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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 21. 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 514Pediman Dolores Šober s.p.
Trdinova ulica 8
8000 Novo mesto 

• pedikura (tudi za diabetike, pridemo tudi na dom)
• manikira 

• permanentno lakiranje
• depilacije 

• anticelulitna terapija
• svetovanje in prodaja kozmetike  

   za nego nog in rok
• vitaminsko svetovanje

 059 931 477
 040 552 010
 optika.optris@siol.net
 www.optikaoptris.si

Optris d.o.o.
Kotarjeva cesta 8a
8310 Šentjernej

• korekcijska očala 
•  sončna očala 

•  kontaktne leče in tekočine 
•  pregledi vida za očala

pon-pet: 8:30-18:00 | sob: 8:30-12:00

Pričakuje vas strokovno in prijazno osebje.
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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 

Vse to zagotavlja blagovna 
znamka Unitron, ki jo zastopa-
mo v naših slušnih centrih. Na 
temo slušnih aparatov smo se 
pogovarjali z gospodom Rainer-
jem Kerscheckom, direktorjem 
distribucije in prodaje za Evropo, 
ki je Slovenijo že večkrat obiskal.

Se lahko našim bralcem pred-
stavite?
V zasebnem življenju sem velik 
ljubitelj Afrike in afriškega 
kontinenta, saj sem tam odraščal 
in skoraj 20 let živel v Namibiji. 
V prostem času sem rad zunaj 
v naravi, rad kampiram, spim v 
strešnem šotoru svojega vozila, 
obožujem pa tudi vodne športe, 
kot so deskanje, jadranje na 
deski … 

Večkrat ste že obiskali Slove-
nijo. Kakšen vtis ste dobili?
Slovenija je čudovita! Prelepa 
narava in prijazni ljudje. Vsaka 
država ima svoje posebnosti 
glede strukture in trga slušnih 
aparatov, na katere vplivajo 
različni politično-gospodarski 
dejavniki, uvozni predpisi in 
izobraževalni sistem v državi. 
Povečevanje ozaveščenosti glede 
okvare sluha in posredovanje 
znanja o tehnologijah slušnih 
sistemov na različne trge sta od 
nekdaj predstavljala največji 
izziv. Slovenski trg je razmeroma 
majhen, vendar zelo strokoven. 

Kakšno je vaše mnenje o pod-
jetju AUDIO BM?
V splošnem me zelo navdušuje 
strokovnost celotnega podjetja. 

Franci je zelo izkušen in spreten 
slušni akustik ter briljanten 
direktor, ki je ustvaril izjemen 
timski duh. Njegovi zaposleni 
resnično delujejo kot ekipa, vsak 
od njih opravlja specifične doda-
tne dolžnosti, spodbujeni pa so 
tudi k izražanju in udejstvovanju 
svojih idej. Zaposlene vključuje v 
vsakodnevne procese odločanja 
in ohranja zelo enakopravno 
hierarhijo. Motivira jih preko 
spodbujanja, da se nikoli ne 
nehajo učiti, postavljati vpraša-
nja in preizkušati novosti. Sem 
mnenja, da je to glavna skrivnost 
uspeha podjetja AUDIO BM.  

Zakaj izbrati Unitron?
Unitron je že vse od začetka, 
pred dobre pol stoletja, imel 
vizijo, da je potrebno ljudem s 
slabšim sluhom ponuditi nekaj 
več po dostopni ceni z zaveda-
njem, da rešitve, ki so bile na 
razpolago v danem trenutku, 
niso dovolj, da bi ljudje lahko v 
polni meri doživeli zvoke okoli 
sebe. Tako smo v Unitronu vedno 
iskali rešitve, izboljšave ter sode-
lovali s skupnostjo naglušnih, da 
so se le-te obnesle tudi v praksi 
– pri samem poslušanju.

Kaj ponujajo zadnje  
tehnologije?
Unitronov cilj je vedno iti naprej, 
zato tehnologije stalno izboljšu-
jemo. Že izhodiščni modeli Dis-
cover ali Blu zajemajo pametno 
tehnologijo, in sicer samodejno 
prepoznavanje slušnih okolij, 
neposredno povezovanje z dru-
gimi napravami, kot so pametni 

telefon, televizija in podobno, 
upravljanje preko telefona, 
možnost ponovnega polnjenja ... 
Te tehnologije v takem obsegu so 
edinstvene in jih tako dostopno 
zagotavlja le Unitron.

Omenili ste povezovanje. 
Lahko to malce bolj razložite?
Seveda. Naša tehnologija 
omogoča, da vaš slušni aparat 
neposredno povežete z vašim 
pametnim telefonom, brez vme-
snika. Tako lahko sprejmete kli-
ce, poslušate in se pogovarjate,  
brez da bi telefon držali ob glavi 
– popolnoma prostoročno. Po-
slušate lahko glasbo, predvajate 
pretočne vsebine iz kanalov, kot 
so Youtube itd. Pametni telefon 
v povezavi s slušnimi aparati je 
lahko tudi daljinski upravljalec, 
kjer dodatno urejate glasnost po 
važi želji, ocenjujete vaše izku-
šnje, ki so posredovane vašemu 
akustiku, da bosta skupaj z njim 

vašo izkušnjo s slušnimi aparati 
še izboljšala.

Celoten članek si preberite 
na spletni strani audiobm.si ali 
skenirajte spodnjo QR kodo.

V AUDIO BM za slušne aparate 
sprejemamo naročilnice iz vseh 
ORL ambulant v Sloveniji. Testi-
ranje sluha in preizkus slušnih 
aparatov zagotavljamo brezplač-
no. Vabljeni!
Franci Urankar, AUDIO BM 

o sloveniji in o najnovejših slušnih aparatih unitron
intervju z rainerjem kerscheckom

AUDIO BM je uporabnike slušnih 
aparatov v preteklosti že večkrat 
navdušil s tehnologijami, ki 
omogočajo naraven in čist zvok, boljše 
razumevanje govora in samodejno 
prepoznavanje zvočnih okolij. Ne 
smemo pa pozabiti tudi edinstvene 
možnosti preizkušanja slušnih 
aparatov s Flex:Trial tehnologijo. 

rainer kerscheck, unitron 



informator365

4

kako varno je kuhanje z 
indukcijo? 
Že od otroštva uporabljam 
plin. Z leti sem postal 
pozabljiv in v zadnjem 
času se mi je že nekajkrat 
zgodilo, da sem odšel od 
doma, ne da bi ugasnil plin 
pod loncem. Je res varneje 
kuhati z indukcijo? To so 
mi svetovali v trgovini. 
Menda plošče same uga-
snejo, ko zmanjka vode v 
posodi. Ali to pomeni, da 
na taki plošči ne morem 
peči palačink?
Vsa indukcijska kuhališča 
imajo vgrajen varnostni 
sistem, ki v primeru prazne 
posode samodejno izklopi ali 
vsaj močno zmanjša gretje.
So pa med modeli razlike v 
tem, pri kateri temperaturi 
sistem reagira. Če na vklo-
pljenem kuhalnem mestu 
ni posode, se pri indukciji 
gretje niti ne začne.
Varnostni sistem na in-
dukcijskih kuhališčih torej 
zagotavlja ustrezno varnost, 
tudi če pozabimo izklopiti 
kuhališče. Palačinke lahko 
pečemo na vseh kuhališčih, 
je pa pečenje na nekaterih 
hitrejše.

ovoj hrenovke
V trgovini sem kupil hre-
novke. Ko sem jih skuhal, 
je z njih odstopila plastika, 
ki verjetno ni čisto pravi 
PVC, dvomim pa, da je uži-
tna. Kaj pa, če bi jo zaužil 
otrok? Tak ovoj je verjetno 

tudi nevaren, ker se lahko 
zatakne v grlu.
Slovenci smo navajeni, da so 
hrenovke (iz rdečega mesa 
ali perutninske) in njim 
podobne barjene (pasterizi-
rane) klobase ovite v užiten 
ovoj, lahko so tudi brez 
njega. Ovoj pa je lahko tudi 
umeten in neužiten. Proi-
zvajalec mora na deklaraciji 
med drugimi obveznimi na-
vedbami navesti tudi, da tak 
ovoj ni primeren za zaužitje 
in ga je treba pred kuhanjem 
ali takoj po njem odstraniti. 
Hrenovke ali druge barjene 
klobase v umetnem, neuži-
tnem ovoju ne smemo peči v 
pečici ali v ponvi, ker se ovoj 
lahko začne topiti in izloča-
ti zdravju škodljive snovi. 
Pravilnik o kakovosti mesnih 
izdelkov in mesnih priprav-
kov (Uradni list RS, št. 58/17) 
pravi, da so mesni izdelki, 
tudi barjene klobase, kot sta  
hrenovka ali kranjska klo-
basa, lahko v naravnem (iz 
prebavnega trakta klavnih 
živali) ali umetnem (kola-
genskem, plastičnem, ko-
vinskem) ovoju. Uredba EU 
o informiranju potrošnikov 
o živilih (Uredba 1169/2011) 
pa določa: »Če ovoj za 
klobase ni užiten, mora biti 
to označeno.« Potrošnikom 
svetujemo, da pred nakupom 
prehranskega izdelka, ki ga 
ne poznajo, vedno preberejo 
deklaracijo živila in se tako 
seznanijo ne samo s sestavi-
nami in hranilno vrednostjo, 

ampak tudi z vsemi opozorili 
o morebitnih nevarnostih, 
pa naj bodo to alergeni ali 
neužitne ovojnine hrenovk.

plačilo zobozdravstvenih 
storitev
Imel sem težave z mrtvim 
zobom, zato sem želel, da 
mi vstavijo zobni implan-
tat. Moj zobozdravnik 
trdi, da v mojem primeru 
obvezno zdravstveno zava-
rovanje ne krije vstavitve 
zobnega implantata. Po-
nudba kirurga, ki bi opravil 
poseg, se mi je zdela zelo 
draga, plačati bi moral tudi 
za zobni aparat pri orto-
dontu, da se naredi prostor 
za implantat. Ali takšnega 
posega obvezno zdravstve-
no zavarovanje res ne 
krije? Kaj narediti, če se mi 
zdita ponudbi kirurga in 
ortodonta predragi?
Zobozdravstvene storitve, ki 
jih krije obvezno (in dopol-
nilno) zdravstveno zavaro-
vanje, so določene v Pravilih 
obveznega zdravstvenega 
zavarovanja. Zavarovanec 
je do zobnih implantatov 
upravičen le ob izpolnjenih 
pogojih iz 30. člena pravil. 
Če zavarovanec teh pogo-
jev ne izpolnjuje in kljub 
temu želi vstavitev zobnega 
implantata, je tak poseg v 
celoti plačljiv. Zakonodaja ne 
omejuje cen samoplačniških 
zdravstvenih storitev. Te se 

določajo na prostem trgu, 
zunaj sistema obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, 
zato je priporočljivo prido-
biti več ponudb različnih 
izvajalcev in jih primerjati 
med seboj. Če se zavarova-
nec ne strinja z mnenjem 
oziroma odločitvijo svojega 
zobozdravnika in meni, da 
bi moralo vstavitev zobnega 
vsadka kriti obvezno zdra-
vstveno zavarovanje, lahko 
vloži pritožbo po Zakonu 
o pacientovih pravicah. Ta 
določa poseben pritožbeni 
postopek (t. i. postopek z 
zahtevo za obravnavo kršitve 
pacientovih pravic), ki ga 
lahko uporabi pacient, kadar 
meni, da mu je bila kršena 
katera od pacientovih pravic. 
Če spora ni mogoče rešiti v 
postopku z izvajalcem, lahko 
na drugi stopnji kršitev 
obravnava Komisija RS za 
varstvo pacientovih pravic. 
Več informacij o samem 
postopku je dostopnih na 
spletni strani ministrstva za 
zdravje: www.gov.si/zbirke/
storitve/ pritozbeni-posto-
pek-za-paciente/.
Zveza potrošnikov Slovenije 

Ne glede na to, ali kupujemo 
živila, tehniko ali imamo težave z 
obrtnikom, izvajalci zdravstvenih 
storitev … pogosto potrebujemo 
neodvisen nasvet, pomoč. Pri 
ZPS potrošnikom, svojim članom 
pomaga skupina strokovnjakov. 
Zbrali smo nekaj zanimivih vprašanj 
potrošnikov in odgovorov nanje.

zps svetuje
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Bočijo se nad nivo kože in 
skozi njo včasih modrikasto 
prosevajo. Vzrok za njihov 
nastanek je okvara venskih 
zaklopk, ki ob pravilnem 
delovanju usmerjajo tok krvi 
v smeri proti srcu. V primeru 
okvare pa dopuščajo tudi 
obratni tok krvi. Zaradi tega 
se kri kopiči v venah nog. 
To poleg slabega videza nog 
povzroča tudi bolečine in 
druge težave, kot so: občutek 
težkih in utrujenih nog, ote-
kanje, nemirne noge, krči. V 
napredovalih fazah se lahko 
pojavijo tudi kožne spremem-
be in golenska razjeda. Kako 
si lahko pri začetnih težavah 
pomagate sami, preberite v 
nadaljevanju prispevka.

kako si lahko  
pomagate sami?
Začetne težave lahko lajšate 
sami z redno telesno aktiv-
nostjo, izogibanjem vročini 
(savna, solariji, sončenje …), 
izogibanjem dolgotrajnemu 
stanju ali sedenju na mestu, 
uporabi hladilnih gelov za 
krčne žile in nošenjem kom-
presijskih nogavic. Vsekakor 
pa velja, da se je na posvet 
k zdravniku priporočljivo 
zglasiti, ko se začnejo zgoraj 
opisane težave. 

rešitev za vas – avelanin 
gel za krčne žile in nego 
nog
Hladilni gel z izvlečkom divjega 
kostanja, ognjiča in drugih 
skrbno izbranih sestavin je 
odlična izbira za vse s težavami 
s krčnimi žilami, po operativ-
nem posegu krčnih žil in za 
lajšanje občutka težkih in utru-
jenih nog. Primeren je tudi za 
vse, ki imajo zaradi narave dela 
ali drugih dejavnikov noge bolj 
obremenjene – izrazito stoječe 

ali sedeče delo, ljudje močnejše 
postave, na potovanjih …

Namenjen je zlasti tistim, 
ki se spopadajo s težavami 
bolečih in utrujenih nog, zlasti 
ob koncu dneva oziroma po 
daljšem stanju ali sedenju. 
Priporoča se tudi kot dopol-
nilno zdravljenje pri vseh, ki 
imajo težave s krčnimi žilami, 
saj blagodejni učinki sestavin 
gela lajšajo simptome in znake 
(otekline, boleče, utrujene 
noge, krče v mečih) ter krepijo 
tonus (napetost) ven in kapilar. 
Primeren je tudi za uporabo 
po operativnem posegu krčnih 
žil, in sicer takoj po zacelitvi 
kirurških ran.
Skrbno izbrane sestavine, ki 
vključujejo mentol, eterično olje 
mete, ekstrakt divjega kostanja 
in virginskega nepozebnika, 
hladijo in blagodejno vpliva-
jo na krčne žile, zmanjšujejo 
krhkost venske stene in propu-
stnost kapilar. Ognjič pospešuje 
celjenje ran, pomirja in neguje 
kožo. Alantoin kožo vlaži in 
deluje keratolitično (pospešuje 
odluščenje mrtve vrhnje plasti 
kože). Kombinacija omenjenih 
sestavin v obliki gela hladi in 
osveži vaše noge ter jih va-
ruje pred utrujenostjo. Gel je 
prijetnega vonja, se lepo vpija 
v kožo in je ne izsuši, prijetno 
hladi in kožo hkrati neguje. 
Primeren je za uporabo tudi na 
vseh drugih obremenjenih de-
lih telesa (noge, roke in hrbet).

V Kirurškem centru Avelana 
imamo dolgoletne izkušnje z 
zdravljenjem krčnih žil. V koli-
kor želite dodatne informacije ali 
se naročiti na pregled, nas lahko 
pokličete na tel. št. 07 307 51 07 
ali nam pišete na info@avelana.si.

Zaupajte svoje zdravje naj-
boljšim in imejte lahke noge!
Kirurški center Avelana 

imate težke in utrujene noge ali težave s krčnimi žilami?  
za vas imamo rešitev.

Krčne žile so v podkožju sicer 
normalno prisotne vene, ki se 
zaradi povečanega pritiska krvi v 
povrhnjih venah spodnjih okončin 
razširijo, podaljšajo in zvijugajo.

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

Avelana d.o.o.
Kirurški center Otočec
Šolska cesta 12
8222 Otočec

kako do gela? Na voljo je v Kirurškem centru Avelana,  
naročite pa ga lahko tudi prek obrazca na naši spletni strani: 

 www.avelana.si/gel-za-krcne-zile-in-nego-nog
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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

NAJBOLJŠE PO UGODNI CENI - 
ČISTILNE NAPRAVE IN 
SISTEMI ZA DEŽEVNICO
Vse, kar potrebujete, ničesar kar ne.

Deževnica
Z uporabo deževnice lahko 
prihranite do 50 % pitne vode. 
In denarja. Priporočamo vam 
uporabo brezplačne deževnice za 
pranje avtomobila, splakovanje WC-
ja, pranje perila in zalivanje vrta. 

Čistilna naprava 
One2clean
Inovativna čistilna naprava nemške 
kakovosti, ki poskrbi za družinski 
proračun in okolje.
Visok učinek čiščenja, v rezervoarju 
ni električnih komponent. Praznjenje 
le enkrat na tri leta, nizka poraba 
energije in minimalno vzdrževanje. 
Rezervoar je povozen.

 031 200 222
 info@armex-armature.si
 www.cistilnenaprave-dezevnica.si 

Ljubljanska 
cesta 2a
1295 Ivančna  
Gorica

                

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

nudimo vam 
• nakup rabljenih vozil iz zaloge
• nakup vozil po naročilu
• menjava staro za staro
• menjava staro za novo
• komisijska prodaja vozil
• prodaja novih električnih vozil

pri nas lahko uredimo

• financiranje (leasing, kredit)
• zavarovanje vozila
• homologacije
• ostale zadeve po želji naročnika

100%
električno  
vozilo  
mg

rezervirajte si testno vožnjo

 030 710 030
 avtoprodaja@z-mobil.si
 www.z-mobil.si  
 Z Mobil

Z Mobil d.o.o.
Češča vas 40
8000 Novo mesto 
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Otroci spadajo med najbolj 
ranljive udeležence v prometu, 
saj v promet vstopajo s svoji-
mi razvojnimi značilnostmi. 
Težko predvidijo nevarne 
situacije, ki lahko pripeljejo do 
napak v njihovem ravnanju, 
in so zato bolj ogroženi. Ker so 
manjši, imajo ožje vidno polje 
kot odrasli in zato kasneje 
opazijo vozila z leve ali desne. 
Težje določijo smer, iz katere 
prihaja zvok vozila, ter ne 
znajo dobro presoditi hitrosti 
vozil in razdalj. Prepričani so, 
da jih voznik vidi, če oni vidijo 
vozilo, in mislijo, da se lahko 
ustavi tako hitro, kot se sami. 
Njihovo ravnanje usmerjajo 
predvsem radovednost, čustva 
in dogajanje okoli njih, manj 
pa razum, zato morajo biti 
vozniki nanje vselej pozorni in 
jim vedno prepustiti prednost 
na prehodih za pešce. V tem 
šolskem letu bo na šolskih 
poteh 193.116 osnovnošolcev, 
od tega 21.123 prvošolcev.

Začetek šole pomeni več 
otrok na cestah in šolskih 
poteh. Agencija za varnost 
prometa je tudi letos na vse 
udeležence v prometu naslovi-
la poziv k največji stopnji pa-
zljivosti pod skupnim imeno-
valcem #ZnovaVarnoVŠolo. 51 
promotorjev prometne varnosti 
je tako na prvi šolski dan na 
20 večjih križiščih v Ljubljani, 
Celju, Kranju, Mariboru, No-
vem mestu in Kopru s pomočjo 
sporočilnih tabel voznike opo-
zarjalo na 4 ključna sporočila: 
da je potrebno hitrost prila-
goditi razmeram na cestah in 
spoštovati ustrezno varno-
stno razdaljo, da je pripetost 
izjemnega pomena za varno 
vožnjo vseh potnikov v vozilu, 
da za volan vedno sedemo le 
trezni, voznike, kolesarje in 
pešce pa so opozarjali, da mo-
bilni telefoni ne sodijo v pro-
met. Pred osnovno šolo Venclja 

Perka v Domžalah so direktor 
Agencije za varnost prometa 
Jože Hribar, univ. dipl. inž. 
str., minister za infrastrukturo 
Jernej Vrtovec in ravnateljica 
OŠ Venclja Perka mag. Petra 
Korošec zjutraj simbolično 
pospremili otroke pri varnem 
prehodu čez cesto in ob tem 
poudarili pomen prometne 
vzgoje otrok in odgovornost, ki 
jo imamo odrasli, da poskrbi-
mo za njihovo varnost vse dni 
v letu. 

Da bodo šli otroci vsak dan 
varno v šolo, Agencija za var-
nost prometa podaja še nekaj 
napotkov. Vozniki naj zago-
tovijo brezhibnost delovanja 
motornega vozila. Dosledno 
naj spoštujejo cestno-prome-
tne predpise, omejitve hitrosti, 
ustrezno varnostno razdaljo 
in razmere na cesti. Prav tako 
naj poskrbijo za pripenjanje 
vseh potnikov v vozilu z varno-
stnim pasom, med vožnjo 
naj ne uporabljajo mobilnega 
telefona, vozijo naj pozorno, 
strpno in odgovorno do vseh 
udeležencev v prometu. Še 
posebna opozorila so name-
njena visokim tveganjem glede 
vožnje pod vplivom alkoho-
la in drugih prepovedanih 
substanc, zato je nujno, da za 
volan sedemo trezni in zbrani 
ter vselej pozorni na najmlaj-
še udeležence v prometu. V 
času, ko se dnevi krajšajo, pa 
je še posebej pomembno, da 
starši in skrbniki zagotovijo 
kar najboljšo vidnost otrok s 
kresničko in drugimi odsevni-
mi telesi, oblačili in obutvijo 
svetlejših barv z odsevnimi 
površinami.
Javna agencija RS  
za varnost prometa
www.avp-rs.si   

prometna varnost otrok  
ob začetku novega šolskega leta 

Začetek šole pomeni tudi več otrok 
na cesti in tako je nastopil čas, ko 
je nujna še večja pazljivost vseh 
udeležencev v prometu.  

www.avp-rs.si

BODITE POZORNIBODITE POZORNI 
NA OTROKE V PROMETU!
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12-kilometrska krožna pot 
Slakove in Pavčkove mladosti je 
nezahtevna in primerna za vse 
starostne skupine, tudi kolesarje, 
konjenike in družine z majhnimi 
otroki. Domačini in obiskovalci 
jo organizirano prehodijo vsako 
leto ob koncu junija, sicer pa se 
lahko po njej odpravite kadar 
koli. Pot je dobro označena, 
vodi pa po slikovitih koncih te 
najmanjše dolenjske občine, 
kjer sta svojo mladost preživljala 
mirnopeška velikana. Pogled na 
travnike, pašnike in vinograde 
je čudovit v vseh letnih časih, na 
poti pa boste našli več kulturnih, 
zgodovinskih in drugih točk … 

muzej lojzeta slaka  
in toneta pavčka
Sredi Mirne Peči, v nekdanji 
šoli, je občina uredila muzej, za 
zdaj sicer osredotočen predvsem 
na zapuščino Lojzeta Slaka. S 
pisnim in slikovnim gradivom, 
predmeti, z glasbo in s filmi je 
predstavljeno življenje in delo 
harmonikarja, pisca skladb 
in besedil ter ustanovitelja in 
vodje Ansambla Lojzeta Slaka. 
Posebnost razstave je rekonstruk-
cija odra, na katerem lahko, kot 
je to počel ansambel, nastopate 
tudi vi in zaigrate svojo najljubšo 
Slakovo skladbo. Še več: nastop 
z glasbeno in video spremljavo 
Ansambla Lojzeta Slaka si lahko 

tudi posnamete in shranite kot 
prijeten spomin na edinstveno 
doživetje v Mirni Peči. 

pavčkov dom v šentjuriju
Šentjurij na Dolenjskem je 
majhna, idilična vasica sredi 
dolenjskega podeželja in je roj-
stni kraj pesnika Toneta Pavčka. 
V Pavčkovem domu sredi vasi 
je postavljena njegova stalna 
spominska zbirka, od zbirke 
njegovih knjig, do slik in osebnih 
stvari. V domu je tudi Pavčkova 
knjižnica, v kateri lahko obi-
skovalec prebira njegova dela. 
Le streljaj stran stoji še obeležje 
pesniku, obiskovalec pa si lahko 
ogleda tudi cerkvico sv. Jurija ter 

tako spozna še sakralno stavbno 
dediščino kraja. 

obeležje na malem kalu
Obiskovalci se radi zadržijo 
tudi na izletniški kmetiji Barbo 
v bližnji vasici Mali Kal, kjer je 
otroške dni preživljal Lojze Slak. 
Prav tam, kjer stoji tudi obelež-
je, je začela tleti in se je tudi že 
razplamtela njegova ljubezen 
do harmonike. Danes pa vam 
tam, po vnaprejšnjem dogovoru, 
postrežejo tudi okusen »Slakov 
štrudelj« in odlično domačo 
hrano. 

Več razlogov torej, da obiščete 
in raziščete občino Mirna Peč. 
www.visitdolenjska.eu  

Občina Mirna Peč je rojstni kraj 
pesnika Toneta Pavčka in virtuoza 
na harmoniki Lojzeta Slaka. Občino 
treh dolin, skozi katero teče reka 
Temenica, boste vsaj delno spoznali, 
če se boste podali po poti Slakove in 
Pavčkove mladosti. 

po poti slakove  
in pavčkove mladosti
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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

 040 160 866 
 info@demont.si
 www.demont.si

DE-MONT, 
Dejan Korošec s.p. 
Cesta Josipa Ribičiča 8 
1381 Rakek

GARAŽNA 
VRATA

dOORHAN

prodajni zastopnik za ledus d.o.o.:

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

 041 230 384
 akmontnm@gmail.com

slikopleskarstvo
keramičarstvo
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Objekti z velikimi steklenimi 
površinami so ena od značil-
nosti moderne arhitekture. 
Steklene površine omogočajo 
večje koriščenje dnevne svetlo-
be in se naravno in harmonič-
no zlivajo z okolico. Steklene 
fasade na objektih so privlačne 
za oko, a imajo nekaj pomanj-
kljivosti, saj se zaradi sončne 
energije in sončnega sevanja 
pojavljajo težave v notranjosti 
objekta. 

Normalno zastekljene povr-
šine brez zaščite prepuščajo  
88 % sončne energije, od tega 
80 % prodira direktno v notra-
njost objekta. Zidovi in sobno 
pohištvo vpijajo sončno seva-
nje in pretvarjajo to energijo v 
toploto, ki se zadržuje v notra-
njosti. Ta pojav je dobrodošel v 
hladnejših delih leta, ko nam 
zmanjšuje potrebo po energiji 
za ogrevanje, ni pa dobrodošel 
v toplem delu, saj porabimo 
precej več energije za hlajenje 
objekta. 

Zaščita pred soncem deluje 
kot mehanska ovira, od katere 
se sočni žarki odbijejo, vanjo 
absorbirajo ali prepustijo sko-
znjo. V poletnih mesecih, ko 
segrevanje prostora ni zažele-
no, je ključno, da v prostor ne 
vstopajo direktni sončni žarki, 
ampak le indirektna svetloba, 
ki se odbija od lamel oziroma 
jo senčilo prepušča. Da bi do-
segli prijetno temperaturo brez 
naprav za hlajenje, potrebuje-
mo zunanja senčila, ki nudijo 
kakovostno zaščito in so eno-
stavna za vzdrževanje. 

Zaščita pred soncem je lahko 
zunanja ali notranja. Bistve-
no bolj učinkovita je zunanja 
zaščita pred soncem, saj one-
mogoča vstop sončnih žarkov 
v prostor. Namen senčila je 

zagotoviti visoko stopnjo ter-
mičnega ugodja, to pa pomeni 
čim manj segrevanja prostorov 
v poletnih mesecih in s tem 
prihranek pri hlajenju prostora 
in seveda ravno nasprotno v 
zimskih mesecih.

zunanja senčila
Z zunanjimi senčili preprečimo 
segrevanje stekel, kar je zlasti 
pomembno na južni in zaho-
dni fasadi. Prostori se tako 
manj segrevajo, zato prihrani-
mo pri energiji, saj ne potrebu-
jemo klimatske naprave ali pa 
jo vključujemo redkeje. 

Ponudba različnih sistemov 
zunanjega senčenja oken je 
pestra, zato se hitro znajdemo 
pred vprašanjem, kaj pravza-
prav izbrati. Ena izmed možno-
sti so vsem dobro znane rolete. 
Te omogočajo dobro toplotno 
in zvočno izolativnost, so 
dobra zaščita pred vremenski-
mi vplivi, na primer ob toči ali 
hudih nalivih, hkrati pa pred-
stavljajo varnostno oviro pred 
nezaželenimi vlomi. S spušče-
nimi roletami pozimi prihrani-
mo pri stroških za ogrevanje, 
poleti pa porabimo precej manj 
energije za hlajenje. Rolete se 
razlikujejo po obliki, načinu 
vgradnje, načinu upravljanja 
in vrsti lamel. Najpogosteje so 
roletne lamele izdelane iz lesa, 
aluminija, jekla ali umetne 
mase.

Spuščanje in dvigovanje 
rolet najpogosteje izvajamo 
s trakom ali palico ob strani 
okenskega okvirja. Ker so v so-
dobni gradnji prisotne vedno 
večja okna oz. zasteklitve, se 
vedno bolj uveljavljata motorni 
pogon in daljinsko upravljanje. 
Če imamo vgrajen daljinski 
upravljalnik, je smotrno, da 

ga kombiniramo s svetlobnim 
tipalom, tako da se rolete 
dvigajo in spuščajo glede na 
količino sončne svetlobe. S 
tem preprečimo dostop sončne 
toplote v prostore tudi v času, 
ko nas ni doma.

Večje steklene površine 
(panoramske stene) lahko sen-
čimo z zunanjimi žaluzijami, 
pri katerih z nagibom lamel 
uravnavamo količino svetlobe, 
ki jo bomo spustili v prostor. 
Takšne žaluzije so narejene 
večinoma iz aluminija in dobro 
prenašajo različne vremenske 
vplive. Žaluzije lahko dvigamo 
in spuščamo z vrvico, nagib 
usmerjamo s palico, lahko 
pa tudi z elektromotorjem in 
daljinskim upravljalnikom, 
ročnim stikalom ali centralnim 
vodenjem.

Za senčenje oken je primer-
na rešitev tudi tenda, s katero 
sicer pogosteje senčimo večje 
površine, kot so balkoni in 
terase. Osnova je aluminijasto 
ogrodje, na katero je napeto 
impregnirano, PVC- ali screen 
platno. Upravljamo jih lahko 
ročno s pogonsko palico ali 
elektromotorjem.

Ne glede na to, za katero 
obliko senčenja se odločimo, 
moramo vedeti, da je zelo 
pomembna izbira kakovostne-
ga materiala in pogonskega 
mehanizma. Senčila so vedno 
bolj tehnološko izpopolnjena, 
avtomatizirana in pametna.

notranja senčila
Ponudba notranjih senčil je 
pestra, od notranjih žalu-
zij, rolojev, panelnih zaves 
do lamelnih in plise senčil. 
Izbor je odvisen od različnih 
dejavnikov, od tega, kaj bi radi 
dosegli, ali gre zgolj za deko-

racijo ali potrebujemo senčilo 
za senčenje čez dan. Navadno 
se v dnevni sobi odločimo za 
drugačna senčila kot v spalni-
ci. V dnevni sobi potrebujemo 
bolj prosojna in polprosojna, v 
spalnici pa iz tkanin, ki nam 
bodo prostor čimbolj zatemni-
le. Pri steklenih površinah z 
večjimi širinami se pogosteje 
uporabljajo prosto viseči roloji 
in panelne zavese. 

Pri izbiri senčila je pomem-
ben tudi način pritrditve, ki 
je lahko stropni ali stenski ter 
način upravljanja. Način upra-
vljanja je lahko na potezno 
vrvico, krožno verižico, ročko 
ali pa z elektromotorjem. Na 
izbiro vrste senčila pa vplivata 
tudi oblika oken in njihova 
lega.

Notranja senčila so največ-
krat izdelana iz poliestrov, ki 
so obdelani tako (antistatični), 
da se na njih prah čim manj 
nabira, poleg tega so lahko 
pralna ali pa jih le brišemo z 
mokro krpo. Na voljo so tudi 
izdelki iz naravnih tkanin, 
na primer iz jute in volne, ki 
so prav tako primerno obde-
lani.

Notranja senčila premikamo 
ročno ali na motorni pogon, 
ki pride v poštev pri večjih 
dimenzijah ali kjer je senčilo 
nameščeno tako visoko, da je 
ročno upravljanje onemogo-
čeno. Plise senčila običajno 
upravljamo z ročko in vrvico, 
kjer je dostop omejen, pa lahko 
vgradimo motorni pogon. 
Podobno je pri rolojih, pri 
katerih prevladuje upravljanje 
s krožno verižico. Lamelne in 
panelne zavese navadno pre-
mikamo le na poteg z vrvico.
Lucjan Batista, ENSVET  

senčila

V bivalnih prostorih nam v 
poletnem času povzročajo težave 
visoke zunanje temperature, 
seveda v kolikor nimamo ustrezno 
urejenega senčenja, prezračevanja 
oz. hlajenja.
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 041 276 195
 lesne.storitve@gmail.com
 ograje Lozar

Igor Lozar s.p.
Griblje 63a
8332 Gradac

• wpc ograje, terase in fasade
• lesene ograje, terase in fasade

• panelne ograje

• geodetske storitve
(geodetski načrt, ureditev meje, določitev  
 zemljišča pod stavbo, kataster stavbe …)

• 3d lasersko skeniranje – tls
• aerofotogrametrija

POMA group d.o.o.
Foersterjeva ulica 10
8000 Novo mesto

040 309 813
info@poma.si
www.poma.si

Zdrava osvežitev z visokim deležem sadja.
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 040 309 813
 info@poma.si
 www.poma.si

Poma group d.o.o.
Foersterjeva ulica 10
8000 Novo mesto

V R T N A R S K I  C E N T E R
PRODAJALNA ZA NOTRANJI IN ZUNANJI DEKOR

Urejanje vrtov in zelenic
Višinsko obrezovanje dreves ( vključeno zavarovanje delovišča )
Izdelava poročnih aranžmajev in dekoracije poslovnih prostorov
Široka ponudba jesenskih trajnic, subsratov in gnojil
Mačehe, rese in dekorativni pesek
Pestra ponudba lončnic in rezanega cvetja 
Vrtna kurišča in kamini

Spletna trgovina
www.vrtnarski-center.si

SPLETNA
 TRGOVINA

 07 334 22 87
 info@vrtnarski-center.si
 www.ggnm.si

Gozdno gospodarstvo 
Novo mesto d.d.
Smrečnikova ulica 45
8000 Novo mesto

V R T N A R S K I  C E N T E R
PRODAJALNA ZA NOTRANJI IN ZUNANJI DEKOR

Urejanje vrtov in zelenic
Višinsko obrezovanje dreves ( vključeno zavarovanje delovišča )
Izdelava poročnih aranžmajev in dekoracije poslovnih prostorov
Široka ponudba jesenskih trajnic, subsratov in gnojil
Mačehe, rese in dekorativni pesek
Pestra ponudba lončnic in rezanega cvetja 
Vrtna kurišča in kamini

Spletna trgovina
www.vrtnarski-center.si

SPLETNA
 TRGOVINA

Trigeo  
Dejan Benedičič s.p. 
Linhartova ulica 2 
8340 Črnomelj

 031 848 174
 dejan.benedicic@t-2.net
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jesensko škropljenje 
Pred nekaj leti sem prevzel 
očetov sadovnjak. Vedno 
smo opravljali škropljenje 
spomladi in potem tekom 
leta. Sedaj pa sem dobil na-
svet, da bi škropil še jeseni. 
Je to res priporočljivo? 
Pri oskrbi sadovnjaka igra 
zelo pomembno vlogo pravil-
no in pravočasno škropljenje. 
Tako ohranimo ne le plodo-
ve, temveč celotno rastlino 
zdravo in v ustrezni kondiciji. 
Okužbe z glivičnimi bole-
znimi oslabijo žilni sistem 
rastline, s čimer se prekine 
pretok vode in hranil. Rast je 
oslabljena, hkrati pa se zniža 
kakovost plodov. Večina čla-
nov Kluba Gaia ve, da mora-
mo opraviti prvo škropljenje v 
začetku sezone, a pogosto po-
zabimo na konec sezone. Delo 
se ne konča s pobiranjem 
plodov. Nikar ne pozabimo na 
sadne rastline pozimi. Zelo 
pomembna je prava higiena. 
To pomeni redno odstranje-
vanje vsega listja pod drevesi, 
posebno če je bilo okuženo z 
boleznimi. Vedno odstrani-
mo tudi vse plodove, saj so v 
tistih, ki ostanejo v krošnji, 
klice bolezni. Med odpada-
njem listja opravimo jesensko 
škropljenje z bakrovim pri-
pravkom Bio Plantella Baker. 
Prvič škropimo, ko odpade 
okoli polovica listja, in dru-
gič, ko ga je večina na tleh. 
Pazimo, da v času škropljenja 
ni močnega sonca, vetra in je 
temperatura nad 5 °C. Baker 
pospeši dozorevanje lesa, da 
mlad les hitreje oleseni, kar 
pomeni dobro prezimovanje. 

Mlad, zelen les hitro pomr-
zne, kar pomeni izgubo lesa 
in plodov v naslednji sezoni.

gnojenje jeseni 
priporočamo                                
Za hišo sem posadil ne-
kaj sadnih dreves: češnjo, 
jablano, hruško in asimino. 
Pri sosedu, ki je čebelar in 
ima veliko sadnih dreves, 
sem opazil, da jeseni dela 
luknje v zemljo okoli dreves 
in notri dodaja gnojilo. Zakaj 
je to dejansko dobro in kaj 
dosežemo s tem? 
Jeseni je čas za založno gnoje-
nje. To pomeni, da dodajamo 
hranila za naslednjo sezono 
ali več na zalogo. Tukaj pridejo 
v poštev predvsem počasi 
topna hranila, med katerimi 
sta v ospredju fosfor (P) in 
kalij (K). Predvsem kalij je zelo 
počasi topen, kar pomeni, da 
potrebuje daljši čas, da pride 
do koreninskega sistema. Ko 
drevesa preidejo v mirovanje, 
je čas za gnojenje. Po obodu 
krošnje moramo dodati Plan-
tella Sadjarsko gnojilo, saj je 
tam največ drobnih korenin, ki 
absorbirajo večino hranil. Ker 
gre za počasi topna hranila, jih 
moramo spraviti malo globlje 
od površja. Lahko uporabimo, 
tako kot vaš sosed, kovinsko 
palico in naredimo luknje v 
cik-cak vzorcu, kamor nasu-
jemo gnojilo ali pa enostavno 
z lopato privzdignemo travno 
rušo in nasujemo pelete gnoji-
la. Tako gnojenje je priporočlji-
vo za vse sadne rastline. 
Plantellini strokovnjaki  
                  

Kadar naletite na vrtu na problem, 
ki terja strokovno pomoč, pokličite 
Plantelline strokovnjake na 
brezplačno številko 080 81 22, ki 
vam bodo pomagali z nasvetom. 
Tu smo izbrali za vas najpogostejša 
vprašanja in odgovore:

plantellini vrtnarski nasveti:  
jesenska dela v sadovnjaku

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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 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 tesarska dela
∙ sanacije vseh vrst streh

12 let 
garancije

 07 384 62 00
 ponudba@bmigroup.com 
 www.bmigroup.com/si

BMI Adriatic Škocjan, d.o.o.
Dobruška vas 45 
8275 Škocjan

 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

 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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Zgodovina harmonike sega 
v 19. stoletje, prvi naj bi jo 
izdelal Ch. Fr. L. Buschmann. 
To je bil preprost instrument 
z enim nosilnim pasom, glas-
benik pa je iz njega izvabljal 
preproste melodije v sedečem 
položaju. Kot eden prvih je v 
Sloveniji izdeloval diatonič-
ne harmonike Franc Kucler. 
Ohranjena je njegova harmo-
nika iz leta 1937, sestavljena 
je iz preprosto obdelanega 
lesa ter meha iz časopisnega 
papirja. 

Kot so glasbeniki izobliko-
vali način igranja, tako se je 
izpopolnjevala tudi harmoni-
ka. Od prvotnega instrumen-
ta je ostala le še skrbna izbira 
resonančnega lesa. 

Proizvajalci harmonik pre-
cej pozornosti posvetijo lesu, 
ki ga na podlagi izkušenj in 
znanja izbira mojster sam z 
najvišjo stopnjo  skrbnosti. 
Harmonika je sestavljena iz 
več kot 1000 kosov. Glavni 
zunanji deli so ohišje iz dveh 
delov, greben in tipke na 
diskantni strani ter bas stran. 
Oba dela sta povezana z me-
hom, ki je pri kakovostnejših 
proizvajalcih delno vodood-
poren. V notranjosti harmo-
nike so lesene glasovnice, 
oblikovane po posebnem 
postopku iz zelo specifične-
ga lesa. Na njih so pritrjene 
kovinske glasilke. Odlično 
zveneče glasilke prihajajo le 
iz Italije. Posebno pozornost 

namenjajo izdelovalci dis-
kantni in basni mehaniki, ki 
mora dobro tesniti, biti hitro 
odzivna in mehka ter nesli-
šna pri igranju. 

Kakovosten proizvajalec 
proizvede večino delov har-
monike v lastni proizvodnji. 
S tem zagotavlja stalen razvoj 
ter takojšnjo odpravo more-
bitnih napak in hiter servis. 
Stranki lahko tako ponudi 
različne vrste lesa, barve har-
monike, poslikave na mehu 
in morebitne detajle, kot so 
kristalčki in ročne poslikave 
harmonike. Posebej pomem-
ben pa je tehnološki razvoj, 
saj mora harmonika zadostiti 
zahtevam vedno bolj izurje-
nih glasbenikov. Kvaliteta, 
način in hitrost igranja so v 
zadnjih letih močno napre-
dovali. 

V podjetju za proizvodnjo 
harmonik Alpen izdelajo 
v lastni proizvodnji in z 
lastnim razvojem več ko 90 % 
vseh delov harmonike sami, 
vključno z uglaševanjem. 
Stranka ima možnost izbire 
tudi najmanjšega detajla ter 
tako sooblikuje instrument, 
ki jo bo osrečeval še leta.

Pri razvoju Alpen harmo-
nik sodelujejo tudi  zunanji 
svetovalci, tako s področja 
oblikovanja kot  razvoja teh-
nologije, torej znanstveniki 
oz. strokovnjaki s fakultete 
za strojništvo in biotehniške 
fakultete ter  najbolj prizna-

ni glasbeniki. Pri nakupu 
harmonike vam svetujejo, da 
pred ceno izberete tradicijo, 
saj se napake na instrumen-
tu, kot so nekakovostna 
mehanika, slabo tesnenje in 
pogoste napake pri uglaše-

vanju, ki imajo za posledico 
lome glasilk, pojavijo šele čez 
leto ali več.  
Dejan Pečnik,  
evropski prvak v kategoriji 
B in svetovni mladinski 
podprvak 

diatonična harmonika,  
instrument z dušo

Dandanes pristno slovensko glasbo 
povezujemo predvsem z diatonično 
harmoniko, za kar so poleg ljudskih 
godcev  zaslužni tudi popularni 
narodno zabavni ansambli, ki 
s svojim virtuoznim izvajanjem 
izražajo dušo harmonike, ki zna 
zapeti žalostno ter tolaži, lahko 
pa zaslišiš ritem plesa in vrisk 
podoknice. 

∙ Proizvodnja diatoničnih harmonik Alpen

 
∙ servis in prodaja delov za harmonike  

∙ najem diatoničnih harmonik

 030 403 206
 sales@alpen-harmonike.com
 www.alpen-harmonike.com

GC glasbeni centri d.o.o.
Puhova ulica 7a
2250 Ptuj
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razvedrilo
sudoku/pobarvanka
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