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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 6. 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

 07 334 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

  cvetličarske 
  in vrtnarske storitve
• pestra ponudba božičnih zvezd
• jesenske trajnice, zemlja, gnojila
• izdelki za advent in božič
• lončnice in rezano cvetje
• poročni, darilni in žalni program
• urejamo vrtove in zelenice
• višinsko obrezovanje parkovnega drevja

  gozdarske storitve
• odkup lesa (listavci in iglavci)

Ponudba

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
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Razgradnja glukoze za 
pridobivanje energije v telesu 
poteka v dveh procesih. Prvi je 
glikoliza – razgradnja glukoze 
brez kisika, ki nastane v začetku 
gibanja ter pri vsem anaerobnem 
ekstremnem obremenjevanju. 
Pri tem poleg energije nastanejo 
mlečna kislina in laktati, ki 
zakisajo organizem in ustvarijo 
več prostih radikalov. Drugi 
način pridobivanja energije je 
aeroben, ustvarja veliko več 
energije in končna produkta sta 
ogljikov dioksid in voda, ki se 
povsem izločita iz telesa.
      Porast koncentracije glukoze 
v krvi je poglavitni fiziološki 
dražljaj, da trebušna slinavka 
začne izločati inzulin. Ta ima 
nalogo prenašalca krvnega 
sladkorja preko membran celic 
v same celice. Inzulin vpliva 
tudi na presnovo maščob, 
saj vzpodbudi shranjevanje 
in blokira mobilizacijo ter 
izgorevanje maščobnih kislin. 
Zelo hitro zniža nivo maščobnih 
kislin in trigliceridov v krvi.

koncentracija
sladkorja v krvi
Pri zdravih ljudeh je 
koncentracija glukoze v krvi na 
tešče med 3,6 in 6,0 mmol/l.  Po 
zaužitju obroka hrane se dvigne 
koncentracija glukoze v krvi v 
odvisnosti od količine ogljikovih 
hidratov v prehrani. To povzroči 
izločanje inzulina, ki ima 
nalogo, da uredi koncentracijo 
sladkorja v krvi.
Kadar zaradi stradanja 
ali ekstremnih vadb pade 

koncentracija glukoze v krvi pod 
normalno raven (hipoglikemija), 
to sproži sproščanje hormona 
glukagona v trebušni slinavki, ki 
ima nalogo, da v jetrih pospeši 
razgradnjo skladiščenega 
glikogena (povezane molekule 
glukoze) v krvni sladkor.
Pri nezdravem prehranjevanju, 
kot so prekomeren vnos hrane, 
preveč sladkorja, preveč maščob 
v prehrani ali slab razpored 
obrokov hrane, nastane 
povečano izločanje inzulina – 
hiperinzulinizem, ki je poglavitni 
razlog, da se redimo. Ob večji 
koncentraciji inzulina v krvi se 
vsa odvečna hranila pospešeno 
shranjujejo v obliki maščob tako 
v podkožju kot med notranjimi 
organi. Pri fizični neaktivnosti 
se pojavlja centralna debelost, 
ko se maščoba nabira predvsem 
na trebuhu in med notranjimi 
organi. Takšna debelost je 
pomemben dejavnik tveganja 
za razvoj srčno-žilnih bolezni 
in sladkorne bolezni z vsemi 
zapleti.
      Ko hiperinzulinizem traja dalj 
časa, se telesne celice vse slabše 
odzivajo nanj, tako postane 
sčasoma neučinkovit (inzulinska 
rezistenca).

sladkorna bolezen
Sladkorna bolezen je skupina 
progresivnih presnovnih motenj, 
za katero je značilna povišana 
koncentracija sladkorja v krvi. 
Gre za pomanjkanje učinkov 
inzulina. Posledica je motena 
presnova ogljikovih hidratov, 
maščob in beljakovin.

Nezdrava prehrana in nezdrav 
življenjski slog (premalo 
fizične aktivnosti) sta zlasti v 
razvitem svetu ključna vzroka za 
epidemijo debelosti ter za strmo 
naraščanje števila sladkornih 
bolnikov.  V Sloveniji ima 
sladkorno bolezen 8 % odraslih 
prebivalcev.
      Sladkorna bolezen tipa 1 se 
praviloma pojavlja pri otrocih, 
gre za imunsko povzročeno 
propadanje beta celic v trebušni 
slinavki, ki izločajo inzulin. 
Zato pride pri teh bolnikih 
do absolutnega pomanjkanja 
inzulina. Teh bolnikov je 10 %. 
Veliko pogostejša je sladkorna 
bolezen tipa 2, ki nastane zaradi 
nezdravega načina življenja. 
Najprej se pojavi zmanjšanje 
občutljivosti telesnih celic 
na inzulin, nato pa pride do 
izčrpavanja in propadanja 
beta celic v trebušni slinavki 
ter posledično zmanjšanega 
izločanja inzulina.
      Značilni znaki sladkorne 
bolezni so: povečano izločanje 
vode iz telesa, ki se kaže s 
pogostim uriniranjem podnevi in 
ponoči, tako nastane dehidracija 
in huda žeja ter motnje vida. 
Prisotni so tudi utrujenost in 
izguba telesne teže ter zmanjšana 
odpornost telesa.

posledice 
sladkorne bolezni
Posledice sladkorne bolezni 
so dolgoročne poškodbe in 
odpovedi različnih organov.  
Okvare prizadenejo velike in 
male žile in živce. Nastanejo 
tipične spremembe žil na 
očesni mrežnici v obliki 
diabetične retinopatije, 
pogosta je prizadetost ledvic v 
obliki diabetične nefropatije. 
Prav sladkorna bolezen je 
najpogostejši vzrok kronične 
ledvične odpovedi v zahodnem 
svetu.

Pojavlja se kronična okvara 
živcev v obliki neuropatije. 
Zaradi pospešene ateroskleroze 
pri sladkorni bolezni nastajajo 
veliko pogosteje srčni infarkt, 
angina pectoris, možganska kap 
in spremembe na ožilju nog. 
Prvo se pojavi mravljinčenje in 
mrazenje v nogah, nemirne noge 
in bolečine v mišicah. Slabša je 
cirkulacija krvi, tanjša se koža, 
lahko nastanejo rane, kasneje 
tudi gangrena na nogah.
Marjan Radetič, dr.med. 

Krvni sladkor je poglavitni energent v 
našem telesu. Največji porabnik glukoze 
v mirovanju je centralni živčni sistem, 
ki proizvaja vso energijo za svoje 
delovanje izključno iz glukoze. Zato je 
pomembno, da je njena koncentracija 
v krvi stabilna za normalno delovanje 
vseh funkcij možganov, kot je npr. 
ohranjanje zavesti.

debelost 
in sladkorna bolezen
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Tokrat se bomo odpravili po 
markirani planinski pešpoti  iz 
Metlike (166 m) proti Krašnjem 
vrhu (542 m). Pot se začenja  
pred pisarno Planinskega dru-
štva Metlika na Pungartu pod 
kulturnim domom. Markacije 
nas popeljejo mimo Osnovne 
šole Metlika, kjer ostro zavije-
mo na levo po cesti.  

Pešpot se nadaljuje po 
pobočju Veselice – hriba nad 
Metliko, zasajenega z vinsko 
trto, in naprej v gozd mimo 
Svržakov. Po eni uri hoje pri-
spemo na travnike in vinogra-
de nad Slamno vasjo. Mimo 
vodnega zbiralnika nadalju-
jemo pot skozi steljnike in 
smrekov gozd do ceste Rado-
vica–Bušinja vas. Prestopimo 
cesto in sledimo smerokazu 
za Bojanjo vas. Do vasi se 
asfaltna pot strmo vzpenja, v 
začetku vasi pa nas puščica 
usmeri levo mimo brezna in 
nabožnega znamenja naprej 
skozi vas do cerkve. 

Od tu nas vaška cesta pripe-
lje do obnovljenega vodnjaka 
Vušivka nad vasjo. Hoje do 
vodnjaka iz Metlike je pribli-
žno 2 uri. Od tu je pot zopet 
makadamska in se položno 
vije med zaraslimi  košeni-
cami. Tu se povsem približa 
državni meji, vendar je ne 
prestopi. Steza  nas pripelje 
naprej do izvira – studenca 
Orehovec, ki je tik pred našim 
ciljem. Od izvira nas strma 
steza pripelje mimo cerkvice 

sv. Trojice nad Krašnjim vr-
hom do urejene koče Planin-
skega društva Metlika, ki stoji 
na  hribčku levo nad cerkvijo v 
prijetnem gozdiču z veliko raz-
ličnimi drevesnimi vrstami.  V 
neposredni bližini stoji tudi 17 
metrov visok razgledni stolp, s 
katerega je čudovit razgled po 
vsej Beli krajini, delu Hrvaške 
vse do Kleka in velebitskih 
vrhov. Tu je tudi končni cilj 
poti, za katero porabimo 3 ure 
hoda iz Metlike.

Na tej poti približno 15 
minut pred Krašnjim vrhom je 
tudi označen odcep do najglo-
bljega brezna v Beli krajini, 
imenovanega Pečenevka. Če 
se odločite za njen ogled, si 
pot podaljšate za pol ure.

Na Krašnji vrh je možno pri-
ti z osebnimi vozili, avtobusi 
pa pridejo lahko le do 2 km 
oddaljene Radovice. Krašnji 
vrh je oddaljen od Metlike 
10 km. Pot pelje iz Metlike (v 
križišču na Pungartu je smer-
na tabla Drašiči–Radovica), 
skozi naselje Svržaki in po 
približno 500 m se zavije levo 
v smeri proti Radovici (8 km 
iz Metlike).
Rudi Vlašič, TIC Metlika 

Kje dandanes iskati raj, če ne 
v odmaknjenih in neokrnjenih 
pokrajinah, kjer se prepletajo 
spokojnost, drugačnost ter bogata 
naravna in kulturna dediščina. Zato 
dobrodošli v osrčju Bele krajine, kjer 
se med Gorjanci in reko Kolpo skriva 
starodavna Metlika. Dovolite, da se 
vas dotaknejo njena narava, pestra 
zgodovina, kultura in prijazni ljudje.

po planinski  poti  
metlika–krašnji vrh
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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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V zadnjih desetletjih je rak 
kože postal drugi najpogostejši 
rak. Na drugem mestu je tako 
pri moških kot pri ženskah. K 
sreči je večina kožnih oblik raka 
ozdravljiva samo s kirurško 
odstranitvijo. Obstaja pa bolj 
nevarni kožni rak, ki je posledi-
ca razraščanja pigmentnih celic 
– melanocitov. Ta vrsta raka, ki 
se imenuje maligni melanom, 
postaja vse pogostejša in ima 
lahko tudi usodne posledice. 
Maligni melanom kože je še 
pred dvajsetimi leti veljal za 
redko obliko raka. Od tedaj se je 
zbolevanje s to obliko kožnega 
raka močno povečalo, v Sloveniji 
se je v zadnjih letih podvojilo, 
in sicer na 6 do 10 let. Maligni 
melanom je manj nevaren, če ga 
odkrijemo pravočasno. Lahko se 
razvije iz že prisotnega materi-
nega znamenja. Večina malignih 
melanomov pa nastane  povsem 
na novo in sprva izgleda kot 
nedolžno materino znamenje. 
Nastanek melanoma je pove-
zan s prekomernim sončenjem. 
Takih sta približno dve tretjini. 
Zato vsem priporočamo, da 
se pred soncem, zlasti poleti, 
zaščitijo s pokrivali in oblačili. 
Krema za zaščito pred soncem je 
le izhod v sili, ko druge možnosti 
zaščite ni. Zlasti opozarjamo 
starše, da zaščitijo svoje otroke. 
Namesto navadnih kopalk naj 
nosijo posebne kopalne kombi-
nezone in seveda pokrivala. 
V kolikor odkrijemo maligni 
melanom v zgodnjem obdobju, 
je verjetnost ozdravitve veliko 
boljša. Zato je potrebno samo-
pregledovanje. Zlasti vsaka 
temnejše obarvana sprememba, 
ki je nastala na novo, ali pa ma-
terino znamenje, ki se je pričelo 
spreminjati, potrebuje strokovni 
pregled. Z dermatoskopom, to je 
posebna lupa, se lahko odkrije 
do 90 % malignih melanomov. 

Za nekatere melanome pa je 
potrebna več kot 30-kratna 
povečava. Za odkrivanje takega 
melanoma dermatoskop ne 
zadostuje. Zato smo v Kirurškem 
centru Avelana na Otočcu na-
bavili poseben aparat PhotoFin-
der, ki omogoča do 200-kratno 
povečavo. Poleg tega z apara-
tom poslikamo celo telo, vsa 
materina znamenja označimo 
in jih pregledamo ter računal-
niško analiziramo. Računalnik 
na podlagi različnih lastnosti 
razporedi spremembo v različne 
stopnje tveganja. Seveda je konč-
na odločitev še vedno na strani 
strokovnjaka. Vse spremembe, 
ki imajo višjo stopnjo tveganja 
za nastanek malignega mela-
noma ali je ta že nastal, takoj 
odstranimo in ga pošljemo na 
histološko preiskavo. Zdravljenje 
nato poteka v skladu s histološko 
diagnozo.
Osebo, ki ima več kot 50 zna-
menj, nato sledimo na pol leta 
in računalnik označi, ali se je 
pojavila kaka nova pigmentna 
sprememba ali se je prejšnje 
znamenje spremenilo. 

preiskavo s photofinderjem 
potrebujejo tisti, ki:
• so v družini imeli maligni 
  melanom,
• imajo v srednjih letih več kot 
  50 materinih (pigmentnih) 
  znamenj,
• imajo displastična pigmentna 
   znamenja,
• imajo pigmentna znamenja, 
   ki so bila prisotna ob rojstvu 
   ali prvih tednih življenja,
• imajo svetlo polt in nikoli ne 
  porjavijo oziroma pred porja-
  vitvijo postanejo rdeči,
• so že imele maligni melanom
• in osebe po 40. letu, pri 
   katerih se je pojavila temnej-
   ša, ostro omejena lisa na son-
   cu izpostavljenem mestu.

V bolj razvitih državah, kjer 
je dostopnost do ustreznih 
specialistov hitrejša in je tudi 
ozaveščenost prebivalstva večja, 
imajo več zgodnejših stadijev 
malignega melanoma in boljše 
rezultate zdravljenja. 
Zato smo se v našem Kirurškem 
centru Otočec odločili, da 
ponudimo celostno obravnavo 
tistih, ki se zavedajo 
potencialne nevarnosti. 

potek pregleda: 
• pregled in pogovor z 
   dermatologom
• fotografiranje kože celotnega 
   telesa
• preiskava vseh pigmentnih 
   sprememb z mikrodermato-
   skopijo
• računalniška obdelava slik
• odstranitev sumljive spre-
   membe in histološka preiskava

Vse nenevarne kožne spremem-
be, ki so moteče, odstranimo 
z laserjem, radiofrekvenco ali 
kirurško. Način odstranitve 
je odvisen od želje bolnika in 
našega mnenja o najbolj primer-
nem načinu.

Z nekaterimi zavarovalnicami 
(Triglav, Vzajemna) imamo ali 
bomo kmalu podpisali (Sava) 
pogodbo o kritju stroškov 
takih posegov.   
Kirurški center Avelana 

zgodnje odkrivanje raka
prepreči hude zaplete

Najnovejša tehnologija, podprta 
z računalniško tehnologijo v 
Kirurškem centru Avelana na Otočcu, 
omogoča zgodnje odkrivanje kožnega 
raka in vas reši strahu ter zapletov.

 07 307 51 07
 www.avelana.si
 avelana.pisarna@gmail.com

Avelana
Kirurški center Otočec
Šolska cesta 12
8222 Otočec
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Zdravilna moč svetlobe
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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

pokličite 
za termin

brez 
napotnice 

brezplačno 
preverite 

sluh 

slušni aparati
na naročilnico

Sluh nam omogoča, da že v 
materinem trebuhu slišimo 
na primer mamin utrip srca 
in pomirjujoč glas. Sluh je 
obenem tudi eden najpo-
membnejših komunikacijskih 
kanalov do drugih ljudi. Tako 
ostane vse življenje. Informa-
cije, ki nas dosežejo v obliki 
zvoka, se nas na čustveni 
ravni veliko bolj dotaknejo kot 
informacije, ki jih zaznamo z 
vidom. Po podatkih Svetov-
ne zdravstvene organizacije 
ima že vsak deseti prebivalec 
okvaro sluha. Zato medicina 
tudi temu področju posveča 
precej pozornosti. V povezavi 
s tehnološkim napredkom je 
sluh omogočen skoraj vsem, 
ki imajo okvaro tega čutila.

Sluh omogoča komunikaci-
jo in prepoznavanje glasov, ki 
sestavljajo bistven del našega 
vsakdana. Izguba sluha velja 
za težjo prizadetost kot izgu-
ba vida, kajti slušni kanal je 
glavni vir pridobivanja infor-
macij. Izguba sluha človeka 
tudi bolj osami. Uho, ki nam 
omogoča sluh, nenehno upo-
rabljamo, njegovo delovanje 
pa se nam zdi samoumevno 
in o njem sploh ne razmišlja-

mo. Svet, v katerem živimo, 
je svet slišečih. Prilagojen je 
ljudem, ki dobro verbalno ko-
municirajo. V primeru težav s 
sluhom nastopi vrsta težav, če 
si naglušna oseba to 
prizna ali ne.

V večini primerov je izguba 
sluha okvara, ki se razvija 
počasi – včasih več let. Žal 
se tega, kako pomembno je 
slišati, zavemo šele takrat, 
ko težave s sluhom začne-
jo ovirati naš vsakdanjik. 
Naglušnost (slaboslišnost) oz. 
izguba sluha je zelo pogosta 
težava. Več kot 500 milijonov 
ljudi po vsem svetu se sooča z 
določeno stopnjo izgube slu-
ha. Zaradi negativnih vplivov 
hrupa število še narašča. Dalj-
ša izpostavljenost glasnemu 
hrupu na delovnem mestu ali 
doma ima lahko za posledico 
izgubo sluha, ki je pogostejša 
tudi pri nižji starosti.

Med najpogostejša vzroka 
za nastanek naglušnosti 
sodita hrup in staranje. Eden 
od šestih odraslih oseb (16 % 
Evropejcev) ima tolikšno 
stopnjo naglušnosti, da je že 
motena komunikacija v vsa-
kodnevnem življenju. Okvara 
sluha vpliva na sporazume-
vanje, pridobivanje in izme-
njavo informacij, zmanjšuje 
posameznikovo učinkovitost 
za delo ter zmanjšuje kako-
vost življenja. 

Rezultati študij Nemške 
zveze za spodbujanje dobre-
ga sluha (FGH) so pokazali, 
da se samo okoli 30 % ljudi 
z okvaro sluha tega zaveda 
in priznava, da ima težave. 
Skoraj 71 % v raziskavo vklju-
čenih ljudi, pri katerih so po-
trdili okvaro sluha, ni želelo 
priznati tega dejstva. Verje-

tno tudi zato, ker mislijo, da 
ljudje tiste, ki nosijo slušne 
aparate, hitro povežejo s sla-
botnostjo, starostjo in manjšo 
inteligenco. Seveda temu v 
sedanjem času ni tako in se 
motijo. Veliko jih odlaša, vse 
dokler izguba sluha ne začne 
bistveno slabšati kakovosti 
njihovega življenja. Posledice 
samozanikanja naglušnosti 
in neuporabe slušnega apara-
ta so lahko številne, nekatere 
tudi zelo resne: od občutka, 
da se jim godi krivica, do po-
večane osamelosti, nezaupa-
nja in depresije.

Naglušnosti ne gre pod-
cenjevati, saj sluh omogoča 
kvalitetno komuniciranje s 
socialnim okoljem. Če imate 
težave s sluhom, se osvobo-
dite predsodkov in si vsaj 
deloma priznajte težave, ki 
vam jih slabši sluh prinaša v 
vaše življenje. Naredite prvi 

korak in obiščite najbližji 
AUDIO BM slušni center ter 
brezplačno preverite sluh. 
AUDIO BM slušni akustik 
vam bo strokovno svetoval pri 
izbiri najprimernejše rešitve 
za vašo naglušnost, vaše želje 
in potrebe. Uporaba sodobnih 
slušnih aparatov naglušnim 
pomaga ponovno živeti polno 
in socialno bogato življenje. 

Naj omenimo še dejstvo, da 
je potrebno sluh uriti. Če se 
mu odrekate dlje časa, pride 
do dodatnega upada slušnih 
sposobnosti; predvsem spo-
sobnosti ločevanja glasov in 
razumevanja govora.

Več informacij o sluhu in 
slušnih aparatih preberite na 
www.audiobm.si. 
Zelo bomo veseli tudi vašega 
osebnega obiska. 
Franci Urankar, Audio BM 

pomen sluha

Prvo razvito človekovo čutilo 
je sluh. Okvara sluha vpliva na 
sporazumevanje, pridobivanje in 
izmenjavo informacij, zmanjšuje 
posameznikovo učinkovitost za delo 
ter zmanjšuje kakovost življenja. 
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Temperatura NI edini pomem-
ben  bolezenski znak; obenem 
moramo biti pozorni še na 
ostale: kašelj, boleče žrelo, 
utrujenost, bolečine v mišicah 
in sklepih, mrzlico, splošno 
oslabelost in slabost, dehidra-
cijo itd. Šele več bolezenskih 
znakov skupaj nam odkrije 
neko bolezen ali stanje. Samo 
kratkotrajno zvečana telesna 
temperatura še ni zadosten 
razlog za alarm ali klic (obisk) 
zdravnika.

V medicinskem žargonu iz-
ražamo VROČINO kot vse, kar 
je nad normalno telesno tem-
peraturo, to je 37° C (merjeno 
z živosrebrnim ali alkoholnim 
termometrom v pazduhi) ali 
nad 37,2° C v danki. Pri otroku 
najlažje izmerimo temperaturo 
z elektronskim merilcem v uše-
su. Nekatere osebe imajo nižjo 
“bazalno telesno temperaturo” 
in pri teh pomeni običajna, 
normalna temperatura 37° C že 
zvečano telesno temperaturo.
Ne smemo zanemariti dej-
stva, da lahko v sicer zdra-
vem človeškem telesu tekom 
dneva temperatura niha za 
okoli 0,6° C (običajno je zvečer 
višja kot zjutraj). Pri ženskah 
je lahko temperatura v drugem 
delu menstrualnega ciklusa 
višja celo za 1° C.
Zvečana telesna temperatu-
ra je pomemben obrambni 
mehanizem, saj se naše telo 

tako uspešneje bori proti 
bakterijam in virusom. Zatorej 
NE znižujmo “kar tako” vsake 
kratkotrajno povečane tem-
perature (razen ob takojšnjih 
težavah). Visoka temperature 
nad 39,4° C pa je lahko nevar-
na in zahteva “zniževanje”. 
Zvečane telesne temperature 
ne smemo zamenjati s pojmom 
HIPERTERMIJA. Hipertermijo 
opišemo kot moten odgovor 
telesa zaradi vročine v okolju. 
Posledično vodi k zvečanju 
telesne temperature organizma 
(termoregulacija).
Stopnja zvečanja telesne tem-
perature ni nujno sorazmerna 
z resnostjo bolezni. Neredko 
opažamo, da blažje bolezni po-
tekajo z zelo zvečano telesno 
temperaturo (npr. pri prehla-
du), pri resnih boleznih pa je 
lahko le rahlo povišana (npr. 
pri raku).

Ob zvečani telesni tempera-
turi nastopijo  povečano pote-
nje, glavobol, mrazenje, žeja 
(dehidracija), splošno slabo 
počutje …; v primeru zvečanja 
temperature med  39,4° C in 
41° C pa se lahko pojavijo tudi  
krči, halucinacije in zmede-
nost. Pri nekaterih otrocih na-
gel porast telesne temperature 
spremljajo vročinski krči.

Zdravnika MORATE NUJNO 
klicati, če je temperatura 
zvečana nad 39,4° C ali če traja 
več kot tri dni s pridruženim 

neznosnim glavobolom, z 
otekanjem žrela, s trdim vra-
tom, s težavami z dihanjem, 
hudim bruhanjem, psihičnimi 
težavami, s hudo bolečino v 
trebuhu ali pri uriniranju ter s 
kakimi drugimi, nepojasnjeni-
mi tegobami.

vzroki za zvečanje 
telesne temperature
1. skoraj vsaka vrsta okužbe se 
izraža z vročino (okužbe dihal: 
prehlad, angina, gripa, vnetje 
obnosnih votlin – sinusov, 
bronchitis, pljučnica; tuber-
kuloza; infekcijska mononu-
kleoza; vnetje sečil; virusne in 
bakterijske okužbe prebavil; 
kožne okužbe; vnetje slepiča; 
ginekološka vnetja; vnetje 
možganskih ovojnic – menin-
gitis …);
2. pri otrocih se lahko pojavi 
rahlo zvečana telesna tempe-
rature zaradi izraščanja zob-
kov ali do 2 dni po cepljenju; 
3. veliko rakastih obolenj se 
kaže sprva z zvečano telesno 
temperature (limfom, levke-
mija);
4. vnetne bolezni (npr. kronič-
na vnetna črevesna bolezen, 
bolezen ščitnice);
5. avtoimunske bolezni (rev-
matoidni artritis, vaskulitis);
6. nekatera zdravila: antihi-
staminiki, nekateri antibiotiki, 
zdravila proti epilepsiji in 
druga;
7. zvečana telesna temperatura 
po vrnitvi s potovanja (mala-
rija, denga, vbodi insektov, 
ugriz kače itd.).

VROČINA NEZNANEGA 
VZROKA je bila definirana 
kot bolezensko stanje šele 
leta 1961. Opredelimo jo kot 

zvečano telesno temperaturo 
nad 38,3° C, ki traja več kot tri 
tedne in kateri kljub natančni 
diagnostiki po enem tednu še 
ne znamo opredeliti vzroka. 
V takih primerih se specialist 
(običajno infektolog) poslužu-
je številih modernejših metod 
za odkrivanje bolezni in v prvi 
vrsti pomisli na povzročitelje, 
kot so HIV, onkološke bolezni, 
krvne ali revmatske bolezni.

zdravljenje
Najprej si seveda izmerite tem-
peraturo. Zgolj “občutek”, da 
imate morda zvečano telesno                    
temperaturo, še ni razlog za 
zdravljenje.

Doma poteka samozdra-
vljenje s tabletami, praški in 
svečkami, ki si jih lahko kupite 
v lekarni brez recepta. Omeni-
la bi paracetamol, ibuprofen, 
acetaminophen in aspirin (ki 
ga NE dajemo otrokom). Ne 
pozabite na ustrezen vnos 
tekočine (juha, rehidracijski 
prašek, čaj, brezalkoholni na-
pitki) in seveda na počitek.

Zdravnik vas bo pregle-
dal, naredil osnovne krvne 
preiskave in pregledal urin. 
Zdraviti vas bo poskušal glede 
na VZROK. Vsekakor velja 
omeniti, da ob virusni okužbi 
antibiotik NE bo pomagal. 
V primeru, da vaš družinski 
zdravnik ne bi odkril vzroka za 
zvečano telesno temperaturo, 
vas bo napotil k specialistu 
(npr. k infektologu, revmatolo-
gu, h kirugu, internistu …) na 
nadaljnjo obravnavo.
Mojca Miholič, dr.med., 
specialistka druž.med. 

Začasno zvečana telesna temperatura 
je pogosto PRVI bolezenski znak 
(simptom), ki nam izraža, da je 
z našim telesom nekaj narobe. 
Za odraslega je zvečana telesna 
temperatura običajno zelo neprijetna, 
a dejansko je nevarna le, če je višja 
od 39° C, za razliko od dojenčka ali 
malega otroka, kjer lahko že rahlo 
zvečana temperatura odraža resnejše 
bolezensko stanje organizma.        

zvečana telesna temperatura
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Prezračevanje prostorov je pro-
ces, ki mora potekati stalno. 
Intenzivnost izmenjave notra-
njega zraka z okoliškim mora 
biti prilagojena režimu bivanja 
oziroma uporabe prostora ter 
s tem obremenjenosti zraka. 
Pomembno je, da je ta proces 
za uporabnika nemoteč ter 
energijsko učinkovit.

 V starejših stavbah je bilo 
prezračevanje nekaj samo-
umevnega, zrakotesnost 
stavbnega ovoja je bila slaba 
in svežega zraka je bilo v vseh 
prostorih več kot dovolj. Zaradi 
tega je bilo stalno ogrevanje 
oziroma stalno delovanje 
ogrevalnega sistema nujno, na 
kar nas je opozarjal hiter padec 
temperature v prostorih, ko je 
bilo ogrevanje prekinjeno.

Z vidika kakovosti zraka 
je popolnoma vseeno, na 
kakšen način prezračujemo 
prostor. Naravno prezračevanje 
z odpiranjem oken zahteva 
pogosto kratkotrajno odpiranje 
oken, kar je z vidika komforta 
bivanja moteče ali pa sploh 
nimamo dovolj časa. Dodaten 
dejavnik pa je še strošek, ki ga 
povzroči prezračevanje, saj z 
izmenjavo zraka z okolico iz-
menjujemo tudi toploto, katero 
moramo sicer v prostore do-
vesti z ogrevalnim sistemom. 
Zato se ne smemo čuditi, če 
so bivalni prostori pogosto 
premalo prezračevani. Prosto-
rov ne pričnemo intenzivnejše 
prezračevati, ko zrak ni več 
ustrezne kakovosti, temveč ko 
nas na to opozorijo postranski 

pojavi, kot so npr. izdatnejša 
površinska kondenzacija na iz-
postavljenih mestih toplotnega 
ovoja (okna) ali pa celo pojav 
plesni. Motečim uporabniškim 
zadržkom ali oviram se lahko 
pri prezračevanju izognemo, 
če prostore prezračujemo z me-
hanskimi sistemi, ki delujejo 
stalno, avtomatsko ter pri tem 
še varčujejo z energijo.

centralno 
prezračevanje prostorov
Sistem centralnega prezračeva-
nja hiše ali stanovanja sesta-
vljajo naslednji ključni deli 
oziroma komponente:
• naprava za centralno prezra-
čevanje z rekuperatorjem za 
vračanje toplote,
• kanalska povezava naprave 
z okolico (preko strehe ali 
fasade),
• kanalska povezava naprave 
in prostorov (razvod zraka 
do posameznih prostorov v 
stavbi),
• elementi za dovod in odvod 
zraka (v prostorih),
• elementi za dušenje zvoka,
• montažni material.

Osrednji del prezračevalne 
naprave je energijsko učinkovit 
rekuperator, ki z odpadnega 
zraka prenaša toploto na sveži 
zrak ter ga s tem predgreva. 
Posebne izvedbe so poleg to-
plote sposobne vračati tudi del 
zračne vlage in s tem rešujejo 
težave, ki so vezane na presuh 
zrak na višku ogrevalne sezone.

Naprava za prezračevanje je 
povezana v centralni sistem 

preko štirih kanalskih povezav 
(dovod svežega zraka v stavbo, 
dovod segretega zraka po 
rekuperaciji v prostore, odvod 
iztrošenega zraka iz prostorov, 
odvod iztrošenega zraka po 
rekuperaciji v okolico).

Sistem prezračevanja ni pro-
storsko zahteven, vendar pa 
mora biti ustrezno načrtovan 
tudi z vidika vodenja kanal-
skih razvodov. Ob prenovah, 
tj. naknadni vgradnji siste-
ma, lahko notranje kanalske 
povezave pogosto potekajo v 
spuščenem stropu v hodniku. 
Pri novogradnjah lahko raz-
vode intergiramo v AB plošče 
(statik), pogosto pa nad ali pod 
stropno ploščo.

 V samem sistemu prezrače-
vanja se lahko z napravo izvaja 
dogrevanje zraka (pozimi) ali 
pohlajevanje zraka (poleti). To-
plota se prenaša v prenosniku 
toplote z izoliranim ohišjem. 
Pri dogrevanju je najvišja 
temperatura segretega zraka 
55° C – to je obenem osnovni 
sistem ogrevanja pasivne 
hiše. V primeru uporabe kot 
dopolnilni sistem pri ogreva-
nju nizkoenergijske hiše pa 
je temperatura zraka lahko 
nižja. Funkcija hlajenja poleti 
je omejena zaradi majhnih 
količin zraka, ki so značilne za 
centralno prezračevanje.

Sistem centralnega prezrače-
vanja hiše mora biti enostav-
no konfiguriran in izveden. 
Seveda je potrebno tudi redno 
vzdrževanje sistema: mesečna 
ali sezonska menjava grobih 

in finih filtrov, odvisno od vre-
mena/mikroklime (javljanje), 
čiščenje dovodnih/odvodnih 
elementov.

lokalno 
prezračevanje prostorov
Mehansko lokalno prezrače-
vanje prostorov v stavbah ni 
novost, saj je prisotno skoraj v 
vsaki stavbi kot npr. odsesava-
nje z enostavnimi aksialnimi 
ventilatorji v kopalnici ali ku-
hinji. Ti sistemi so enostavni in 
ne omogočajo vračanja toplote 
odpadnega zraka ter imajo 
tudi nekatere pomanjkljivosti 
(hrup, učinkovitost …).

Energijsko učinkovito so-
dobno lokalno prezračevanje 
je zato sprejemljiva rešitev za 
stanovanjske enote ali pa tudi 
hiše (vikendi, sanacije), kjer 
centralnega prezračevanja ni 
moč izvesti. Lokalne naprave 
za prezračevanje z rekuperacijo 
se vgrajujejo v zunanje stene 
izbranih prostorov. Naprava 
lokalno rešuje kakovost zraka 
v izbranem prostoru, zato je za 
stanovanje navadno potrebno 
uporabiti več naprav.

Za vgradnjo centralnih kot 
tudi lokalnih prezračevalnih 
enot so pri Eko skladu na 
razpolago nepovratne finančne 
spodbude (www.ekosklad.si).
Primož Krapež, ENSVET 

centralno 
in lokalno prezračevanje

Na ugodno počutje v bivalnem 
prostoru ali na sposobnost 
koncentracije za delo vpliva več 
dejavnikov: temperatura in gibanje 
zraka, osvetljenost, hrup ter med 
drugim tudi kakovost zraka. V zraku 
mora biti zadosten delež kisika, 
vlažnost mora biti primerna, količina 
raznih vonjav mora biti nemoteča itd.

prikaz centralnega prezračevalnega sistema

prikaz lokalnega prezračevalnega sistema
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 040 603 077
 andrej.zupancic84@gmail.com
 slikopleskarstvo in fasaderstvo Bare

Andrej Zupančič s.p.
Grajska cesta 18
8340 Črnomelj

• B A R E •

vsa slikopleskarska dela
barvanje fasad, napuščev, 

nadstreškov, ograj in streh

izdelava
 izolacijskih fasad

slikopleskarstvo 
in fasaderstvo

izris parkirnih
 prostorov

 041 572 688
 stekland@siol.net

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

 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

 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
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 041 710 569
 info@storitve-vidic.si
 www.storitve-vidic.si

JO-ŽI Vidic d.o.o.
Žvirče 22 
8362 Hinje

OKNA
VRATA
ROLETE

ŽALUZIJE

KOMARNIKI

ZIMSKI VRTOVI

• lastna proizvodnja 
• brezplačne meritve
• strokovna montaža

K
U

P
O

N

do 30% popusta 
pri naročilih 
do 31.12.2017

 040 643 740
 041 643 740
 mezme@mezme.si
 www.mezme.si

Mežme d.o.o.
Cesta bratstva in enotnosti 16 
8330 Metlika

• ogrevanje
• toplotne črpalke
• prezračevanje
• klima sistemi
• vodovod
• elektrika 25 let

izkušenj

* subvencije eko sklada 
   do 5.000 €
* možnost pridobitve 
   kredita na 10 let

 041 773 547
 www.kit-t.si
 info@kit-t.si

Kit d.o.o.
PE Pohištveni studio
Foersterjeva ulica 10
8000 Novo mesto

• velika izbira modelov • kuhinje po vaši meri •
• funkcionalnost • mehko zapiranje v ceni • 

• 5 let garancije na okovje •

strokovno
svetovanje

3d izris
po vaših željah

brezplačna 
dostava

brezplačna 
montaža

-50%
* popust velja na vse 

modele kuhinj Gorenje 
ob gotovinskem 

plačilu

*

popolne kuhinje

 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
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Prepolovljena obremenitev 
trsa je povzročila intenzivnej-
še zorenje grozdja, kar pomeni 
več sladkorja (posledično 
višjo stopnjo alkohola) in nižje 
kisline (posledično narušena 
harmonija okusa). Osebno 
mislim, da se bodo letos redki 
vinarji pohvalili s pravim 
cvičkom, prijetno kislastim in 
z alkoholom pod 10 %.

Ali je možno znižati alko-
holno stopnjo v vinu? Na 
primer z dodatkom vode?
Z dodatkom vode bi se pro-
cent alkohola zares znižal. 
Slaba stran tega posega je, da 
bi se s tem znižale tudi ostale 
vrednosti, ki vinu dajejo har-
monijo okusa, kot so kislina, 
aroma, barva ...

Ali je mogoče znižati sku-
pne kisline v vinu?
Kisline je mogoče znižati. Na 
tržišču obstaja veliko število 
preparatov, namenjenih zbi-
janju kisline v vinu. Obstaja 
tudi veliko trgovskih imen za 
isti preparat. Pri nas ponuja-
mo preparat POTAŠA (kalijev 
bikarbonat). Postopek in 
količino razkisa naj izračuna 
strokovnjak za vsak individu-
alni primer posebej.

Ali je mogoče povišati sku-
pne kisline v vinu?
Da, mogoče je. Prenizke ki-
sline v vinu določi meritev v 
laboratoriju. Sum, da je kislin 
premalo, nam oznani "tanek" 
in "plehek"okus vina. Usta 
so nekako prazna. V hujših 
primerih se začuti grenak 

priokus, čeprav v vinu ni 
nobene grenke snovi.
Najboljše je v vino, kjer je me-
ritev dokazala pomanjkanje 
kisline, dodati vinsko kislino. 
Še boljše je dodati vinsko 
kislino in citronsko kislino v 
razmerju 3:1. Takrat je končni 
okus najbližji naravni meša-
nici kislin.

Vino je pogrenelo in 
spremenilo barvo, belo v 
rjavkasto, rdeče v opečna-
to. Kaj je vzrok?
Vzrok je oksidacija. Vsa-
ka snov reagira s kisikom 
iz ozračja. Vino v stiku s 
kisikom spremeni barvo ali 
pogreni. Če sta se zgodili obe 
spremembi, je prišlo do hujše 
okvare. To okvaro je najboljše 
preprečevati s preventivnimi 
ukrepi. Vsakih 30 do 60 dni 
kontroliramo količino žvepla, 
v inox posodo dolivamo para-
finsko olje, v leseno posodo, 
ko ni več polna, skozi pilko 
vržemo tableto ANTIFLOR. Če 
je do okvare že prišlo, najprej 
uredimo količino žvepla  v 
vinu. Že nastale posledice od-
pravljamo s preparatom PVPP 
(polivinil poli pirolidon). 
Količino in postopek čiščenja 
naj določi strokovnjak.

Vino se noče čistiti (zbistri-
ti). Prijatelji so mi svetovali 
uporabo BENTONITA. Kaj 
vi mislite?
BENTONIT SPECIAL je 
odlično čistilo, nikakor pa ne 
edino. Na trgu je prisotnih na 
desetine preparatov. Vsak de-
luje na določeno vrsto "uma-

zanije". Imel sem priložnost 
narediti na stotine preizku-
sov. BENTONIT je pomagal v 
več kot 70 %. Če čistimo "na 
pamet", je BENTONIT odlič-
na izbira. V večini primerov 
pomaga. Ni pa edini in lahko 
se zgodi, da vino vseeno 
ostane kalno. Predlagam, da 
se vzorec vina (0,5–1 l) odnese 
v laboratorij, kjer ga strokov-
njak razdeli na več manjših 
količin in v vsako da različno 
čistilo. Naslednji dan bo jasno 
vidno, katero čistilo je najbolje 
zbistrilo prinešeni vzorec.

Na vinski gladini se je 
pojavila bela prevleka, ki s 
svojim videzom spominja na 
nagrbančen vosek. Vino je 
močno žveplano. Kaj je to?
Vaše vino je napadla glivična 
bolezen kan. Glivica je odpor-
na na žveplo. Za svoj razvoj 
potrebuje kisik. Da prepreči-

mo napad te bolezni, moramo 
preprečiti dostop zraka do 
vina. V inox posodi zalivamo 
s parafinskim oljem, v leseni 
pa vržemo ANTIFLOR tableto 
skozi pilko. Če pa je bolezen 
že napadla in je posoda sko-
raj polna, vino dolivamo, do-
kler prevleka kana ne priteče 
skozi odprtino na posodi. Če 
je polna do polovice ali manj, 
vino pretočimo skozi čisto 
krpo ali ženske nogavice. 
Nenad Mangotič, univ. dipl. 
ing. kmetijstva 

Vinogradniška sezona 2017 je 
zaključena. Vinarska sezona 
2017/2018 pa je v polnem teku. 
In kaj je prinesla vinogradniška 
sezona? Začelo se je z močno pozebo, 
nadaljevalo z afriškimi vročinami. 
Rezultat je približno prepolovljen 
pridelek, kar pa ni edini problem. 

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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Vseevropsko kampanjo koor-
dinira Evropska potrošniška 
organizacija BEUC, v njej poleg 
ZPS sodelujejo še potrošniške 
organizacije iz Švice, Slovaške in 
Litve, številne druge pa mrzlično 
preverjajo, kako bi se lahko pri-
družile. V skladu z zakonodajo, 
ki omogoča skupinske tožbe, so 
postopke proti Volkswagnu že 
sprožile tudi potrošniške organi-
zacije v Belgiji, Italiji, Španiji in 
na Portugalskem.

Kako bo potekala kampanja?
V prvi fazi kampanje, ki je traja-
la do 23. oktobra 2017, smo preko 
prijavnega obrazca na www.pre-
VWara.si že zbrali več kot 1.000 
prijav lastnikov, ki bodo upra-
vičeni sodelovanja v nadaljnem 
postopku. Zato je zdaj čas, da se 
kampanji pridružite, če ste bili s 
svojim vozilom v dizelski prevari 
oškodovani tudi vi. Ob prijavi na 
spletni strani boste oddali zahte-
vano dokumentacijo, v nadalje-
vanju pa vam bomo posredovali 
tudi pogodbo o prenosu terjatev, 
ki jo bodo potrošniki morali pod-
pisati, če bodo želeli sodelovati 
v nadaljnjem tožbenem postop-
ku. Tožbo bomo namreč vložili 
v imenu prizadetih lastnikov 
avtomobilov.

Zato vabimo, da se prijavi-
jo vsi lastniki avtomobilov, 
udeleženih v dizelsko prevaro. 
Več prijav bo pomenilo tudi 
večji pritisk na VW in dokaz, da 
potrošnikom ni vseeno. Navse-
zadnje je prijava k sodelovanju 
brezplačna, le kakih 10 minut 
časa si je treba vzeti za izpol-
njevanje obrazca in dodajanje 
skeniranih dokumentov.

Kdo lahko sodeluje 
v kampanji?
Načeloma je kampanja odprta za 
vse (bivše ali sedanje) lastnike 
avtomobilov znamk Audi, Seat, 
Škoda in Volkswagen, ki imajo 
vgrajen 1,2-, 1,6- ali 2,0-litrski 
motor iz družine EA189 (Euro 
5), avtomobil pa so kupili do 
18. septembra 2015. Datum je 
pomemben zaradi dejstva, da je 
takrat afera prišla v javnost, zato 
se s pravnega stališča predvide-
va, da so kupci, ki so avtomobil 
kupili kasneje, vedeli, da je z 
njim lahko nekaj narobe. Izpo-
stavljamo nekaj posebnosti:
• lastniki, ki so avtomobil kupili 
na leasing in ga še niso izplača-
li, naj oddajo prijavo, o poteku 
postopka jih bomo obvestili,
• lastniki avtomobilov, ki so 
registrirani na pravno osebo, naj 
se prijavijo. Takšna vozila bomo 
obravnavali posebej, saj Zveza 
potrošnikov Slovenije ne more 
prevzeti terjatev od pravnih 
oseb, a bomo poiskali drug 
način, da bo njihovo sodelovanje 
mogoče,
• kdor je avtomobil že prodal, naj 
priloži tudi kupoprodajno pogod-
bo, ki jo je sklenil s kupcem in iz 
katere je razvidna prodajna cena.

Kje se lahko prijavite?
Prijave zbiramo izključno na 
spletni strani www.preVWara.
si. Predlagamo vam, da na sple-
tni strani predhodno preberete, 
katere dokumente bo potrebno 
skenirati in oddati, ter da si 
le-te predhodno pripravite za 
lažji proces prijave in oddaje 
dokumentov. 

Kako oddati dokumente?
Vse potrebne dokumente je treba 
naložiti med prijavo v obrazcu 
na spletni strani www.preVWa-
ra.si. Pregledali jih bodo prav-
niki, ki bodo po potrebi pozvali 
lastnike, naj dopolnijo prijavo.
 
Ali se lahko prijavijo tudi tisti, 
ki so se že odzvali vpoklicu in 
avtomobil peljali na servisni 
pregled?
Da, prijavite se lahko tudi tisti, 
ki ste že opravili vpoklic. Po 
našem mnenju odziv na vpoklic 
ne more in ne sme omejevati 
uveljavljanja drugih pravic.

Koliko bo stala kampanja?
Lastniki vozil s kampanjo ne 
bodo imeli nobenih stroškov, če 
z zahtevo slučajno ne bi uspeli. 
Če bo sodišče oškodovanim 
lastnikom prisodilo odškodnino 
ali bo prišlo do (sodne ali izven-
sodne) poravnave s VW, bomo 
potrošnikom nakazali najmanj 
65 % zneska prisojene ali s po-
ravnavo dogovorjene odškodni-
ne. Kupcem ne bo treba plačati 
nobenih drugih pristojbin, prav 
tako ni nobenih drugih stroškov.
Financiranje kampanje poteka 

preko sklada tveganega kapi-
tala, kar je v zahodnem svetu 
precej običajna praksa. Skupaj 
z Evropsko potrošniško organi-
zacijo (BEUC) smo preverili več 
možnosti, a lastniki avtomobilov 
po nobenem drugem sistemu ne 
bi imeli možnosti, da je postopek 
zanje brezplačen, če ne bi uspeli. 
Gre za staro igro med tveganjem 
in dobičkom, mi smo se odločili 
za praktično nično tveganje, 
lastnik pa bo v primeru uspe-
ha vendarle dobil dve tretjini 
odškodnine - vsekakor pa več, 
kot bi dobil, če se za sodelovanje 
ne bi odločil. V zameno za pre-
vzem tveganja je sklad zahteval 
določeno provizijo, ki je vnaprej 
znana in je enaka kot v Nemčiji.

Naš cilj od samega začetka je 
bil zagotoviti najboljše možne 
pogoje ob ničnem tveganju za 
potrošnike, lastnike avtomobi-
lov, seveda pa je sodelovanje v 
kampanji prostovoljna odločitev 
vsakega posameznika. Prijave 
na www.preVWara.si. Informa-
cije na 080 80 22 (od ponedeljka 
do petka med 8. in 20. uro). 
Zveza potrošnikov Slovenije 
www.zps.si  

Zveza potrošnikov Slovenije na 
spletni strani www.preVWara.si 
sprejema prijave tistih, ki jim 
goljufanje z dizelskimi motorji v 
avtomobilih skupine Volkswagen 
(Audi, Seat, Škoda, VW) ni povšeči 
in bi se radi pridružili tožbi proti 
skupini Volkswagen. 

zadeva volkswagen: 
imate pravico do odškodnine!
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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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preizkus

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

VSESTRANSKI ELEKTRIČNI STOPNIŠČNI VZPENJALNIKI

  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

 07 33 28 260
 041 730 249
 info@alfa-b.si
 www.alfa-b.si

Šola vožnje Alfa-b d.o.o.
Novi trg 10
8000 Novo mesto

∙ teoretično in praktično poučevanje 
vseh kategorij 

am, a1, a2, a, b, k96, be, c, ce, d1, d, f

∙ trening varne vožnje 
obvezno za vse voznike začetnike
miro: 040 539 532, jože: 041 639 313

∙ teoretično izobraževanje 
za temeljno poklicno kvalifikacijo 

rade: 041 210 756 
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