsti ene roke milimo 
med prsti druge roke.

Konice prstov ene roke namilimo 
s krožnimi gibi v obe smeri po 

dlani druge roke. Roki 
zamenjamo in ponovimo.

S sklenjenimi rokami milimo 
z dlanjo proti dlani. 

Roki zamenjamo in ponovimo.

Roki milimo vsaj 1 minuto.
Roke dobro osušimo s 

papirnato brisačo. 
Pipo zapremo s komolcem 

ali papirnato brisačo.

Roke temeljito speremo pod 
tekočo vodo.

Z dlanjo krožno milimo 
stegnjen palec druge roke, 

roki zamenjamo in ponovimo.

Več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: www.nijz.si.

0 1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11



informator365

4

Glivične okužbe nohtov, ki 
jih strokovno imenujemo tudi 
onihomikoza, se najpogosteje 
pojavljajo na nohtih na nogah. 
Lahko povzročajo bolečine, 
razobličenost nohtov in tako 
bistveno vplivajo na vsako-
dnevne aktivnosti in kvaliteto 
življenja. Boleha približno 8 % 
ljudi, pogosteje starejši in tisti, ki 
imajo sladkorno bolezen, bole-
zni arterij nog in/ali ortopedske 
nepravilnosti stopala. Večkrat je 
vzrok tudi neustrezna oziroma 
pretesna obutev, poškodbe 
nohtov … 

Poznamo različne tipe 
obolenja, najpogostejša med 
njimi je oblika, ki se začne na 
končnem delu nohta, največkrat 
na palcu. Spremembe se z leti 
širijo po nohtu navzgor in lahko 
prizadenejo celotno nohtno 
ploščo, ki postane rjavkasta, 
krhka. Nezdravljena okužba je 
lahko vir okužbe za druge dele 
telesa, prenaša pa se tudi na 
druge ljudi. Diagnozo postavimo 
z mikroskopskim pregledom 
postružka nohta. 

Zdravljenje je odvisno od 
prizadetosti nohta. Mazila in 
tekočine, s katerimi mažemo 
spremenjen noht, so namenje-
na zdravljenju glivičnih okužb 
nohtov, ki prizadenejo manj 
kot polovico nohta, ali ljudem, 
kjer je zdravljenje z zdravili 
kontraindicirano. Pri obsežnejši 
prizadetosti nohta je potrebno 
zdravljenje z zdravili. 

Za zdravljenje glivičnega 
obolenja nohta uporabljamo tudi 
lasersko terapijo. V naši kliniki 
uporabljamo najnovejši NdYAG  
laser. Z laserjem varno uničimo 
glivice, ki so okužile noht. Ne 
potrebujete več nanašanja krem 
ali jemanja zdravil. Stranskih 
učinkov ni. To je do bolnika naj-
prijaznejša in najmanj invazivna 
metoda zdravljenja glivičnih 
vnetji nohtov.

Enostavno, neboleče in v zgolj  
nekaj obiskih se boste rešili 
nadloge, ki ste jo morda zdravili 
že leta in leta.
Kirurški center Avelana 

glivične okužbe nohtov  
– onihomikoza

Lasersko zdravljenje je bolniku 
najprijaznejša in najmanj 
invazivna metoda zdravljenja 
glivičnih vnetij nohtov.

prej

potem

 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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Že v drugi polovici 20. stoletja 
so znanstveniki začeli 
ugotavljati, da bi lahko bile 
transmaščobe vzrok za veliko 
naraščanje bolezni srca in 
ožilja.

Kaj so transmaščobe? 
Oksidacijo maščob 
pospešujejo različni kemični 
procesi, kot so visoka 
temperatura, višji pritisk 
in prisotnost nekaterih 
kovin. Pri tem se maščoba 
kemično spremeni, začne 
trdeti, spremenijo se tudi 
njene lastnosti. Govorimo 
o hidrogenaciji ali delni 
hidrogenaciji. Tako dobimo 
nove maščobne kisline – 
transmaščobne kisline, 
ki drugače vplivajo na 
presnovo, ne le maščob, 
ampak na delovanje 
človeškega organizma v 
celoti.

S postopkom hidrogenacije 
spreminjajo tekoče rastlinsko 
olje v trdo rastlinsko maščobo 
(rastlinska mast, margarina).  
Proizvodnja in uporaba 
hidrogeniranih maščob 
v proizvodnji pekovskih 
izdelkov in piškotov, 
za cvrenje, v fast food 
restavracijah, za uporabo 
v domačih gospodinjstvih 
namesto surovega masla je 
hitro naraščala. K temu so 
pripomogli: nizka cena, večja 
stabilnost in s tem tudi dolga 
obstojnost živil, narejenih s 
temi maščobami.

Zakaj so škodljive?
Ob oksidaciji nenasičenih 
maščobnih kislin pri trdenju 
maščob ali pri izpostavljanju 
temperaturi nad 120 °C 
se na ogljikov atom veže 

vodik. Transmaščobe so 
bolj agresivne, hitreje 
reagirajo z drugimi snovmi 
v hrani ter tako prevlada 
njihov učinek. Znano je, 
da zvišujejo slabi LDL 
holesterol in znižujejo dobri 
HDL holesterol, zato najbolj 
prispevajo k aterosklerozi 
žil in posledično višanju 
krvnega tlaka, boleznim 
srca in ožilja, presnovnemu 
sindromu, diabetesu tipa 
2 ter drugim kroničnim 
boleznim sodobnega časa. 
Transmaščobe povzročajo 
vnetja tkiv povsod po telesu. 
Svetovna zdravstvena 
organizacija je lani ugotovila, 
da se tveganje za bolezni 
srca in smrtnost poveča za 
30 %, in sprejela načrt za 
odstranitev transmaščob 
industrijskega porekla iz 
prehrane vseh ljudi do 
leta 2023. Raziskave tudi 
kažejo, da transmaščobe 
pri nosečnicah prehajajo 
preko posteljice v telo ploda, 
motijo delovanje esencialnih 
maščobnih kislin, zlasti pri 
razvoju možganovine ter 
tako dolgoročno vplivajo na 
bodoče generacije. Določene 
raziskave so potrdile večje 
pojavljanje raka pri uživanju 
hrane s transmaščobami.

V katerih živilih  
so najpogostejše?
Ko se maščoba uporabi za 
pripravo hrane (cvrenje, 
pečenje pri temperaturi 
nad 120 °C, beljenje z vročo 
maščobo), se v jedeh tvorijo 
nevarne transmaščobe.

Transmaščob je veliko v 
slaščicah, piškotih, vseh 
jedeh, ki se pripravljajo 
s cvrenjem, pečenjem 

in praženjem, še več jih 
pridelamo z večkratnim 
pogrevanjem hrane. Veliko 
jih je v čipsu, koruznih 
kokicah.

Pravilnik o največji 
vsebnosti transmaščob v 
živilih zajema vsa živila, ki 
so v prodaji, od surovin do 
pakiranih in nepakiranih 
živil v trgovinah in jedi v 
gostinskih obratih. Zadnje 
analize kažejo, da morajo 
ponudniki živil za uveljavitev 
določb pravilnika še veliko 
narediti.

Kako se izognemo tvorbi 
transmaščob?
Neprimerni načini priprave 
hrane, kjer so temperature 
previsoke pri cvrenju, 
pečenju, praženju, so 
glavne napake za tvorbo 
transmaščob. Čeprav med 
ljudmi velja, da je sončnično 
olje kakovostno zaradi 
velike vsebnosti večkrat 
nenasičenih maščobnih 

kislin, pa ni primerno za 
segrevanje in še manj za 
cvrenje, kot ga pogosto 
reklamirajo trgovci. Pri 
sončninčnem olju se veliko 
hitreje tvorijo transmaščobe 
kot npr. pri oljčnem olju 
ali olju oljčne ogrščice, ki 
vsebujejo pretežno enkrat 
nenasičene maščobne kisline.

Izbirajmo takšne 
načine priprave hrane, 
da je nevarnost tvorbe 
transmaščob čim manjša, 
uporabljajmo več kuhanja 
in dušenja pri čim nižji 
temperaturi, jedem dodajmo 
maščobe na koncu priprave, 
hrane ne pogrevajmo. 
Večkratno segrevanje olja 
zelo povečuje vsebnost 
transmaščob v hrani.
Marjan Radetič, dr.med.
Zdravi in vitalni, Koper 

Od aprila 2019 v Sloveniji ni več 
dovoljeno tržiti živil, ki vsebujejo več 
kot 2 g transmaščob na 100 g živila. Kaj 
pa so transmaščobe in zakaj so zdravju 
tako škodljive, da jih je bilo treba 
prepovedati?

 
transmaščobe so zelo nevarne
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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

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

slušni center novo mesto 

Ne glede na leta imejmo 
do svojega sluha primeren 
odnos. Ne obremenjujmo ga s 
hrupom in če opažamo znake 
za naglušnost, upoštevajmo 
nasvet TV-voditelja in pevca 
Borisa Kopitarja: Preverite 
sluh in poskrbite zanj.

kdaj k strokovnjakom?
Ob vsaki motnji, ki se zdi 
neobičajna, čeprav ni zelo 
huda, je smiselno obiskati 
strokovnjake (zdravnika 
ORL, slušnega akustika), da 
okvara sluha ne bo negativ-
no vplivala na razumevanje 
govora, zmanjševala posame-
znikovo učinkovitost za delo 
ter nasploh znižala kakovosti 
življenja.

Včasih so ljudje v dilemi, 
ali je z njihovim sluhom res 
tako slabo, da bi bilo treba 
obiskati zdravnika, in se na 
specialistični ORL pregled 
niti ne naročijo. V slušnih 
centrih AUDIO BM lahko ka-
dar koli opravite informativ-
no in brezplačno preverjanje 
sluha (napotnica ni potreb-
na). Rezultat stanja sluha je 

predstavljen v obliki pražne-
ga tonskega avdiograma. Če 
se ugotovi, da s sluhom ni 
vse tako, kot bi moralo biti, je 
potreben celovit ORL pregled, 
ki ga opravi specialist otori-
nolaringolog.

kdaj pričeti z uporabo  
slušnih aparatov?
Uporabo slušnih aparatov pri-
poročamo, čim se opazi, da je 
pri osebi moten socialni kon-
takt in če je zanj postavljena 
tudi medicinska indikacija.

Zanimivo je, da na naglu-
šnost pogosto prej opozarjajo 
drugi, kot pa se tega zave 
oseba sama. Uho oziroma 
naglušna oseba z leti pozabi 
poslušati. Vendar mora vsak 
organ opravljati svojo funkci-
jo, če želimo, da je v kondiciji. 
Uho, ki je v primeru naglu-
šnosti prikrajšano za zvoke, 
zato deluje »le na pol«.

kaj se zgodi,  
če ne ukrepamo?
(Pre)pozna oskrba s slušnimi 
aparati večinoma pomeni 
slabše razumevanje govora, 
kot če se naglušna oseba za 
slušni aparat odloči pravo-
časno. Po dolgih letih naglu-
šnosti se oseba zelo odvadi 
poslušanja marsikaterih 
zvokov.

Od vsakega posameznika 
je odvisno, kako hitro se bo 
navadil na slušne aparate. 
Predvsem od njegove motiva-
cije in želje po boljšem sluhu 
ter lažjem komuniciranju.

Če je oseba že od prej upo-
rabnik slušnih aparatov, je 
zamenjava slušnih aparatov 
lahko zelo hitra in enostavna. 
Kdor prvič izbira slušne apa-
rate, priporočamo, naj testira 

različne izvedbe in si vzame 
čas. Običajno je potrebnih 
več prilagoditev in svetova-
nja, saj se je potrebno navaja-
ti na zvoke, pa tudi na sama 
opravila, ki so povezana z 
uporabo slušnih aparatov. 
V AUDIO BM uporabnikom 
zagotavljamo preizkušanje 
katere koli izvedbe in tehno-
logije povsem brezplačno.

Večinoma velja, da čim 
daljša je naglušnost, tem dlje 
traja tudi privajanje, saj se 
mora oseba ponovno priva-
diti na poslušanje že poza-
bljenih zvokov. Običajno so 
rezultati pri doseganju odlič-
nega razumevanja govora 
pri ljudeh, ki so se (pre)dolgo 
odrekali slušnih aparatov, 
nekoliko slabši.

Naročite se na brezplačno 
meritev sluha.
Franci Urankar, AUDIO BM 

praktični nasveti za sluh

Že v najstniških letih bi se morali 
zavedati, da lahko dolgotrajna 
izpostavljenost hrupu povzroči 
nepopravljive poškodbe sluha, kar 
se lahko v izrazitejši meri pokaže 
šele z leti.

2 koristna nasveta  

Varujte vaš sluh pred 
premočnimi zvoki.  
Velja za otroke 
in odrasle.

Pravočasno poiščite 
pomoč usposobljenih 
strokovnjakov, če s 
sluhom ni več tako, 
kot bi moralo biti. 
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potovanje  
s turistično agencijo 

Kakšne pravice ima potro-
šnik, ki je preko agencije re-
zerviral turistično potovanje 
in ga želi odpovedati zaradi 
koronavirusa ?
Pravice potrošnikov v zvezi s 
turističnimi potovanji so urejene 
v posebnem poglavju Zakona 
o varstvu potrošnikov (ZVPot). 
Glede pravice odpovedi pogodbe 
določa: ''Kadar se pred začetkom 
potovanja v kraju potovanja ali v 
neposredni bližini pojavijo neiz-
ogibne in izredne okoliščine, ki 
bistveno vplivajo na izvedbo tu-
rističnega paketa, ali neizogibne 
in izredne okoliščine, ki bistveno 
vplivajo na prevoz potrošnika v 
kraj potovanja, potrošnik lahko 
od pogodbe o paketnem poto-
vanju odstopi in je upravičen do 
povračila vseh plačil brez plačila 
kakršne koli odstopnine. V tem 
primeru potrošnik nima pravice 
zahtevati povrnitve škode.''

Za odpoved morajo torej biti 
izkazane neizogibne in izredne 
okoliščine. Ugotavljanje, ali v do-
ločenem kraju obstajajo takšne 
okoliščine, je lahko težavno in se 
presoja od primera do primera.

Vendar je zaradi razglasitve 
epidemije in sprejetih ukrepov 
vlade v Sloveniji jasno, da gre 
za takšne izredne okoliščine, 
zaradi katerih potovanje v času 
trajanja ukrepov ni mogoče. 
Turistične agencije so morale 
oziroma morajo zaradi upošte-
vanja ukrepov za preprečitev 
širjenja koronavirusa številne 
potovalne aranžmaje odpovedati 
in o tem obvestiti potrošnike. Ker 
gre za odpoved zaradi neizogib-
nih in izrednih razmer, imajo 
potrošniki pravico do povračila 
že vplačanih zneskov. Gre za za-
konsko pravico, ki ni odvisna od 
tega, ali ima potrošnik sklenjeno 
morebitno zavarovanje za riziko 
odpovedi potovanja. Agencije 
lahko namesto vračila denarja 
ponudijo tudi druge rešitve. 

Odločitev, ali bo zahteval vrnitev 
plačila ali pa sprejel ponudbo 
turistične agencije, je pravica 
vsakega potrošnika in stvar 
njegove presoje, saj mora pri tem 
upoštevati svoje osebne okoli-
ščine. 

ZVPot v 8. točki 57f. člena 
določa, da mora organizator 
potovanja vrniti potrošniku vsa 
opravljena plačila najpozneje v 
14 dneh po odstopu od pogodbe. 

Kaj če odpovemo potovanje 
v neogrožene države zaradi 
strahu pred širjenjem virusa?
Na splošno velja, da  če v kraju 
potovanja ni izrednih in neiz-
ogibnih okoliščin oziroma ni 
takih okoliščin, ki bi vplivale na 
prevoz do kraja potovanja, po-
trošnik potovanje lahko odpove 
skladno s splošnimi pogoji or-
ganizatorja. V praksi to pomeni 
plačilo odstopnine, ki je v naprej 
določena s strani organizatorja 
in je odvisna od časa do začetka 
potovanja. Ker pa so odstopni-
ne v praksi lahko zelo visoke, 
predlagamo, naj potrošniki 
zahtevajo obrazložitev višine 
odstopnine – organizator mora 
namreč poleg časa do začetka 
potovanja upoštevati tudi pri-
čakovane prihranke stroškov in 
prihodke iz nadomestne uporabe 
potovalnih storitev. Torej, ali bo 
potovalne storitve lahko prodal 
drugim potrošnikom.

Vendar glede na številne 
sprejete ukrepe držav o omejitvi 
potovanj, vstopov in izstopov 
iz posameznih držav, javnega 
prevoza ter prepovedi letalskega 
prometa potovanja iz Slovenije 
trenutno niso mogoča. Tudi če 
končna destinacija ni neposre-
dno ogrožena zaradi širjenja 
koronavirusa, potrošniki zaradi 
izrednih okoliščin ne morejo 
potovati do tja, posledično se 
uporabljajo določbe o ZVPot o 
odpovedi pogodbe zaradi neizo-
gibnih in izrednih okoliščin, po 
katerih je potrošnik upravičen 

do vrnitve vseh plačil in brez 
zaračunavanja odstopnine. 

potovanje  
v lastni organizaciji  
(ločen nakup letalske karte in 
nastanitve)

Kakšne so potrošnikove pra-
vice, če je letalsko karto kupil 
sam/preko spleta?
V tem primeru potrošnik ni 
zaščiten s pravili, ki veljajo za 
turistične pakete. Odpoved letal-
ske karte je mogoča le skladno 
s pogoji letalskega prevoznika. 
Nekatere letalske karte omogo-
čajo odpoved, druge pa ne, kar 
je po navadi odvisno od cene 
karte, potrošniki pa se za tip 
karte odločijo v času nakupa, če 
prevoznik ponuja različne vrste 
kart. Pri tem ni pomembno, ali 
gre za nizkocenovnega letal-
skega prevoznika, temveč za 
kakšen tip karte se je potrošnik 
odločil. Nekatere karte so fleksi-
bilne in je mogoče karto odpove-
dati oziroma spreminjati datum 
leta, nekatere pa te možnosti 
nimajo. Seveda so bolj fleksibil-
ne karte večinoma dražje.

Lahko pa se seveda zgodi, da 
bo letalsko karto odpovedal že 
sam prevoznik. V tem primeru 
vam mora ponuditi nadomestno 
karto ali povrniti denar.

Številne države so omejile ali 
prepovedale letalski potniški 

promet, zato letalske družbe 
večino letov odpovedujejo. V tem 
primeru so potrošniki upraviče-
ni do vračila celotne kupnine. 

Za povračilo denarja je 
odgovoren letalski prevoznik, 
potrošniki pa se po pojasnila 
in pomoč lahko obrnejo tudi na 
agencije oziroma prodajalce, pri 
katerih so kupili letalski karte. 

Kako je pri privatnih nasta-
nitvah? Na koga se lahko 
obrnemo?
Ponudniki privatnih nastanitev 
sami določajo pogoje za odpo-
ved rezervacije. Pred rezerva-
cijo morajo biti te informacije 
tudi jasno navedene. Nekateri 
ponudniki omogočajo odpoved 
kadarkoli, nekateri le do dolo-
čenega obdobja pred datumom 
rezervacije, tretji pa odstopa 
sploh ne omogočajo oziroma v 
nobenem primeru ne vračajo 
denarja. Za vračilo denarja je 
odgovoren ponudnik nastanitve, 
vseeno pa se lahko potrošniki 
obrnejo tudi na posrednike, 
kot so Booking.com, Airbnb in 
ostale spletne platforme. 
Zveza potrošnikov Slovenije 
www.zps.si 

Na ZPS so na enem mestu zbrali 
nekaj pogostih vprašanj v zvezi s 
pravico odpovedi.

koronavirus – kdaj lahko  
potrošnik odpove potovanje? 
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skoraj polovica smrtnih 
žrtev ni uporabljala  
varnostnega pasu
V letu 2019  sta na slovenskih 
cestah umrla 102 udeleženca 
cestnega prometa, od tega 29 
voznikov osebnih avtomobilov, 
10 med njimi jih ni uporabljalo 
varnostnega pasu (34 %). Med 
18 umrlimi sopotniki v osebnih 
avtomobilih jih je le 8 (44 %) 
uporabljalo varnostni pas. 
Število umrlih voznikov se je 
sicer v primerjavi z lanskim 
letom zmanjšalo – umrli so 4 
vozniki manj (– 12 %). Največje 
povečanje števila umrlih v 2019 v 
primerjavi z letom 2018 beležimo 
pri številu umrlih sopotnikov. 
Leta 2019 je umrlo 18  sopotnikov 
v osebnih avtomobilih, kar je 
kar 64 % več kot leto poprej. Med 
umrlimi  v osebnih avtomobilih 
v letu 2019 (voznik in potniki) jih 
je samo dobra polovica (57 %) 
uporabljalo varnostni pas. Naj-
bolj negativno izstopa starostna 
skupina med 25. in 34. letom 
starosti, saj je med 6 umrlimi 
vozniki in potniki v osebnih 
avtomobilih samo 1 uporabljal 
varnostni pas!

Delež pripetosti smrtnih žrtev 
med potniki (44 %) je bil za 
tretjino slabši kot pri voznikih 
(66 %). Med telesno poškodova-
nimi vozniki je bil delež pripe-
tosti boljši, saj jih je 82 % hudo 
telesno poškodovanih uporablja-
lo varnostni pas v času prome-
tnih nesreč in 94 % lažje telesno 
poškodovanih. 

dosledna uporaba 
varnostnega pasu
Dosledna uporaba varnostne-
ga pasu zmanjša tveganje za 
smrt kar za polovico, skoraj 
za toliko se zmanjša tveganje 
hudih poškodb in skoraj za 
četrtino tveganje nastanka lažjih 
poškodb tako pri voznikih kot 
pri sopotnikih na sprednjih 
sedežih. Varnostni pas tudi blaži 
posledice zaradi naletne teže 
posameznika, ki je enaka ne 
glede na sedež v vozilu. Naletna 
teža osebe z 80 kilogrami je pri 
hitrosti 50 km/h skoraj dve toni, 
pri hitrosti 90 km/h pa več kot 
šest ton.

»Sile pri trku so enake ne 
glede na to, kje sedimo v vozilu, 
zato je nujna uporaba varnostnih 
pasov tudi na zadnjih sedežih, v 
vseh vozilih in na vseh vožnjah, 
tudi  tistih najkrajših. Ob tem 
pa ne pozabimo na dosledno in 
pravilno pripetost tudi otrok v 
otroških varnostnih sedežih. 
K večji varnosti prispeva prav 
vsak posameznik, zato poskrbi-
mo, da smo med vožnjo pripeti 
vsi,« poudarja Vesna Marinko, 
v. d.  direktorice na Agenciji za 
varnost prometa.

agencija je razdelila  
10.000 informativnih gradiv
V obdobju kampanje je Agen-
cija za varnost prometa po vsej 
Slovenija razdelila preko 10.000 
informativnih gradiv, s katerimi 
so voznike spomnili na pomen 
uporabe varnostnega pasu in 
odgovornost za varnost vseh 
potnikov v vozilu. 

S kreativno kampanjo, ki so jo 
zasnovali za to akcijo, opozarja-
jo, da pripeti se pomeni preži-
veti in odveč je vsak izgovor, ki 
botruje temu, da si varnostnega 
pasu med vožnjo ne pripnemo. 
Agencija za varnost prometa 
poudarja, naj vozniki in potniki 
pred vožnjo pomislijo na varno-
stni pas in se pripnejo na vsaki, 
tudi najkrajši vožnji.

v akciji sodelujejo 
tudi najmlajši
Agencija že 15 let uspešno izvaja 
projekt Pasavček. V letošnjem 
letu je v projektu sodelovalo 
rekordno število skupin in 
oddelkov, kar 1.241, skupno pa  
preko 22.500 otrok. S projek-
tom Pasavček otroke in starše 
spodbujajo k uporabi varnostnih 
pasov ter pravilni in dosledni 
uporabi otroških varnostnih 
sedežev med najmlajšimi 
udeleženci v prometu, torej pri 
otrocih, manjših od 150 cm. Slo-
gan projekta otrokom in staršem 
jasno sporoča: Red je vedno pas 
pripet! V času akcije so z doda-
tnimi aktivnostmi v vrtcih in 
šolah spremljali pripetost otrok 
in drugih potnikov v vozilih, 
prav tako so izvajali lutkovno 
predstavo Pasavček v prometu. 
V 70 vrtcih in osnovnih šolah so 

z demonstracijskimi otroškimi 
sedeži izvajali izobraževanja s 
praktičnim prikazom pravilne 
uporabe otroških sedežev. 

delež pripetosti potnikov 
se povečuje
Večletna opazovanja na terenu 
so pokazala pozitiven trend, 
saj se je stopnja pripetosti otrok 
iz 54 % v letu 2005 zvišala na 
94 % v letu 2018. Pozitiven trend 
agencija beleži tudi pri drugih 
potnikih na zadnjih sedežih, pri 
katerih se je delež pripetosti zvi-
šal iz 68 % v letu 2016 na 78 %  
v letu 2018. 
Javna agencija RS za varnost 
prometa
www.avp-rs.si   

V mesecu marcu je potekala akcija 
Varnostni pas, ki je  opozarjala 
na pomembnost pripetosti z 
varnostnim pasom vseh potnikov 
v vozilu ter povečanju deleža 
pripetosti z varnostnim pasom. 
Dosledna uporaba varnostnega 
pasu lahko v povprečju vsako leto 
reši kar 10 življenj. 

ne razbijaj si glave z izgovori  
– uporabi varnostni pas 
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6 km dolga krožna pot se prič-
ne v središču vasi Bela Cerkev 
v bližini Hiše žive dediščine, 
kjer lahko na označenem par-
kirišču brezplačno parkirate. 
Pot je opremljena s petimi 
informativnimi tablami in 
smerokazi ob poti, vsi pa so 
opremljeni s simbolom oran-
ta. Orant je bronast obesek, 
najden na Vinjem vrhu (1. 
stol. pr. n. št.), na katerem je 
upodobljena človeška postava 
z visoko dvignjenima rokama 
v drži molivca. 

Z daljšim vzponom se pot 
nadaljuje na vinorodni Vinji 
vrh, ki je bil zaradi izjemne 
strateške lege in številnih 
vodnih izvirov zanimiv za 
poselitev že od prazgodovine 
dalje. V starejši železni dobi 
okoli leta 800 pr. n. št. se je 
na 385 m visokem grebenu 
Velikega Vinjega vrha razvilo 
večje naselje (gradišče), ki je 
živelo vse do rimske zasedbe 
naših krajev konec 1. stol. pr. 
n. št.. V njegovi neposredni 
bližini so nastala grobišča in 
druga manjša naselja. Okoli 
nekdanje naselbine je danes 
znanih več kot 150 gomil. 
Danes je območje Vinjega 
vrha v veliki meri poraščeno 
z gozdom, prisojne lege pa 
nudijo izjemne pogoje za rast 

vinske trte in vinogradniško 
dejavnost. 

Prazgodovinsko naselje na 
Vinjem vrhu je bilo utrjeno z 
mogočnim kamnitim obzid-
jem in zemljenimi nasipi 
v suhozidni tehniki – na 
zunanjih licih so uporabili 
večje kamne, notranjost pa so 
zapolnili z manjšimi kamni 
in drobirjem. Ponekod so za 
dodatno oporo ob zid posta-
vili lesene podpornike. Obseg 
obzidja prazgodovinskega 
naselja na Vinjem vrhu meri 
skoraj 1700 m, široko je 2 do  
3 m, s čimer sodi med najve-
čja železnodobna središča v 
jugovzhodni Sloveniji. Obzid-
je se prilagaja razgibanosti 
terena, njegovemu poteku pa 
lahko še danes sledimo kot 
robu terase, ki je intenzivneje 
opazna pri 3. informativni 
tabli, tik pred vrhom Vinjega 
vrha.

Na 4. točki se poleg uživa-
nja v razgledu na Koglo in 
šmarješko dolino podrobneje 
spoznamo z načinom življe-
nja v gradišču in pomembno 
vlogo bojevnikov v tedanji 
družbi. Njihova oprava nam 
je poznana predvsem iz 
pridatkov v grobovih, rekon-
strukcijo bojevnika iz zgodnje 
starejše dobe (8.–7. stol. pr. n. 
št.) pa si lahko ogledamo na 

informativni tabli. Redki med 
njimi so nosili skledasto obli-
kovano čelado, ki so jo zaradi 
pogostosti takšne čelade med 
najdbami na območju Šmar-
jete poimenovali Šmarješka 
čelada. Replike najpomemb-
nejših najdb s tega območja, 
tudi Šmarješko čelado, si po 
predhodnem dogovoru lahko 

ogledate tudi v Deželi arheolo-
gije v Hiši žive dediščine. 
Z vrha Vinjega vrha, kjer 
se ob cerkvi svetega Jožefa 
odpirajo izjemni razgledi po 
širši Dolenjski, v katerih lahko 
uživamo ob malici iz nahrb-
tnika, se pot prične spuščati 
proti Družinski vasi, kjer se 
v bližnjem gozdu vedno bolj 
intenzivno pojavljajo gomile. 
Gre za mogočne zemljene 
gomile okrogle oblike, ki  
segajo nekaj metrov v viši-
no, v premeru pa merijo do 
30m. Od zadnjega postanka 
neposredno ob gomili nas pot 
vodi po prijetnem gozdičku v 
vznožje Vinjega vrha in nazaj 
proti izhodišču v Beli Cerkvi.
Pot je prehodna v vseh letnih 
časih, ob predhodni najavi 
poskrbimo tudi za strokovno 
vodenje in organiziramo doda-
tno ponudbo po vaših željah.
Alja Rabzelj, 
ZTKŠ Šmarješke Toplice  

Arheološka pot Vinji vrh je krožna 
pot po vinorodnem Vinjem vrhu nad 
Šmarješkimi Toplicami, ki vam poleg 
gibanja na svežem zraku in izjemnih 
razgledov po širši dolenjski pokrajini 
ponuja tudi spoznavanje življenja na 
tem območju v starejši železni dobi, 
ko se je okoli leta 800 pr. n. št. na vrhu 
razglednega grebena razvilo večje 
naselje (gradišče). Pohod po poti je 
primeren za samostojne družinske 
izlete pa tudi za organizirane skupine.

arheološka pot vinji vrh
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S prisilnim prezračevanjem 
sicer zagotovimo zahtevam po 
izmenjavi zraka v zadostnih in 
konstantnih količinah, vendar 
je ta način energetsko potraten. 
Za primerjavo samo podatek: za 
potrebe prezračevanje porabimo 
1,5 do dvakrat toliko energije, kot 
je dovoljena poraba energije za 
ogrevanje v pasivni hiši! Zato je 
gotovo prava rešitev prezračeva-
nje z vračanjem toplote odpa-
dnega zraka oz. – kar udomačen 
izraz – rekuperacija. Naprave  
za prezračevanje objektov so 
grajene tako, da je možno z njimi 
izkoristiti toploto odpadnega 
zraka oziroma da je omogočeno 
vračanje toplote izstopnega zra-
ka nazaj v prezračevalni sistem. 
Naprava (rekuperator) sestoji iz 
ventilatorja, ki potiska zunanji 
zrak v stavbo, drugi pa ga iz 
stavbe odvaja. Med dovodnim in 
odvodnim zrakom je protitočni 
prenosnik toplote – tu toplota iz 
notranjega ogretega odpadne-
ga zraka prestopa na hladnen 
zunanji zrak, katerega dovajamo 
v prostor. Prenosniki toplote so 
različnih izvedb, od kovinskih 
lamel (starejše izvedbe) do pla-
stičnih mas, ki so dobro toplotno 
prevodne (novejše izvedbe). Tudi 
večina entalpijskih prenosnikov 
toplote (prenosniki, ki omogo-
čajo poleg toplote tudi vračanje 
vlage v prostor – običajno do 
60 %) je narejenih iz posebne 
plastike.

V povprečju lahko z rekuperacijo 
ponovno uporabimo do 90 % 
toplote, odvisno od potrebe po 
predgrevanju svežega zraka. 
To pomeni, da je temperaturna 
razlika med zrakom v prostoru 
in dovedenim zunanjim zrakom 
lahko le 3–4 °C. Sodobne napra-
ve poleg vračanja toplote omogo-
čajo tudi dogrevanje in hlajenje 
vstopajočega zraka, s čimer 
zagotovimo primerno tempe-
raturo vpihovanega zraka tako 
v času kurilne sezone kot tudi 
izven nje. Pri pasivnih hišah je 
to lahko edini način ogrevanja 
prostorov.

rekuperatorji lokalne  
ali centralne izvedbe
Pri obstoječih zgradbah pred-
stavlja montaža sistema razvoda 
lahko nekoliko večji gradbeni 
poseg (razvod vgrajen v steno/
strop/tla) oz. neestetski videz, 
ko razvod, vgrajen v prosto-
ru, »zapiramo – skrijemo« v 
mavčno-kartonske obloge.  Zato 
se v takšnih primerih večkrat 
poslužujemo lokalnih rekupera-
torjev, katere vgradimo v steno 
posameznega prostora. Izkorist-
ki so praviloma nekoliko slabši, 
gradbeni posegi pa običajno ne-
koliko manjši, ne pa tudi cenejši. 
Rekuperatorje lahko vgradimo 
v odprtino v zunanji steni ali 
nad okno oz. v razširitveni profil 
okna. Zavedati pa se moramo 
nekaterih dejstev:

- naprava je montirana v prosto-
ru, zato je hrup lahko zelo moteč 
– posebno v nočnem času,
- toplotni izkoristek in kvaliteta 
prezračevanja sta slabša,
- kvaliteta prezračevanja je bi-
stveno slabša, ko imamo dovod 
in odvod zraka v isti točki,
- to delno popravimo z rekupera-
torji, na katere lahko priključimo 
cev za dovod ali odvod zraka, 
ali prezračujemo prostore z 
vgraditvijo parnega števila enot, 
ki z izmenjajočo smerjo zračnega 
toka dovajajo/odvajajo zrak iz 
posameznih prostorov. Toplota 
odpadnega zraka se shranjuje v 
keramičnem jedru in ta toplotna 
energija prestopi na dovajani 
zrak.

Bolj primeren in uporaben je 
centralni prezračevalni sistem 
(predvsem pri novogradnjah), 
vendar le ko je pravilno zasno-
van, strokovno izveden in redno 
vzdrževan (redna menjava 
filtrov). 

Pri odločanju in izbiri moramo 
biti pozorni predvsem na:
- pravilno projektiranje in 
strokovno izvedbo naložbe – 
reference
- toplotni izkoristek rekupera-
torjev
- porabo električne energije na 
volumsko enoto zraka
- hrupnost naprave – naprava 
naj pri običajnem obratovanju 
dela s 50 % zmogljivostjo zaradi 
manjšega hrupa (posebno ko je 
vgrajena v bivalnem prostoru)
- ali ima entalpijski izmenjeval-
nik (vračanje vlage v prostor, 
posebno važno v zimskem času, 
ko imamo zaradi ogrevanja suh 
zrak)
- dobro in do uporabnika prija-
zno regulacijo sistema.

Kaj je še pomembno vedeti pri 
prisilnem prezračevanju z reku-
peracijo? Morebitna kurišča, ki 
jih imamo v prostoru, ne smejo 
za gorenje uporabljati zraka iz 

prostora, ampak morajo imeti 
lasten dovod zgorevalnega zraka 
od zunaj.

 Z rekuperatorjem poleg 
konstantne in energetsko varčne 
izmenjave zraka še dobimo:
- zdravo bivalno klimo  
v prostorih
- izločanje cvetnega prahu v 
letnem času in PM 10 delcev v 
zimskem času
- preprečevanje prekomerne 
vlažnosti (in posledično plesni) 
v prostoru zaradi neustreznega 
prezračevanja
- preprečitev povečanja koncen-
tracije CO2 zaradi neustreznega 
prezračevanja
- ni dela z odpiranjem oken
- ni vdora mrčesa, smrada, hru-
pa zaradi zaprtih oken
- zmanjšane stroške ogrevanja 
zaradi vračanja toplote odvede-
nega zraka
- in seveda kvaliteto – komfort 
bivanja v našem prostoru, v ka-
terem je vedno svež, čist zrak.
To pa ima tudi svojo ceno, katere 
ne moremo neposredno ovre-
dnotiti.

Glede na nastalo situacijo oseb-
no energetsko svetovanje odpa-
de, lahko pa se poslužite drugih 
oblik svetovanja, ki so primerne 
nastalim razmeram:
- svetovanje po e-pošti:  
lucjan.batista@ensvet.si
- svetovanje po telefonu:  
051 690 438 – Lucjan Batista
Opišite svojo situacijo, vprašajte, 
kar vas zanima,  in poskušali 
vam bomo čimbolj celovito 
odgovoriti. 
Morda pa je ravno sedaj pravi 
trenutek, ko je na razpolago več 
časa, da razmislite o  bodočih 
ukrepih glede energetske sana-
cije svoje stavbe ali o prenovi 
ogrevalnega sistema.
Lucjan Batista, ENSVET  

prezračevanje z vračanjem  
toplote odpadnega zraka – rekuperacija

Stalno dosledno in zadostno 
prezračevanje je povezano z našo 
prisotnostjo v prostoru, z vnosom 
vseh nečistoč, ki so v zunanjem 
zraku, v prostor, kot tudi padavin, 
mrzlega zunanjega zraka in 
nenazadnje z vprašanjem varnosti. 
Torej željenega stanja ugodja 
običajno ne dosežemo. Željeno 
kvaliteto bivanja dosežemo le s 
prisilnim prezračevanjem. 



11

 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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Nekateri  imate za svojo dušo 
in svoje potrebe zelenjavni, 
sadni ali okrasni vrt. Drugi 
si ustvarite  bivalni kotiček 
na domači trati, po kateri 
tečete bosi, se na njej igrate, 
počivate in se nastavljate ne-
žnim žarkom. Pogled na našo 
porjavelo zelenico je vse prej 
kot lep. Trata je zgodaj spo-
mladi porumenela, pobledela 
ali tudi nekoliko porjavela. 
Navadno si opomore že po pr-
vem močnejšem spomladan-
skem dežju, najbolje pa je, da 
ji pri tem malo pomagamo. 

nujno odstraniti mah
Odmrlo listje preprosto 
odstranimo z nežnim gra-
bljenjem. V tem času je treba 
odpraviti tudi mah, ki ga ne 
smemo kar pograbiti, saj s 
tem raznesemo njegove trose 
po vsej zelenici.  Priporočamo 
uporabo specialnega sred-
stva Plantella proti mahu, 
ki ga potresemo po zelenici 
in počakamo toliko časa, da 
mah povsem porjavi. Nato ga 
odstranimo z grabljami. 

prezračimo tla
Z zračenjem počakamo do 
druge ali tretje spomladanske 
košnje, ko je trava že dovolj 
krepka, da se lahko lepo ob-
raste. Zračimo lahko ročno z 
vilami ali posebnimi vertiku-
lirnimi napravami, ki površi-
no prebadajo in izmetavajo 
čepke prsti in odmrle trate. 
Prezračevanje zmanjšuje in 
preprečuje zbitost tal, zato 
je dostopnost zraka, hranil 
in vode za travne bilke večja. 
Korenine se lahko globlje in 
širše razraščajo, zato je tudi 

trata gostejša in bolj trpežna 
na obremenitve. Trato zrači-
mo 1–2 krat letno, predvsem 
pa je ta ukrep nepogrešljiv na 
trati, kjer je zemlja težka  
in zbita. 

Po zračenju po površini 
potresemo Plantella Kreme-
nove peske, ki jih pometemo 
v narejene luknjice. Tako bo 
trata dlje časa ostala dosto-
pna za kroženje zraka in vode 
v tleh. 

prva spomladanska  
košnja
Prvič spomladi kosimo, ko 
začne trava intenzivno rasti 
in doseže okoli 8 cm. Po-
membno je, da ne odkosimo 
več kot 1/3 višine trave. Pre-
nizko pokošena trata je bolj 
ranljiva na zunanje pogoje in 
si težje opomore. 

dognojevanje
Spomladi trata potrebuje 
nove hranilne snovi za zagon 
rasti. Enakomerno jo dogno-
jimo s Plantella Formula 365 
gnojilom za travo s podaljša-
nim in nadzorovanim spro-
ščanjem hranil.  Hranila se iz 
gnojila sproščajo postopoma, 
odvisno od temperature 
tal, kar pomeni, da dobijo 
travne bilke vedno optimal-
no količino hranil glede na 
rastne razmere in njihovo 
stopnjo razvoja. Na ta način 
preprečimo tudi ožige zaradi 
nenadzorovanega pretirane-
ga sproščanja gnojila.

trato po potrebi  
dosejemo
Ko smo s trate odstranili 
plevel in mah, se lahko poja-

vijo prazna mesta. Ta mesta 
prerahljamo, potresemo 
gnojilo in dosejemo z mešani-
co travnih semen. Najbolje je 
uporabiti mešanico obložene-
ga semena Plantella Contes-
sa, ki zaradi zaloge hranil 

hitro kali, ptiči ga ne marajo 
in je konkurenčno plevelu. 
Plantellini strokovnjaki  
                  

Marsikdo v teh dneh negotovosti 
razmišlja o načinu, kako bi aktivno 
in koristno preživel čas v izolaciji. 
Zdaj je še toliko bolj pomembno, 
kako skrbimo za dobro voljo in 
kondicijo ter lepo okolico. Tu je nekaj 
napotkov za lepo domačo trato.

koraki do lepe  
domače trate
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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

 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

  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

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

BTC-Ljubljanska cesta 27
 07 393 47 75

Qlandia-Otoška cesta 5 
 07 384 45 50

Pestra izbira lončnic in rezanega cvetja za vse priložnosti !
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Že naše babice so iskale rešitve 
za zdrav in obilen pridelek. 
Na svojih vrtovih so pridelale 
najbolj okusno zelenjavo, ja-
gode … Tudi kakšna zdravilna 
rož'ca za čaje v zimskih dneh 
je zacvetela.

Vrtičkanje, delo z zemljo in 
rastlinami je krepilo telo in 
duha. Vseh teh dobrin pa ne 
bi bilo, če jih ne bi pridelali 
z ljubeznijo. Pričeli so zgodaj 
spomladi s skrbno obdelavo 
vrta ter v njega vkopali naj-
boljše, da so zaščitili rastlino 
in njen koreninski sistem. Z 
leti je tempo življenja prisilil 
človeka, da je začel posegati v 
naravo s človeku škodljivimi 
sredstvi, vse z željo po hitri in 
večji količini pridelka, s tem 
pa zavedel človeštvo z instant 
zelenjavo brez okusa.

Naši predniki so se zanašali 
na naravo, da je za zdrav duh 
v zdravem telesu potrebno 
spoštovanje sebe, narave ter 
sočloveka. Za obilen pridelek 
pa so uporabljali naravi prija-
zna sredstva za vzgojo rastlin.

v ta namen smo razvili 
masko
MASKA® je organski izboljše-
valec tal z močnim repelentnim 
delovanjem, ki krepi korenin-
ski sistem in ščiti rastlino pred 
škodljivci, kot so bramorji, 
strune, sovke in polži.

MASKA® je na poseben način  
pridobljen proizvod, ki s svojo 
močjo deluje repelentno in 
preprečuje, da se talni ško-
dljivci lotijo podzemnih delov 
rastlin.

MASKA® zaradi svoje sestave 
zelo dobro izboljšuje strukturo 
tal in vzpostavi ravnovesje 
med vodnim in zračnim reži-
mom. Uporabljamo jo lahko 
pri pridelavi vse zelenjave 
na vrtu, pri pridelavi sadja 

ob sajenju in drevesnicah 
kot v vrtnarstvu, ob sajenju 
okrasnih čebulnic in drugih 
okrasnih rastlin.

MASKA® se preprosto vtre v 
zemljo ob prekopavanju vrta 
oz. frezanju po celi površini 
ali z vmešavanjem v sadilni 
substrat ali pa ob sajenju 
drevnin v sadilno jamo. Še 
posebej jo priporočamo sedaj 
ob sajenju krompirja, saj je 
mnogo tal okuženih od strun 
in bramorja.

MASKA® sredstvo za zaščito 
rastlin lahko kupite v  Seme-
narni, vrtnih centrih Kalia in v 
vseh dobro založenih trgovi-
nah s kmetijskim repromate-
rialom.
Agroproagro 

Z močjo narave lahko rastline 
uspešno zaščitimo pred talnimi 
škodljivci, kot so bramorji, strune, 
sovke in polži.

moč  narave  
za zaščito našega vrta

 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

pakiranje:  
1 kg

repelentno 
delovanje

proti 
škodljivcem

krepi
koreninski 

sistem
zaščiti 

rastlino
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razvedrilo
sudoku/pobarvanka
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