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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 18. 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.

  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

                

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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Do konca letošnjega septem-
bra se je na slovenskih cestah 
pripetilo 11.672 evidentiranih 
prometnih nesreč, v katerih je 
življenje izgubilo 72 udeležen-
cev v prometu, 552 je bilo hudo 
in 4.087 lažje telesno poško-
dovanih. Posamezni vozniki 
hitrosti in načina vožnje žal še 
vedno ne prilagodijo sposob-
nostim za vožnjo, stanju ceste 
ter preglednosti na njej, gostoti 
in drugim značilnostim prome-
ta, vremenskim razmeram ter 
značilnostim vozila in tovora. 
Ne zavedajo se, da je dovolj 
zgolj trenutek nepazljivosti, ki 
jim lahko popolnoma spre-
meni življenje, in da je lahko 
usodna že najmanjša napa-
ka. Še posebej v jesenskih in 
zimskih mesecih, ko so dnevi 
krajši, ceste spolzke, mokre pa 
tudi poledenele, so razmere za 
vožnjo bolj tvegane. 

Obenem so zaradi trenutne 
vsesplošne situacije posame-
zniki lahko manj zbrani, opu-
ščajo nekatere previdnostne 
navade ali so ohlapnejši pri 
spoštovanju prometnih pred-
pisov. Zato Agencija za varnost 
prometa in Policija kontinuira-
no pozivata vse udeležence v 
prometu k najvišji meri previ-
dnosti in doslednemu spošto-
vanju prometnih predpisov 
in razmer na cesti. Nastanek 
prometnih nesreč je v kar 93 % 
moč pripisati človeškemu rav-
nanju, zato Agencija za varnost 
prometa in Policija vse ude-
ležence v prometu pozivata k 
odgovorni, preudarni in strpni 

udeležbi v prometu. Spoštova-
nje in solidarnost do izjemnih 
naporov zdravstvenih de-
lavcev izkazujmo z največjo 
mero odgovornosti v prometu. 
Posebna opozorila so name-
njena preprečevanju udeležbe 
v prometu pod vplivom alko-
hola. V času prve epidemije 
je bil zaznan trend povečanja 
števila alkoholiziranih pov-
zročiteljev prometnih nesreč. 
Med vsemi alkoholiziranimi 
povzročitelji prometnih nesreč 
do konca maja, ki so jim izme-
rili nad 2 promila alkohola v 
krvi, jih je bilo skoraj 70 % v 
času epidemije.
 
varnost voznikov  
motornih vozil
Vozniki motornih vozil naj 
poskrbijo za dosledno pripe-
njanje z varnostnim pasom, 
med vožnjo naj ne uporabljajo 
mobilnega telefona, vozijo 
naj zmerno, poskrbijo naj za 
ustrezno varnostno razdaljo, 
za volan pa naj vselej sedejo 
trezni. Vožnja jeseni je speci-
fična. Razmere na cestah so 
nepredvidljive, med vremen-
skimi pojavi prevladujejo 
megla, nalivi, dež s snegom. 
Preden se vozniki odpravijo na 
pot, naj preverijo informacije o 
stanju na cestah, v času, ko je 
razglašena epidemija, naj spo-
štujejo tudi veljavne določbe 
odlokov. Krajši dnevi prinašajo 
za voznike različne pasti. Izo-
gnejo sem jim lahko z največjo 
možno mero previdnosti ter 
pravočasno pripravo vozila na 

jesenske in zimske razmere in z 
ustrezno menjavo pnevmatik.

varnost motoristov
Sicer so v prihajajočih mese-
cih na naših cestah le redki 
motoristi in mopedisti, a jih ob 
lepem vremenu, suhih cestah 
in milejših zimah lahko priča-
kujemo tudi jeseni in pozimi, 
sploh v priobalnem pasu. Če že 
morajo na pot, naj motoristi in 
mopedisti obvezno uporabljajo 
zaščitno opremo in čelado, hi-
trost vožnje morajo prilagoditi 
razmeram na cesti in dosledno 
upoštevati omejitve hitrosti. 
Pri tem naj nosijo svetla, od-
sevna oblačila in imajo vedno 
prižgane luči. Posebna previ-
dnost je nujna tudi zato, ker je 
asfaltna površina hladna in ne 
omogoča optimalne oprijemlji-
vosti pnevmatik z voziščem. 

varnost kolesarjev
Tudi kolesarji naj ob nujni poti 
poskrbijo, da je kolo brezhib-
no pripravljeno. Preverijo naj 
delovanje zavor, sprednje in 
zadnje luči ter zvonca, ustre-
zno naj napolnijo pnevmatike 
in poskrbijo, da so odsevniki 
ustrezno nameščeni. Upora-
bljajo naj kolesarsko zaščitno 
čelado, ki pomembno prispeva 
k večji varnosti, saj zmanjšuje 
težo posledic in poškodb glave 
od 40 % do kar 70 %. Kolesarji 
naj nosijo svetla, odsevna 
oblačila, med kolesarjenjem 
pa naj nikdar ne uporabljajo 
mobilnega telefona ali slušalk. 
Dosledno naj spoštujejo vsa 

prometna pravila in razmere 
na cesti ter se ne izpostavljajo 
tvegani vožnji.

varnost pešcev
Največ nesreč z udeležbo 
pešcev se zgodi v jesenskih in 
zimskih mesecih, ko so dnevi 
krajši, vidljivost slabša, ceste in 
pločniki pa spolzki. Pešci naj 
poskrbijo za dobro vidnost z 
odsevnimi telesi in površinami 
(kresničke, odsevni trakovi, po-
vršine na oblačilih in obutvi), 
saj aktivna raba odsevnih teles 
pešcu v temi in mraku lahko 
reši življenje. Uporabljajo naj 
prometne površine, namenjene 
pešcem, vedno naj se prepriča-
jo o varnem prečkanju ceste in 
se zavedajo, da imajo najkrajšo 
zavorno pot. Med hojo naj ne 
uporabljajo mobilnih telefo-
nov, ki odvračajo pozornost 
od dogajanja v prometu. Več 
različnih tujih raziskav kaže, 
da se reakcije pešca ob uporabi 
mobilnih telefonov zmanjšajo 
celo do 60 %. 
Neodgovorno izpostavljanje 
sebe in drugih tveganjem za 
najhujše posledice ne sodi v 
promet. Ravnajmo odgovorno 
in spoštljivo, naj bodo ceste 
prostor solidarnosti in ne obje-
stnega ravnanja. 
Javna agencija RS   
za varnost prometa
www.avp-rs.si   

Bodimo odgovorni tudi na cestah in 
izkažimo solidarnost do zdravstvenih 
delavcev. Slovenija se sooča z drugo 
razglašeno epidemijo, smo v obdobju, 
ko je sprejeta vrsta ukrepov za njeno 
zajezitev. Agencija za varnost prometa 
na vse udeležence v prometu naslavlja 
vrsto opozoril, nasvetov in priporočil 
za varno udeležbo na naših cestah.

koronavirus spreminja naša življenja, 
a prometna pravila ostajajo enaka
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Mara Rupena (rojena leta 1918 
v Mirni Peči) je bila delegatka 1. 
kongresa Slovenske protifašistič-
ne ženske zveze in na kongresu 
izvoljena prva sekretarka te orga-
nizacije ter aktivistka za izbolj-
šanje položaja kmečkih žensk 
in razvoj slovenskega podeželja, 
posebej manj razvitih območij 
Dolenjske.

Dolžina poti: odsek od Dolenj-
skih Toplic do Dobrniča je dolg  
21 km in zahteva 7 ur zmerne 
hoje, krak od Žužemberka do 
Dobrniča pa 12 km in zahteva 
4 ure hoje. Celotna trasa od 
Dolenjskih Toplic preko Dobrniča 
do Žužemberka ali obratno torej 
zahteva od popotnika celodnev-
no popotovanje.

Pot je označena z rdeče-rume-
nimi markacijami. Nadihajte se 
svežega zraka in se naužijte lepot 
dolenjskega kraškega sveta, pri 
čemer ne spreglejte vasic in, če 
le utegnete, spregovorite tudi s 
prijaznimi domačini.

Pot Mare Rupena se prične 
v Dolenjskih Toplicah, ki so 
znane predvsem po termalnem 
zdravilišču, ki se omenja že v 13. 
stoletju. Staro jedro naselja je ob 
barokizirani cerkvi sv. Ane iz leta 
1648. Na južni strani cerkve je 
ostanek nekdanjega taborskega 
obzidja s strelnimi linami, na 
bližnjem hribu Cvinger pa je bila 
prazgodovinska naselbina. 

Pot nas potem popelje nad 
Sotesko, krajem z ostanki 

nekdanjega mogočnega gradu, 
in se preko Ajdovske planote 
spusti v Globodolsko dolino, ki 
je edino kraško polje v Sloveniji, 
ki leži v smeri sever-jug. Dolgo je 
skoraj 4 km in široko do 750 m. V 
spokojni dolini, ki je obkrožena z 
gozdom, so locirana tri nase-
lja: Gorenji, Srednji in Dolenji 
Globodol. V Dolenjem Globodolu 
stoji cerkev sv. Marije Magdale-
ne. Gorenji Globodol je izredno 
zanimiv zaradi svoje ohranjene 
arhitekture in značilne postavitve 
domačij ob cesti. Pot se nadaljuje 
do vinorodnih goric v Šmavru, 
kjer med številnimi zidanicami 
izstopata cerkvici sv. Ane in sv. 
Mavricija, mimo katerih vas pot 
tudi popelje. Preko Svetinj in 
Šahovca se nato spustite v Dobr-
niško kotlino. 

To je izrazito kmetijsko ob-
močje, v kraju samem pa stoji 
tudi mogočna baročna cerkev 
sv. Jurija iz leta 1777, v kateri 
sta bila krščena kar dva škofa: 
misijonarski škof med ameri-
škimi Indijanci Friderik Irenej 
Baraga, razglašen za svetnika, ter 
nekdanji ljubljanski nadškof dr. 
Alojzij Šuštar. 

V okolici Dobrniča je še nekaj 
mojstrov domačih obrti. Eden 
takšnih je pletarski mojster Franc 
Koželj, ki svoje spretnosti in 
izdelke pokaže in tudi prodaja na 
številnih prireditvah in sejmih v 
domačem in širšem slovenskem 
prostoru.  

V Dobrniču se Pot Mare Rupe-
na sreča z Baragovo pohodno 
potjo, nato pa se nadaljuje preko 
vinskih goric in gozdov Lisca ter 
vasice Reber mimo spomenika 
padlim borcem NOV na Cviblju 
do trga v Žužemberku. Tu si lah-
ko ogledate obnavljajoči se grad, 
ki se omenja že leta 1246. Najprej 
je bil v lasti Habsburžanov, nato 
pa grofov Turjaških. Litoželezni 
vodnjak na trgu je izdelek nekda-
nje znamenite livarne na Dvoru. 

Na vzpetini nad krajem stoji tudi 
na novo pozidana cerkev sv. 
Mohorja in Fortunata, ki je bila 
v ruševinah dolga leta po II. sve-
tovni vojni. Lahko se sprehodite 
tudi ob reki Krki in si ogledate 
številne lehnjakove slapove.
Kulturno društvo Dobrnič  
in VisitDolenjska 
Fotografije: Jošt Gantar

Pot Mare Rupena – odsek Evropske 
pešpoti E7 – vas vodi preko 
gozdov, travnikov, rodovitnih polj 
in vinogradov ter vasi razgibane 
dolenjske pokrajine. Vse to 
predstavlja bogastvo naše naravne in 
kulturne dediščine in je delo narave 
ali pridnih človeških rok. Varujmo in 
ohranjajmo to bogastvo, da ga bodo 
lahko občudovali tudi tisti, ki pridejo 
za nami.

pot mare rupena
– odcep evropske pešpoti e7
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 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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pogoji sajenja
Česen sadimo jeseni 
(po 15. oktobru) ali zelo 
zgodaj spomladi (februar, 
marec), tako da v kratkih 
dneh odžene liste, ko se 
začnejo dnevi daljšati, pa 
se oblikujejo stroki. Rasti 
začne že pri 3 °C, zato ga je 
možno jeseni saditi, dokler ne 
zmrzuje.
Najbolj mu godijo dobro 
odcedna glinasto-peščena tla, 
na težjih tleh pa je zanj bolje 
narediti okoli 15 centimetrov 
dvignjene grede. Kot vse 
čebulnice ima tudi česen rad 
tla, ki so dobro založena z or-
ganskimi snovmi. V nasprotju 
s splošnim prepričanjem, da 
ima česen skromne potrebe 
po vodi, moramo za enako-
merno vlažnost tal poskrbeti 
predvsem ob saditvi, sicer 
bomo dobili maloštevilne 
stroke skromne teže. 

priprava tal
Dobro pripravljena tla so 
nujen predpogoj za pridelavo 
česna. Zato jih priporočamo 
skrbno prekopati (lopata, 
prekopalnik) ali obdelati z 
oranjem. To opravimo vsaj  
10–14 dni pred sajenjem. 
Hkrati z obdelavo tal opravi-
mo tudi osnovno gnojenje. 
Česen sicer velja za nezahtev-
no vrsto zelenjave po hrani-
lih, a kljub vsemu potrebuje 
hrano, in sicer za 100 m² 
česna potrebujemo 0,75 kg N, 
0,90 kg P2O5 in 1,5 kg K2O. 

pri gnojilih previdno
Obilnejšega gnojenja pred-
vsem s svežimi organskimi 
gnojili tik pred sajenjem ne 
prenese, sicer se otepamo bo-
lezni in škodljivcev. Zato mu 
osnovna hranila lahko damo 
v obliki peletiranih organskih 
gnojil, kot sta preverjeno 
dobra 100% organsko gnojilo 
Plantella Organik, kjer zgoraj 
navedene potrebe pokrijemo s 
15 do 20 kg  Plantella Organi-
ka.  Zavedati se moramo, da 
česen ne mara prekisle zemlje 
– lahko se zgodi, da rastlinice 
na njej sploh ne bodo vzni-
knile. Tej težavi se je mogoče 
postaviti po robu s sredstvom 
za odpravljanje kislosti tal 
– Plantella Kalcivit, ki ga 
dodamo še pred sajenjem.
Obe gnojili uporabimo lahko 
ob osnovni pripravi tal, ko 
ju pomešamo z zemljo ali pa 
gnojilo potresemo po gredici 
tik pred dežjem, da se primer-
no raztopi. Za manjše gredice 
uporabimo organsko gnoji-
lo Bio Plantella Nutrivit za 
listnato zelenjavo z dodanim 
naravnim kalijem. 

kako sadimo
Stroke ločimo od glavic šele 
tik pred sajenjem. Ob saditvi 
v tleh naredimo jamico, če je 
zemlja rahla, pa stroke samo 
potisnemo v zemljo 2–3 cm 
globoko in dobrih 10 cm nara-
zen. Paziti moramo še, da so 
stroki obrnjeni s priostrenim 
koncem navzgor.
Jeseni posajen česen (na 
primer Ptujski jesenski ali 

Jesenski Anka) bo praviloma 
večji, ostrejšega okusa in lažje 
se bo lupil od tistega, ki ga 
posadimo zgodaj spomladi 
(na primer Ptujski spomla-
danski). 
 
kolobar in oskrba
Želeni predhodni posevki pri 
česnu so kumare, rdeča pesa, 
paradižnik, korenček in ja-
gode, odsvetuje pa se sajenje 
česna po fižolu, grahu, kapu-
snicah in seveda čebulnicah. 
Na isto mesto česna tudi naj 
ne bi posadili prej kot v štirih 
letih. Ker česen zapusti gredo 
že poleti, so njegovi dobrodo-
šli nasledniki endivija, repa, 
koleraba, solata ali motovilec.
S česnom, medtem ko raste, 
nimamo veliko dela. Pred-
vsem moramo skrbeti, da 
gredo redno plevemo, najbo-
lje ročno, da ne poškodujemo 
glavic. Ob skromnejši rasti si 
pri oskrbi lahko pomagamo z 
naravnim vitaminskim kom-
pleksom Bio Plantella Vita 

(30 ml v 2 do 5 l vode/10 m² 
pri zalivanju ali 30 ml v 5 do 
10 l vode/100 m² pri škroplje-
nju po listih).
Čeprav je česen odporen 
proti boleznim, pa ga v letih 
obilnih padavin, kot je bilo 
letošnje, rada napade rja. 
Te glivične bolezni najlažje 
preprečimo, če rastline po 
vsakem večjem deževju po-
škropimo z naravnim priprav-
kom iz njivske preslice Bio 
Plantella Natur.
Plantellini strokovnjaki  
                  

V Sloveniji imamo večstoletno 
tradicijo pridelave česna (Allium 
sativum L.). To potrjujeta tudi dve 
priznani sorti česna kot avtohtoni 
sorti. Že od nekdaj smo ga Slovenci 
sadili in to nadaljujemo še danes, ko 
česen ponovno pridobiva ugled tako 
med pridelovalci kot potrošniki. 

česen sadimo pozno jeseni

Brezplačni nasveti  strokovnjakov agronomov:
080 81 22 in www.klubgaia.com

Naj vrtnarjenje postane vaš 
najljubši hobi.

Naročite se na priljubljeno 
revijo za vrtnarje!
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 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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RM d.o.o., POSLOVNI CENTER NOVOLES

SHRAM.

POSLOVNI PROSTOR

POSLOVNI PROSTOR

A 
B
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Č

D

F G

J K

E
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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

Aljoša Kren s.p.
Na tratah 14
8000 Novo mesto

 041 230 384
 akmontnm@gmail.com

slikopleskarstvo
keramičarstvo

 031 542 624
 info@mbgrad.si
 www.mbgrad.si

MBGRAD
Boštjan Majerle s.p.
Vodnikova ulica 6
8340 Črnomelj

• gradnja stanovanskih hiš 
   in ostalih objektov

• ureditev okolice
• sanacijska dela

• vzdrževalna dela

gradbeništvo  |  inženiring  |  nadzor

kvalitetno in strokovno od prve 
lopate do ključa

 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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Novejša kvalitetna gradnja,  
pravilna vgradnja stavbnega 
pohištva in kvalitetno izve-
dena izolacija ovoja stavbe so 
ta netesna mesta odpravila in 
hišo »zatesnila«. Zato pa mo-
ramo za ohranjanje kvalitete 
bivanja bivalne prostore nujno 
ustrezno prezračevati.

Paroprepustnost oziroma 
koeficient difuzijskega upora 
»µ« pove, za koliko je odpor pri 
prehodu vodne pare pri dolo-
čenem materialu večji kot pri 
zraku, ki ima vrednost μ = 1. 
Nižja kot je vrednost μ, boljša 
je paroprepustnost materiala. 
Paroprepustnost polistirena 
(stiropor μ = 25-40) je izboljša-
na s perforacijo toplotno-izola-
cijske plošče po njeni debelini. 
Z izbiro premera luknjic in nji-
hovo gostoto na enote površine 
je dosežena odlična paropre-
pustnost (μ = 10–15). V praksi 
je morda paroprepustnost 
nekoliko nižja, ker se določena 
površina toplotno-izolacijskih 
plošč oziroma luknjic v njej 
pokrije z lepilom. 

Ko koeficient difuzijskega 
upora pomnožimo z debe-
lino materiala, dobimo »Sd 
vrednost«, ki pomeni zapor-
no vrednost za vodno paro, 
enakovredno debelino zračne 
plasti (v metrih). Primer: Sd 
vrednost 5 neke folije pomeni 
prepustnost te folije za vodno 
paro, enakovredno propustno-
sti 5 m zračne plasti. Paropre-
pustni sloji imajo Sd manjši od 
0,05 m, parne ovire imajo Sd 
od 0,05 m do 10 m, parne zapo-

re pa imajo zaporno vrednost 
večjo od 10.

Vlagi, ki se ustvarja v pro-
storu, moramo omogočiti, da 
se odvaja v okolico (difuzijsko 
odprta fasada). To dosežemo s 
tem, da so gradbeni materiali, 
ki si sledijo od znotraj navzven 
z  enako ali boljšo difuzijsko 
prehodnostjo. Tako vlaga, ki 
potuje s toploto, ne zaostaja v 
posameznih slojih fasadnega 
sistema. V kolikor je material, 
ki predstavlja parno oviro, na 
zunanji strani, se nam vlaga v 
obliki kondenza nabira na tem 
sloju in vlaži izolacijo, le ta pa 
navlažena ne »opravlja« svoje 
funkcije. Težav ne bo, če bodo 
lahke konstrukcije na notranji 
strani opremljene s parno ovi-
ro, ki ima 7-krat večjo vrednost 
»Sd« kot zunanji paroprepustni 
sloj. Če je to razmerje manjše, 
je v steni možna kondenzacija. 
Zato je najbolje, da difuzijo 
preverimo z izračunom, ki 
mora biti izveden v skladu z ve-
ljavnim standardom SIST 1025. 
Skoraj za vse fasadne sisteme 
velja, da pride na mejni povr-
šini med določeno gradbeno 
podlago (opeka, plinobeton) in 
toplotno izolacijo v zimskem 
času do kondenzacije vodne 
pare (pojav kondenzata), ki pa 
se v letnem obdobju izsuši. 

Fasadni tankoslojni siste-
mi z vgrajenimi ploščami iz 
ekspandiranega polistirena 
v kombinaciji z akrilnimi in 
silikonskimi zaključnimi ometi 
so za paro manj prepustni kot 

sistemi s ploščami iz mineral-
nih vlaken. 

Paroprepustni sistemi so pri-
merni za novogradnje in tudi 
pri kasnejši vgradnji toplotne 
izolacije. Objekt se lahko izsu-
šuje tudi po končani gradnji in 
že dokončanih tlakih, ometih 
in fasadi. Sistem ustreza vse 
strožjim standardom s podro-
čja toplotne zaščite in okolje-
varstvenim zahtevam.

Ali lahko iz notranjih pro-
storov odvajamo odvečno 
vlago skozi ovoj zgradbe brez 
prezračevanja oz. kako je  
z »dihanjem« hiše?
Štiričlanska družina s tuši-
ranjem, kopanjem, pranjem, 
likanjem, kuhanjem in zno-
jenjem dnevno upari 10 do 15 
litrov vode. To količino vlage 
je teoretično in praktično ne-
mogoče vsak dan odvesti skozi 
zidove, tudi če so stene gole. 
Stene brez ometov in fasade 

odvedejo 3–4 % vode, izolirane 
s stiroporom, odvedejo 1–2 % 
vode, izolirane z mineralno 
izolacijo pa 2–3 %. Zato je 
dodatno naravno, prisilno ali 
kombinirano prezračevanje 
nujno, saj z njim odvedemo 
nad 95 % »proizvedene« vodne 
pare v prostoru.

Paroprepustnost celotnega 
konstrukcijskega sklopa je še 
kako odvisna od paroprepu-
stnosti ostalih materialov, to 
posebej velja za osnovne in 
zaključne fasadne omete, ki 
morajo imeti dve večinoma 
nasprotujoči si lastnosti: dobro 
paroprepustnost ob hkratni 
visoki vodoodbojnosti.
Lucjan Batista, ENSVET  

paroprepustnost  
fasadnih sistemov

V svetovalno pisarno ljudje večkrat 
pridejo z vprašanjem, ali bo stena 
hiše še »dihala«, če jo obložimo z 
izolacijo. Starejše neizolirane hiše 
z vgrajenim starejšim stavbnim 
pohištvom niso »dihale«, ampak 
»puščale«. Skozi netesna mesta je 
bila hiša »prezračevana«, če smo 
odpirali okna ali ne. 
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Prekinitev trenda naraščanja 
novih primerov raka debele-
ga črevesa in danke ter celo 
manj novih rakov med vsemi 
prebivalci Slovenije, ne le 
med udeleženci presejanja, 
ki vključuje moške in ženske 
med 50. in 74. letom starosti, 
je ključni cilj presejalnega 
programa. 

Rak je v Sloveniji resen 
javnozdravstveni, socialni in 
ekonomski problem. Podatki 
kažejo, da je v Sloveniji rak 
debelega črevesa in danke 
med 5 najpogostejšimi raki 
pri obeh spolih skupaj. Za 
rakom debelega črevesa in 
danke povprečno vsako leto 
zboli več kot 1300 ljudi. S 
Programom Svit zmanjšuje-
mo število na novo zbolelih 
ljudi, saj lahko z odkritjem 
in odstranitvijo predrakavih 
sprememb preprečimo razvoj 
raka na debelem črevesu in 
danki. Opuščanje udeležbe 
v Programu Svit ima lahko 
resne posledice za zdravje.

V Program Svit se odzovi-
te redno, vsaki dve leti oz. 
vsakič, ko prejmete vabilo v 
presejalni program.

Rak na debelem črevesu 
in danki se v telesu razvija 
več let, preden se pojavijo 
prvi simptomi. Mnogokrat je 
takrat, ko simptome opazimo 
in pomislimo, da z našim 
zdravjem morda nekaj ni 
v redu, že pozno, zato je 
pomembno, da ukrepamo 

prej. Prav tako morebitne 
spremembe na steni črevesa 
ne krvavijo nujno pri vsakem 
odvajanju. Lahko se zgodi, 
da ravno v času, ko smo 
delali test, spremembe niso 
krvavele, torej krvavitve 
nismo mogli zaznati, kljub 
temu pa je možno, da se je 
v našem telesu bolezen že 
začela razvijati. Če pa se v 
program odzovemo redno 
vsaki dve leti, morebitno bo-
lezen pravočasno zaznamo 
in jo uspešno odstranimo.

delovanje programa  
svit v času razglašene 
epidemije 
Program Svit kljub spremi-
njajoči se epidemiološki situ-
aciji zaradi covid-19 še naprej 
deluje. Dr. Dominika Novak 
Mlakar, vodja Programa Svit, 
je ob tem povedala: »Sode-
lovanje v Programu Svit je 
varno za vse, ki so v njego-
vo izvajanje vključeni. Pri 
vabljenju in oddaji vzorcev 
blata posamezniki nimajo 
stika z drugimi osebami. Če 
je oseba nato vabljena na 
kolonoskopijo, se pregleda 
lahko udeleži zgolj, če nima 
povišane temperature ali 
znakov okužbe zgornjih 
dihal. Pri pregledu uporablja 
zaščitno masko, zdravnik in 
ostalo medicinsko osebje pa 
vso potrebno osebno varo-
valno opremo. Program Svit 
se je v preteklosti izkazal 

kot uspešen program in 
prepričana sem, da bo tudi 
v prihodnje imel pomembno 
vlogo pri varovanju zdravja 
prebivalcev Slovenije.« 

Z udeležbo v Programu 
Svit naredimo veliko za svoje 
zdravje in kakovost življenja, 
obenem pa pripomoremo k 
vzdržnosti in izboljšanju na-
šega zdravstvenega sistema. 
Zato vse, ki prejmete vabilo v 
program, močno spodbujajo, 
da se nanj tudi odzovete.

Obvestila o vseh morebitnih 
spremembah delovanja 
Programa Svit bodo sproti 
objavljena na spletni strani 
www.program-svit.si. 
Nacionalni inštitut za 
javno zdravje
www.nijz.si  

Od leta 2011 v Registru raka za 
Slovenijo beležijo občuten padec 
novih primerov raka debelega črevesa 
in danke. Med vsemi novo odkritimi 
raki v Sloveniji se je med letoma 
2007 in 2017 rak debelega črevesa 
in danke po pogostosti pomaknil z 
2. na 5. mesto, k čemur pomembno 
prispeva odstranjevanje predrakavih 
sprememb v Programu Svit. 

udeležba v programu svit 
lahko reši življenje
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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 

Zakaj je kakovost baterije 
pomembna?
Slušni aparati so v seda-
njem času mnogo več kot 
ojačevalniki zvoka, saj so v 
njih vgrajeni zelo zmogljivi 
računalniki za natančno 
obdelavo zvoka. Poleg tega se 
mnogi slušni aparati zmo-
rejo medsebojno brezžično 
povezovati ali pa se povežejo 
z drugimi zvočnimi viri, kot 
je na primer televizija ali te-
lefon. Da vse deluje kot mora 
in čim dlje, je potrebno imeti 
kakovosten vir energije.

Koliko različnih tipov 
baterij za slušne aparate 
obstaja?
Na srečo samo štirje. Vsak tip 
je označen s številko in bar-
vo, kot je razvidno na sliki.

Zakaj imajo baterije nalep-
ko?
Baterije potrebujejo zrak, da 
se v njih aktivira energija. Za-
ščitna nalepka zapira luknji-
co za zrak na bateriji. Ko se 
nalepko odstrani, traja okoli 
eno minute, da se baterija 
aktivira. Prosimo, ne odstra-
nite nalepke, dokler baterije 
ne potrebujete, ampak jo 
odstranite tik pred uporabo. 
Če nalepko zalepite nazaj, s 
tem ne boste podaljšali časa 
delovanja baterije.

Kako shranjevati baterije?
Shranjujte jih v temperatur-
nem območju med 20 in 25°C. 
Vročina lahko skrajša čas 
delovanja baterije. Vlažno 
okolje, kot je na primer v 
hladilniku, ni primerno za 
shranjevanje.

Kako dolgo bo baterija 
delovala?
Čas delovanja baterije za 
slušni aparat je odvisen od 
mnogih dejavnikov, kot so: 
število ur uporabe na dan, 
vrsta in stopnja naglušnosti, 
zvočno okolje, temperatura 
in vlažnost, model slušnega 
aparata, vključene funkcije 
v slušnem aparatu, uporaba 
brezžičnih povezav, kvaliteta 
uporabljenih baterij. Delova-
nje baterije je lahko od nekaj 
dni do meseca dni.

Kam z izrabljenimi bateri-
jami?
Kot vse druge baterije tudi 
baterij za slušne aparate ne 
smete odlagati med gospo-
dinjske odpadke. Prosimo, 
zavrzite jih na ekološko 
odgovoren način – oddajte jih 
na ustreznem zbirnem mestu. 
Z veseljem jih sprejmemo tudi 
v AUDIO BM slušnih centrih, 
kjer poskrbimo za predajo 
zbirnim centrom.

Nakup baterij preko spleta 
– da ali ne?
DA, vendar bodite pri ta-
kšnem nakupu previdni. 
Predvsem bodite pozorni, da 
izberete baterije, ki so pre-
verjene kakovosti in z dolgim 
rokom trajanja. Primerjajte 
cene in ob tem bodite pozor-
ni tudi na morebitne skrite 
stroške (pakiranje, pošiljanje, 
odkup …).

V AUDIO BM spletni trgo-
vini (audiobm.si/trgovina) je 
nakup najugodnejši, saj poleg 
nizkih rednih cen dodatno 
nudimo tudi izjemno velike 
količinske popuste. Zago-
tavljamo pa le preverjene 
blagovne znamke baterij za 

slušne aparate. Prav tako 
ne spreglejte, da ne zaraču-
navamo nobenih dodatnih 
stroškov – plačate le naroče-
ne izdelke, ki vam jih v nekaj 
dneh na vaš naslov dostavi 
Pošta Slovenije. Vse baterije 

iz naše ponudbe so primer-
ne za vse blagovne znamke 
slušnih aparatov, ne glede na 
to, kje ste jih kupili.
Franci Urankar, AUDIO BM 

vse, kar morate vedeti 
o baterijah za slušne aparate

Kakovostna baterija je za brezhibno 
delovanje slušnih aparatov zelo 
pomembna. Prav tako je pomembna 
cena. V članku preberite informacije, 
ki vam bodo koristile pri kupovanju 
baterij za slušne aparate.
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kaj so benigne kožne 
spremembe in zakaj 
nastanejo?
Benigne kožne spremembe so 
povsem nenevarne spremembe, 
ki se na koži pojavijo z leti pod 
vplivom intenzivnega izpo-
stavljanja sončnim žarkom, 
hormonskih sprememb, zaradi 
dednih in drugih vzrokov. Kljub 
temu, da niso nevarne, lahko 
rastejo in nas estetsko motijo. 
Najpogostejše benigne kožne 
spremembe so:
· pigmentne lise (solarni lenti-
go, melazma),
· fibromi (pecljati izrastki),
· senilni angiomi (benigni žilni 
tumorji),
· seboroične keratoze (starostne 
bradavice),
· ksantelazme (maščobne oblo-
ge okoli oči),
· virusne bradavice,
· milije.

kako jih lahko 
odstranimo?
Nastanek benignih tvorb lahko 
delno preprečimo z vsako-
dnevno zaščito pred UV žarki 
(sončna krema, pokrivala …). 
Dokončna terapija pa je njihova 
odstranitev. Spremembe se 
lahko odstranjuje z izrezova-
njem, zamrzovanjem s tekočim 
dušikom, radiofrekvenčno ali 
lasersko. Sodobna in estetsko 

najbolj dovršena metoda je 
laserska odstranitev, saj na koži 
ne pušča brazgotin.

kako potekata pregled in 
laserska odstranitev?
Vsako kožno spremembo, ki jo 
želite odstraniti, pri nas sprva 
pregleda zdravnik. V kolikor 
ocenimo, da sprememba ni ne-
varna in je primerna za lasersko 
odstranitev, vam jo lahko takoj 
tudi odstranimo. Odstranitev 
manjših sprememb z laserjem 
načeloma ni boleča, večje spre-
membe pa odstranimo v lokalni 
anesteziji. Poseg traja nekaj 
minut. Histološka preiskava 
tipičnih benignih kožnih spre-
memb ni potrebna, lahko pa jih 
pošljemo, če to izrecno želite.

kaj pa po posegu?
Po posegu se lahko takoj vrnete 
k vsakdanjim opravilom. Do 
končne zacelitve traja od nekaj 
dni do nekaj tednov, odvisno od 
velikosti in narave same spre-
membe. Estetski rezultati so 
zelo dobri. Redko se na mestu 
odstranitve pojavi bolj ali manj 
pigmentirana sled, ki običajno 
v nekaj mesecih izzveni. Mesto 
posega je potrebno še nekaj 
tednov izogibati neposrednim 
sončnim žarkom ali uporabljati 
ustrezno zaščito.
Kirurški center Avelana 

laserska odstranitev benignih 
(nenevarnih) kožnih sprememb

Z leti se na koži prav vsakega 
izmed nas pričnejo pojavljati 
številne tvorbe. Kljub temu, da ne 
gre vedno za nevarne spremembe, 
nas lahko estetsko motijo. Pogosto 
se tudi zatikajo pri oblačenju, 
nošenju verižic, spodnjega perila 
ali se poškodujejo zaradi drgnjenja 
oblačil. Za rešitev takšnih težav 
obstaja učinkovita in elegantna 
laserska odstranitev motečih 
kožnih sprememb.  

 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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Pri večini viroz gre za povišano 
telesno temperaturo, glavobol, 
suh kašelj, draženje v grlu, 
izčrpanost in mrazenje. Dejstvo 
je, da imamo imunski sistem 
različno močan in smo različno 
občutljivi na bolezni, tudi 
nalezljive.  Ko se v zaprtem 
prostoru srečamo z nekom, ki je 
virozen, bosta prenos te bolezni 
in obolevnost zelo različna, eni 
zbolijo, drugi se prehodno nekaj 
dni počutijo slabše, tretji pa 
ostanejo lahko povsem zdravi.
 
imunski sistem nas varuje
To, da delovanje imunskega 
sistema opisujemo z vojaškimi 
izrazi, ni samo prispodoba, telo 
je v resnici izpostavljeno vdorom 
mikroorganizmov, ki poskušajo 
poškodovati ali zavzeti naše 
telesno območje. Na voljo imamo 
sile, katerih naloga je, da se 
upirajo takim napadom. To so 
bele krvne celice.
Podoben pojav so strokovnjaki 
opazili in opisali pri 
izpostavljenosti ljudi 
rakotvornim snovem iz hrane 
ali okolja. Poglobljene študije 
so pokazale, da gre pri ljudeh 
za različno vitalen in učinkovit 
imunski sistem. 

ni vseeno, kaj jemo
Več raziskav o dejavnosti  belih 
krvničk je pokazalo, da se 
te odzivajo na hrano, okolje, 
telesno dejavnost in čustveno 
doživljanje. Velikega pomena je 
zdrava, uravnotežena prehrana, 
bogata z beljakovinami, 
nenasičenimi maščobnimi 
kislinami, antioksidanti 
iz skupine polifenolov in 
vitaminov ter mineralov. 
Beljakovine pospešijo presnovo 
in s tem proizvodnjo toplote v 
telesu, nujne so za vse encime 
ter za izgradnjo obrambnih 
celic imunskega sistema. Od 
vitaminov sta zlasti pomembna 
vitamin C in D, od mineralov pa 
najbolj cink in selen. Maščobe 
so zelo potrebne, toda izbiramo 
nenasičene maščobne kisline, 
zlasti omega-3 iz rib, lanenega 
semena, oljčnega olja. Jogurt 
deluje probiotično, tako krepi 
naše črevesne bakterije, ki 
sodelujejo pri krepitvi celic 
imunskega sistema.
Priporočam pogostejšo uporabo 
dodatkov k jedem, kot so: čili, 
rožmarin, ingver, ameriški 
slamnik, česen, kurkumo, 
čebulo, cimet, kumino, papriko.

pozitivna naravnanost  
in veselje
Obvladovanje čustev je v 
današnjem času posebnega 
pomena za krepitev imunskega 
sistema. Sem sodijo vse metode 
za preprečevanje učinkov 
kroničnega stresa, odpravo 
vseh strahov, depresivnega 
počutja in anksioznosti.  Dalj 
časa trajajoči stres vpliva na 
povečano izločanje kortizola 
in noradrenalina v telesu. Ti 
hormoni pripravijo telo na boj 
ali beg, povečajo sladkor in 
maščobe v krvi. Vemo pa, da 
so ti procesi hrana rakavim 
tumorjem, bodisi že razvitim 
ali latentnim (spečim). Izjemno 
pozitiven učinek imajo: 
prijetno sproščanje, smeh in 
urejen spanec (6–7 ur na noč). 
Sprejemanje samega sebe s 
svojimi vrednotami ter zdrava 
podpora okolice, družine 
in prijateljev delujejo zelo 
blagodejno na vitalnost našega 
imunskega sistema.
Prav poseben učinek na 
krepitev imunskega sistema  
ima redna telesna dejavnost. 
Najbolj učinkovita je tista, ki 
uri vse telo, tako vse mišične 
skupine kakor tudi možgane. 
Med takšne vadbe sodita 
telovadba in tek, tudi  hitra 

hoja, plavanje, hoja v hribe, 
vsekakor pa nordijska hoja. 

čim več v naravo
Koristno je vsako gibanje v 
naravi, na čistem zraku, ki 
sprošča telo in psiho, kjer 
nam sončni žarki pomagajo 
ustvarjati zadostne količine 
vitamina D.  Najbolje je kako 
uro ali več preživeti v naravi 
aktivno z lahkotnim gibanjem, 
v prijetni družbi brez stresa na 
čistem zraku, brez dima, smoga 
ali izpušnih plinov.

čist zrak in kopeli
Zelo koristne so hladno-tople 
kopeli, kjer končamo s toplo 
vodo. Priporočam tudi savno 
in masažo, ki pospešita obtok 
po vsem telesu ter izločanje 
škodljivih presnovkov iz telesa. 
Prezračimo vse prostore, 
zlasti spalnice. Izogibajmo 
se cigaretnemu dimu ter 
onesnaženemu zraku, ki 
dodatno draži sluznico dihal in 
povzroča več prostih radikalov 
v telesu.
Marjan Radetič, dr.med.
Zdravi in vitalni, Koper 

Močan imunski sistem je naša 
obramba pred številnimi napadi 
virusov in bakterij, ki se povečajo 
v hladnih mesecih. Ker se bližajo 
meseci viroz in prehlada, okužbe 
dihal, ki jih povzročajo različni 
virusi, moramo sami storiti kaj 
več za svojo odpornost. Trajanje 
viroz je od nekaj dni do enega 
tedna. Zdravljenje pri zdravniku je 
potrebno pri kroničnih bolnikih ter v 
primeru, da simptomi ne izginejo  
v enem tednu.

okrepite svojo odpornost
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Vsi lahko prispevamo k 
zmanjšanju zavržkov hrane 
s spremembo svojih nakupo-
valnih navad in ravnanja s 
hrano. 

Pri ZPS smo skupaj z Eko-
logi brez meja pripravili kon-
kretne nasvete za potrošnike, 
kako naj se tega lotijo: 

1. načrtujte obroke.
Pri odločitvi, kaj bo za kosilo 
ali večerjo, naj vas vodijo 
sestavine v hladilniku. Načr-
tujte dan ali teden vnaprej, 
poglejte, kaj imate na zalogi, 
in spremljajte roke uporabe 
živil v omari in hladilniku. 
Najprej uvrstite na jedilnik iz-
delke s krajšim rokom upora-
be. Najbolje bo, da si za teden 
vnaprej napišete jedilnik in 
se v trgovino odpravite le po 
manjkajoče sestavine.

2. v trgovino pojdite samo z 
nakupovalnim seznamom.
Preden se odpravite v trgovi-
no, preverite, kaj potrebujete. 
Pripravite nakupovalni se-
znam. V trgovino se odpravite 
siti, da vas ne bodo zamikala 
živila, ki jih ni na seznamu 
in jih pravzaprav sploh ne 
potrebujete. Kupite le toliko, 
kot veste, da boste pojedli. 

3. ne kupujte večjih količin 
le zato, ker so v akciji.
V trgovino se odpravite, 
ko nekaj zares potrebujete, 
kupite pa le toliko, kolikor 
potrebujete, in ne zato, ker je 
v akciji. Živila z zelo dolgim 

rokom uporabe, kot so kon-
zerve fižola in koruze, seveda 
lahko v shrambi počakajo 
dlje, a ne pozabite nanje. 
Naredite seznam živil, ki jih 
imate v shrambi, pripišite 
datume uporabe in najprej 
porabite tiste, ki jim bo rok 
prej potekel. 

4. skuhajte le toliko, kot 
boste pojedli, viške shrani-
te in porabite kasneje.
Hrano pred kuhanjem steh-
tajte, še posebej, če kuhate 
za več ljudi. Za glavni obrok 
bo zadostovalo 120–150 g 
svežega mesa in 200 g krom-
pirja ali 80–100 g testenin na 
osebo. Večina naših babic je 
bila pri družinskem kosilu 
vedno v strahu, da ne bomo 
šli lačni od mize, a danes se 
prej zgodi, da pojemo preveč 
kot premalo. 
Ostanke kosila ali večerje 
shranite v hladilniku in jih 
porabite naslednji dan. Za 
shranjevanje uporabite na-
menske steklene ali plastične 
posode s pokrovom, še bolj 
trajnostno boste ravnali, če 
ponovno uporabite stekle-
no embalažo od vloženih 
kumaric ali kompota. Tudi če 
jeste v restavraciji, naj vam 
preostanek obroka, ki ga 
niste mogli pojesti, zavijejo 
za domov. V restavraciji bodo 
namreč ostanki obrokov 
romali naravnost v smeti.  
 

5. živila zamrznite ali pre-
delajte.
Če ste nakupili preveč in 
veste, da sveže zelenjave ali 
mesa ne boste mogli porabiti 
do roka, živila zamrznite. Na 
vsako pakiranje napišite, kaj 
ste zamrznili in kdaj. Živila 
porabite v nekaj mesecih, 
nikar jih ne zamrzujte predol-
go, saj lahko izgubijo senzo-
rične lastnosti, ker nekateri 
encimi delujejo tudi pri zelo 
nizkih temperaturah. Zele-
njavo in sadje lahko predela-
te v različne juhe, kompote, 
omake, džeme, vložite v kis 
ali olje, pasterizirate in shra-
nite v steklenih kozarcih. 

6. naučite se pravilno 
shranjevati živila in spre-
mljajte rok uporabe.
Ko nakupujete, preverite 
rok uporabe živila in kupite 
izdelke z daljšim rokom, če 
veste, da jih ne boste kmalu 
pojedli. V večini trgovin ima-
jo posebno polico ali razdelek 
z znižanimi cenami živil tik 
pred iztekom roka uporabe. 
Bodite pozorni na to, kaj ima-
te v hladilniku in shrambi, 
živila s krajšim rokom imejte 
na bolj vidnem mestu in jih 

sproti razvrščajte. Večino 
svežih živil hranimo v hla-
dilniku, a nekaterim lahko to 
škodi. 

7. pomembna je kakovost, ne 
količina.
Namesto količini dajte pred-
nost kakovosti, kupujte lokal-
no in domače. Za kakovostna 
lokalna živila boste sicer 
odšteli nekaj več denarja, 
a s tem podpirate lokalno 
gospodarstvo in spodbujate 
slovenske kmete, da na traj-
nosten način pridelajo čim 
več hrane, ki konča na vaših 
krožnikih. A tudi pri lokalnih 
izdelkih bodite pozorni na 
način pridelave, uporabljene 
sestavine in hranilno vre-
dnost izdelkov. Ni nujno bolje 
le zato, ker je domače.
Zveza potrošnikov Slovenije 

Po podatkih Statističnega urada RS 
(SURS) je leta 2018 vsak prebivalec 
Slovenije le v gospodinjstvu po 
nepotrebnem zavrgel okrog 13kg 
užitnih živil. Številke so skrb 
vzbujajoče, a pri tem Slovenci nismo 
osamljeni, gre za globalni problem. 
In kaj lahko storite vi v vašem 
gospodinjstvu? Veliko!

zmanjšajte zavržke hrane! 
hvaležni vam bosta vaša denarnica in okolje. 
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