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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 1. številka brezplačne regijske revije 
Informator365—Spodnje Podravje, kjer boste našli 
informacije, koristne nasvete, strokovne članke in 
predstavitve podjetij iz vaše regije. 
Informator365—Spodnje Podravje izhaja v nakladi 
25.000; dobijo ga gospodinjstva v naslednjih 
občinah: Ptuj, Ormož, Cirkulane, Destrnik, Dornava, 
Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, 
Markovci, Podlehnik, Središče ob Dravi, Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska 
vas, Videm, Zavrč in Žetale.
Informator365—Spodnje Podravje 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 
kontaktirajte na info@informator365.si 
ali  041 359 484.

Prijetno branje!    
Ekipa Informator365, Marko Križnič

Moko večkrat presejemo, solimo in prelijemo z vročo vodo ali mle-
kom, da jo segrejemo. Premešamo s kuhalnico, dodamo maščobo, 
med in v dl mlačne vode razmešan kvas brez vzhajanja. Vse skupaj 
zmešamo v redko testo, ga pokrijemo in med vzhajanjem s kuhalnico 
večkrat obrnemo. Bolj kot ga obračamo, bolj se testo gosti in obenem 
rahlja. Na koncu dodamo toliko moke, da oblikujemo osem manjših 
štručk. Damo jih v namazan črni pekač, pokrijemo z enakim pokro-
vom in ko so pol vzhajane, jih damo v hladno električno pečico ter 
nastavimo temperaturo na 220°C. Pečemo približno 45 minut. Kruh 
vzamemo iz pečice in ga pustimo 10 minut v pekaču, da se skorja 
malo omehča.

nasvet: Če kvašenega testa, tudi sladkega, po eni uri ne utegnemo 
speči, ga dobro zapremo in damo v hladilnik lahko tudi za 24 ur. 
Tudi testo za pico je bolje, da se na hladnem dobro nakvasi. Tam, 
kjer ni elektrike: na taborjenju, na jadrnici ali če doma zmanjka 
elektrike, testo za kruh lahko skuhamo v osoljeni vodi – kuhan kruh. 
Moko in suhi (instant) kvas je dobro imeti na zalogi.
041 748 972 | info@emilijapavlic.si    

*Takšne in še 410 drugih praktičnih 
 kuharskih receptov dobite v knjigi:
 Mamica, nauči me kuhati.

emilijin kruh

• 1 kg črne moke

• malo soli

• približno 3 dl vroče vode

• 3 žlice oljčnega olja 

   ali svinjske masti

• žlico medu ali sladkorja

• 1 dl mlačne vode

• 2–3 dag svežega kvasa.

5 oseb
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mesnica sirc

• domače sveže meso
• prekajeno meso 
• meso iz razsola
• meso iz tunke
• domače klobase

za vas smo pripravili veliko mesnih dobrot:

• domače salame 
• mesne izdelke 
   iz lastne predelave
• meso za piknike
• vse za domače koline

Radi jeste okusno in domače?

pripravimo tudi okusne narezke

PE Ormož, Tuš Krap  031 741 510

PE Ptuj, Arnuševa ul.5  031 468 017

Dober 
tek! 

 02 713 48 52
 mesalnica.sredisce@siol.net
 www.oljarna-sredisce.si

Jeruzalem SAT, Oljarna in 
mešalnica Središče d.o.o.
Ljutomerska 4
2277 Središče ob Dravi

• proizvodnja in prodaja bučnega olja •
• proizvodnja in prodaja krmnih mešanic •

• odkup, sušenje in prodaja žit •
• svetovanje •

 02 776 35 31
 041 501 409 
 cvetjebezjak@gmail.com

Bezjak Tatjana Tanja s.p.
K jezeru 1 
2250 Ptuj 

cvetje bezjak

Vzgajamo balkonsko cvetje, enoletnice, sadike zelenjave, 
rezano cvetje ter aranžmaje za različne priložnosti

~ cvetličarna in vrtnarija ~

PE Podgorci
 02 713 00 30
 info@mesnica.si
 www.mesnica.si

Janko Sirc s.p.
Podgorci 24
2273 Podgorci
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raziskave dokazujejo, 
da tisti, ki zajtrkuje, 
kasneje poje manj kot 
tisti, ki ne zajtrkuje

Raziskave tudi kažejo, da 
tisti, ki zajtrkuje ni pretežak 
in ima normalen ITM (siste-
matičen pregled 17-ih študij 
na 55.000 Evropejcih). Prav 
tako raziskave kažejo, da je 
tisti, ki zajtrkuje bolj produk-
tiven, se lažje uči in nauči, 
ima boljši spomin, je bolj 
kreativen.

energijska podlaga za 
uspešen začetek dneva

Zajtrk je torej eden od treh 
glavnih obrokov dneva, pože-
ne na delo ves naš prebavni 
sistem in našemu telesu da 
energijo ter hranila za nekaj 
ur – vsaj do kosila. 

Glavna sestavina zajtrka 
naj bodo kompleksni ogljiko-
vi hidrati, z nekaj beljkovin-
skih živil in malo maščob ter 
seveda dosti vlaknin in čim 
manj enostavnih sladkorjev, 
kot so na primer namizni 
sladkor, glukoza, fruktoza, 
dekstroza itd. Energijsko 
naj zajtrk prispeva vsaj 25 % 
dnevne energije. Za zmerno 

aktivnega študenta, dijaka do 
25 let to pomeni okoli 600 kcal. 
Kakovosten zajtrk je kom-
binacija mleka ali mlečnih 
izdelkov (jogurt, namazi) 
kot vir beljakovin ter kal-
cija, polnozrnate žitarice, 
kruh, kaše, kosmiči, kot 
vir kompleksnih ogljikovih 
hidratov in vlaknin. Dodajte 
tudi sadje, sveže ali suho, 
kot vir prehrambnih vlaknin, 
vitaminov in mineralov in 
sladkorja. Včasih pa si lahko 
privoščimo tudi jajca, zele-
njavo in meso.

naš nasvet za zdrav 
zajtrk: 

•Začnimo s kozarcem (2 dcl) 
mlačne vode
•Dva kosa rženega polnozr-
natega kruha ali pa 3-5 žlic 
ovsenih, rženih ali ječmenovi 
kosmičev (kuhanih ali namo-
čenih)
•Dodamo kozarec navadnega 
jogurta (2 dcl) ali tri žlice skute 
oziroma mlečnega namaza
•Včasih si lahko tudi spečemo 
ali skuhamo jajčka
•Jabolko ali hruška
•Nekajkrat tedensko dodajmo 
še majhno pest oreščkov
•Kava ali čaj

Zajtrk pojejmo, prežvečimo, 
da spodbudimo prebavne 
sokove za zdrav in prijeten in 
ustvarjalen dan.

Živila, ki vsebujejo več 
prehranskih vlaknin, dajejo 
dolgotrajen občutek sitosti. 
Po uživanju takih živil tudi 
ne čutimo »utrujenosti«, saj 
se raven glukoze (krvnega 
sladkorja) v krvi povečuje 
počasi. Poleg tega prehran-

ske vlaknine zmanjšujejo 
energijsko gostoto hrane, saj 
nimajo izkoristljive energij-
ske vrednosti. 
www.zps.si | www.veskajjes.si
Zveza potrošnikov Slovenije  

Zajtrk je prvi obrok v dnevu, ki ga 
pojemo po skoraj 11 urnem nočnem 
»postu«. Zato ne preseneča, da 
je najpomembnejši del dnevnega 
prehranjevanja po besedah 
strokovnjakov, medtem ko laiki 
radi pripomnijo, da prazna vreča 
pač ne stoji pokonci. Kljub temu 
pa še vedno okoli 30 % Evropejcev, 
pa tudi Slovencev, ne zajtrkuje. 
Številni popijejo le kavo ali čaj in 
tako brez prepotrebnega »goriva« 
pričnejo dan.                                                                

zajtrkujmo,
da ne bomo lačni do kosila

POSEBNA ŠTEVILKA
ZVEZA
POTROŠNIKOV
SLOVENIJE

strokoven • nepristranski • brez oglasov
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PRAVNO 
SVETOVANJE  

OB POTROŠNIŠKIH 
ZAGATAH

POPOLN DOSTOP  
DO VSEH VSEBIN NA 

www.ZPS.si

REZULTATI 
PRIMERJALNIH 

TESTOV 
VEČ KOT  

3.000 IZDELKOV 

TISKAN IZVOD in/ali 
SPLETNI DOSTOP DO 

REVIJE ZPStest

APLIKACIJA ZPStest  
Z AKTUALNO IN 
10. PRETEKLIMI 

IZDAJAMI REVIJE 
ZPStest 

TEDENSKE 
e-NOVIČKE 

OBIŠČI  
WWW.ZPS.SI 

IN POSTANI 
ČLAN ZVEZE 

POTROŠNIKOV 
SLOVENIJE

1. OBIŠČI WWW.ZPS.SI  2. KLIKNI NA »POSTANI ČLAN«   

3. IZBERI ČLANSKI PAKET  4. IZBERI MED RAZLIČNIMI  

NAČINI PLAČILA  5. MOŽNOST TAKOJŠNJEGA DOSTOPA   

6. IZKORISTI VSE ČLANSKE UGODNOSTI 

Pridruži se

ZAKAJ JE DOBRO BITI ČLAN  
ZVEZE POTROŠNIKOV SLOVENIJE?



informator365

5

Na pobočjih in vrhovih Haloz 
se že od daleč popotnikom po-
nosno kažejo cerkve, gradovi  
in znamenja, strmi kolovozi pa 
se prepletajo z lepo urejenimi 
asfaltnimi cestami. Halo-
zam dajejo prav poseben čar 
jesenski dnevi, ko na  vrhovih 
in pobočjih kraljujejo klopot-
ci. Čeprav veljajo Haloze za 
odročne in manj razvite, ne 
manjka kulturnih spomenikov 
in mnogih popotniških poti, 
ki so po slikovitem gričevju 
nadvse zanimivo speljane. Ena 
takšnih poti je tudi Mustrova 
tematska pot, ki jo je zasnoval 
g. Milan Voglar, nečak znane-
ga akademskega slikarja in 
karikaturista Mikija Mustra. 
Miki Muster se je sicer rodil 
22. novembra 1925 v Mur-
ski Soboti, le redki pa vedo 
povedati, da je bil njegov oče 
haloški rojak iz Gradišč pri sv. 
Barbari, dr. Jože Muster (roj. 
15. februarja 1894). Mimo nje-
gove domačije nas tudi vodi 
Mustrova pot, ki se je hitro 
znašla na zemljevidu haloških 
pohodnih poti. Krožna pot se 
začne pri Voglarjevi brunarici 
˝ŠRC Šumica˝(Cirkulane 80a, 
Pristava), kjer je prva in za-
dnja kontrolna točka poti. Od 
tod krenemo po asfaltni cesti 
(desno navzgor) proti severu, 
kjer nas pot z zeleno-belimi 
označbami oziroma markaci-
jami (zelen obroč z belo piko) 
pripelje do prve razgledne 
točke, Štuhecove kapele. Od 

tod se vije čudovit pogled proti 
Donački gori in Boču ter na 
drugi strani na Gradiški Hum, 
za kakšnih 500 m pri novem 
razpotju pa še lep razgled 
proti Ptujskem in Dravskem 
polju ter vse do Pohorja in 
Slovenskih goric naprej. Na 
omenjenem razpotju ponov-
no izberemo desno smer, po 
poti pa nas spremljajo mnogi 
orehi, ki v jesenskem času na-
vadno obilno obrodijo. Pot nas 
po kakšnih 1,7 km privede do 
starega sadovnjaka pod Gra-
diškim Humom, kjer moramo 
biti bolj pozorni na nekoliko 
slabše vidno markacijo poti, ki 
je nameščena na eni od dreves 
v starem sadovnjaku. Pot nas 
tu iz lepo asfaltirane ceste 
vodi po travi skozi sadovnjak 
in skozi vinograd strmo nav-
kreber proti Gradiškem Humu. 
Na vrhu se popotniku ponov-
no odpre čudovit razgled na 
vse strani neba. Lepo je viden 
mogočen grad Borl, pogledom 
pa se važno nastavljajo tudi 
bližnje belo svetleče cerkvice. 
Najbližja med njimi je cerkev 
sv. Ane na Velikem vrhu (301 
m), ki je med domačini bolj 
znana kot sv. Ana pri Borlu. 
Pogled se vije tudi do neko-
liko bolj oddaljene cerkve sv. 
Mohorja na Turškem Vrhu, ki 
stoji točno na meji s Hrva-
ško, in na jugu do cerkve sv. 
Avguština na Veliki Varnici. 
Pot nadaljujemo po grebenu 
Gradiškega Huma navzdol, 

kjer nas lepo urejena asfal-
tna pot popelje do Cirkulan z 
lepo cerkvijo sv. Barbare. Ta 
je iz prve polovice 15. stoletja 
in ima najvišji in najlepši 
zvonik s tremi zvonovi v tem 
območju, pevski kor ter dve 
čudoviti kapeli. V Cirkulanah 
na trgu nas pot vodi na desno 
po glavni lokalni cesti Cirkula-
ne–Zg. Leskovec mimo igrišča 
do razpotja, kjer je križ in lepo 
označena tabla za ˝ŠRC Šumi-
ca˝. Po Mustrovi poti preho-
dimo 7,8 km, zanjo pa potre-
bujemo slabe 3 ure počasne 
hoje z vmesnimi postanki. Po 
prehojeni poti boste po pred-

hodnem dogovoru z g. Mila-
nom Voglarjem v njegovi stari 
brunarici iz 19. stoletja deležni 
posebne učne ure o Mikiju 
Mustru in njegovih junakih. 
Pokazal vam bo tudi številne 
Mustrove ilustracije in karika-
ture znanih oseb, ob katerih se 
boste od srca nasmejali. Žigov, 
ki jih je zasnoval sam Miki 
Muster na kontrolnih točkah, 
ni, a zadnje primerke hrani g. 
Milan Voglar, ki z njimi vsem 
pohodnikom z veseljem požiga 
poseben kartonček Mustrove 
tematske poti.
www.discoverptuj.eu
Spletni portal Discover Ptuj 

Ptuj ima zelo slikovito naravno 
zaledje z mnogimi hribčki in 
dolinami, ki s svojo naravno lepoto 
prevzamejo vsakega popotnika. 
Med takšne kraje, ki popotnika 
še posebej očarajo, sodijo tudi 
vinorodne Haloze, kjer nam 
pogled objame čudovite vinograde 
in gozdove ter majhne hišice 
nekdanjih viničarjev. 

mustrova pot po halozah
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Danes vemo, da je mogoče 
vidike staranja preprečiti ali 
ublažiti, in to ne glede na to, na 
kateri točki začnete in koliko 
ste stari. Ključni vidiki zdravega 
življenja ostajajo:  telesna vadba, 
zdrava prehrana in sprošča-
nje. Znotraj tega je pomembno 
ugotoviti, kako živeti polno. 
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 zdrav-
ja vašega srca. Ta pomembna 
črpalka ima eno samo nalogo, ki 
jo izvaja brez prestanka vse ži-
vljenje: zagotavljati pretok krvi, 
ki prinaša energijo v organe.  
Nobenega razloga ni, da ne bi 
brez težav opravljala te naloge 
tudi v sedmem, osmem, devetem 
desetletju življenja in naprej.                                               
Še generacija naših staršev se 
je starala v strahu pred srčnim 
infarktom ali možgansko kapjo. 
Nas ni treba biti strah. Tveganje 
za resne težave s srcem lahko 
namreč korenito zmanjšamo ali 
če želimo, povsem odpravimo. 
Izsledki številnih študij nam 
nudijo dobre osnove za zdrav 
način življenja. Obsežna študija 
v Veliki Britaniji ugotavlja, da 
se je med letom 2002 in 2010 
število smrti zaradi srčne-

ga infarkta zmanjšalo za 50 
odstotkov. Tudi število obolelih 
za srčno boleznijo je bilo v 
tem času za polovico manjše.                                                                                                            
Številne študije so pokazale, da 
srčnemu zdravju koristi redna 
vadba. Najboljše so aerobne 
vadbe. S samo polurno hitro 
hojo šestkrat tedensko boste za 
40 odstotkov zmanjšali tvega-
nje za srčno bolezen. Še precej 
več bomo naredili zase, če se 
udeležujemo organiziranih 
aerobnih vadb. Med temi ima 
posebno mesto nordijska hoja, 
ki krepi vse mišice telesa. Vadba 
pa je tudi edini način, da se 
znebimo nadležnega trebušne-
ga maščevja, ki se z leti nabira 
okoli pasu. Ta maščoba, ki da 
telesu obliko jabolka, danes 
velja za glavni vzrok zviša-
nega holesterola in krvnega 
tlaka, ki vodita v aterosklerozo 
arterij. Prav zato je ohranjanje 
zdravega obsega pasu ključno.                                                                                                                             
Precej 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 
krajšanje delov DNK, imenova-
nih telomere. Njihova dolžina pa 
je povezana z zdravjem srca in 
dolgim življenjem. Podobne so 
ugotovitve številnih študij, čim 
več zelenjave in sadja so ljudje 
zaužili, tem manjše je bilo njiho-
vo 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 zavestno usmer-
jene globoke vdihe in izdihe.                                                      
Tako kot drugi telesni sistemi 
se tudi pljuča z leti spreminjajo. 
Postanejo manj prožna, moč in 
vzdržljivost dihalnih mišic se 
zmanjša, prsna stena pa postane 
bolj toga. Zmanjša se vitalna ka-
paciteta, ki jo merimo s prisilnim 
izdihom vsega zraka. Študije 
kažejo, da je pulmonalna funk-
cija - kako dobro delujejo pljuča 
- dober kazalnik splošnega 
zdravja.   Redna vadba pomaga 
ohranjati prožnost pljučne stene 
in poveča moč pljuč, da kisik 
vanje vstopa hitreje, ogljikov 
dioksid pa jih hitreje zapusti.   
Vzdržljivostna vadba lahko pri-
nese znatno povečanje pljučne 
kapacitete pri vseh generacijah. 
Najboljše so aerobne vadbe, kot 
so hoja, nordijska hoja, plava-

nje, kolesarjenje, ples, izbrane 
vadbe v telovadnici.

ostanimo v gibanju
Telesna aktivnost spodbuja 
zdravje in podaljša življenje. 
Danes vemo, zakaj je ustrezna 
vrsta in količina vadbe tako 
blagodejna. Pomaga v boju 
proti mnogim z leti povezani-
mi telesnimi spremembami in 
boleznimi. Enako pomembno 
je, da nam ohranjanje giblji-
vosti omogoča, da uživamo v 
življenjskih radostih, kot so 
potovanja, izleti, aktivnem dru-
ženju. Izberimo torej ustrezno 
vadbo zase. Telesna dejavnost 
preprečuje telesne 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, povečujejo se 
maščobe in zmanjšuje mišična 
masa.  To pa se ne sme zgoditi, 
ker nas zaradi maščobe ogrožajo 
bolezni ter mišične, sklepne in 
kostne motnje.
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. 
O tem pa odločamo sami, zato ga 
lahko vselej spremenimo. Navdušujoče 
sporočilo strokovnjakov je, da nikoli ni 
prepozno zavrteti uro nazaj.                                                                

postanimo zdravi in vitalni
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Največji izostanek od delovne 
obveznosti in iz šolskih klopi 
predstavlja prav okužba dihal. 
Najblažja okužba je vsekakor 
navadni prehlad v nosnem 
delu žrela, ki se ponavadi 
pozdravi sam od sebe, lahko 
pa se nadaljuje, »komplicira«, 
v mnoga življenjsko ogrožajo-
ča stanja vnetih ostalih delov 
dihal. Glavni povzročitelji, 
»krivci«, so seveda virusi, 
nato bakterijske okužbe in 
tako imenovane superinfekci-
je, ki sledijo enostavni virusni 
okužbi po zmanjšani imunski 
sposobnosti našega organiz-
ma. V posebnih okoliščinah so 
povzročitelji okužb tudi glive.
Bolezni dihal lahko glede na 
pojavnost in trajanje delimo 
na nenadne, novonastale 
(akutne) in dolgotrajne (kro-
nične). 

pneumonia, pljučnica 
V domačem žargonu ji rečemo 
infekcijsko (mikrobno) vnetje 
pljuč. Prizadeta so lahko celo-
tna pljuča ali pa le del pljuč. 
Obsežnost pljučnice je odvisna 
od povzročitelja in od imun-
skega stanja osebe, ki je zbole-
la za pljučnico. Glavni povzro-
čitelji pljučnice so: bakterije, 
virusi in glive. V posebnih pri-
merih jo lahko povzroči tudi 
vdihavanje tekočin (ponavadi 
iz želodca) ali kemični agensi. 
Najbolj ogrožena skupina so 
kronični bolniki, imunsko 
oslabeli bolniki, starejši od 
65 let in seveda otroci, mlajši 
od 2 let. Zunajbolnišnična 
pljučnica je dokaj pogosta 
akutna, nenadna infekcijska 
bolezen, katere diagnozo 
postavi zdravnik v ambulanti 
družinske medicine, pri osebi 
z normalnim imunskim odzi-

vom. Letno se mora zdraviti 
v slovenskih bolnišnicah do 
3000 takih bolnikov. Družin-
ski, osebni zdravnik oceni 
stopnjo ogroženosti bolnika in 
stopnjo intenzivnosti, seveda 
po pogovoru in natančnem 
pregledu bolnika (izmeril vam 
bo frekvenco dihanja, frekven-
co pulza, telesno temperaturo, 
krvni tlak in nasičenost he-
moglobina s kisikom). Ocenil 
bo kako ste hidrirani, stanje 
zavesti in orientiranost.

bakterijska pljučnica 
se v običajnem poteku prične 
z zvečano vročino, neredko 
celo do 38˚C, s kašljem, včasih 
s krvavkastim izmečkom iz 
pljuč, s težavami pri diha-
nju, potenjem, mrazenjem, z 
bolečino v prsih, glavobolom, 
mišičnimi bolečinami in utru-
jenostjo. Ob trajanju naštetih 
bolezenskih znakov morate 
NUJNO obiskati zdravnika, 
še posebno, če ste starejši, se 
zdravite zaradi raka s kemote-
rapijo ali s kortikosteroidi (pri 
tovrstnih bolnikih morda NE 
BO zvečane telesne tempera-
ture), ste  kadilec, odvisen od 
alkohola ali drog. Zdravnik 
vas bo pregledal in ugotavljal 
morebitna odstopanja, odredil 
bo krvne preiskave, morda 
rentgensko slikanje pljuč (če 
po treh dneh jemanja antibi-
otikov zdravstveno stanje ni 
bolje). Zdravljenje je odvisno 
od povzročitelja. Pri bakterij-
ski pljučnici vam bo predpisal 
antibiotik, tablete za zniže-
vanje telesne temperature, 
tekočino in počitek.  

atipična pneumonia 
Bolniki so običajno starejši 
otroci in odrasli pod 40 let. 

Posebno ogrožene so osebe, 
ki živijo in delajo v večjih 
skupnostih, šole, skupna 
bivališča, zapori… Atipična 
pljučnica je zelo nalezljiva. 
Širi se preko izločkov iz nosu 
in žrela od okužene osebe, po-
sebno če obolela oseba smrka 
in kašlja. Pojavnost atipične 
pljučnice je večja ob koncu 
poletnih mesecev in v začetku 
jeseni. Atipična pljučnica ima 
običajno lažji potek od tipične. 
Zdravimo jo z antibiotiki.

virusna pljučnica 
ponavadi ni posebno nevar-
na, lahko pa ogroža življenje 
zelo starih bolnikov in zelo 
mladih bolnikov in pri takih, 
ki imajo oslabel imunski 
sistem. Vodilni bolezenski 
znaki so: zgolj rahlo zvečana 
telesna temperatura, izka-
šljevanje sluzastega izmečka, 
utrujenost in bolečine v miši-
cah. Za razliko od bakterijske 
pljučnice, ki poteka burno, 
poiščejo bolniki z virusno 
pljučnico zdravnika kasneje, 
šele po več dneh, tednih. 
OPOZARJAM vas, da obišče-
te zdravnika vselej, kadar 
imate dolgotrajni kašelj, 
»kratko sapo« že pri manjšem 
fizičnem naporu, ob boleči-
ni v prsnem košu, šibkosti, 
izkašljevanju krvi, bruha-
nju in zmanjšanem apetitu. 
Zdravila proti virusni pljuč-
nici ni. Bolnik mora počivati, 
ob vročini pa naj vzame 
paracetamol, užije naj veliko 
tekočine. POZOR: antibiotiki 
NE pripomorejo k hitrejši 
ozdravitvi virusnih okužb! 

Če je dokazani povzročitelj 
GLIVA, se tovrstna okužba 
zdravi z antimikotikom (zdra-
vilom proti glivični okužbi). 

Potrebna bo natančnejša 
diagnostika in iskanje vzroka 
zanjo.

kaj lahko sami naredimo, 
da ne zbolimo? 
Higiena rok, izogibanje kaje-
nju (tudi pasivnemu), nošenje 
maske, kadar menimo, da je 
nevarnost za okužbo zvečana. 
Če ste zboleli, se ne udeležujte 
množičnih srečanj, koncertov, 
pouka. Če obiščete zdravnika, 
se telefonsko predhodno naro-
čite, da ne okužite “zdravih„ 
bolnikov. 

Z osebnim zdravnikom se 
pogovorite o možnosti ceplje-
nja proti Pneumoccocu (to 
je bakterija, ki najpogosteje 
povzroča pljučnico!). Seveda 
priporočam cepljenje proti  
gripi, še posebno kronič-
nim bolnikom, astmatikom, 
izpostavljenim zdravstvenim 
delavcem, profesorjem, vzgoji-
teljem, starejšim in oslabelim 
osebam, bolnikom z rakom…
Veliko lahko storimo tudi 
sami, brez zdravnikove 
pomoči. Higiena bivalnega 
in delovnega okolja je več kot 
pomembna, z rednim prezra-
čevanjem in vlaženjem zraka. 
Priporočam obisk savne in 
seveda športno aktivnost, 
po možnosti tudi na svežem 
zraku. Primerna, z vitamini 
in beljakovinami obogatena 
prehrana nas bo ščitila v 
hladnih, meglenih dneh in no-
čeh. Ne pozabite tudi na moč 
pozitivnega mišljenja, počitka 
in predajanja (občasnemu) 
brezdelju.

Zima bo lepa prav toliko, ko-
likor smo zdravi, da jo lahko 
vidimo in začutimo! 
Mojca Miholič, dr. med, speci-
alistka družinske medicine 

Dihanje in zdravje dihal so za 
človeka življenjskega pomena. 
Dihala anatomsko delimo na zgornji 
dihalni sistem (sinusi, nosni hodniki, 
žrelo, grlo) in spodnji dihalni sistem 
(sapnik, sapnice, pljuča).                                                   

bolezni dihal
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Center Bodylife
 051 606 052
 info@bodylife.si
 www.bodylife.si

Antar Studio d.o.o.
Rajšpova ulica 15a
2250 Ptuj

Skozi limfni sistem se pretaka 
tekočina imenovana limfa, ki po-
maga telesu odstranjevati snovi in 
odvečne tekočine iz telesa. Včasih 
lahko v žilah pride do motenj in 
zastojev, kar pa limfna drenaža od-
pravlja. Pri tehniki limfne drenaže 
gre za nežne masažne gibe, ki se 
izvajajo počasi in se ponavljajo. Na 
ta način se stimulira in lajša pretok 
limfe in medcelične tekočine iz de-
lov telesa, kjer zastaja in se kopiči. 
Limfna drenaža krepi imunski 
sistem in deluje antistresno. Deluje 
tudi kot analgetik in zmanjšuje 
bolečino. Limfna drenaža se pripo-
roča pri oteklinah, ki se ponavadi 

pojavijo v spodnjem delu telesa, 
lahko pa tudi na obrazu, zaradi 
določene poškodbe, večje opera-
cije ali kakega drugega procesa. 
Svetuje se pri odpravljanju ali 
nastajanju celulita, po večjih špor-
tnih obremenitvah za zmanjšanje 
bolečin, pri migrenah, po kapi, pri 
slabem delovanju ven, pri zdra-
vljenju aknaste kože, po lepotnih 
posegih na obrazu, opeklinah in 
pri brazgotinah. Izboljšuje celjenje 
ran, obnavlja anatomsko strukturo 
in fiziološke funkcije. Limfna dre-
naža se uporablja tudi pri obnovi 
vlažnosti kože in strijah, spodbuja 
celjenje zlomov, raztrganih vezi, 

zmanjša otekline gležnjev in nog 
med nosečnostjo, zmanjšuje za-
buhlost pod očmi. V našem centru 
priporočamo našim strankam vsaj 
dvakrat mesečno obisk limfne 
drenaže, da pomagajo sproti 
odpravljati tudi odvečne hormone 

iz telesa. Postopek se lahko izvaja 
na vseh predelih telesa, pri tem si 
pomagamo z napravami ali pa se 
izvaja ročno. Če želimo imeti zdrav 
limfni sistem, pa seveda moramo 
piti veliko vode in se gibati. 
Center bodylife 

Limfna drenaža je vrsta zdravljenja, 
ki omogoča nemoten pretok limfnih 
tekočin po telesu, zmanjša blokade 
v telesu in pripomore k zdravemu 
načinu življenja. 

limfna drenaža 
najboljša rešitev za zdravje našega telesa

 

center bodylife
Vstopite v svet rekreacije in zdravja 
ter sprostite telo in um.

  nudimo popolno skrb za vaše telo, vse na enem mestu:
• vadba v bodykomori in bodybik-u (ir kolo) 
• vibracijska vadba
• bodysavna, grelna blazina
• anticelulitni programi z novimi tehnologijami   
  (bodywraping, aromawickel, kavitacija, ultratone    
   futura pro –biostimulacija, byas tehnologija)
• limfna drenaža
• masaže (masaža z vročimi kamni, klasična masaža 
  z eteričnimi olji, terapevtska masaža, masaža  z 
  ventuzami, anticelulitna masaža)
• svetlobna terapija – bioptron
• skupinska vadba za zdravo hrbtenico in pravilno držo
• izobraževanja v obliki predavanj in delavnic
• impedančna analiza telesa in svetovanje prehrane

• posredovanje pri 
  prodaji in oddaji  
  nepremičnin
• cenitve nepremičnin
• gradnja in adaptacije
• posredovanje pri 
  stanovanjskih posojilih
• poslovno in pravno 
  svetovanje

Antar nepremičnine
 041 715 271
 info@antar.si
 www.antar.si

Pošteno 
in zanesljivo!



informator365

9

 

Zobek I.M.A.M. d.o.o.
Zobotehnični laboratorij
Ulica dr. Hrovata 4
2270 Ormož

Da bi takšnim zobem vrnili 
funkcijo, ki omogoča žveče-
nje, higieno ter nenazadnje 
tudi statiko glave, jih moramo 
rekonstruirati. Na našo srečo so 
današnji materiali zelo estetski 
in nadvse natančni:

keramične luske(veneeres)
Keramične luskice so tanke plo-
ščice, ki se lepijo na minimalno  
brušene ali nebrušene vidne 
ploskve zob, odvisno od indika-
cije. Ravno zaradi tega lahko z 
luskicami ustvarimo vrhunske 
estetske in funkcionalne rešitve.

zirkon-keramični mostički 
in prevleke
Zirkon-keramični mostički in 
prevleke predstavljajo teh-

nološki napredek nasproti 
tradicionalnim kovinsko-  
porcelanskim prevlekam 
in mostičkom. Odlikuje jih 
izjemna trdnost in estetika 
ter računalniško podprta 
izdelava (CAD-CAM). Slednja 
odpravi možne napake pri 
postopku izdelave.

kovinsko-porcelanske 
prevleke in mostički
Ta vrsta mostičkov in pre-
vlek se že dlje časa koristi v 
protetiki. Njihova osnova so 
biokompatibilna zlitina (ste-
lit), titan, zlato, na katere se 
sloj po sloj nanaša porcelan. 
Vse skupaj se peče v posebnih 
pečeh na ekstremno visokih 
temperaturah.

snemna protetika 
Totalne proteze, delne pro-
teze z ulito kovinsko bazo, 
kombinirana dela z vsemi 
vrstami polzil in attachmen-
tov (spojni elementi).

Za vsa protetična dela  je 
potrebno tesno sodelovanje 

zobozdravnika in zobnega 
tehnika, da bi skupaj ustva-
rila željen vrhunski izdelek, 
ki ga bo pacient z veseljem in 
ponosom nosil ter uporabljal.
Zobek I.M.A.M. 

Vsi se prej ali slej soočamo z izgubo 
zob ali pa izgubo vrškov zob 
vidnega ali žvečnega področja.

estetski posegi in protetika

• Celovita oskrba 
• 1.pregled zastonj
• Garancija
• Brez čakanja

• Keramični zobje
• Implantati 
• Beljenje zob
• Otroško 
   zobozdravsto

• Brezkovinska  
   keramika
• Računalniško
   načrtovanje zob
• Dentalni nakit
• Preventiva

 059 983 095
 040 533 556 
 zobekimam@gmail.com
 www.zobekimam.com

Zobek 
I.M.A.M. d.o.o.

Z O B O T E H N I Č N I  L A B O R A T O R I J

Zobna ambulanta
PE Ivanjkovci 9
2259 Ivanjkovci

 040 533 557

kako do nas ?

ponudba

delamo tudi ob sobotah!

najugodnejše cene, primerljive hrvaškim!

• Fleksibilno 
   naročanje
• Svetovanje
• Za celo družino

zakaj izbrati nas?
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Sodobna okna imenujemo ener-
gijsko učinkovita: imajo dobre 
toplotne lastnosti in nizko 
prepustnost za zrak, s čimer se 
zmanjša nekontrolirano uhaja-
nje toplote v zunanjost. S tem 
precej prihranimo pri stroških 
za ogrevanje, a prav boljša 
zrakotesnost oken nam nalaga 
večjo skrb za redno in pravilno 
prezračevanje prostorov. Dobre 
toplotne lastnosti sodobnih 
oken so zagotovilo, da ob nor-
malnih razmerah v stanovanju 
na notranji šipi ne bo prišlo 
do rosenja. Če do tega vseeno 
pride, sta lahko vzroka samo 
dva: konstrukcijska napaka ali 
pa še verjetneje preveč vlage v 
prostoru. 

Tipičen primer previsoke vla-
ge v prostoru je zarošen spodnji 
del okna v spalnici ali otroški 
sobi v jutranjem času. Pojav 
izgine, ko prostor prezračimo.

Ugodno počutje in sposob-
nost koncentracije za delo v 
prostoru, pa naj bo to bivalni 
ali delovni prostor, sta odvisna 
od vrste dejavnikov, kot so tem-
peratura, osvetljenost, gibanje 
zraka, hrup in podobno, med 
njimi pa je eden najpomembnej-
ših dejavnikov kakovost zraka. 
V zraku mora biti zadosten 
delež kisika, primerna zračna 
vlaga, nemoteča količina vonjav 

in tako majhna količina zdravju 
škodljivih snovi, da naše zdrav-
je ni ogroženo.

Zadostne količine zraka mo-
ramo torej zagotoviti na druge, 
čimbolj kontrolirane načine. 
Najbolj razširjena metoda je 
zračenje z odpiranjem oken. Pri 
tem ločimo dolgotrajno zrače-
nje in kratkotrajno zračenje. 
Kot dolgotrajno zračenje ali 
tudi zračenje s priprtimi okni, 
lahko označimo odpiranje oken 
z zvračanjem v polvertikalni 
položaj ("skipana okna"), ki 
ostanejo priprta večino dneva 
ali noči. S tem načinom omogo-
čimo 1 do 4 kratno izmenjavo 
zraka v prostoru. Tak način 
predstavlja v hladnih dneh tudi 
veliko izgubo toplotne energije 
potrebne za ogrevanje. Zaradi 
hladnejšega in manj vlažnega 
zraka se v prostoru tudi hitreje 
znižuje relativna vlaga zraka in 
pospešuje gibanje prahu. Pod-
hlajujejo pa se tudi površine v 
neposredni okolici okna.
Veliko primernejše je kratko-
trajno in intenzivno zračenje 
prostorov z odpiranjem oken. 
V enakomernih časovnih 
intervalih (n.pr. vsake tri ure) 
odpremo za kratek čas (5 –10 
minut) okna na stežaj. V tem 
času znaša izmenjava zraka 
med 9 in 15 h-1 kar pomeni da 

se celotna količina zraka zame-
nja v 4-8 minutah. Na naslednji 
sliki so prikazani časi in načini 
zračenja za primer ko želimo 
celoten zrak v prostoru zame-
njati enkrat.

Ali s prezračevanjem pozimi 
ne mečemo toplote in denarja 
skozi okna?

Nikakor ne, če prostore pre-
zračujemo pravilno. Doveden 
svež zrak, ki je manj zasičenim 
z vlago, se po vstopu v prostor 
zelo hitro segreje in s tem zane-
marljivo vpliva na stroške ogre-
vanja. Prezračevanje mora biti 
pravočasno, redno in pravilno!

Kakšno je pravilno prezrače-
vanje? 

Pravilno zračimo z odpiranjem 
(ne nagibanjem!) oken po 
možnosti vsaj dvakrat na dan, 
recimo zjutraj in zvečer. Okna 
naj ostanejo odprta nekaj (npr. 
5 - 10) minut, toliko, da se izme-
nja zrak v prostoru. Če razpo-
reditev prostorov oziroma oken 
to omogoča, dosežemo hitrejši 
in boljši učinek z navzkrižnim 
prezračevanjem. Stanovanje, ki 
je v uporabi pretežni del dneva, 
je potrebno zračiti pogosteje 
kot stanovanje, ki je čez dan 
bolj ali manj prazno! Prostore je 
nujno prezračiti tudi takrat, ko 
se v njih nabere večja količina 
vodne pare, na primer po inten-
zivnem kuhanju, po kopanju in 
tuširanju in podobno. 
S prezračevanjem zagotovimo 
primerno kakovost notranjega 

zraka in zmanjšamo nevar-
nost plesni. Sušenje perila v 
stanovanju ni prepovedano, a 
bo imelo lahko zelo neprijetne 
posledice, če prostorov ne bomo 
sproti prezračili. Takšno, pravi-
loma nekoliko daljše zračenje, 
vpliva na zvišanje ogrevalnih 
stroškov. 

Marsikdo zmotno »zrači« pro-
store tudi tako, da odpre vrata 
proti sosednjim prostorom. S 
tem si lahko nakopljemo zgolj 
težave. Prezračevanje je dovaja-
nje zunanjega zraka v stano-
vanje ob hkratnem odvajanju 
notranjega zraka v zunanjost. 
Izmenjava zraka med posa-
meznimi prostori, ob zaprtih 
oknih, ni prezračevanje; s tem 
le prerazporedimo zračno vlago 
znotraj stanovanja.
Za dodatne informacije se 
lahko obrnete na energetsko 
svetovalno pisarno v Ajdo-
vščini ali pa v Novi Gorici, kjer 
vam z brezplačnimi nasveti 
in razgovori pomagamo pri 
izboru, načrtovanju in uresni-
čevanju investicijskih ukrepov 
za učinkovitejšo rabo energije 
v stanovanjskih stavbah. S tem 
pomagamo občanom zmanjše-
vati rabo energije in z njo pove-
zane stroške, dvigovati bivalno 
ugodje in kakovost bivanja, 
vplivati na manjše obreme-
njevanje okolja, povečevati 
zanimanje za uporabo obnovlji-
vih virov energije in povečevati 
splošno informiranost prebival-
stva o energetskih problemih.
Primož Krapež, univ.dipl.inž.
str. / energetski svetovalec 
ENSVET 

energetsko svetovanje 
kaj je prezračevanje? 

Prezračevanje je dovajanje 
zunanjega zraka v stanovanje ob 
hkratnem odvajanju notranjega 
zraka v zunanjost. S tem 
zamenjamo iztrošeni, nečisti 
in vlažni zrak s svežim, manj 
zasičenim z vlago. Izmenjava zraka 
med posameznimi prostori, ob 
zaprtih oknih, ni prezračevanje; 
s tem le prerazporedimo zračno 
vlago znotraj stanovanja. Okna so 
namenjena tudi prezračevanju! 

A. Zračenje z odpiranjem oken in 
vrat na strežaj 1-5 minut

B.  Zračenje z odpiranjem oken na 
strežaj 5-10 minut

C. Zračenje s priprtimi okni
10-15 minut

D. Zračenje s "skipanim" oknom
30-60 minut

Sodobna okna imenujemo ener-
gijsko učinkovita: imajo dobre 
toplotne lastnosti in nizko 
prepustnost za zrak, s čimer se 
zmanjša nekontrolirano uhaja-
nje toplote v zunanjost. S tem 
precej prihranimo pri stroških 
za ogrevanje, a prav boljša 
zrakotesnost oken nam nalaga 
večjo skrb za redno in pravilno 
prezračevanje prostorov. Dobre 
toplotne lastnosti sodobnih 
oken so zagotovilo, da ob nor-
malnih razmerah v stanovanju 
na notranji šipi ne bo prišlo 
do rosenja. Če do tega vseeno 
pride, sta lahko vzroka samo 
dva: konstrukcijska napaka ali 
pa še verjetneje preveč vlage v 
prostoru. 

Tipičen primer previsoke vla-
ge v prostoru je zarošen spodnji 
del okna v spalnici ali otroški 
sobi v jutranjem času. Pojav 
izgine, ko prostor prezračimo. 

Ugodno počutje in sposob-
nost koncentracije za delo v 
prostoru, pa naj bo to bivalni 
ali delovni prostor, sta odvisna 
od vrste dejavnikov, kot so tem-
peratura, osvetljenost, gibanje 
zraka, hrup in podobno, med 
njimi pa je eden najpomemb-
nejših dejavnikov kakovost zra-
ka. V zraku mora biti zadosten 
delež kisika, primerna zračna 
vlaga, nemoteča količina 
vonjav in tako majhna količina 

zdravju škodljivih snovi, da 
naše zdravje ni ogroženo.

Zadostne količine zraka mo-
ramo torej zagotoviti na druge, 
čimbolj kontrolirane načine. 
Najbolj razširjena metoda je 
zračenje z odpiranjem oken. 
Pri tem ločimo dolgotrajno zra-
čenje in kratkotrajno zračenje. 
Kot dolgotrajno zračenje ali 
tudi zračenje s priprtimi okni, 
lahko označimo odpiranje oken 
z zvračanjem v polvertikalni 
položaj ("skipana okna"), ki 
ostanejo priprta večino dneva 
ali noči. S tem načinom omogo-
čimo 1 do 4 kratno izmenjavo 
zraka v prostoru. Tak način 
predstavlja v hladnih dneh tudi 
veliko izgubo toplotne energije 
potrebne za ogrevanje. Zaradi 
hladnejšega in manj vlažnega 
zraka se v prostoru tudi hitreje 
znižuje relativna vlaga zraka in 
pospešuje gibanje prahu. Pod-
hlajujejo pa se tudi površine v 
neposredni okolici okna.
Veliko primernejše je kratko-
trajno in intenzivno zračenje 
prostorov z odpiranjem oken. 
V enakomernih časovnih 
intervalih (n.pr. vsake tri ure) 
odpremo za kratek čas (5 –10 
minut) okna na stežaj. V tem 
času znaša izmenjava zraka 
med 9 in 15 h-1 kar pomeni 
da se celotna količina zraka 
zamenja v 4-8 minutah. Na 

naslednji sliki so prikazani časi 
in načini zračenja za primer, ko 
želimo celoten zrak v prostoru 
zamenjati enkrat.

Ali s prezračevanjem pozimi 
ne mečemo toplote in denar-
ja skozi okna?

Nikakor ne, če prostore pre-
zračujemo pravilno. Doveden 
svež zrak, ki je manj zasičenim 
z vlago, se po vstopu v pro-
stor zelo hitro segreje in s tem 
zanemarljivo vpliva na stro-
ške ogrevanja. Prezračevanje 
mora biti pravočasno, redno in 
pravilno!

Kakšno je pravilno prezrače-
vanje? 

Pravilno zračimo z odpiranjem 
(ne nagibanjem!) oken po 
možnosti vsaj dvakrat na dan, 
recimo zjutraj in zvečer. Okna 
naj ostanejo odprta nekaj (npr. 
5 - 10) minut, toliko, da se izme-
nja zrak v prostoru. Če razpo-
reditev prostorov oziroma oken 
to omogoča, dosežemo hitrejši 
in boljši učinek z navzkrižnim 
prezračevanjem. Stanovanje, ki 
je v uporabi pretežni del dneva, 
je potrebno zračiti pogosteje 
kot stanovanje, ki je čez dan 
bolj ali manj prazno! Prostore je 
nujno prezračiti tudi takrat, ko 
se v njih nabere večja količina 
vodne pare, na primer po inten-
zivnem kuhanju, po kopanju in 
tuširanju in podobno. 
S prezračevanjem zagotovimo 
primerno kakovost notranjega 
zraka in zmanjšamo nevar-
nost plesni. Sušenje perila v 

stanovanju ni prepovedano, 
a bo imelo lahko zelo neprije-
tne posledice, če prostorov ne 
bomo sproti prezračili. Takšno, 
praviloma nekoliko daljše 
zračenje, vpliva na zvišanje 
ogrevalnih stroškov. 

Marsikdo zmotno »zrači« pro-
store tudi tako, da odpre vrata 
proti sosednjim prostorom. S 
tem si lahko nakopljemo zgolj 
težave. Prezračevanje je dovaja-
nje zunanjega zraka v stano-
vanje ob hkratnem odvajanju 
notranjega zraka v zunanjost. 
Izmenjava zraka med posa-
meznimi prostori, ob zaprtih 
oknih, ni prezračevanje; s tem 
le prerazporedimo zračno vlago 
znotraj stanovanja.

Za dodatne informacije se 
lahko obrnete na energetsko 
svetovalno pisarno na Ptuju ali 
v Ormožu, kjer vam z brez-
plačnimi nasveti in razgovori 
pomagamo pri izboru, na-
črtovanju in uresničevanju 
investicijskih ukrepov za 
učinkovitejšo rabo energije v 
stanovanjskih stavbah. S tem 
pomagamo občanom zmanj-
ševati rabo energije in z njo 
povezane stroške, dvigovati 
bivalno ugodje in kakovost 
bivanja, vplivati na manjše 
obremenjevanje okolja, pove-
čevati zanimanje za uporabo 
obnovljivih virov energije in 
povečevati splošno informira-
nost prebivalstva o energetskih 
problemih.
Primož Krapež, ENSVET

energetsko svetovanje
kaj je prezračevanje?

Prezračevanje je dovajanje 
zunanjega zraka v stanovanje ob 
hkratnem odvajanju notranjega 
zraka v zunanjost. S tem zamenjamo 
iztrošeni, nečisti in vlažni zrak 
s svežim, manj zasičenim z 
vlago. Izmenjava zraka med 
posameznimi prostori, ob zaprtih 
oknih, ni prezračevanje; s tem 
le prerazporedimo zračno vlago 
znotraj stanovanja. Okna so 
namenjena tudi prezračevanju! 
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Za izvedeno pasivno hišo 
velja, da je racionalna hiša 
v vseh pogledih. Je visoko 
energijsko učinkovita, saj 
ima energijske potrebe po 
toploti za ogrevanje prosto-
rov zmanjšane pod količino 
energije, ki je sicer potrebna 
za pripravo sanitarne tople 
vode. Za pridobivanje toplote 
se porabi manj energije, kot 
jo za svoje obratovanje potre-
buje gospodinjstvo. Pasivna 
hiša v zmernem klimatskem 
okolju ne pozna težav s pre-
grevanjem v poletnem času. 
Zanjo je značilno visoko tem-
peraturno ugodje in kakovost 
zraka, s katerimi se ostale 
stanovanjske stavbe le stežka 
primerjajo. 

Nizkoenergijska hiša se od 
pasivne hiše razlikuje pred-
vsem po rezultatu energijske 
bilance. Nekoliko slabša, a še 
vedno izredno visoko učinko-
vita rešitev za novogradnjo je 
lahko posledica nekoliko ve-
čje razgibanosti stavbe, malo 
manj učinkovitih sistemov 
toplotne zaščite, manj opti-
malne orientacije stavbe ali 
pa uvrstitve steklenih povr-
šin v toplotnem ovoju, manj 
zrakotesnega toplotnega 
ovoja ali pa manj učinkovite-
ga vračanja toplote v sistemu 
mehanskega prezračevanja. 
Te drobne razlike, zaradi 
katerih posamezni segmenti 
niso optimalno rešeni, tako 
vodijo v različen končni 
rezultat energijske bilance. 
Cilj projektnega načrtovanja 
novogradnje je torej tudi 
iskanje razlik v posameznih 
korakih projektiranja, s kate-
rimi na ekonomsko zanimiv 
način dosegamo kar najboljši 
energijski rezultat za stavbo.

Za dosego nadstandardnih 
rezultatov sodobnih družin-
skih hiš stoji veliko inženir-
skega znanja ter izvedbenih 
izkušenj, saj le z optimizacijo 
projektov dosegamo zahteva-
no racionalnost zasnov, ki se 
mora odražati tudi v ekonom-
skem in okoljskem smislu. 
Gradbena praksa tako že 
sedaj dokazuje, da ustrezno 
optimizirana pasivna ali pa 
zelo dobra nizkoenergijska 
hiša zahteva le minimalna 
dodatna investicijska vla-
ganja. Z ustreznim izborom 
gradbenih materialov in 
energetskih sistemov pa 
projektant zagotovi mini-
malne okoljske vplive tudi v 
fazi gradnje ter v nadaljnjem 
obratovanju stavbe. Hitra 
amortizacija je namreč zah-
tevana za dodatna finanč-
na, energijska in okoljska 
vlaganja. 

V slovenski gradbeni 
praksi pasivne ter zelo dobre 
nizkoenergijske hiše bolj 
pogosto srečujemo šele v za-
dnjih desetih letih. Dober in 
racionalen projekt družinske 
hiše se prične z ustrezno pri-
lagojeno arhitekturno zasno-
vo. Prvi korak je posledično 
dobro pripravljena projektna 
naloga. Cilj projektne naloge 
je uskladitev konceptov ter 
čim bolj detajlna definiranost 
ključnih rešitev in parame-
trov novogradnje. Te pa je po-
trebno razdelati pred samim 
pričetkom projektiranja, saj 
se v samem nadaljnjem na-
črtovanju le stežka vračamo 
na začetek postopka in s tem 
ne modificiramo projektne 
osnove. Neustrezne projektne 
zasnove se v projektiranju 
nadalje rešujejo le s tehno-

loškimi popravki, to pa je 
dražje in velikokrat prinaša 
neugodne finančne učinke.
Med naloge arhitekta zagoto-
vo spada tudi optimiziranje 
rešitev za tlorise s hkratnim 
obvladovanjem končnega ob-
sega bivalnih površin. Istoča-
sno pa je potrebno ustrezno 
funkcijsko razvrščanje pro-
storov ter pravilna postavitev 
prostorov v ustrezne toplotne 
cone.  Pasivne družinske hiše 
imajo tako znotraj toplo-
tnega ovoja tipično le dve 
etaži. Neogrevane garaže in 
kleti se ne pojavljajo znotraj 
toplotnega ovoja in običajno 
nimajo direktne povezave z 
njim. 

Najvišji posamični de-
lež med toplotnimi tokovi 
energijske bilance stavbe 
imajo transmisijske toplotne 
izgube. Nanje vpliva obliko-
vanje toplotnega ovoja in pa 

njegova toplotna zaščita. Če 
lahko za zelo dobre nizkoe-
nergijske hiše ugotavljamo 
toplotno zaščito elementov 
stavbnega ovoja v razredu to-
plotnih prehodnosti U = 0.15 
W/(m2K), pa se pri pasivnih 
hišah vrednosti gibljejo tipič-
no okoli 0.10 W/(m2K). 
Glede na to, da ciljamo 
izvajati objekte katerih 
toplotna prevodnost se giblje 
okoli 0.10 W/(m2K), je vre-
dna investicija v kakovosten 
projekt, ki nam ne samo v 
fazi izvedbe, ampak tudi v 
fazi uporabe objekta prinaša 
ne samo večje ugodje, temveč 
tudi večji finančni učinek na 
družinski proračun.
Petra Žiher Sok, univ.dipl.
gosp.inž. gradbene smeri 
 

Nizkoenergijske ter pasivne hiše so 
kot inženirske rešitve ene od najbolj 
prepoznavnih evropskih usmeritev, 
z izvedbo le teh pa izpolnjujemo 
smernice, ki zahtevajo gradnjo 
skoraj nič energijskih hiš.                                                            

projektiranje sodobne 
nizkoenergijske ali pasivne hiše

 041 430 219
 projektiva@ziher.si
 www.ziher-projekt.si

Žiher projekt d.o.o.
Opekarniška cesta 17a
2270 Ormož

izdelava 
energetskih izkaznic

projektiranje vseh vrst 
projektov
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 031 670 697
 info@geodet-kelenc.si
 www.geodet-kelenc.si

Kelenc Damir s.p.
Zamušani 54b
2272 Gorišnica

imate urejeno mejo, evidentiran 
in legaliziran objekt?

geodetske storitve kelenc

• ureditev meje 
• izravnava meje
• parcelacije 
• geodetski posnetki oz. načrti
• evidentiranje stavb 
  (osnova za določitev hišne številke)
• etažni načrti
• legalizacije
• odmere dolžinskih objektov
• zakoličbe objektov
• zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
• gradbeni nadzori 

 041 506 434
 041 824 954
 matjaz.ogrinc@talum.si
 www.ekotal.si

Ekotal d.o.o.
Tovarniška cesta 10
2325 Kidričevo

ekotal, čiščenje in urejanje okolja d.o.o.
nudimo storitve:

• čistilnega servisa

• načrtovanja, urejanja in vzdrževanja 
  okolja ter komunalne infrastrukture

• servisa male kmetijske mehanizacije in 
   osebnih vozil ter vulkanizerstva 
  (kopališka ulica 18, 2325 kidričevo)

 041 751 597
 info@pocenikeramika.si
 www.pocenikeramika.si

Topkeram  d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj

Prodaja keramičnih ploščic
in  dekorativnega kamna

topkeram

 02 787 60 70
 info@zlahtic.si
 www.zlahtic.si

Žlahtič d.o.o.
Zagrebška cesta 54
2250 Ptuj

Subvencije
Ekosklada

izdelujemo:
• stavbno pohištvo (okna, vrata, panoramske stene...)

 • notranja oprema stanovanj, poslovnih prostorov…
• škatlasta okna
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 02 741 13 80
 041 755 853
 info@naitors.si
 www.naitors.si

Naitors d.o.o.
Hardek 34g
227o Ormož

• brezplačno svetovanje
• brezplačne izmere
• brezplačna ponudba
• strokovna vgradnja
• tehnično dovršeni izdelki

novo!!!
možnost kredita 
takoj na prodajnem mestu

popusti tudi do 48%

okna • vrata • senčila
pvc • alu • les

garažna vrata

 02 796 86 21
 info@vargas-al.si
 www.vargas-al.si

Vargas-Al d.o.o.
Tovarniška cesta 10
2325 Kidričevo

izvajamo naslednje storitve:

• fizično-tehnično varovanje
• varovanje javnih zbiranj
• izposoja prenosne alarmne naprave 
  (v času vaše odsotnosti)
• servis in montaža sistemov varovanja
• protipožarno varovanje
• servis gasilnikov (v delavnicah in na terenu)
• prodaja in servis izoliranih dihalnih aparatov 
  znamke scott in sabre
• meritve, preizkuse in tehnični nadzor 
  hidrantnih omrežij
• trgovina (prodaja gasilnikov...)
• usposabljanje za varstvo pred požarom

 070 210 955
 info@mdeptuj.si
 www.mdeptuj.si

Milošič Danilo s.p.
Vareja 2a 
2284 Videm pri Ptuju

www.mdeptuj.si

mde elektronika

servis in prodaja vseh 
vrst gsm aparatov, 
osebnih in prenosnih 
računalnikov in ostale 
elektronike

zastopstvo total tv in telemach
Domino center | Trstenjakova 5a-Ptuj | 02 778 70 70

Servis in prodaja | Gubčeva 23-Ptuj | 02 788 55 48

brezžični internet brez priključnine in 
vezave že od 10 € naprej
www.wifi-haloze.si

 02 741 64 00
 info@avtocenter-ormoz.si
 www.avtocenter-ormoz.si

    Avtocenter Ormož

Avtocenter Ormož  d.o.o.
Hardek 44c
2270 Ormož

• pooblaščeni  prodajalec in serviser vozil 
   renault in dacia

• pooblaščeni prodajalec in serviser traktorjev ter 
   kmetijske mehanizacije new holland, steyr, regent…

• prodaja rabljenih vozil različnih avtomobilskih znamk
• trgovina nadomestnih delov in dodatne opreme

• tehnični pregledi, homologacije, cestnine, 
ugodnosti za člane amzs…

• cenitve škod 
• kleparsko-ličarska dela

• ročna avtopralnica

Veseli bomo vašega obiska! Miklavžev
 sejem

3. in 4. 12. 2016
dvorišče ac ormož
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Zadnja leta sam vzdržujem 
družinski sadovnjak, ki 
mi ga je zapustil oče. Sadje 
želim pridelati na čim bolj 
ekološki način, a se mi 
pojavlja vrsta bolezni čez 
vse leto na različnih sadnih 
vrstah: breskvah, češnjah, 
jablanah in hruškah. Ali 
je mogoče s čim škropiti v 
jesenskem času?

V jesenskem času lahko 
naredimo zelo veliko za 
preprečevanje in uničenje 
bolezni na sadnem drevju. 
Za to uporabimo bakrov 
pripravek Bio Plantella 
Cuprovin, ki je na voljo brez 
izkaznice za ffs sredstva. 
Po obiranju sadja pride čas 
za prvo škropljenje, ki ga 
opravimo, ko odpade okoli 20 
% listja in drugo, ko odpade 
skoraj vse listje. Škropimo 
v koncentraciji 20 g / 10 l 
vode. Ko listje odpada, se 
pojavijo rane, na katerih se 
hitro naselijo bakterije, ki 
predstavljajo nova žarišča 
bolezni v prihodnji sezoni. 
Zato je zelo pomembno, 
da omočimo celotno drevo 
in tako zagotovimo, da 
sredstvo učinkuje po vseh 
razpokah na deblu in 
vejah. S škropljenjem tudi 
pospešimo dozorevanje lesa, 
kar pomeni boljšo odpornost 
na zimske temperature. Z 
jesenskim škropljenjem 
zmanjšamo vpliv bolezni, 
kot so: škrlup, hruševa 
rja, breskova kodravost in 
mnoge druge. Škropljenje je 
najbolj učinkovito z rednim 
odstranjevanjem odpadlega 
listja, na katerem so okužbe. 

Tako listje vedno zažgemo 
ali vržemo v smeti, nikoli na 
kompost, ker tako le gojimo 
okužbe naprej. Z dreves 
odstranimo tudi vse mumije, 
ki so polne bolezni. 

Okoli hiše imam zelo 
velik vrt in želim začeti z 
vzgojo ameriških borovnic. 
Predvsem zato, ker so vnuki 
navdušeni nad njimi in jih 
dejansko pojedo. Ali je jesen 
primeren čas za sajenje 
borovnic in kako se tega 
lotim? Na kaj moram biti 
pozoren?

Ko začnemo z vzgojo 
ameriških borovnic, si je 
pomembno vzeti čas in jih 
pravilno posaditi z uporabo 
kakovostne zemlje in gnojila. 
Jesenski čas je boljši za sajenje 
borovnic, ker se tako bolje 
ukoreninijo in so do zime 
že dobro utrjene. Izberemo 
sadiko, ki ima dobro olesenel 
les in ne pretirano slabotnih 
in dolgih zelenih poganjkov. 
Pomembna je tudi sorta, 
od katere je odvisen čas 
pobiranja. Kupimo po vsaj 
dve rastlini iste sorte in jih 
posadimo v sosledju glede 
na čas obiranja. Najprej 
pripravimo sadilno jamo, ki 
naj bo raje širša kot globlja, 
saj ima borovnica precej plitve 
korenine. Jama naj bo vsaj 
1 x 1 m in globoka do 0,5 m, 
več ni potrebno. Prav tako ni 
potrebno jame obleči v kakšno 
folijo ali kaj podobnega. 
Napolnimo jo s kakovostno 
Plantella Specialno zemljo za 
rododendrone, ki ima dovolj 
kisel pH za pravilen razvoj 

borovnic. Na dno sadilne jame 
in v zemljo dodamo organsko 
gnojilo Bio Plantella Nutrivit 
za borovnice, ki vsebuje vsa 
potrebna hranila za razvoj 
rastline in slastnih plodov. 
Na vrh dodamo žaganje 
od iglavcev ali Plantella 
Borovo lubje, da zmanjšamo 
izhlapevanje vode. Pri 
zalivanju smo previdni, saj ne 
zalivamo z vodo iz vodovoda, 
ki vsebuje veliko kalcija, ki bi 
izničil kisel pH zemlje. 

Vedno, ko vidim oreh, se 
spomnim na domačijo 
starih staršev, kjer je 
kraljeval zelo star in 
mogočen oreh. Vedno je bilo 
ogromno orehov in seveda 
orehove potice. Tudi sama 
bi želela imeti oreh na vrtu, 
vendar ne vem, če je dovolj 
prostora. Koliko mora biti 
oddaljen od hiše, da ne bo 
težav? 

Oreh je res veliko drevo, 
ki lahko živi tudi 100 let in 
še vedno dobro obrodi. Ko 
izbiramo sorto, so najbolj 

primerne pozne sorte, ker se 
tako izognemo poškodbam 
poznih pomladanskih pozeb. 
Potrebuje veliko prostora na 
vrtu in naj bo od hiše oddaljen 
vsaj 8 m. Ker ima zelo plitve 
korenine, mora biti sadilna 
jama široka 1,5 m in globoka 
okoli 0,6 m. Ni potrebno dajati 
mreže proti voluharju, ker 
vsebujejo veliko tanina in so 
grenke. Dobro pa mu je vsaj 
za prva 2-3 leta zagotoviti 
oporo s palico. Pazimo, da je 
cepljeno mesto vsaj 5 cm nad 
zemljo. Na dno sadilne jame 
dodamo Plantella Specialno 
sadjarsko gnojilo, ki vsebuje 
veliko fosforja in kalija, ki sta 
počasi topni hranili in bosta 
imeli veliko vlogo v prihodnjih 
letih. Okoli sadike zmešamo 
z zemljo organsko gnojilo 
Plantella Organik ter ga še 
potresemo po vrhu sadilne 
jame. Tako zagotovimo vsa 
potrebna hranila in organsko 
snov za uspešno rast oreha. Po 
sajenju dobro zalijemo novo 
drevo. 
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:
jesensko škropljenje, posadimo borovnico, domači oreh

Brezplačni nasveti:  080 81 22
www.klubgaia.com | gaia@klubgaia.com
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