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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 17. 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

 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 6.00 do 16.00

 

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

cene programa.

 07 305 01 33
 031 369 755
 gostilna.badovinac@siol.net
 www.badovinac.si

Gostilna Badovinac
Peter Badovinac s.p.
Jugorje 5
8331 Suhor

Prostora imamo za 100 oseb, pripravljamo različne zabave (krst, birma, poroka, 
rojstnodnevna zabava …) ter organiziramo razne prireditve (salamiada, tematski 
večeri, glasbeni večeri …).

Pri nas lahko tudi prenočite v dvoposteljnih ali štiriposteljnih sobah.

gostilna in prenočišča 
badovinac

V gostilni Badovinac na Jugorju vas bomo pogostili s 
pristno domačo hrano, ki je prilagojena letnemu času. 
Med drugim nudimo:

• jagenjčka in odojčka pečena na žaru
• bogato zbirko buteljčnih vin 
   iz okolice metlike
• odlično namizno vino 
   iz belokranjskih vinogradov
• karampampuli:
   znamenito zeliščno žganje, katerega  
   recept pozna samo domači gostilničar

Z VAMI ŽE

120 let

 041 671 316
 sefer@siol.net
 www.bunkai-monkstyle.com

Šefer Edvard

trening samoobrambe 
za otroke in odrasle

Starostnih omejitev ni. Sedanje starostno povprečje je nad 50 let. Na 
treningih se boste naučili samoobrambe, znebili vsakdanjega stresa in 
izboljšali svoje počutje, posledično pa imeli boljšo telesno kondicijo ter 
koordinacijo gibov. Posebna fizična priprava ni potrebna, saj fantek ali 

deklica lahko premagata hrusta. 

predstavitev bo v ponedeljek 05.10.2020 ob 19:00
v mali telovadnici osnovne šole drska. 

pridite v copatah in trenirki ter z zaščitno masko
treningi so vsak ponedeljek in četrtek 

od 19:00 do 21:00 

Treninge vodi ustanovitelj šole Monku jutsu, mojster borilnih veščin, reikist  
in akupresurist Mag. Edvard Šefer. 
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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 

Helen Keller, ki  je bila gluho-
slepa ameriška pisateljica in 
borka za pravice gluhoslepih 
je dejala: »KO IZGUBITE SlUH, 
IZGUBITE STIK Z lJUDMI.« 
Zaradi njenega poguma, moči 
in izjemne osebnosti je veliko 
ljudi spremenilo in izboljšalo 
svoje življenje.

kaj je dobro vedeti o sluhu
Sluh omogoča komunikacijo 
in prepoznavanje glasov, ki 
sestavljajo bistven del našega 
vsakdana. Izguba sluha velja 
za težjo prizadetost kot izgu-
ba vida, kajti slušni kanal je 
glavni vir pridobivanja infor-
macij. Izguba sluha človeka 
tudi bolj osami. Uho, ki nam 
omogoča sluh, nenehno upo-
rabljamo. Njegovo delovanje 
se nam zdi samoumevno in o 
njem sploh ne razmišljamo. 
Svet, v katerem živimo, je 
svet slišečih. Prilagojen je 
ljudem, ki dobro verbalno ko-
municirajo. V primeru težav 
s sluhom nastopi vrsta težav, 
če si naglušna oseba to prizna 
ali ne.

naglušnost
Naglušnost je navzven nevi-
dna, njene posledice pa so 
vse prej kot zanemarljive. Na-
glušnost bistveno omeji naše 
možnosti pri vključevanju v 
družbo. Naglušnost običajno 
močno oteži sporazumeva-
nje z okolico, ljudi vodi v 
socialno izolacijo, depresijo, 
poveča pa se tudi tveganje za 
demenco. Okvara sluha lahko 
nastane kjerkoli na slušni 
poti, od zunanjega ušesa 
do možganskih centrov, ki 
procesirajo zvočne dražljaje. 
Nekatere primere naglu-
šnosti je mogoče odpraviti z 

zdravljenjem ali operativno. 
Največkrat, predvsem pri 
zaznavni naglušnosti, pa je 
slušni aparat edina pot.

V večini primerov se 
naglušnost razvija počasi – 
včasih več let. Žal se tega, 
kako pomembno je slišati, 
zavemo šele takrat, ko težave 
s sluhom začnejo ovirati naš 
vsakdanjik.

Po podatkih Svetovne zdra-
vstvene organizacije je na 
svetu več kot 500 milijonov 
ljudi z okvaro sluha. V Evropi 
se blaga okvara, torej izguba 
sluha na ravni vsaj 25dB, 
pojavlja pri 16 % odraslih 
v starosti od 18 do 85 let. V 
Sloveniji je 10 % oseb z okva-
ro sluha, od katerih jih ima 
samo malo več kot tretjina 
okvaro sluha tudi dejansko 
izmerjeno. Med najpogostejša 
vzroka za nastanek naglušno-
sti sodita hrup in staranje.

S podaljševanjem življenj-
ske dobe se je povečal tudi 
delež ljudi s starostno izgubo 
sluha (naglušnostjo). Po-
dobno kot s sluhom je tudi z 
očmi, ko na sredini našega 
življenja že večinoma potre-
bujemo vsaj očala za branje. 
Za dober vid poskrbimo, kaj 
pa za dober sluh?

boljše slišati ni več 
nemogoče
V povezavi s tehnološkim 
napredkom je sluh omogočen 
skoraj vsem, ki imajo okvaro 
tega čutila, saj so na voljo 
zelo zmogljivi slušni aparati. 
Večina naglušnih oseb si z 
uporabo slušnih aparatov 
močno izboljša svoje življenje 
in tudi življenje svojcev ter 
prijateljev. Uporaba slušnih 
aparatov je povezana z 

zmanjšanjem jeze, frustracij, 
paranoje in splošnim izbolj-
šanjem čustvene stabilnosti.

Za ugotovitev, kako je s 
stanjem našega sluha, je 
potrebno narediti meritev 
sluha z avdiometrom. Če se 
ugotovi trajna naglušnost, bo 
zdravnik specialist otorinola-
ringolog, v koliko so izpol-
njene medicinske indikacije, 
predlagal slušne aparate 
in do cenovnega standarda 
strošek plača zdravstvena 
zavarovalnica. 

Kje najhitreje opraviti me-
ritev sluha? Na meritev sluha 
lahko pridete v vam najbližji 
AUDIO BM slušni center. 
Brezplačno vam ga bo izmeril 
strokovno usposobljen slušni 
akustik. Če potrebujete slušni 
aparat, vam bo strokovno 
svetoval in slušne aparate 
tudi predstavil. V AUDIO BM 
zagotavljamo brezplačno 

testiranje in veliko izbiro 
slušnih aparatov. Za slušne 
aparate sprejemamo naročil-
nice iz vseh ORl ambulant. 
Za rezervacijo termina in 
dodatne informacije vas pro-
simo, da nas pokličete.
Franci Urankar, AUDIO BM 

sluh nas povezuje in osrečuje

Prvo razvito človeško čutilo je sluh. 
Že v materinem trebuhu slišimo na 
primer mamin utrip srca in pomirjujoč 
glas. Sluh je od začetka do konca 
življenja eden najpomembnejših poti 
do drugih ljudi. 
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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
 info@avelana.si
 www.avelana.si

Avelana d.o.o.
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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A dojenje zaradi številnih pre-
poznanih pozitivnih kratkoroč-
nih in dolgoročnih učinkov na 
zdravje otroka, matere in družin 
in zaradi skrbnejšega odnosa do 
okolja ostaja prva izbira načina 
hranjenja dojenčka.

Materino mleko je dragoceno 
za rast in razvoj otroka, doje-
nje pa je pomembno tudi za 
blagostanje planeta. Podpora 
dojenju je del prizadevanj za 
varovanje okolja. Človeško 
mleko je namenjeno otrokom in 
je po svoji sestavi prilagojeno 
posameznemu dojenčku in nje-
govim potrebam. Pridobivanje 
živalskega mleka ali surovin za 
izdelavo mlečnih nadomestkov 
iz rastlin in njihova predelava 
zahtevata številne postopke in 
procese, ki puščajo svoj »okolj-
ski odtis«. Proizvodnja mlečnih 
nadomestkov negativno vpliva 
na okolje in prispeva k podneb-
nim spremembam v vseh kora-
kih, od kmetijske pridelave in 
proizvodnje izdelka, pakiranja, 
distribucije do končne oblike 
hrane v otroški steklenički; ob 
tem so potrebni tudi proizvo-
dnja in distribucija stekleničk, 
cucljev in druge opreme ter 
energije in materialov za varno 
pripravo mlečnega nadomestka, 
npr. sterilizatorjev. Pretirana 
raba mlečnih nadomestkov je 
v nasprotju z naravnanostjo k 
varovanju okolja. Nasprotno pa 
dojenje ne zahteva drugih virov 
kot to, da mati zaužije dodatno 
hrano, in seveda njen čas oziro-
ma posvečanje dojenju.

podpirajmo dojenje
Dojenje se pogosto jemlje kot 
samoumevno žensko dejavnost. 
Od žensk se nemalokrat priča-
kuje, da bodo svoje dojenčke 
dojile ne glede na okoliščine in 
njihove osebne izbire. Pri tem pa 
se podcenjujejo številni dejavni-

ki, ki ženskam dojenje otežujejo, 
preprečujejo ali onemogočajo ali 
jih celo napotujejo k odločitvam, 
da ne bodo dojile ali da bodo 
dojile krajše obdobje, kot bi si 
želele.

Odgovorno ravnanje z viri 
pomeni tudi omogočanje in 
varovanje dobrih praks dojenja, 
kar je zavezujoča naloga celotne 
družbe. Skupne dolžnosti varo-
vanja okolja nikakor ne smemo 
prelagati na ramena mater. Kaj 
ženske potrebujejo za uresniče-
vanje odločitve, da bodo dojile? 
»Na ravni posameznice, ožjega 
in širšega okolja in družbe ter 
kulture obstajajo ovire dojenju, 
kot so na primer pomanjkljive ali 
napačne informacije, neznanje 
in pomanjkanje spretnosti, 
osebnostne lastnosti, kot sta 
sramežljivost ali pomanjkanje 
samozavesti, delovne in študij-
ske obveznosti, dolžnosti skrbi 
za druge, bližnje, časovne ovire, 
pomanjkanje podpore partnerja, 
družine, prijateljev, neustrezne 
prakse obporodne skrbi, ki ne 
podpirajo fizioloških procesov 
ali jih motijo z nepotrebnimi 
ukrepi in posegi, neustrezna 
pričakovanja, da bo dojenje 
»nevidna in zasebna dejavnost, 
ki ne sodi v javni prostor«, je 
povedala dr. Zalka Drglin z NIJZ 
in dodala, da je skoraj vse ovire 
možno preseči ali jih razgraditi.

v sloveniji si prizadevamo za: 
· dobre prakse dojenja, 
· varovanje pred promocijo 
mlečnih nadomestkov,
· prehranjevanje otrok s sveže 
pripravljeno pestro mešano 
lokalno pridelano hrano.

Zaradi kratkoročnih in dol-
goročnih pozitivnih učinkov na 
zdravje otrok in matere ter zaradi 
okoljskih prednosti v primerjavi 
z rabo mlečnih nadomestkov je 
dojenje koristno tudi za družbo.

prvih 6 mesecev naj se 
dojenček izključno doji

Dojenje je naraven način 
hranjenja dojenčka, materino 
mleko pa dojenčku do dopolnje-
nih šestih mesecev zagotavlja 
vse potrebno za rast in razvoj: 
energijo, hranila in tekočino.

Svetovna zdravstvena 
organizacija priporoča, naj se 
novorojenček pristavi k prsim 
v prvi uri po rojstvu in naj se 
izključno doji do dopolnjenega 
šestega meseca, dojenje naj mati 
nadaljuje do dveh let otrokove 
starosti ali dlje, dojenček pa naj 
po zaključku šestih mesecev 
svoje starosti dobiva hranilno 
primerno in varno dopolnilno 
mešano hrano. Odločitev, kdaj z 
dojenjem zaključiti, je odvisna 
od matere in otroka. Za navede-
ne dobre prakse dojenja matere 
potrebujejo kakovostne infor-
macije, praktično podporo in 
pomoč ter ustrezne pogoje.

Če  mati iz različnih razlogov 
ne more ali ne želi dojiti ali pa 
dojenje ni mogoče zaradi razlo-
gov pri otroku, bo pediater v 
porodnišnici ali otrokov izbrani 
pediater svetoval glede hra-
njenja dojenčka z industrijsko 
pripravljenim nadomestkom za 
materino mleko.

»Ugotavljamo, da večina mater 
v Sloveniji svojega novorojenč-
ka začne dojiti in da se več kot 
polovica dojenčkov hrani pri 
materinih prsih še po šestem 
mesecu starosti, kar sta razvese-
ljiva podatka,« je poudarila Vida 
Fajdiga Turk z NIJZ. 

dolgoročni učinki dojenja 
na zdravje:

- pri ženskah: znižuje tveganja 
za raka na prsih in jajčnikih, 
znižuje tveganje za povišan krv-
ni tlak; če si ženska želi dojiti, 
dojenje (s)teče brez večjih težav, 
to krepi njeno duševno zdravje;

- pri otrocih: pomaga pri 
obrambi pred okužbami, znižuje 
pojavnost hujših drisk, znižuje 
tveganja za bolezni dihal in vne-
tja srednjega ušesa, preprečuje 
karies, omogoča skladen telesni 
razvoj in razporeditev zobovja; s 
pomočjo tesnega telesnega stika 
in neposrednega očesnega stika 
prispeva k otrokovim občutkom 
varnosti in zaupanja, kar mu 
prinaša psihične in razvojne 
prednosti.

Kje najti sodobne in prever-
jene informacije o laktaciji in 
dojenju ter nasvete za prehod 
z dojenja oziroma hranjenja z 
nadomestki materinega mle-
ka na mešano prehrano?
Če pričakujete dojenčka ali če se 
vam je pravkar pridružil, vas va-
bimo, da si preberete gradiva o 
nosečnosti, porodu in dojenčku, 
o laktaciji in dojenju, o prehrani 
doječe matere in prehodu na me-
šano hrano na spletnem mestu 
www.zdaj.net. 
Nacionalni inštitut za 
javno zdravje
www.nijz.si  

Dojenje so v 20. stoletju opuščali 
zaradi različnih razlogov, med drugim 
tudi zato, ker se je začela industrijska 
proizvodnja nadomestkov materinega 
mleka, podprta z močno promocijo. 

dojenje je okoljsko 
zavedno delovanje
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Ugodni krediti in subvencije, 
tudi do 100 %, so na voljo 
tudi prejemnikom redne de-
narne pomoči ali varstvenega 
dodatka.

Preden se lotite menjave 
oken, izolacije strehe ali na-
kupa električnega avtomobi-
la, obiščite spletno mesto Eko 
sklada in preverite, za kaj vse 
lahko dobite ugoden kredit 
ali subvencijo. Kredit Eko 
sklada lahko – če ste seveda 
kreditno sposobni – dobite 
z obrestno mero 3-mesečni 
Euribor + 1,3-odstotne točke, 
dodatno pa računajte še na 
stroške:
· odobritev v višini 1,4 % od 
vrednosti najetega posojila 
oziroma najmanj 40,00 € in 
ne več kot 175,00 €,
· vodenje kredita enkrat 
letno: 30,00 € za kredite do 
višine največ 4.000,00 € 
in 40,00 € za kredite nad 
4.000,00 €,
· zavarovanje kredita z zava-
rovalno premijo, odvisna je 
od odplačilne dobe kredita in 
zavarovalne osnove, izraču-
nane po naslednji formuli: 
AN (anuiteta kredita) x n 
(število mesečnih anuitet). 
Zaračunana premija je zmno-
žek zavarovalne osnove in za-
varovalne premije, izražene v 
odstotku (premijski stavek), 
in sicer:
· 0,98 % za odplačilno dobo 
do 4 leta,

· 1,28 % za odplačilno dobo 
nad 4 do 9 let,
· 1,78 % za odplačilno dobo 
nad 9 do 15 let,
· 1,98 % za odplačilno dobo 
nad 15 do 20 let.
Najmanjši možen znesek 
kredita pri Eko skladu je 
1500 € . V nekaterih primerih 
lahko za isto naložbo dobite 
tako kredit kot subvenci-
jo. Predvsem subvencij ne 
spreglejte – povrnjenih lahko 
dobite kar nekaj sredstev 
(pri nakupu plinske peči do 
polovico zneska, pri izola-
ciji strehe in fasade do 20 % 
oziroma 12 € /m², za zunanje 
stavbno pohištvo prav tako 
do 20% oziroma do 150 €/m²). 
Prejemniki redne denarne 
socialne pomoči (zadnjih 
9 mesecev) ali varstvenega 
dodatka pa ste upravičeni do 
100 %, v nekaterih primerih 
tudi, če ste le najemniki in ne 
lastniki nepremičnin, kjer se 
bodo investicije izvajale.
Več koristnih nasvetov naj-
dete na www.vemvec.si in na 
www.zps.si. 
Zveza potrošnikov Slovenije 

V teh dneh marsikdo razmišlja o 
popravilih na domu, ki bi jih bilo 
smotrno izpeljati v prihodnjem letu, 
morda še pred zimo. A s sanacijami 
so povezani tudi (visoki) stroški. Če 
razmišljate o kreditu za financiranje 
obnovljivih virov energije, 
električnega avtomobila ali obnove 
doma, ne spreglejte ponudbe Eko 
sklada. 

z mislijo na okolje  
tudi pri najemu kredita
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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

  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

 040 435 247
 gamont@siol.net
 www.gamont.si

Dejan Gazvoda s.p.
Ratež 27
8321 Brusnice

∙ pločevinaste fasade in strehe
∙ izolacijske ravne strehe

∙ ostala krovska in kleparska dela
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V letu 2020 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.
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

PRIMERJAVA DELOVANJA AKTIVNIH SNOVI IN PREDNOSTI ALFAKLORALOZE 

	   ANTIKOAGULANT 
Rodenticid 2.generacije 

ALFAKLORALOZA 
Rodenticid 3. generacije 

UČ INEK 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 
KOLIČ INA ZAUŽ ITE 

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 

Tabela:	  primerjava	  aktivnih	  snovi	  za	  zatrtje	  20g	  miši	  

	  

	  

PRIMeRJAVA deLOVANJA AKTIVNIH SNOVI IN PRedNOSTI ALFAKLORALOze



9

 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

 030 777 315
 dimnikarstvo.doljak@gmail.com
 www.dimnikarstvo-doljak.si

Roman Doljak s.p.
Drganja sela 5
8351 Straža

• Čiščenje in pregled dimovodnih, kurilnih  
   in prezračevalnih naprav

• Ročno, strojno in kemično čiščenje

• Pregled dimnika s kamero

• Meritve dimnih emisij

ČISTA PeČ IN dIMNIK zA BRezSKRBNe TOPLe zIMSKe dNI

15 LeT
IzKuŠeNJ 
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Cilji javnega poziva so:
·  zmanjševanje energetske 
revščine v gospodinjstvih soci-
alno šibkih občanov,
·  povečanje energijsko učinko-
vitost stavb,
· izboljšanje socialni status in 
življenjske pogoje vseh članov 
gospodinjstva,
· prispevek k zmanjševanju 
onesnaženosti zraka in
·  ozaveščanje občanov o po-
menu učinkovite rabe energi-
je.

Nepovratna finančna spodbu-
da je lahko dodeljena za inve-
sticije v naslednje ukrepe:
· toplotna izolacija strehe  
in/ali stropa proti neogrevane-
mu prostoru,
· toplotna izolacija zunanjih 
sten,
· vgradnja energijsko učinkovi-
tih oken in/ali vhodnih vrat,
· zamenjava neučinkovitega 
sistema priprave tople vode z 
grelnikom vode s sprejemniki 
sončne energije,
· zamenjava neučinkovitega 
sistema priprave tople vode 
z grelnikom vode s toplotno 
črpalko,
·  vgradnja lokalnega prezra-
čevanja z vračanjem toplote 
odpadnega zraka.

Za posamezno vrsto ukrepa 
so predpisane tehnične zahte-
ve (debeline izolacije, toplotna 
prehodnost, energijska učin-
kovitost …), ki so navedene v 
samem razpisu.

Nepovratna finančna 
spodbuda je lahko dodeljena 
le za investicije v ukrepe, ki 
se bodo začele izvajati po 
podpisu pogodbe, katera se na 

podlagi izdane odločbe sklene 
med vlagateljem, izvajalcem 
posameznega ukrepa in Eko 
skladom, j.s.

Na javni poziv lahko kandi-
dira vsaka fizična oseba/vla-
gatelj, ki izpolnjuje naslednje 
pogoje:
· je polnoletni državljan RS 
(Republike Slovenije) s stalnim 
prebivališčem v RS;
· ima prijavljeno stalno 
prebivališče in dejansko živi 
na naslovu stavbe, kjer se bo 
investicija izvajala;
· je bil zadnjih 9 mesecev 
pred vložitvijo vloge ter je na 
dan vložitve vloge prejemnik 
denarne socialne pomoči ali 
varstvenega dodatka po pred-
pisih RS, ki urejajo socialne 
transfere;
· je vlagatelj sam ali skupaj 
z enim oz. več družinskih 
članov, ki so navedeni v Od-
ločbi Centra za socialno delo o 
priznanju pravice vlagatelja do 
denarne socialne pomoči ali 
varstvenega dodatka, lastnik 
ali solastnik vsaj do ½ eno- oz. 
dvostanovanjske stavbe ali 
etažni lastnik ali solastnik vsaj 
do ½ stanovanja v dvosta-
novanjski stavbi, kjer se bo 
izvedel projekt, oz. živi z njimi 
v skupnem gospodinjstvu.

Predmet nepovratne finanč-
ne spodbude je eno- ali dvo-
stanovanjska stavba oziroma 
stanovanje v dvostanovanjski 
stavbi, zgrajeni pred 31.12.1967, 
je legalna in se lahko upo-
rablja. Nepovratna finančna 
spodbuda je lahko dodeljena 
le za dele predmetne stavbe, 

katerih namembnost je stano-
vanjska.
Izpolnjevanje zgoraj navede-
nih pogojev  vlagatelj izkazuje 
z obveznimi prilogami, ki so 
navedene v pozivu.
Prijavni obrazec lahko vlaga-
telj brezplačno pridobi: 
· osebno na naslovu Eko sklad, 
j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 
ljubljana v času uradnih ur 
· osebno na vseh območnih 
enotah Centrov za socialno 
delo (CSD) v času uradnih ur 
· na podlagi poslanega zapro-
sila za obrazce na e-naslov 
zero500@ekosklad.si 

Vlagatelj se lahko prijavi na 
javni poziv od dneva objave v 
Uradnem listu Republike Slo-
venije do porabe sredstev, ven-
dar ne kasneje kot 31.12.2020.
Vloge, prispele na javni poziv, 
se bodo odpirale po vrstnem 
redu prispetja vlog.

Višina nepovratne finančne 
spodbude znaša 100 % upravi-
čenih stroškov projekta, ven-
dar ne več kot 9.620,00 EUR z 
DDV. Točna višina spodbude se 
določi s tripartitno pogodbo in 
sicer na podlagi predračuna za 
izbrani ukrep.

V izvajanje javnega poziva 
bodo vključeni tudi neodvi-
sni energetski svetovalci, ki 
delujejo v okviru energetske 
svetovalne mreže ENSVET pre-
ko naslednjih aktivnosti: 
· informiranje potencialnih 
vlagateljev o možnostih prijave 
na javni poziv, 

· svetovanje potencialnim 
vlagateljem pri izboru ukrepov 
učinkovite rabe energije, 
· pomoč vlagateljem pri prijavi 
na javni poziv.

V času izvajanja projektov, 
energetski svetovalci poleg 
predhodnih, vmesnih in konč-
nih ogledov po potrebi opravijo 
tudi kontrolne oglede z name-
nom zagotovitve namenske 
rabe sredstev oz. preveritve, 
da se projekti izvajajo skladno 
z zahtevami, ki so določene v 
javnem pozivu. 

Rok za zaključek projekta je  
6 mesecev od datuma sklenitve 
tripartitne pogodbe. 
Podlaga za predložitev zaklju-
čene dokumentacije je končno 
poročilo o izvedbi projekta s 
strani energetskega svetovalca, 
na  podlagi katerega Eko sklad 
pozove vlagatelja k predložitvi 
dokumentacije o zaključku iz-
vedbe posameznega ukrepa. 

 Eko sklad, j.s. ima pravico 
kadarkoli v obdobju od oddaje 
vloge do 5 let po izplačilu spod-
bude z ogledi, preverjanjem 
dokumentacije ali na drug 
način preveriti pravilnost in 
skladnost projekta.

Vse podrobnosti so navede-
ne v samem razpisu, dodatne 
informacije pa lahko dobite v 
svetovalnih pisarnah ENSVET 
in na Centrih za socialno 
delo.
Lucjan Batista, ENSVET  

subvencije socialno šibkim občanom  
za energetsko sanacijo stavb

Predmet javnega poziva (subvencij) 
ZERO 500 so nepovratne 
finančne spodbude socialno 
šibkim občanom, ki bivajo v 
gospodinjstvih z nizkimi prihodki, 
za investicije v ukrepe večje 
energetske učinkovitosti eno- ali 
dvostanovanjskih stavb.
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 040 782 605
 040 399 405
 info@bkm.si
 www.bkm.si

BKM Dušan Bezek s.p. 
Taborska ulica 11 
8333 Semič

Sestavite vrata po svoji meri 
s pomočjo konfiguratorja na

 www.bkm.si

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 €

 041 560 005
 info@jb-energija.si
 www.jb-energija.si

JB energija d.o.o
Kobile 2
8273 Leskovec pri Krškem

www.jb-energija.si 041 560 005

Skrbimo za vašo
sončno prihodnost
že 10 let
www.jb-energija.si 041 560 005

Skrbimo za vašo
sončno prihodnost
že 10 let

 07 393 14 00
 040 435 492
 infostp@iskra-pio.si
 www.pio-oknainvrata.si

Iskra PIO d.o.o.
Trubarjeva cesta 5 
8310 Šentjernej

Okna in vrata

Okna in vrata

proizvodnja in prodaja 
alu stavbnega pohištva 

vhodna vrata, okna, zimski vrtovi,  
pregradne stene, steklene fasade
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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

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
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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

 041 625 246
 rm@siol.net

R M d.o.o.
Vavta vas 17a
8351 Straža

poslovni prostori na lokaciji  
nekdanjega novolesa v najem

 možnost najema  
skladiščnega prostora na m2

 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
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Da bodo  rastline dobro uspe-
vale, priskrbimo za sajenje 
substrat iz kakovostnih šot, ki je 
dobro odceden, a ostaja vlažen.  
Plantella Ideal, Balkonia ali 
Premium zemlja za okrasne 
rastline bodo odlična izbira. Ker 
se rastline jeseni ne razraščajo 
veliko, ni potrebno imeti globo-
ke prsti. Že 15 do 20 cm prsti je 
dovolj za lepo rast, kar je le ne-
koliko globlje kot so bile rastline 
v lončkih pred presajanjem. Pri 
sajenju posodo v celoti zapolni-
mo, razen če sadimo mačehe, ki 
se bodo še razraščale. 
 
 
 
 

· Barvitost lahko dosežemo s 
kombinacijo  različnih barv, 
struktur in tekstur. Tako so 
hojhere različnih sort v zasa-
ditvi  kot pokrovne  rastline, 
nežne ozkolistne trave pa dajo 
volumen v višino. 

· Z dodajanjem cvetoče ciklame 
v zasaditev bo le-ta kraljica, 
ki bo pritegnila poglede, toda 
sosednje rastline, kot so rese, ji 
poudarijo lepoto. 

· Kombinacija res in hojher je 
ravno tako lahko atraktivna in 
barvita. V kolikor prostor ni v 
celoti zapolnjen z rastlinami, ga 
prekrijemo z mahom, drobno 
narezljanimi vejicami ali vulkan-
skim drobirjem. 
Plantellini strokovnjaki  

Jesenske zasaditve bodo najbolj 
prišle do izraza v posodah iz 
naravnih materialov,  kot so: glina, 
pletene košare iz šibja, cinkane 
košare s sivkasto patino, dajejo 
pridih domačega in naravnega. 
Tokrat bomo v stilu manj je več 
kombinirali le 3 rastline: rese, 
hojhere in ciklame. 

jesenska barvitost 
v posodah 

zasaditev grobne gredice:

1. Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' 
    – plazeča trdoleska
2. Ophiopogon planiscapus 'Niger' – trava kačja brada 
3. Ilex crenata – oblikovan kot bonsai in kot krogla 
    – japonska bodika
4. sezonska greda – v jesenski zasaditvi ciklame, 
    vresje, krizanteme in pisanolistni šaš

Verjetno se sprašujete, kako in kam posaditi rastline, 
da bo zasaditev trpežna in privlačna še v zimskih dneh? 
Z žametno črnino Plantella zemlje za grobove boste  
zadeli v polno, saj poudari lepoto zasaditve, ne pušča 
madežev na kamnu, s specialno sestavo pa spodbudi 
krepko rast in bujno cvetenje rastlin tja v zimo.
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Dolenjske Toplice so tako  
idealno izhodišče za nadalj-
nje sprehode, saj je v okolici 
označenih 18 pešpoti, za 
večino poti boste pričeli v 
centru kraja pred Kulturno-
-kongresnim centrom Dolenj-
ske Toplice, kjer se nahaja 
tudi Turistično informacijski 
center. Ena izmed njih je 
nedavno prenovljena arheolo-
ška pot Cvinger. 

Pot vas bo popeljala čez 
vse pomembnejše dele tega 
prazgodovinskega sredi-
šča. Izhodišča pešpoti so v 
Meniški vasi, na križišču v 
gozdu pri odcepu za Dolenje 
Polje in pri pokopališču. Pot 
je speljana po gozdnih stezah 
ter označena in opremljena 
s pojasnjevalnimi tablami 
na izhodiščih, pri gomilnem 
grobišču, na talilniškem 
območju, ob utrjeni dohodni 
poti, pri vhodih v gradišče ter 
v njegovi notranjosti. Pot na 
Cvinger (265 m), ki je dolga 
2,5 km, ni zahtevna, treba je 
le premagati višinsko razliko 
60 m. 

Gradišče na Cvingerju 
pri Dolenjskih Toplicah je 
nastalo v času pozne bronaste 
dobe na začetku 1. tisočletja 
pr. n. št.. Nato je bilo opušče-
no in je nekaj stoletij ostalo 
neposeljeno. Ponoven vzpon 
je doživelo v času starejše 
železne dobe, sredi 1. tisoč-
letja pr. n. št. To je čas, ki ga 
na Dolenjskem zaznamujejo 

z obzidji utrjena naselja, 
zemljene grobne gomile in 
številni izdelki iz železa. Prav 
železo, ki so ga pridobivali s 
taljenjem v okolici nabrane 
železove rude, je trgovsko po-
vezovalo takratne prebivalce 
Cvingerja z ljudstvi z območij 
severne Italije, Alp, Panonske 
nižine in Balkana. Dolenjska 
se je takrat prvič pomembneje 
dejavno vključila v evropsko 
prazgodovino in jo tudi sou-
stvarjala.

Gradišče je zraslo na vrhu 
kopastega griča Cvinger, ki se 
dviguje med dolinami Krke, 
Sušice in Radeščice. lokacija 
naselja je bila izbrana na 
zakraselem in danes pogoz-
denem hribu, s čimer so v 
obrambni sistem naselja 
vključili naravne danosti. 
Gradišče je bilo v starejši 
železni dobi gospodarsko 
in politično središče, ki je 
obvladovalo in nadziralo 
pomembno pot po dolini Krke 
ter prehod v Belo krajino. 
Naselje je po vsem obsegu 
obdajalo obzidje, ki je bilo v 
pozni bronasti dobi narejeno 
iz lesenega opaža z zemljenim 
polnilom. Uničeno je bilo v 
požaru, na kar nakazujejo 
ostanki prežgane zemlje in 
pooglenelih desk. 
www.visitdolenjska.eu 
Fotografije: Marko Pršina

Dolenjske Toplice so dobile svoje 
ime po izviru termalne vode, ki je 
kraju in okolici dal poseben pečat v 
razvoju. Danes  združujejo vrhunsko 
ponudbo zdraviliškega, wellness 
in kongresnega turizma, zanimivo 
kulturno dediščino in pestro 
ponudbo naravnih lepot, ki so prava 
atrakcija za pohodnike, kolesarje in 
avanturiste. 

prenovljena tematska arheološka pot  
cvinger v dolenjskih toplicah
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