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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 16. 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!

 040 219 570
 info@bssp.si
 www.bssp.si

Maderoterapija 
Barbara Stopar s.p.
Košenice 26
8000 Novo mesto

• maderoterapija telesa po perfect body metodi
• maderoterapija obraza po perfect body metodi

• japonski cosmo lifting sorensensistem tm
• ročna limfna drenaža telesa

Z notranjo in zunanjo lepoto krepimo duha in telo.
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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 50 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.

vedno korak 
pred drugimi

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

 07 307 51 07
 030 701 701
 info@avelana.si
 www.avelana.si

Avelana d.o.o.
Kirurški center Otočec
Šolska cesta 12
8222 Otočec
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smeh in gibanje
Danes vemo, da je mogoče 
vidike staranja preprečiti ali 
ublažiti, in to ne glede na to, na 
kateri točki začnete in koliko ste 
stari. Ključni vidiki zdravega 
življenja ostajajo:  telesna vadba, 
zdrava prehrana in sproščanje. 
Znotraj tega je pomembno 
ugotoviti, kako živeti polno.  
Ena od stalnic, ki se pojavljajo v 
znanstvenih raziskavah je, da so 
smeh, razvedrilo in uživanje v 
življenju dejavniki, ki nedvomno 
krepijo zdravje in nas ohranjajo 
mlade, zdrave in vitalne.

zdravje našega srca
Številne študije so pokazale, da 
srčnemu zdravju koristi redna 
vadba. Najboljše so aerobne 
vadbe. S samo polurno hitro 
hojo šestkrat tedensko boste 
za 40 % zmanjšali tveganje 
za srčno bolezen. Še precej 
več bomo naredili zase, če se 
udeležujemo organiziranih 
aerobnih vadb. Med temi ima 
posebno mesto nordijska hoja, 
ki krepi vse mišice telesa.  Vadba 
pa je tudi edini način, da se 
znebimo nadležnega trebušnega 
maščevja, ki se z leti nabira 
okoli pasu. Ta maščoba, ki da 
telesu obliko jabolka, danes 
velja za glavni vzrok zvišanega 
holesterola in krvnega tlaka, 
ki vodita v aterosklerozo 
arterij. Prav zato je ohranjanje 
zdravega obsega pasu ključno.                                                                                                                             
Precej bomo prispevali k 
svojemu zdravju, če se bomo 

držali sodobnih smernic zdrave 
prehrane.  Nova kalifornijska 
študija je odkrila, da hrana, 
bogata z maščobami omega 3, 
upočasni krajšanje delov 
DNK, imenovanih telomere. 
Njihova dolžina pa je povezana 
z zdravjem srca in dolgim 
življenjem. Podobne so 
ugotovitve številnih študij, 
čim več zelenjave in sadja so 
ljudje zaužili, tem manjše je 
bilo njihovo tveganje za srčno 
bolezen.

dihajmo svobodno
Dihanje je edinstvena telesna 
funkcija, ki poteka povsem 
samodejno, toda kadar želimo, 
je povsem pod našim nadzorom. 
Lahko se odločimo, da bomo 
dihali hitreje ali počasneje 
ali zadržali dih, nato zopet 
dihali globlje. To je osupljiva 
sposobnost, ki jo s pridom 
uporabljamo pri številnih 
vadbah za dodatno krepitev 
določenih delov telesa. Številne 
sprostilne tehnike imajo v svoji 
osnovi zavestno usmerjene 
globoke vdihe in izdihe.                                                      
Tako kot drugi telesni sistemi 
se tudi pljuča z leti spreminjajo. 
Postanejo manj prožna, moč 
in vzdržljivost dihalnih mišic 
se zmanjša, prsna stena pa 
postane bolj toga. Zmanjša 
se vitalna kapaciteta, ki jo 
merimo s prisilnim izdihom 
vsega zraka. Študije kažejo, da 
je pulmonalna funkcija – kako 
dobro delujejo pljuča – dober 

kazalnik splošnega zdravja. 
Redna vadba pomaga ohranjati 
prožnost pljučne stene in poveča 
moč pljuč, da kisik vanje vstopa 
hitreje, ogljikov dioksid pa jih 
hitreje zapusti.   Vzdržljivostna 
vadba lahko prinese znatno 
povečanje pljučne kapacitete 
pri vseh generacijah. Najboljše 
so aerobne vadbe, kot so hoja, 
nordijska hoja, plavanje, 
kolesarjenje, ples, izbrane vadbe 
v telovadnici.

ostanimo v gibanju
Telesna aktivnost spodbuja 
zdravje in podaljša življenje. 
Danes vemo, zakaj je ustrezna 
vrsta in količina vadbe tako 
blagodejna. Pomaga v boju 
proti mnogim z leti povezanim 
telesnim spremembam in 
boleznim. Enako pomembno je, 
da nam ohranjanje gibljivosti 
omogoča, da uživamo v 
življenjskih radostih, kot so 

potovanja, izleti, aktivnem 
druženju, predvsem pa v 
redni vsakodnevni hitri hoji. 
Začnimo torej z ustrezno vadbo 
nemudoma. 
Marjan Radetič, dr.med.
Zdravi in vitalni, Koper 

Določena znamenja staranja 
so v življenju neizogibna. Toda 
novejše študije vse bolj kažejo, 
da mnogi tako imenovani vplivi 
staranja sploh niso posledica let, 
ampak načina življenja. O tem pa 
odločamo sami, zato ga lahko vselej 
spremenimo. Navdušujoče sporočilo 
strokovnjakov je, da nikoli ni 
prepozno zavrteti uro nazaj.  

 
vse je odvisno le od nas
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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

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

slušni center novo mesto 

Aktivno ukvarjanje z glasbo, 
bodisi petje bodisi igranje in-
štrumenta, zagotovo z razvoj-
ne perspektive pomeni eno 
izmed dejavnosti, ki najbolj 
celostno vplivajo na človeka. 
Glasbena dejavnost pri otro-
cih spodbuja psihomotorični, 
miselni in čustveno-socialni 
razvoj.

Prav tako to velja za odrasle 
in za starejše, saj je celo 
življenje pomembna aktivna 
skrb za ohranjanje možga-
nov v dobri kondiciji. Torej je 
glasba koristna celo življenje. 
Da bi glasbo lahko ustvarjali 
in slišali, pa je neprecenljiv 
sluh.

ukvarjanje z glasbo je 
najboljši možganski fitnes.
Rezultati se odsevajo v 
kratkoročnih psihofizičnih 
spremembah na ravni mož-
ganskega delovanja, dolgo-
trajno ukvarjanje z glasbo pa 
vodi do anatomskih spre-
memb v človeških možganih. 
Aktivno ukvarjanje z glasbo 
bi glede na svoje pozitivne 
učinke za vsakega otroka 
moralo biti tako pomembno 
kot zdrava prehrana in redna 
telesna dejavnost. Že staro-
davne civilizacije so se tega 
dobro zavedale in v glasbi 
prepoznavale zakone delova-
nja vesolja, s katerimi lahko 
učinkujemo na posameznika 
pa tudi na celotno družbo. 
Tako so glasbo uporabljale v 
zdraviteljske in tudi izobra-
ževalne namene. V sodobni 
družbi se kljub številnim razi-
skavam, ki potrjujejo izjemno 
pozitivne učinke ukvarjanja 
z glasbo, glasbeni dejavnosti 
še vedno ne posveča dovolj 
pozornosti in časa.

Glasba je univerzalna govo-
rica. Z njo se lahko sporazu-
mevamo ne glede na starost, 
ne glede na spol, ne glede na 
kulturo, skratka ne glede na 
razlike med nami. Glasba nas 
povezuje in nagovarja naša 
čustva. Odpre vrata v čarob-
ni svet zvokov, kjer lahko 
spontano izrazimo tisto, kar 
občutimo. 
Koristi ukvarjanja z glasbo: 
- preko glasbe se učimo pre-
poznavanja in izražanja la-
stnih čustev in čustev drugih
- učimo se prilagajanja, sode-
lovanja, javnega nastopanja 
in ob tem spoprijemanja s 
stresom
- zaradi glasbe smo bolj 
vztrajni in samodisciplinirani
- glasbena dejavnost spod-
buja razvoj fonoloških, 
bralnih, pisnih, spominskih, 
prostorskih, matematičnih 
sposobnosti in sposobnosti 
koncentracije.

Zagotovo se strinjate, da 
nam ukvarjanje z glasbo 
veliko da. Da bo ukvarjanje 
z glasbo ali zgolj poslušanje 
glasbe užitek in ne napor, po-
skrbimo za sluh. Ne izposta-
vljajmo ga pretiranemu hrupu 
in če dvomimo v svoj sluh, ga 
čim prej preverimo.

kako so povezani glasba, 
sluh in demenca?
Če poskrbimo za svoj sluh, 
zmanjšamo tveganje za na-
stanek demence. To razkriva-
jo številne raziskave.

Glasba ima velik pomen v 
človekovem življenju. Tudi pri 
osebah z demenco! Posredno 
je torej zelo pomemben tudi 
sluh, ki nam omogoča po-
slušanje glasbe in tudi vseh 
drugih zvokov, med katerimi 

je za komunikacijo najpo-
membnejše, da lahko dobro 
slišimo govor.

Raziskovalec Dan Cohen 
je še pred leti delal v domu 
za starejše. Izkušnja mu je 
spremenila življenje. Kaj se 
zgodi, ko se dementnim lju-
dem predvaja glasbo, ki jim 
je všeč? Ugotovil je, da glasba 
človeka lahko poveže s seda-
njim in preteklim jazom ter 
življenjem.

Glasbe ne moremo ločiti od 
čustev. Ne spodbuja le telesa. 
Če deluje, zajame celega člo-
veka, različne dele možganov 
ter spomine in čustva, ki jo 
spremljajo. Filozof Kant je 
glasbo imenoval poživljajoča 
umetnost.

Za ljudi z demenco je lahko 
zadnji vhod v njihov um. 
Deli možganov, ki skrbijo, da 
se spominjamo glasbe in se 
odzivamo nanjo, pri Alzhei-

merjevi bolezni in drugih 
vrstah demence niso priza-
deti. Glasbeni spomin je med 
drugim jasen zaradi načina, 
kako glasba pride v možgane. 
Glasba lahko močneje vzpod-
budi več delov možganov 
kot drugi dražljaji. Da lahko 
komuniciramo in poslušamo 
glasbo, pa moramo slišati.

Poskrbite za svoj sluh, 
zmanjšajte tveganje za na-
stanek demence in uživajte 
v glasbi. Obiščite najbližji 
AUDIO BM slušni center.
Franci Urankar, AUDIO BM 

zakaj ukvarjanje z glasbo koristi možganom 
in kakšna je povezava med sluhom in demenco?

Glasba v nas lahko prebudi močna 
čustva in pomaga pri razvoju 
možganov. Glasba nas dvigne na 
noge, nariše nasmeh na obrazu in se 
dotakne čustev. Skratka, glasba nas 
osrečuje. 
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Priljubljena kolesarska pot 
ponuja oglede slikovite nara-
ve, na njej pa najdemo tudi 
zanimive točke za postanek. 
V Metliki je na ogled Belo-
kranjski muzej ter Gasilski 
muzej Slovenije, v galeriji 
Kambič pa hranijo slike 
najbolj priznanih slovenskih 
slikarjev. V Črešnjevcu je na 
eni od domačij na ogleda mu-
zej na prostem pod s slamo 
kritim kozolcem toplarjem 
ter Muzejska zbirka parti-
zanske bolnišnice Topolo-
vec. Kolesarji se lahko nato 
ustavijo ob najbolj vodnatem 
in verjetno najlepšem izviru 
v Beli krajini, reka Krupa 
izvira pod 30 metrov visoko 
skalo. Pot nato vodi v Semič, 
v katerem so v zadnjih letih 
poskrbeli za številne prenove 
v mestnem jedru, še posebej 
zanimiv pa je ogled Muzejske 
hiše Semič. V Gradacu, ki je 
naslednja postojanka,  je bil 
leta 1944 ustanovljen Rdeči 
križ Slovenije, zato tam stoji 
Muzej rdečega križa, obisko-
valci pa si lahko ogledajo tudi 
tamkajšnji grad. 

Pot nas vodi naprej po rav-
ninskem delu med travniki in 
obdelanimi polji v vas Priloz-
je, kjer se nahaja belokranj-
sko letališče in nedaleč stran 
ribnik. Sledi majhen vzpon na 
hribček Kučar pri Podzemlju, 
kjer je eno najpomembnejših 
arheoloških najdišč ne le 
v Sloveniji, ampak tudi na 
širšem jugovzhodnoalpskem 
prostoru. Kolesarski popo-
tniki se nato skozi vas Zemelj 
pripeljejo do Geršičev, kjer 
je malo pred vasjo v gozdni 
vrtači neposredno nad strugo 
Lahinje na ogled izvir studen-
ca Botlivec. Izletniška kole-
sarska pot se nato nadaljuje 
skozi Dolnje in Gornje Dobra-
vice ter po makadamski poti 
mimo deponije Bočka nazaj 
na izhodišče v staro mestno 
jedro Metlike. 

 Dolžina poti je 37 km. Ob 
kolesarski poti se nahajajo 
številni ponudniki, gostilne, 
okrepčevalnice in kmečki 
turizmi kot tudi kampi in 
ekološke kmetije. 
Rudi Vlašič
TD Vigred Metlika  

Iz Metlike se čez Krvavčji Vrh 
odpeljemo do Semiča in nato po 
razgibani cesti mimo reke Krupe do 
Gradaca, kjer stoji grad na okljuku 
reke Lahinje. Pot nas vodi naprej po 
ravninskem delu med travniki in 
obdelanimi polji v vas Prilozje, kjer 
se nahajata belokranjsko letališče 
in ribnik. Na poti do glavne ceste 
se srečamo še z reko Kolpo in s 
Kučarjem, enim od najpomembnejših 
arheoloških najdišč v Beli krajini. 
Prečkamo glavno cesto in mostiček 
nad reko Lahinjo ter nadaljujemo pot 
do izhodišča čez gozdove.

kolesarska pot kučar
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 064 250 373
 avtosell.s.p@gmail.com

AVTO SELL 
Robert Miklič s.p.
Stranska vas 44
8000 Novo mesto

pon-pet: 09:00-17:00
sob: 9:00-12:00

• trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili
• trgovina z drugimi motornimi vozili

• dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup 
(renta car)

• trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo  
za motorna vozila                 

skupaj z vami do avta po vaših željah

PRED UVOZOM: 
• skupaj z vami najdemo avto 
• preverimo zgodovino avta

• vsak avto v tujini osebno pregledamo

PO UVOZU: 
• uredimo vso dokumentacijo do registracije

• nudimo financiranje
• vzdrževanje avta

 041 385 619
 070 464 535
 avto.lozar@gmail.com

Avto Lozar, Damjan Lozar s.p.
Petrova vas 11
8340 Črnomelj
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Nekaj idej, kaj dodati v vodo, da 
bo še bolj okusna in osvežilna:
- rezine jagode, zmečkane jagode 
in meta
- rezine bio pomaranče, rezine 
olupljenega ingverja
- ohlajen sadni čaj z dodatkom 
zamrznjenih gozdnih sadežev
- ohlajen zeleni ali zeliščni čaj z 
limoninim sokom
- rezine bio limone, limonin sok 
in meta
- rezine bio limone in rezine 
kumare
- rezine olupljenega ingverja, 
limonin sok in meta

Izbrane sestavine dobro 
umij, po potrebi olupi, nareži in 
namoči v vrču vode, dodaj nekaj 
kock ledu in shrani v hladilniku. 
Tako bo lepo ohlajena osvežitev 
vedno pri roki. Z dodatki lahko 
napolniš tudi bidon in vodo eno-
stavno dolivaš, ko je zmanjka. 
A v nekaj urah vsebino bidona v 
celoti zamenjaj, saj bodo sestavi-
ne izgubile okus, prav tako pa se 
lahko, če jih boš imel v bidonu 
predolgo, v vodi razvijejo neže-
leni mikroorganizmi. Bidon vsak 
dan dobro umij z detergentom!

Jagodičevje, limono, ingver ali 
meto lahko tudi z vodo zamrzneš  
v ledene kocke in jih imaš vedno 
na voljo v zamrzovalniku. Če 
želiš potešiti željo po sladkem, 
v pijači raztopi žlico medu. A 
pazljivo pri količini in naj to 
ne bo stalna praksa! Če izbereš 
ustrezen bidon, vodo lahko vza-
meš s seboj tudi na pot, v šolo ali 
službo. 

voda na poti? da, z 
ustreznim bidonom!
Izbire je na trgovskih policah 
veliko, a velikost prilagodite svo-
jim potrebam, barvo in obliko 
svojemu okusu, glede materiala 
pa več preberite v nadaljevanju.

plastika
Plastični bidoni so na voljo v 
mnogih oblikah, barvah in ma-
terialih, so poceni, enostavni za 
uporabo in čiščenje. A potrebno 
jih je menjati enkrat letno, saj 
zaradi izpostavljenosti visokim 
temperaturam v pomivalnem 
stroju plastika rada napoka, na-
stali biofilm pa povzroči migraci-
jo neželenih snovi v tekočino.

nerjavno jeklo
Bidoni iz nerjavnega jekla so 
odlična alternativa plastiki. 
Nerjavno jeklo ob dolgotrajnej-
šem stiku z vodo ne porjavi, niti 
ni bojazni za migracijo nevarnih 
snovi v tekočino. Taki bidoni 
so varni za uporabo v pomival-
nem stroju ter z njih enostavno 
odstranimo biofilm z uporabo 
detergenta. Pazljivi moramo 
biti v vročih dneh, saj se bidon 
hitro segreje, prav tako vanj ne 
smemo vlivati prevroče tekočine, 
saj jo bo nemogoče zaužiti. 

aluminij
Ob nakupu bidona lahko alumi-
nijaste hitro zamenjamo za tiste 
in nerjavnega jekla. Aluminij 
reagira s kislino (npr. če namesto 
vode nalijemo limonado), zato so 
v notranjosti večinoma prevle-
čeni z epoksi smolo, ki vsebuje 

bisfenol A. Ob padcu se lahko ta 
plast hitro poškoduje in tekočina 
reagira direktno z aluminijem. 
Aluminijastih bidonov se zato 
kljub dobremu izgledu in majhni 
masi raje izogibajte.

steklo
Steklo je inerten material, ki ima 
minimalno interakcijo z vodo, 
je manj podvržen biofilmu in 
enostaven za čiščenje v pralnem 
stroju. Problem pri čiščenju 
predstavlja le ozko grlo stekleni-
ce, zaradi katerega je težje ročno 
z detergentom oprati steklenico. 
Popolnoma ga lahko reciklirajo, 
zato je z okoljskega in zdravstve-
nega vidika najprimernejša 
rešitev.

Pomanjkljivost steklenic pa 
je v tem, da se hitro razbijejo, so 
tudi relativno težke in zato manj 
primerne za prenašanje v torbici 
ali nahrbtniku. Primernejše so 
za uporabo npr. v pisarni.

zps nasvet
1. Izogibajte se plastičnim in alu-
minijastim bidonom, izbiro med 
nerjavnim jeklom in steklom pa 
prepuščamo vam. Odločitev je 
odvisna od načina uporabe in 
želje posameznika.
2. Vsak bidon vsaj enkrat meseč-
no temeljito operite z detergen-
tom in krtačo, vsakodnevno pa 
mu privoščite kopel v pomival-
nem stroju in pazite, da vam 

ne pade iz rok. Vsaka posoda 
oziroma embalaža ima tudi svoj 
ogljični odtis, zato je za pitje 
seveda najboljša izbira voda ne-
posredno iz pipe ali pitnika, ki je 
tudi najbolj sveža in hladna.

Ali ste vedeli, da plastična 
embalaža od vode ni za po-
novno uporabo?
Večina plastenk, v katerih ja 
pakirana voda na policah, je 
narejenih iz plastike z oznako 
#1 ali PET. Ponovna uporaba le 
teh ni priporočljiva, saj se kljub 
temeljitemu izpiranju znotraj 
plastenke hitro in enostavno 
ustvari biofilm. Bakterije se ob 
daljši uporabi in shranjevanju 
na toplem, v vročem avtu ali 
nahrbtniku hitro namnožijo in 
omogočijo neželenim kemi-
kalijam migracijo iz plastike v 
tekočino.
Zveza potrošnikov Slovenije 
www.zps.si 

Ti navadna voda ne paše? Nič hudega, 
z malo domišljije jo lahko spremeniš v 
okusno pijačo z minimalno energijsko 
vrednostjo, ki te bo odžejala – pa še 
okus bo dober! Nekatere sestavine 
imaš najbrž na zalogi v hladilniku, 
kaj morda raste na vrtu pri mami, 
za kakšno bolj eksotično pa skoči v 
lokalno trgovino. 

navadna voda z okusom iz domače kuhinje? 
zakaj pa ne!
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sončna elektrarna 
za samooskrbo na ključ

izkoristite subvencijo 
in financiranje eko sklada

 041 921 552
 info@semtis.si
 www.semtis.si

Semtis, Janez Majerle s.p.
Jelševnik 4
8340 Črnomelj

 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

 082 007 557
 info@amtprojekt.si
 www.amtprojekt.si

AMT projekt d.o.o.
Alpska cesta 43
4248 Lesce 

ČISTILNE NAPRAVE SBR REG

PROIZVAJALEC IN PRODAJALEC PROIZVODOV 
ZA IZGRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

V naš prodajni program spadajo tudi biološke čistilne naprave, ki so 
namenjene čiščenju odpadne vode iz stranišč, kopalnic, kuhinj in 
podobnih virov onesnaženja v gospodinjstvu, poslovnih zgradbah 
in gostinskih lokalih. Postopek čiščenja odpadne vode poteka s 
tehnologijo SBR (Sequencingbatchreactor). Izdelujemo male čistilne 
naprave za 5 – 200 oseb; izvajamo pa tudi inženiring na večjih 
čistilnih napravah.

PREDNOSTI 
• slovenski proizvod
• 30 let garancije na posodo
• 1 leto garancije na elektro opremo
• hitra in enostavna montaža (majhna teža)
• enostavno vzdrževanje
• visoka učinkovitost čiščenja
• odlično razmerje cena/kakovost
• dokumentacija v skladu z zakonodajo

učinek 
čiščenja

95%odobreno 
s strani 

gospodarske 
zbornice 
slovenije
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Pravilnik o učinkoviti rabi 
energije v stavbah (v nadaljeva-
nju Pravilnik) nam dodeli  neko 
letno količino energije za ogre-
vanje  glede na faktor oblike in 
ogrevano površino stavbe. Da tej 
zahtevi ugodimo, gradimo ovoj 
stavbe iz materialov z dobrimi 
toplotno-izolacijskimi lastnostmi 
oz. stavbo »ovijemo« v toplotno 
izolacijo.

V izračunu  upoštevamo  iz-
gube toplote skozi vse elemente 
ogrevanega dela stavbe: zunanji 
zidovi, okna, streha in tla.

Da zadostimo zahtevam 
Pravilnika, da mora biti toplotna 
prehodnost skozi zunanje stene 
manjša od U <  0,28 W/m2K, kar 
v praksi pomeni, da moramo 
zidu iz kamna  debeline npr. 
60 cm, ali iz modularne opeke 
debeline 30 cm, dodati še 12cm 
toplotne izolacije v osnovni 
kvaliteti (za „osnovno kvaliteto” 
vzamemo toplotno-izolacijski 
material s toplotno prevodnostjo  
λ  ≤ 0,039W/mK). Seveda je to 
zakonski minimum, zato je večja 
debelina izolacije samo plus, ki 
pa v končni ceni investicije ne 
predstavlja občutnega doda-
tnega stroška  (vsak dodatni cm 
izolacije podraži fasado cca 2 %).  

EKO sklad pa v razpisnih 
pogojih za nepovratne spodbude 
predpisuje razmerje med toplo-
tno prevodnostjo (λ) in debelino 
(d) toplotne izolacije:  λ/d ≤ 0,230 
W/(m2K). Pri osnovni kvaliteti 
znaša debelina izolacije 17 cm, 
ta pa je ustrezno tanjša, ko je 
kvaliteta izolacije boljša, tako da 
dosežemo enak učinek izolativ-
nosti. Za sisteme kontaktno-izo-
lacijskih fasad so dovoljeni le fa-

sadni sistemi, ki imajo evropsko 
tehnično oceno (ETA).

Načeloma dajemo izolacijo 
zunaj, le ko je to neizbežno, tudi 
na notranji strani. V kolikor 
izoliramo zidove zunaj, se nam 
ogrevalna toplota akumulira v 
zidu, s tem vzdržujemo topel in 
suh zid in tako prispevamo h 
kvalitetnem ugodju v prostoru. 
Prostor se sicer ogreva dalj časa, 
se pa tudi dalj časa ohlaja. 

Po zahtevah Pravilnika mora 
biti toplotna prehodnost stropa 
proti neogrevanemu podstrešju 
ali strehe v mansardi manjša 
od U <  0,20 W/m2K, kar običaj-
no dosežemo z 20 cm debelo 
izolacijo. Optimalna debelina 
izolacije pa je 25–30 cm, saj s tem 
poleg majhnega prehoda toplote 
navzven v hladnejših mesecih 
rešimo tudi problem pregrevanja 
podstrešja v poletnih mesecih. 
S tem zadostimo tudi pogojem v  
razpisih EKO sklada, kjer je zah-
tevano razmerje med toplotno 
prevodnostjo (λ) in debelino (d) 
toplotne izolacije:  λ/d ≤ 0,140 W/
(m2K). Pri osnovni kvaliteti tako 
znaša debelina izolacije 28 cm in 
seveda ustrezno manj, ko je kva-
liteta izolacije boljša. Obenem 
s takšno izvedbo preprečimo 
zimsko taljenje snega na strehah 
ter z njim povezano zaledenitev 
ob napušču in morebitno zama-
kanje skozi kritino. 

Pri izolaciji stropa ali strehe 
moramo zelo paziti, da ne pride 
do nepravilne namestitve folij. 
Veliko pozornost pri polaganju 
folij moramo posvetiti tudi spo-
jem (ob zidovih, prebojih ipd.), 
saj nestrokovna in malomarna 
izvedba v veliki meri vpliva na 

kvaliteto izolacije in s tem izgu-
bo toplote. Če polagamo izolacijo 
v dveh plasteh, položimo eno 
prečno na drugo in tako izniči-
mo morebitno uhajanje toplote 
skozi špranje.

Po Pravilniku sme biti toplo-
tna prehodnost tal na terenu in 
tal nad neogrevanim prostorom: 
U < 0,35 W/m2K (talno ogrevanje 
in tla nad zunanjim zrakom:  
U < 0,30 W/m2K). To vrednost, 
dosežemo z izolacijo v debelini 
10–15 cm. Ker smo tu največkrat 
omejeni z svetlo višino prosto-
rov, se debelina izolacije pač 
prilagaja tem omejitvam, da 
zadostimo pogojem v razpisih 
EKO sklada, kjer je zahtevano 
razmerje med toplotno pre-
vodnostjo (λ) in debelino (d) 
toplotne izolacije:   
λ/d ≤ 0,280 W/(m2K). Pri osnovni 
kvaliteti tako znaša debelina izo-
lacije 14 cm in seveda ustrezno 
manj, ko je kvaliteta izolacije 
boljša. V kolikor delamo tlake 
z lahkim toplotno-izolacijskim 

betonom (v kombinaciji z izola-
cijskim materialom), je debelina 
betona pač ustrezno prilagojena 
zahtevam. 

K ovoju stavbe spada tudi 
stavbno pohištvo. Po Pravilniku 
sme biti toplotna prehodnost  
energetsko učinkovitih oken 
od U ≤1,30 W/m2K. Zahteve EKO 
sklada pa so: leseno stavbno po-
hištvo s toplotno prehodnostjo 
UW ≤ 1,1 W/m2K, vgrajeno trojno 
zasteklitvijo in z energijsko učin-
kovitim distančnikom. Tesnjenje 
med konstrukcijo in okvirjem 
mora biti izvedeno po načelu 
tesnjenja v treh ravneh, kot je 
opredeljeno v smernici RAL za 
načrtovanje in izvedbo vgradnje 
zunanjega stavbnega pohištva.
Več informacij glede racional-
ne rabe in obnovljivih virov 
energije dobite v vaši svetovalni 
pisarni ali  na spletni strani 
www.ekosklad.si. 
Lucjan Batista, ENSVET  

toplotna izolacija 
ovoja stavbe

Zunanji ovoj stavbe nas ščiti  pred 
padavinami, vlago, nizkimi ali 
visokimi temperaturami, sončnim 
sevanjem in hrupom. Da dosežemo 
optimalne rezultate vseh teh zahtev, 
moramo samo izvedbo pravilno 
in strokovno načrtovati in seveda 
brezhibno izvesti.
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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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1. Neo – Alfa  edinstven 
biocidni insekticid
(z najnovejšo – najsodobnejšo 
formulo)
 Z ustrezno zaščito lahko 
poskrbimo za zatiranje letečih 
in plazečih insektov, kot so 
muhe, komarji, ose, sršeni, 
pajki, mravlje, ščurki …
Razredčenega z vodo raz-
pršimo na površine, kjer se 
nahajajo insekti.
V naravi človeka je, da si obli-
kuje življenjski prostor in hkrati 
ohranja visoko raven higiene in 
čistoče. 

Lastnosti:  
- Neo – Alfa vsebuje aktivno 
snov, ki sproži hitro začetno 
delovanje ter jo ohranja vsaj  
12 tednov
- Neo – Alfa je brez vonja in ne 
pušča madežev 
- Neo – Alfa  je uporabna v 
zaprtih prostorih (v kuhinji, 
pralnici, gostinskih obratih, 
hotelih, bolnicah, hlevih ...)  
in zunaj (na gostinskih tera-
sah, kot zaščita fasade pred 
insekti …).

2. Neo – Starr*Plus insekti-
cid v  prahu (edini s 3 aktivni 
snovmi)
Posteljni zajedavci oz. steni-
ce, uši, bolhe, molji, ščurki, 
srebrne ribice in drugi plazeči 
insekti, katerim lahko enostav-
no naredimo konec. 
Lastnosti: 
- Neo – Starr* Plus je v priročni 
embalaži za hitro uporabo pri 

zatiranju plazečih insektov, za 
domačo in profesionalno rabo
-Neo – Starr* Plus insekticid s 
širokim spektrom delovanja, 
izjemna učinkovitost s podalj-
šanim delovanjem
-Neo – Starr* Plus je učinkovit 
tudi proti osam in sršenom ter 
njihovim gnezdom.
Agroproagro 

Prihajajo najlepši dnevi v letu. Na 
žalost pa nam vsako leto mrčes 
z svojo nadležnostjo pokvari 
razpoloženje. Predstavili vam 
bomo 2 rešitvi v boju proti mrčesu:

zaščita našega doma in vrta

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

Agroproagro d.o.o.
Podlehnik 2c
2286 Podlehnik
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sadilna razdalja
Pomembna je izbrati av-
tohtone sorte paradižnika. 
Domače, na naše okolje pri-
lagojene sorte so nemalokrat 
primernejše od uvoženih. Ko 
kupujemo, izbiramo odporne 
sorte, ki so večinoma hibri-
di, in češnjeve paradižnike. 
Odpornost proti boleznim po-
meni le zmanjšano možnost 
za okužbo, ne imunosti na 
bolezen. Najmanj odporne so 
sorte z velikimi plodovi, kot 
je priljubljeno volovsko srce. 
K vzdrževanju zdravih rastlin 
pripomore tudi razdalja med 
rastlinami, ki naj bo vsaj  
70 cm. Zelo pa je dobrodošla 
tudi streha nad paradižni-
kom. Tako še dodatno poskr-
bimo, da ostanejo rastline 
suhe. Pozorni moramo biti 
tudi ne zalivanje pri tleh in 
ne po listih. 

plodovke rabijo 
dognojevanje
Poleg gnojenja je pomembno 
tudi dognojevanje, saj plo-
dove s paradižnika obiramo 
zelo dolgo, vse do jeseni, 
kar velja tudi za papriko, 
bučke, kumare, jajčevce. Za 
dognojevanje uporabimo 
tekoče organsko gnojilo iz 
morskih alg Bio Plantella Vrt. 
Morske alge so zelo hranilne 
in vsebujejo veliko narav-
nega kalija. Kalij zagotavlja 
čvrstost rastlin in poskrbi za 
dober in kakovosten pridelek. 
Ko je paradižnik v polni rasti 
in redno cveti ter tvori plodo-
ve, ga dognojujemo enkrat 
tedensko. Paradižnika ne 
zalivamo, ker potem naredi 
le plitev koreninski sistem. 
Ampak ga namakamo na 3 
dni z večjo količino vode, ki 

prodre globlje v zemljo. To 
velja tudi za ostale plodovke 
in kapusnice. 

oblikovanje rastline 
Pri paradižniku je pomemb-
no odstranjevanje spodnjih 
listov, zalistnikov in krajšanje 
vrha. Ko se rastlina dobro 
razvija in ima cvetne nastav-
ke, je čas, da odstranimo vse 
spodnje liste do prve veje s 
cvetnimi nastavki. Zalistni-
ke sproti odstranjujemo pri 
visokem paradižniku, da je 
boljša prehranjenost rastli-
ne. Puščamo jih pri nizkem, 
grmičastem paradižniku, saj 
bo tako več plodov. 

glivične okužbe
Ob vlažnem vremenu in rosi 
se na spodnji strani peg obli-
kuje umazano bela plesniva 
prevleka. Na steblu se poja-
vljajo temne pege elipsaste 
oblike, na zelenih plodovih 
pa opazimo temnejše vdrte 
pege. Plod je neužiten in brez 
vsake vrednosti. Poleg plesni 
se lahko pojavi še pegavost, 
pepelovka, siva plesen … Za 
ekološko zaščito in dvig imu-
nosti uporabljamo pripravek 
iz njivske preslice Bio Plan-
tella Vital, s katerim rastline 
škropimo enkrat tedensko in 
obvezno po vsakem moč-
nejšem dežju. Bolezni se 
najhitreje širijo v vlažnem in 
toplem okolju. 

škropljenje preko listov
Posamezna hranila doda-
jamo, če smo prejšnja leta 
opazili pomanjkanje ali goji-
mo določene skupine rastlin. 
Tako recimo vse plodovke 
potrebujejo veliko kalcija za 
uspešno rast. Škropiti zač-

nemo že od prvega cvetenja 
dalje s sredstvom Bio Plan-
tella Kalcij za paradižnike, 
in sicer 4 ml/1l vode. Nato s 
škropljenjem nadaljujemo na 
2–3 tedne. Pri pomanjkanju 
opazimo zmanjšano čvrstost 
listov in črnino okoli plodove 
muhe, ki lahko preraste v 
gnitje. Posebnost pri sredstvu 
je ta, da poleg naravnega 
kalcija vsebuje tudi aminoki-
sline, kar zvišuje odpornost 
rastlin. Bor je eden izmed 
mikrohranil, ki ga najpogo-
steje pogrešamo v slovenski 
zemlji, zato ga dodajamo 
foliarno vsem rastlinam s 
škropljenjem sredstva Plan-
tella Tekoči Bor, in sicer  
2,5 ml/1l vode. Pomanjka-
nje se kaže v zakrneli rasti 

vršičkov in pokanju plodov. 
Z dognojevanjem začnemo že 
pri sajenju in ponovimo vsaj 
3 krat med rastno sezono. Do-
gnojevanje s sredstvom Plan-
tella Tekoče železo začnemo 
v primeru pojava bledice – 
razbarvanja na rastlinah, in 
sicer 5 ml/1l vode. 
Plantellini strokovnjaki  
                  

Ker paradižnik obilno rodi in to 
vse do jeseni, namenimo veliko 
pozornosti in skrbi temu velikanu. 
Posebej v deževnem vremenu se 
lahko pojavi veliko težav. Kako se 
lahko temu ognemo?

paradižnik 
potrebuje pozornost
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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
 www.veterinabuba.si
 www.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

garažna vrata

 07 384 45 50
 041 633 894
 info@cvetlicarna-cvetnik.si
 www.cvetlicarna-cvetnik.si

Goflor d.o.o.
Otoška cesta 5, Qlandia
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

Možnost 
dostave 
na dom

Pestra izbira lončnic in rezanega cvetja za vse priložnosti !

· aranžirane daril
· baloni s helijem 
· vse za poroke 
· žalni program

 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.

JEDIL.,GARD.

TRAFO P.

PROIZ.PR.PROIZV.PROSTOR
PISARNA GARDER.

SHR.

JEDILNICA SHR.

KOMP.

VETR.

KOTLOVN.SHR.SHRAM.SHRAM.

GARD.

PISAR.

PISARNAPISAR. PISARNA

PISARNA

H
O

D
N

IK

PI
SA

R
N

A

SHRAMBA

PIS.

RM d.o.o., POSLOVNI CENTER NOVOLES

SHRAM.

POSLOVNI PROSTOR

POSLOVNI PROSTOR

A 
B

C

Č

D

F G

J K

E

L

M

PROSTOR
POSLOVNI

POSLOVNI PR.

POSLOVNI PROSTOR

POSLOVNI PROSTOR

POSLOVNI PROSTOR

PROSTOR
POSLOVNI

PROSTOR
POSLOVNI

PROSTOR
POSLOVNI

PROSTOR
POSLOVNI

PRO.
POS.

pisarne
delavnice 
skladišča

poslovni prostori na lokaciji 
nekdanjega novolesa v najem

 
možnost najema  

skladiščnega prostora na m2

 041 625 246
 rm@siol.net

R M d.o.o.
Vavta vas 17a
8351 Straža
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razvedrilo
sudoku/pobarvanka
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