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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 5. številka brezplačne regijske 
revije Informator365—Dolenjska, kjer boste 
našli informacije, koristne nasvete, strokovne 
članke in predstavitve podjetij iz vaše regije. 
Informator365—Dolenjska 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—Dolenjska 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

 07 307 89 90
 damjan@stresniki-golob.si
 www.stresniki-golob.si

Strešniki Golob d.o.o.
Borovje 3
8216 Mirna Peč

• brezplačna dostava
• brez plačila avansa

• svetovanje

tradicija in 
kvaliteta

izdelano v sloveniji

sedežne garniture

 07 349 82 80
 031 737 080
 info@mtom.si
 www.mtom.si

M TOM d.o.o.
Stari trg 36
8230 Mokronog

pon, sre:
tor, čet:

pet:
sob:

7:00-14:00
7:00-17:00
7:00-13:00
8:00-12:00

akcija
-30%



3

 040 520 811
 info@boplast.si
 www.boplast.si

Boplast, Gregor Judež s.p.
Trgovski center Bršljin
Ljubljanska cesta 22
8000 Novo mesto

brezplačno svetovanje v novem razstavnem salonu 

zahtevajte brezplačno ponudbo!

vse izdelke delamo po naročilu po predhodni brezplačni izmeri

pvc • alu • les okna in vrata za vaš dom

alu, alu/les
vrata

lesena 
okna in vrata

notranja 
vrata

garažna 
vrata

z lastno montažo in dostavo zastopamo:

senčila
komarnki

 040 782 605
 040 399 405
 info@bkm.si
 www.bkm.si

BKM Semič
Taborska 11 
8333 Semič

BKM Ljubljana
Ribičeva 33
1000 Ljubljana

Sestavite vrata po svoji meri 
s pomočjo konfiguratorja na

 www.bkm.si
brezplačna  tel. številka

080 16 05

alu in pvc 
vhodna vrata 

ter 
okna

razstavni salon semič
pon-pet: 10:00-15:00
razstavni salon ljubljana
po predhodnem dogovoru 
na 040 782 605

že od 799 eur

že od 1370 eur

 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

 01 786 92 70
 info@armex-armature.si
 www.cistilnenaprave-dezevnica.si 

Ljubljanska 
cesta 2a
1295 Ivančna 
Gorica

• čistilne naprave
• zbiranje deževnice
• prečrpalni jaški 
• lovilci olj in maščob
• kompostniki
• ponikalni sistemi
• okrasni rezervoarji
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 041 572 688
 stekland@siol.net

Stekland 
Andrej Prah s.p.
Sela pri Šentjerneju 4a
8310 Šentjernej

steklarstvo 
stekland

steklarska dela 
od izmere do montaže:

steklene ograje
tuš kabine
nadstreski 
steklene kuhinjske obloge
pregradne stene
termopan stekla

 059 010 290
 030 653 209
 sln@hansa-flex.si
 www.hansa-flex.com

Hansa-Flex-Nova d.o.o.
PE Novo Mesto
Markljeva ulica 2
8000 Novo mesto 

eden izmed vodilnih ponudnikov rešitev za hidravlične sisteme

• hidravlika • pnevmatika
• industrijske cevi

Oljašamo vam delo - 
vsestranski električni 
transporterji

Električni transporterji Brezplačen preizkus 3 leta garancije
Stopniščni transportni 

vozički

Zvonko Luzar s.p., Cerov log 16, 8310 Šentjernej
041 575 176 / info@luzar.si www.luzar.si

Ponujamo vam brezplačen preizkus 
neverjetnega delovanja naših izdelkov 
neposredno v vašem podjetju.

NEOBVEZNI TESTNI 
PREIZKUS

 041 575 176
 info@luzar.si
 www.luzar.si

Zvonko Luzar s.p 
Cerov Log 16
8310 Šentjernej

nepravilno dvigovanje 
in prenašanje bremen povzroča: 

∙ poškodbe hrbtenice in kolen
∙ nepravilno držo
∙ obremenitev srca
∙ utrujenost
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električni 
transporterji

stopniščni 
vozički

brezplačen 
preizkus

3 leta 
garancije

olajšamo vam delo 

neobvezni 
testni 

preizkus

Ponujamo vam brezplačen 
preizkus neverjetnega delovanja 
naših izdelkov neposredno v 
vašem podjetju

VSESTRANSKI ELEKTRIČNI STOPNIŠČNI VZPENJALNIKI
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Les je domači in obnovljiv vir 
energije, pomembno vlogo 
dobiva predvsem zaradi ome-
jevanja izpustov toplogrednih 
plinov in prahu v ozračje. Tudi 
ekonomski vidik ni zanemar-
ljiv, saj je toplota, pridobljena 
iz lesa, cenejša kot iz tekočih 
ali plinastih goriv, nabava ku-
rilnih naprav na lesno biomaso 
pa stimulirana s strani države.

Najbolj primerne vrste lesa 
za kurjavo med listavci so bu-
kev, gaber, hrast in ostale vrste 
lesa. Za kurjenje uporabljamo 
predvsem les, katerega ni smi-
selno predelati v industrijske 
izdelke. Energijska vrednost 
goriva je količina energije, ki 
se sprosti med popolnim izgo-
retjem mase goriva. Energijska 
vrednost se znižuje s poveča-
njem vsebnosti vode, odvisna 
pa je tudi od vrste in ohranje-
nosti lesa. Za kurjenje v malih 
kurilnih napravah gorivo ne 
sme vsebovati več kot 25 % 
vode. Preveč vlažen les pri 
gorenju ob nižanju energijske 
vrednosti povzroča več dima, 
višje emisije prašnih delcev, 
nastanek katrana in posledič-
no poškodbe kurišča. Zračno 
suh les (vlažnost pod 20 %) 
ima dvakrat višjo kurilno vre-
dnost kot sveže posekan les. 

Kurilnost zračno suhega 
lesa je za različne vrste lesa 
dokaj primerljiva, gledano na 
težo lesa. Razlike med trdim in 
mehkim lesom nastajajo glede 
na volumen zaradi različne go-
stote lesa. Če sekance ali drva 
kupujemo po masi (tako kot 
pelete) in ne po volumnu, je 
cena odvisna samo od vsebno-
sti vode in ohranjenosti lesa.

Torej bi morali lesna goriva 
kupovati po masi, pri tem pa 
poznati še vsebnost vode.

Da dosežemo zračno suhost 
polen, jih moramo nasekati 
in skladiščiti na sončne in 
vetrovne površine. Skladovni-
ca mora biti dvignjena od tal, 
odmaknjena od stene skladišč-
nega prostora (kroženje zraka) 
in zaščitena pred dežjem. 

Sušenje je intenzivnejše, 
čim manjši so posamezni kosi 
lesa, saj je tako večja  površi-
na in posledično toliko hitrej-
še sušenje. Da dobimo zračno 
suh les, mora biti čas sušenja 
vsaj eno leto na sončnem in 
zračnem prostoru.

Pred nakupom drv preverite, 
kako in kje so zložena. Najpo-
gosteje se drva kupuje v pro-
storninskih metrih (prm), kar 
pomeni prostornino zloženega 
lesa (cepanice ali okroglice), 
polena pa tudi v nasutih pro-
storninskih metrih (nm3), kar 
pomeni prostornino nasutja, 
ali pa v tonah (potrebno je 
upoštevati vsebnost vode).

Kakovost sekancev je odvi-
sna od vsebnosti vode, vrste in 
kakovosti lesa, velikosti delcev 
ter deleža različnih nečistoč 
in primesi. Za sekance upora-
bljamo les slabše kakovosti, 
droben les ter sečne ostanke. 
Sekanci, ki se uporabljajo v 
malih kurilnih napravah, mo-
rajo biti posušeni do vsebnosti 
vode pod 30 %. Surovino, 
predvideno za mletje v sekan-
ce, je priporočljivo skladiščiti 
najmanj eno poletje na zrač-
nem in suhem prostoru.

Zaradi obstojnosti sekancev 
moramo biti posebno previdni 
pri skladiščenju, saj nam pri-

sotnost vlage povzroči, da so 
sekanci neustrezni za ogreva-
nje. Najboljši prostor za suše-
nje sekancev je pokrita utrjena 
površina na sončni lokaciji z 
dostopom zraka. Cenejši način 
skladiščenja lesnih sekan-
cev nam omogočajo zaščitne 
ponjave, ki so uporabne tako 
za sušenje kot skladiščenje se-
kancev, saj omogočajo dostop 
zraka. Seveda pa je potrebno 
lesne sekance nasuti na vodo-
tesno in utrjeno površino, in 
sicer v stožčasti obliki, da dež 
hitro odteka s površja ponjave.

S sekanci se trguje največ-
krat v nasutih prostorninskih 
metrih (nm3), kar pomeni 
prostornino nasutja ali po masi 
v suhem ali svežem stanju. Sle-
dnje se priporoča kot primer-
nejše ob dejansko izmerjeni 
vsebnosti vode.

Peleti postajajo vedno bolj 
priljubljena oblika ogrevanja 
z lesno biomaso. Vsi peleti, ne 
glede na drevesno vrsto, imajo 
podobno kurilnost, predvsem se 
razlikuje zaradi vsebnosti vode.

Peleti so standardizirani 
in certificirani, torej je vzpo-
stavljen sistem zagotavljanja 
kakovosti. Najbolj lahko zau-
pamo tistim, ki imajo s strani 

neodvisnih inštitucij pode-
ljen certifikat o kakovosti po 
evropskih standardih. Pred 
nakupom si je dobro ogledati 
teste peletov posameznih 
proizvajalcev/prodajalcev, ki 
jih objavlja Zveza potrošni-
kov Slovenije. Odstopanja po 
kvaliteti so več kot očitna. 
Tudi navedbe posameznih 
parametrov kakovosti pelet na 
sami embalaži so zelo koristni 
podatki, zato jih obvezno pre-
berimo. Uporabljajmo le tisto 
kakovost pelet, ki jo priporoča 
izdelovalec kurilne naprave, 
saj se bomo s tem izognili mo-
rebitnim težavam pri delova-
nju kurilne naprave, dosegali 
željen izkoristek in podaljšali 
njeno življenjsko dobo.
Pelete kupujemo v 15-kilo-
gramskih vrečah, v big-bag 
vrečah (1000 kg) ali v razsu-
tem stanju, glede na samo 
možnost skladiščenja.

Tako kot sicer v življenju tudi 
tukaj velja zaupanje – držimo se 
prodajalca, ki nas ni razočaral s 
kvaliteto in seveda obratno.
Lucjan Batista, ENSVET 

kako izberemo kakovostno 
kurivo iz lesne biomase

Ogrevanje z lesom je pri nas 
tradicija. Še posebno razveseljivo 
je dejstvo, da se uporaba tega 
energenta v zadnjih letih povečuje. 
Med lesno biomaso prevladujejo 
polena, v zadnjih letih pa tudi 
sekanci in peleti.
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Zadnjih nekaj let sem pre-
vzel skrb za trato okoli hiše 
od očeta, ki tega dela več ne 
zmore. Vendar pa trata ni več 
tako lepa kot je bila včasih, 
zato me zanima, kako naj jo 
uredim v jesenskem času, da 
bo dobro preživela zimo. Po-
javil se je tudi mah in veliko 
je širokolistnega plevela. Ali 
je še vedno primeren čas, da 
odstranim mah? Ali je možno 
odstraniti plevele, ne da bi 
uničil travo?

Pravilno jesensko delo s trato 
zagotovi dobro prezimovanje 
in nam spomladi prihrani 
veliko dela in slabe volje. Proti 
širokolistnemu plevelu upora-
bimo sredstvo Vivera Banvel, 
ki ne uniči trave, če je stara 
vsaj 2 leti. Koliko časa traja, da 
se plevel posuši, je odvisno od 
vrste plevela. Pri trdovratnih 
bo potrebno počakati tudi 3 
tedne. Ves mah potresemo s 
sredstvom Plantella proti mahu 
in ko počrni, ga odstranimo. 
Nato vso trato pregrabimo, da 
odstranimo odmrle dele trave. 
Če je nismo prezračili spomla-
di, je sedaj še vedno čas, ker 
koreninski sistem potrebuje 
zračno zemljo za dobro razrast. 
Za manjše površine preprosto 
z vilami prebodemo zemljo v 
globino okoli 10 cm in jo malo 
privzdignemo. Nato raztresemo 
Plantella Kremenove peske, 
ki rahljajo zemljo, in jo na 
koncu še pognojimo s Plantella 
Jesenskim gnojilom za trato, ki 
vsebuje vsa potrebna hranila 
s poudarkom na kaliju, ki je 
pomemben za odpornost trave 
proti nizkim temperaturam. 
Priporočamo redno odstranje-

vanje odpadlega listja s trate, 
ker s tem zmanjšamo mo-
žnost pojava glivičnih okužb. 
Zadnjo košnjo opravimo čim 
kasneje, da bo trata zimo 
pričakala čim nižja. 

Jeseni imamo vedno na vrtu 
veliko radiča in solate, da ju 
lahko redno pobiramo. A za-
dnje čase raste slabo, hkrati 
pa opažamo tudi bolezni, 
ki se širijo po vsej gredi. Ali 
je možno kako ukrepati, saj 
počasi že obupujem? 

Na radiču in solati se v jesen-
skem času, ko je še vedno toplo 
in tudi precej vlažno zaradi 
rednih padavin, pojavljajo 
bolezni, predvsem siva plesen 
in pepelasta plesen radiča. Se-
veda pa se plesni in pepelovke 
pojavljajo tudi na solati, špi-
nači in drugi listnati zelenjavi. 
Priporočamo redno škropljenje 
z naravnim pripravkom Bio 
Plantella Chitosan v razmaku 
10 dni. Če pa je bolezen že pri-
sotna, ukrepamo s fitofarma-
cevtskim sredstvom (ffs) Vivera 
Ortiva v koncentraciji 10 ml/10 
l vode. Ffs sredstva niso najbolj 
učinkovita, če so nižje tempe-
rature v jesenskem in spo-
mladanskem času,  ko gojimo 
solatnice. Zato je vedno najbolj 
učinkovito škropiti z narav-
nim sredstvom Bio Plantella 
Chitosan, ko celotno pakiranje 
uporabimo na 10 l škropilnico, 
kar zadostuje za 100 m2.  Na 
14 dni pa priporočamo zaliva-
nje z organskim gnojilom Bio 
Plantella Vrt iz morskih alg za 
krepko in zdravo rast rastlin.

Želim si okrasiti okolico hiše 
z nekaj iglavci, a žal spomla-
di ni bilo časa. Ali se jih sadi 
tako kot sadno drevje in kdaj 
bi bil primeren čas? Na kaj mo-
ram biti pozorna pri sajenju?

Za sajenje iglavcev je najbolj 
primeren čas spomladi ali 
konec poletja. Nikoli pozno 
jeseni, kot sadimo sadno 
drevje, saj je takrat prepozno.  
Najbolje je saditi sadike v 
loncu. Izkopljemo luknjo, ki 
je  globlja od lonca in na dnu 
naredimo drenažo. Posujemo 
prodnike ali kamenje, ki jih 
pokrijemo z agrokopreno, da 
preprečimo mešanje z zemljo 
in zagotovimo odtekanje 
vode. Širina luknje naj bo za 
vsaj 2 širini lonca. Nasujemo 
novo zemljo, a smo pozorni 
na to, da iglavcem ugaja bolj 
kisla zemlja. Zato zmešamo 
Plantella Specialno zemljo 

za rododendrone in Plantella 
vrtno zemljo ter na dno sadilne 
jame dodamo organsko gnojilo 
Plantella Organik, pri katerem 
se hranila počasi sproščajo in 
zagotavljajo konstantno oskrbo 
rastline. V zemljo zmešamo 
Plantella Specialno gnojilo za 
iglavce, ki ga nasujemo tudi po 
vrhu zemlje. Tako zagotovimo 
potrebna hranila za dobro 
ukoreninjenje rastline. Rastli-
no dobro zalijemo in po vrhu 
naredimo zastirko s Plantella 
Dekorativnim borovim lubjem, 
ki prepreči izhlapevanje vode. 
Iglavce je potrebno redno 
zalivati in seveda od pomladi 
do jeseni redno dognojevati, 
ker drugače hitro porjavijo in 
propadejo. 
Strokovnjaki agronomi
Kluba Gaia 

S strokovnjaki Kluba Gaia 
pripravljamo nasvete in odgovore 
na vprašanja naših bralcev. Kadar 
naletite na nerazrešljivo oviro, 
pokličite brezplačno številko Kluba 
Gaia 080 81 22 in skušali bodo najti 
najboljšo rešitev.

klub gaia svetuje:
jesenska oskrba trate, zdrave solatnice, posadimo iglavce
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Kdaj je najboljši čas 
za trgatev?
Star pregovor pravi: vino se dela 
v vinogradu.

Poleg tega, da mora grozdje 
zadovoljiti tehnološke parametre 
(sladkor, kislina, PH), grozdje 
mora biti zdravo.

Mora se trgati v hladnem času 
dneva. Visoka temperatura za 
grozdje lahko povzroči probleme 
v fermentaciji (oksidacijski en-
cimi, povečane hlapne kisline, 
zaustavljena alkoholna vrenja).

Zakaj dodajamo kvasovke?
Vsi kletarji, vinarji in enologi 
vedo, da je alkoholno vrenje 
odločilno za pripravo kakovo-
stnih vin. Nosilci fermentacije 
so vinske kvasovke. Vsak soj 
selekcioniranih vinskih kvasovk 
ima svoje tehnološke in enološke 
posebnosti. Kletar mora izbrati 
kvasovko na osnovi njenih 
karakteristik:
• kvasovke, ki sproščajo aroma-
tične snovi v večji meri kakor 
druge kvasovke,
• kvasovke, ki poudarjajo karak-
teristiko sorte,
• kvasovke, ki tvorijo več gliceri-
na in polisaharidov,

• kvasovke, ki adsorbirajo malo 
barvnih snovi med alkoholnim 
vrenjem,
• kvasovke, ki nižajo jabolčno 
kislino med vrenjem,
• kvasovke, ki vrejo pri nižjih 
temperaturah,
•  kvasovke, ki so odporne na 
visok alkohol.

Kvasovka mora izkoristiti in še 
povečati potencialne kakovosti 
sorte.

Zakaj dodajamo tanine?
Tanini delujejo antioksidativno, 
ohranjajo aromo, oblikujejo 
stabilne vezi zantociane (stabili-
zirajo barvo).

Za bele sorte grozdja 
priporočamo:
• TANBLANCH CRU – močan 
antioksidant, ki ohranja svežino 
in izboljša taninsko strukturo.

Za rdeče sorte grozdja 
priporočamo: 
• TANNRED,
• TANROUGE,
• TANNCOLOR– pri grozdju, 
okuženem z gnilobo.

Zakaj žveplamo?
Žveplov dioksid deluje na grozd-
ju, moštu in vinu – antiseptično, 

insekticidno, fungicidno, bakte-
ricidno, antioksidativno, saj:
• pomaga pri sesedanju elek-
trično negativno nabitih delcev 
(bistrenje),
• pomaga raztapljati barvne 
snovi iz kožice grozdja,
•  opravlja selekcijo kvasovk in 
preprečuje razmnoževanje in de-
lovanje škodljivih mikroorganiz-
mov, ki pripomorejo k nastajanju 
neželenih spojin, kot so ocetna 
kislina, mlečna kislina, oz. 
preprečuje skoraj nepopravljive 
napake in bolezni vina.

Zakaj dodajamo hranila za 
kvasovke?
Počasna, nepravilna ali celo 
nepopolna razgradnja sladkor-
jev med alkoholno fermentacijo 
predstavlja nenehni problem. Na 
zaustavitev ali celo prekinitev 
procesa vrenja lahko vpliva več 
dejavnikov, kot so pomanjka-
nje hranilnih snovi v moštu, 

prisotnost toksičnih substanc, 
spremembe PH ali slaba odpor-
nost na alkohol.

Nekatere hranilne snovi za 
kvasovke:
• NUTROZIM – omogoča dra-
stično zmanjšanje neželenih 
stranskih produktov (hlapnih 
kislin, mlečnih kislin ...), zato 
se naredijo bolj aromatična in 
gladka vina;
• FERMEVIT – hranilo, ki deluje 
direktno na kvasovke (v moštu, 
ki vre) tako, da v veliki meri akti-
vira vitalnost in s tem reproduk-
cijsko sposobnost kvasovk;
•  ZIMOVIT – hranilo za kvasov-
ke, ki pospeši rast in razmno-
ževanje kvasovk s prednostjo 
pridobivanja večje količine 
glicerina in estrov. Vsebuje tudi 
celulozna vlakna, ki dajejo fi-
zično podporo kvasovkam. Ima 
detoksični učinek.
Nenad Mangotič, univ. dipl. 
ing. kmetijstva 

Vremenski pogoji so nam letos 
pošteno "zagodli". Namesto svetlobe 
in toplote smo od zgoraj dobivali 
"kurjavo". Trgatev bo izjemno 
zgodna. Bojim se, da bo ob izidu 
revije trgatev že v polnem zamahu. 
Vseeno upam, da bodo večini bralcev 
izbrani nasveti še koristili. Tistim, ki 
bodo imeli pridelek že pospravljen, 
pa naj ostanejo nasveti v spominu 
za naslednjo sezono. Vsem skupaj 
želimo obilico užitkov in dobre 
volje ob največjem vinogradniškem 
prazniku – trgatvi.                                              

trgatev – nasveti za vinogradnike

 07 302 31 99
 031 478 719
 nenad.mangotic@gmail.com

Agro nasvet d.o.o.
Smrečnikova ulica 45
8000 Novo mesto

•svetovanje in prodaja izdelkov na področju enologije
•celotne rešitve na področju nege in zaščite rastlin

•vinski laboratorij 
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 07 332 60 57
 041 726 577
 dimnikarstvo.mihelcic@t-2.net

Dimnikar d.o.o.
Jurčičeva ulica 15
8000 Novo mesto

dimnikar d.o.o. 
novo mesto 25 let 

izkušenj
Zaupajte skrb za varnost tudi vašega 
kurišča izkušeni ekipi naših dimnikarjev.

pokličite nas!
• kakovost
• prilagodljivost
• ugodne cene
• celotna dolenjska
• podjetje z licenco

 07 334 22 87
 051 654 994
 gozdno.vrtnarija@siol.net
 www.ggnm.si

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

gozdno gospodarstvo

  gozdarske storitve
• odkup lesa (listavci in iglavci)

  cvetličarske in vrtnarske storitve
• urejamo vrtove in zelenice
• višinsko obrezovanje parkovnega drevja
• jesenske trajnice, zemlja, gnojila
• mačehe, resa, okrasni peski
• lončnice in rezano cvetje
• poročni, darilni in žalni program

Ponudba

Slušni aparati - Widex d.o.o.
Šmihelska cesta 3
8000 Novo mesto

 07 332 22 66
 info@widex.si
 www.widex.si

widexov slušni center 
novo mesto 
pon, tor, čet, pet: 8:00 – 15:00
sre: 11:00 – 18:00

Edinstveno doživljanje zvoka.

Ne preslišite 
najlepših trenutkov.

ste že 
preverili 

svoj 
sluh?

 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 in dnevno varstvo

Za otroke od 11 mesecev do 6 let starosti
v času od 5.45 do 16.00

 

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

cene programa.
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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 

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

slušni center novo mesto 

smo pogodbeni dobavitelj 
zzzs za slušne aparate

slišite
ali mislite, 
da slišite

pokličite 
za termin

brez 
čakanja

brezplačno 
preverite 

sluh 

slušni aparati
na naročilnico

?

brezplačni 
nasveti

• zdravljenje malih živali
• cepljenje proti steklini
• cepljenje proti kužnim  boleznim
• operacije
• zdravljenje eksotičnih živali

veterinarska ambulanta 
za male živali

 059 065 270
 buba1@t-2.net
 veterinabuba.si
 buba-trgovina.si

Buba d.o.o.
Ljubljanska cesta 27, BTC
8000 Novo mesto 

• vrhunska hrana za male živali
• pester izbor dietne hrane za pse in mucke
• hrana in oprema za rejce malih živali
• prodaja akvarijskih rib in rastlin
• oprema za male živali
• salon za nego psov

trgovina za male živali

ansambel andreja bajuka
Glasba za

 vse
priložnosti

Andrej Bajuk s.p.
Radovica 1g
8330 Metlika

oš brihtna glava Šola kot nekoč

OŠ Brihtna glava v svoje klopi vabi vse tiste, ki bi si 
radi ogledali, kako je potekal pouk pred več desetletji. 

Z učno uro, ki traja 45 minut, nas ‘tovarišica učiteljica’ popelje v 
sredino 20. stoletja ter predstavi kulturno in naravno dediščino 
Bele krajine. Nastala je z željo obiskovalcem prikazati Belo kra-
jino na drugačen in zabaven način. 
Učna ura je namenjena zaključenim družbam, sindikatom, 
lahko je rojstnodnevno presenečenje, izlet za družine. Učno 
uro vam uprizorimo v slovenskem, hrvaškem, angleškem in 
nemškem jeziku.

 031 366 378
 bajuk.andrej@gmail.com
 www.andrejbajuk.com
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Ključni vidiki zdravega življenja 
ostajajo:  telesna vadba, zdrava 
prehrana in sproščanje. Ena 
od stalnic, ki se pojavljajo v 
znanstvenih raziskavah, je, da 
so smeh, razvedrilo in uživanje v 
življenju dejavniki, ki nedvomno 
krepijo zdravje in nas ohranjajo 
mlade, zdrave in vitalne.

zdravje našega srca
Ali boste pri šestdesetih letih z 
lahkoto splezali na Everest ali 
pa komaj prišli po stopnicah do 
svojega doma, je v veliki meri 
odvisno od vitalnosti in zdravja 
vašega srca.  Ta pomembna 
črpalka ima  nalogo zagota-
vljati pretok krvi, ki prinaša 
energijo v vse naše organe.                                                                                                  
Tveganje za resne težave s srcem 
lahko  korenito zmanjšamo ali, 
če želimo, povsem odpravimo.                                                                                                                                       
Številne študije so pokazale, da 
srčnemu zdravju koristi redna 
vadba. Najboljše so aerobne 
vadbe. S samo polurno hitro 
hojo šestkrat na teden boste za 
40 odstotkov zmanjšali tveganje 
za srčno bolezen. Še precej več 
bomo naredili zase, če se udele-
žujemo organiziranih aerobnih 
vadb. Vadba pa je tudi edini 
način, da se znebimo nadležnega 
trebušnega maščevja, ki se z leti 
nabira okoli pasu. Ta maščo-
ba, ki da telesu obliko jabolka, 
danes velja za glavni vzrok 
zvišanega holesterola in krvnega 
tlaka, ki vodita v aterosklero-
zo arterij. Tako je ohranjanje 
zdravega obsega pasu ključno.                                                                                                                             
Zelo veliko bomo prispevali k 
svojemu zdravju, če se bomo 

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

dihajmo svobodno
Dihanje je edinstvena telesna 
funkcija, ki poteka povsem 
samodejno, toda kadar želimo, 
je povsem pod našim nadzorom. 
Lahko se odločimo, da bomo 
dihali hitreje ali počasneje ali 
zadržali dih, nato zopet dihali 
globlje. To je osupljiva sposob-
nost, ki jo s pridom uporabljamo 
pri številnih vadbah za dodatno 
krepitev določenih delov telesa. 
Številne sprostilne tehnike imajo 
v svoji osnovi zavestne usmer-
jene globoke vdihe in izdihe.                                                      
Pljuča  postanejo z leti manj 
prožna, moč in vzdržljivost 
dihalnih mišic se zmanjša, prsna 
stena pa postane bolj toga. 
Zmanjša se vitalna kapaciteta. 
To je zato, ker se poveča tako 
imenovana rezidualna prostor-
nina – količina zraka, ki ostane 
v pljučih tudi po polnem izdihu. 
Ob naprezanju pa bomo hitreje 
zadihani, na višji morski višini 
tudi. Zmanjšanje pljučne kapa-
citete vpliva tudi na zbranost in 
spomin ter na hitrejšo utrujenost.                                                          

Redna vadba pomaga ohranjati 
prožnost pljučne stene in poveča 
moč pljuč.  Vzdržljivostna vadba 
lahko prinese znatno povečanje 
pljučne kapacitete pri vseh ge-
neracijah. Najboljše so aerobne 
vadbe, kot so hoja, nordijska 
hoja, plavanje, kolesarjenje, ples, 
izbrane vadbe v telovadnici.

ostanimo v gibanju
Telesna aktivnost spodbuja 
zdravje in podaljša življenje. 
Pomaga v boju proti sodobnim 
boleznim.  Enako pomembno 
je, da nam ohranjanje gibljivosti 
omogoča, da uživamo v življenj-
skih radostih, kot so potovanja, 
izleti  po podeželju ali v neznano, 
aktivno druženje in vse drugo, 
kar nam bogati življenje.  Izbe-
rimo torej ustrezno vadbo zase. 
Telesna dejavnost preprečuje te-
lesne in duševne spremembe, ki 
sicer nastajajo z leti. Presnova se 
nam lahko začne upočasnjevati, 
možgani in srce, mišice in kosti 
ter ostali organi se z leti začnejo 
krčiti. Pogosto se  zgodi, da se 
začnejo nabirati kilogrami, pove-
čujejo se maščobe in zmanjšuje 
mišična masa.  To se pa ne sme 
zgoditi, ker nas zaradi maščobe 
ogrožajo bolezni ter mišične, 
sklepne in kostne motnje.

Raztezanje je zelo pomembno, 
pri vsaki vadbi je raztezanje 
sestavni del vadbe, praviloma po 
končanih vseh vajah.

najpogostejši izgovori za 
izogibanje vadbi

Sem slabega zdravja. V 
resnici vam pri številnih 
kroničnih boleznih več telesne 
dejavnosti pomaga ublažiti 
bolečine in mnogo drugih težav.                                                                                                                                           
 
Predebel sem, da bi lahko 
telovadil. Slaba srčno-pljučna 
kondicija in nedejavnost  je večja 
grožnja za zdravje kot debelost  
in je bolj zdravo, če ste vsaj 
zmerno  telesno aktivni in debeli, 
kot če ste neaktivni in vitki.                                                                                                                                           
 
Vzame mi preveč časa. Izberite 
telovadnico blizu vašega doma in 
postavite vadbo na prvo mesto – 
imejte jo vsaj za tako pomembno 
kot je umivanje zob.                                                                                         

Zdi se mi neudobna.  Mnogim 
niso všeč znojenje, naporno 
dihanje in blage bolečine v 
mišicah po vadbi ter zmotno 
mislijo, da je to škodljivo.  

Marjan Radetič, dr.med. 

Določena znamenja staranja so v 
življenju neizogibna. Toda novejše 
študije vse bolj kažejo, da mnogi 
tako imenovani vplivi staranja sploh 
niso posledica let, ampak načina 
življenja. Danes vemo, da je mogoče 
vidike staranja preprečiti ali ublažiti, 
in to ne glede na to, na kateri točki 
začnete in koliko ste stari. 

postanimo zdravi in vitalni
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Po obliki so okrogle ali ovalne 
oblike, mehkejše na otip in 
običajno ležijo v skupkih. 
Vsaka bezgavka je odeta v 
kapsulo iz vezivnega tkiva in 
znotraj kapsule ždijo številne 
imunske celice (v glavnem so 
to limfociti, ki s produkcijo 
beljakovin »lovijo in ubijajo« 
viruse, bakterije ter ostale 
mikrobe in tujke. 

Bezgavke, ki se nahajajo 
blizu mesta okužbe, 
poškodbe ali tumorja, 
narastejo in posredno 
lahko iz lokacije povečanih 
bezgavk sklepamo na 
»mesto« imunskega 
dogajanja v telesu: 
• bezgavke na obeh straneh 
vratu, pod spodnjo čeljustjo, 
za uhljema se običajno 
povečajo ob prehladu, vnetju 
žrela, ob poškodbi sluhovoda 
(s palčko za čiščenje), pikih 
insektov in seveda ob okužbah 
in tumorjih v ustih (gnili zob), 
na glavi in vratu;
• bezgavke v pazduhi se 
povečajo ob poškodbi in 
okužbi dlani in celotne 
zgornje okončine, redkeje 
tudi pri raku na dojki in raku 
bezgavk (limfomu);
• bezgavke v dimljah se pove-
čajo zaradi poškodbe ali okužb 
na stopalih, nogah, dimljah in 
spolovilih. Tudi rak na modih, 
limfom in melanom (rak iz 
pigmentnega znamenja) lahko 
zasevajo v to področje;
• bezgavke nad ključnico se 
redkeje povečajo, predvsem ob 
tumorju pljuč, dojke in trebuha.

Najpogostejši vzroki za po-
večanje bezgavk so:
• enostavne okužbe (virusne 
– navadni prehlad, bakterij-
ske in parazitarne): angina, 
mumps, ošpice, vnetje ušesa, 
zobna vnetja, okužbe ran … 
Ob okužbi se bezgavke pove-
čajo in postanejo občutljive na 
dotik, predvsem v področju, 
kjer »leži« okužba. Normalna 
velikost bezgavke ne presega 
velikosti nohta, a ob okužbi 
lahko zatipamo tudi do 3-krat 
večjo bezgavko, kot je normal-
na velikost. V 2–4 tednih po 
okužbi bezgavka izzveni; 
• težje okužbe: tuberkuloza, 
spolno prenosljive okužbe 
(npr. sifilis), toksoplazmoza 
(preko mačjih iztrebkov ali sla-
bo kuhanega mesa), bolezen 
mačje opraskanine;
• bolezni zaradi pomanjkljive-
ga imunskega odziva organiz-
ma: lupus (prizadene tudi skle-
pe, kožo, ledvice, srce, pljuča), 
revmatoidni artritis, HIV;
• rakaste bolezni (malignomi): 
limfom, levkemija in zasevki.

Kdaj moramo obiskati 
zdravnika?
• Ko si zatipljemo bezgavko in ni-
kakor ne najdemo vzroka zanjo.
• Če se bezgavka povečuje ali je 
povečana že več kot dva tedna.
• Če je bezgavka na otip trda, 
pričvrščena na površino.
• Če obenem izgubljamo težo, 
hujšamo, se ponoči potimo 
in imamo povečano telesno 
temperaturo.
• Če imamo težave z diha-
njem ali požiranjem (zaradi 
velikosti bezgavke).

• Če je bezgavka občutljiva na 
dotik, vroča ali rdeča.

Zdravnika bo zanimalo, koliko 
časa si že tipljete povečano be-
zgavko in kakšen je bil razvoj 
bolezni, kdaj ste se pričeli sla-
bo počutiti, se morda ponoči 
potite, vaša telesna temperatu-
ra, ste shujšali, kakšen apetit 
imate, vas boli grlo, žrelo, 
težje požirate, imate težave z 
dihanjem, morda opažate kake 
prebavne motnje, kakšna zdra-
vila jemljete/ste jemali, ste 
jedli premalo kuhano hrano, 
je kdo v vaši družini istočasno 
zbolel, ste bili nedavno na 
potovanju, morda na drugem 
kontinentu, imate morda kako 
novo domačo žival, vas je 
nedavno pičila kaka žuželka 
ali vas je opraskala mačka, ste 
imeli tvegane spolne odnose z 
novo osebo, ki je niste poznali, 
kakšno zaščito uporabljate 
pri spolnih odnosih, kadite, 
koliko časa.

Obenem bo zdravnik preveril 
bolezenske znake (simptome 
bolezni) in tudi sam potipal 
bezgavke (ocenil bo velikost, 
občutljivost na dotik, prema-
kljivost, trdnost oz. sestavo, 
temperaturo kože nad bezgav-
ko, lokacijo).

Pregledal vam bo kri (kom-
pletna krvna slika), morda se 
bo odločil za rentgensko sli-
kanje pljuč ali CT. V primeru, 
da je bezgavka povečana dlje 
kot 2–4 tedne, se bo zdravnik 

odločil še za punkcijo bezgav-
ke (z iglo zabodejo v bezgavko 
ter potegnejo (aspirirajo) vse-
bino bezgavke, t.j. celice in jih 
opazujejo pod mikroskopom). 
Biopsija bezgavke pomeni, 
da košček bezgavke ali celo be-
zgavko izrežejo in jo opazujejo 
pod mikroskopom.

Za zdravljenje povečanih 
bezgavk žal nimamo posebnega 
zdravljenja. V splošnem zdra-
vimo samo VZROK bolezni, ki 
je povzročil povečanje bezgav-
ke, in ko le ta izzveni, se tudi 
bezgavka zmanjša. Če je vzrok 
bakterijski, povečanje bezgavk 
zdravimo z antibiotiki. Za viru-
sne okužbe NE predpisujemo 
antibiotikov. Pri povečanih be-
zgavkah zaradi tumorja bezgavk 
(limfoma) sledimo smernicam 
zdravljenja te bolezni, enako 
tudi pri rakastih boleznih, kjer 
zdravimo raka kirurško, s kemo-
terapijo ali z obsevanjem.

Še vedno naj velja priporo-
čilo, da natančno opazujmo 
svoje telo in spremembam 
sledimo, si jih zapisujmo in 
jih brez zadržkov opišimo in 
povejmo svojemu izbranemu 
zdravniku. Kljub temu, da so 
na bezgavkah na videz zgolj 
majhne spremembe, jih nika-
kor ne smemo omalovaževati. 
Že starodavni Cicero je rekel:« 
Začetki vseh stvari so majhni!«
Mojca Miholič, dr.med., 
specialistka druž.med. 

Pri vsakodnevni negi in opazovanju 
lastnega telesa si večkrat sami 
zatipamo drobne izboklinice na koži, 
ki običajno po nekaj dneh izzvenijo. 
To so bezgavke (ali limfne žleze) 
in predstavljajo zelo pomembno 
komponento našega imunskega 
sistema pri borbi z mikrobi in tujki.        

ko si zatiplješ povečane bezgavke …
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Krajinski park Lahinja je bogat 
z naravno in kulturno dedišči-
no, kar potrjuje osem varova-
nih naravnih, šest kulturnih 
spomenikov ter dva naravna 
rezervata. V parku so med 
drugim na ogled Klepčev mlin 
in žaga venecijanka, cerkvica 
Vseh svetnikov z »zvonikom 
na preslico«, info center par-
ka, belokranjska hiša, Galerija 
domače in umetnostne obrti.

Razgibana tematska pot po 
parku je primerna za manjše 
skupine, družinski izlet ter za 
narave željne posameznike. V 
Krajinskem parku Lahinja po-
nujamo interaktiven etnološko 
kulturni potep.

Pričnemo v INFO CENTRU, 
ki se nahaja v vasici Veliki 
Nerajec. Tik ob kapelici se na-
haja okoli 250 let stara kmečka 
hiša z etnološko razstavo, kjer 
lahko začutite utrip življenja, 
ki so ga živeli Belokranjci pred 
mnogimi leti. 

Sprehodimo se skozi NE-
RAJSKE LUGE, ki so pravza-
prav močvirje, »pribežališče« 
mnogim rastlinam, rožam, ži-
valim. So botanična zakladni-
ca, v lugih namreč raste kar 
nekaj vrst orhidej, med njimi 
je močvirska kukavica, ki ima 
v lugih najmočnejšo popu-
lacijo v Slovenji, prav tako 
pa so lugi izrednega pomena 
za vzdrževanje ravnovesja v 
naravi, so namreč naravni 
zadrževalnik vode. 

Ogledamo si IZVIR KRNICA, 
ki pripada potoku Nerajčici. 
Na izviru poteka animacija, 
kjer lahko vidite, kako so 
vaščani nosili vodo v škafu do 

doma. IZVIR POD LIPO je prav 
tako obzidan izvir in se nahaja 
v vasi Mala Lahinja. Na izviru 
izvedemo rebus uganko in 
nadaljujemo pot skozi gozd do 
zadnje postaje našega potepa, 
to pa je domovanje graščakov 
Plasman v vasi Pusti Gradec.

Od izvira se sprehodimo po 
GOZDNI POTI skozi čudovit 
gozd, ki je sestavljen iz veči-
noma hrasta in belega gabra, 
ter uživamo v miru in tišini. 
Ves čas nas spremlja reka 
Lahinja, ki kar vabi, da bi se s 
čolnom zapeljali po njej. Proti 
koncu poti se lahko ustavimo 
še ob izviru Vidrina, samo 
ime pove, da tem biva Vidra, 
kar priča o neokrnjenosti in 
čistoči reke Lahinje.

Za konec obiščemo PUSTI 
GRADEC, kjer na domačiji 
Klepčevih še vedno delujeta 
mlin in žaga na vodni pogon, 
cerkev Vseh Svetnikov pa je 
zaradi svoje gradnje nekaj po-
sebnega. Prav tako tu najdemo 
ostanke gradu in arheološko 
nahajališče iz kamene dobe.

Krajinski park si lahko 
vodeno ogledate do konca 
oktobra vsak četrtek med 11. 
in 16. uro, kjer si lahko ob 
aperitivu ali domačem soku za 
1 € ogledate tudi informacijski 
center parka, ter vsako soboto 
ob 15. uri, ko potekajo vodeni 
ogledi z vodnikom, prejmete 
pa tudi aperitiv, domač sok in 
plastenko vode. Cena znaša 4 
€ za odrasle, 3 € za študente 
in upokojence in 2 € za otroke 
do 15. leta. Čas ogleda: 2,5 ure.
Gregor Jevšček,
RIC Bela krajina 

V osrčju Bele krajine s svojimi 
posebnostmi preseneča tudi reka 
Lahinja, ob kateri so nanizani 
gozdovi, močvirja in vlažni travniki. 
Zaščiteno območje, ki obsega 
povirje in 7 kilometrov zgornjega 
toka reke, je prava zakladnica 
botaničnih posebnosti. 

krajinski park lahinja



informator365

13

  041 729 740
 info@bmwservis.si
 www.bmwservis.si

AGP cars 
Gregor Palčič s.p. 
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

 040 989 919
 info@geo-nova.si
 www.geo-nova.si

GEO - NOVA, Janez Novak s.p.
Seidlova cesta 17
8000 Novo mesto 

ZA VAS OPRAVLJAMO 
NASLEDNJE STORITVE:

• vpis stavb v kataster stavb
• geodetski načrt
• ureditev meje
• parcelacija
• izravnava meje
• zakoličba objekta
• vpisi v GJ
• ostale geodetske storitve

UGODNO, HITRO, KAKOVOSTNO 
nudimo brezplačno svetovanje
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Na spletni strani kampanje 
www.ZAMENJAJinPRIHRA-
NI.si je še vedno mogoče 
oddati prijavo, ko vnesete 
podatke o pretekli rabi ener-
gije v spletni obrazec pa takoj 
izveste, koliko lahko prihra-
nite z zamenjavo dobavitelja 
elektrike in plina. 

skupaj bi lahko prihranili 
več kot 1,8 milijona evrov 
Če bi vsi potrošniki, ki so 
se prijavili k sodelovanju v 
drugem skupinskem nakupu 
elektrike in plina do začetka 
avgusta, sprejeli ponudbo 
in zamenjali dobavitelja z 
Zvezo potrošnikov Slovenije, 
bi skupaj lahko prihranili 
več kot 1,8 milijona evrov na 
leto. V prvi kampanji Zame-
njaj in prihrani, ki jo je ZPS 
organizirala pred tremi leti, 
je sodelovalo 41.000 potro-
šnikov, dobavitelja pa je nato 
s pomočjo ZPS zamenjalo 
več kot 12.300 gospodinjstev. 
Skupaj so prihranili skoraj 
milijon evrov, vendar so bili 
skupni prihranki vseh, ki so 
v enakem obdobju zamenjali 
dobavitelja, še večji. ZPS je 
namreč s prvo kampanjo 
uspešno prebudila trg in 
dobavitelje spodbudila k 
oblikovanju ugodnih ponudb 
za vse potrošnike.

glavnina gospodinjstev bo 
prihranila med 50 in 150 evri
Nezavezujočo prijavo je do 
zdaj oddalo že več kot 20.000 
potrošnikov, med katerimi 
bo polovica gospodinjstev 
prihranila med 50 in 150 evri, 
četrtina do 50 evrov, četrtina 
pa več kot 150 evrov. Največ 
bodo prihranili tisti, ki še ni-
koli niso zamenjali dobavite-
lja elektrike ali plina, takšnih 
odjemalcev pa je v Sloveniji 
več kot 80 odstotkov. 

ste v vašem gospodinjstvu 
že zamenjali dobavitelja?
Po podatkih Agencije za 
energijo je lani dobavitelja 
elektrike zamenjalo 58.669 
gospodinjstev, dobavitelja 
zemeljskega plina pa 6.326 
gospodinjskih odjemalcev, 
priključenih na distribucijsko 
omrežje. V zadnjih desetih 
letih se je potrdilo, da brez 
njihove dejavne vloge ni kon-
kurenčnega trga in število 
menjav dobavitelja kaže, da 
se odjemalci čedalje bolj za-
vedajo svoje vloge in prihran-
kov, ki jih lahko dosežejo z 
menjavo dobavitelja. 

Analize, ki so jih opravili 
na Agenciji za energijo, so 
pokazale, da se potencial-
ni prihranki, ki jih lahko 
odjemalci dosežejo z menjavo 
dobavitelja, povečujejo. Na 
začetku odpiranja trgov z 

električno energijo in ze-
meljskim plinom je število 
zamenjav omejeval predvsem 
strah odjemalcev, ki jih je 
skrbela zanesljivost dobave, 
vendar je praksa potrdila, 
da je menjava dobavitelja 
varna in brezplačna, elektri-
ka s pomočjo takšnih akcij 
skupinskih nakupov pa tudi 
preprosta.

še lahko sodelujete v 
skupinskem nakupu zveze 
potrošnikov slovenije!
Zato brž poiščite račun 
vašega dobavitelja elektrike 
in plina (na njem boste našli 
vse informacije, ki jih boste 
potrebovali za prijavo) ter 
obiščite www.ZAMENJAJ-
inPRIHRANI.si. V spletni 
obrazec vpišite zahtevane 
podatke in takoj boste na 
zaslonu prejeli individualno 
oceno svojih prihrankov, ki si 
jih lahko obetate ob zamenja-
vi dobavitelja oz. sprejemu 
zmagovalnih tarif licitacije.

v evropi prihranili že več 
kot 270 milijonov evrov
Kampanje skupinskih naku-
pov, ki jih organizirajo potro-
šniške organizacije, potekajo 
po vsej Evropi. Do zdaj se 
je za zamenjavo dobavitelja 
energije registriralo več kot 
pet milijonov potrošnikov, 
dobavitelja jih je zamenjalo 

več kot 1,2 milijona, skupaj 
pa so prihranili 271,5 milijo-
na evrov. Raziskava, ki so jo 
opravili pri Evropski komi-
siji, je pokazala, da je cena 
ključni razlog za zamenjavo 
dobavitelja v Sloveniji. 

Potrošniki, ki  zamenjajo 
dobavitelja z ZPS v okviru 
skupinskega nakupa, dobijo 
pogodbe brez vezave, brez 
skritih stroškov, z navzgor 
omejeno ceno za 12 mese-
cev, dobavitelj pa se hkrati 
zavezuje, da bo odjemalce po 
izteku enega leta pravočasno 
obvestil o ceni za prihodnje 
obdobje. Zveza potrošnikom 
Slovenije bo vsem, ki se 
bodo odločili za zamenjavo 
dobavitelja v okviru kampa-
nje ZAMENJAJ in PRIHRANI 
2, z nasveti na voljo ves čas 
trajanja pogodbe in še šest 
mesecev po izteku pogodbe z 
novim dobaviteljem.
Preverite, koliko bi prihra-
nili v vašem gospodinjstvu. 
Kliknite na www.zamenjajin-
prihrani.si, vnesite zahtevane 
podatke, izpolnite svoj ener-
getski profil in takoj boste 
prejeli individualni izračun 
prihrankov.
Zveza potrošnikov Slovenije
www.zps.si  

Več kot 20.000 gospodinjstev, ki 
so se v okviru kampanje Zveze 
potrošnikov Slovenije prijavila za 
sodelovanje v drugem skupinskem 
nakupu elektrike in zemeljskega 
plina, je že prejelo individualne 
ocene prihrankov. Ti niso majhni – 
povprečno v kampanjo prijavljeno 
gospodinjstvo bo namreč lahko 
prihranilo 102,97 evra pri elektriki 
in 108,44 evra pri plinu. 

skupinski nakup energije zamenjaj in prihrani
sodelujočim se obetajo visoki prihranki

et           

plin

0,01590 €/kwh

0,03987 €/kwh           0,02847 €/kwh 0,04628 €/kwh

kategorija elektrika
zmagovalec gen-i, d.o.o.

mt vt

kategorija plin
zmagovalec gen-i, d.o.o.

preverite na licitaciji dosežene zmagovalne tarife (brez ddv) 
in jih primerjajte s tarifami na vašem računu za energijo:
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razvedrilo
sudoku/pobarvanka
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