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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 2. 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 
kontaktirate na info@informator365.si 
ali  041 359 484.

Prijetno branje!    
Ekipa Informator365, Marko Križnič

 031 209 113
 aleksander.arnus@relax.si
 www.solavoznje-relax.si

RELAX TRANS D.O.O.
Ob polju 7
2366 Muta

PE PTUJ
Trstenjakova 1
2250 Ptuj

PE ORMOŽ
Hardek 5a
2270 Ormož
(Gimnazija Ormož)
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• 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

 02 790 15 60
 031 733 637
 +43 6 644 646 280

Kogler Franc A. d.o.o.
Parmova ulica 53
1000 Ljubljana

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

     Avtocenter Ormož

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

Hišni 
sejem

25. in 26.3.2017
dvorišče ac ormož

Veseli bomo vašega obiska!

 

 02 790 15 60
 031 733 637
 +43 6 644 646 280

Kogler Franc A. d.o.o.
Parmova ulica 53
1000 Ljubljana

 02  761 93 00
 051 634 907
 info@kmetijstvo-polanec.si
 www.kmetijstvo-polanec.si

Kmetijstvo Polanec d.o.o.
Pleterje 34
2324 Lovrenc 
na Dravskem polju

Prodaja nove in rabljene kmetijske mehanizacije, 
reprodukcijskega materiala, gradbenega materiala 

ter servis kmetijske mehanizacije.

kmetijstvo polanec

pravi naslov za vse vaše potrebe

~ velikonočni hišni sejem 14, 15 in 17. april 2017 ~

 vse vrste trdih goriv

Drva Peleti Premog

ugodno

 02 790 15 60
 031 733 637
 +43 6 644 646 280

Kogler Franc A. d.o.o.
Parmova ulica 53
1000 Ljubljana

 02  780 05 50
 041 410 621
 avto.rak@siol.net
 www.avto-rak.si

AVTO-RAK Bojan Arnuš s.p.
Nova vas pri Ptuju 76a
2250 Ptuj

  hitri krediti
• krediti, takoj do 5000€
• odplačilo do 5 let 
• osebni dokument
• brez pologa 
   in kasko zavarovanja

  leasingi 
• od 10% pologa -  do 7 let 
• gotovinski odkup vozil
• pregled vozila pred nakupom
• možnost ureditve financiranja,  
   tudi če ste sami našli vozilo

  zavarovanje 
• do 50% popust za vozila kupljena pri nas

p r o d a ja  v o z i l

akcija 
do 15.4., ob nakupu 

vozila s tem kuponom, darilo: 

-letna vinjeta-

novo 

 082 057 633
 030 203 192
 slr@hansa-flex.si
 www.hansa-flex.com

HANSA-FLEX-Nova d.o.o.
PE Ptuj
Rogozniška cesta 54
2250 Ptuj

eden izmed vodilnih ponudnikov rešitev za hidravlične sisteme

• hidravlika • pnevmatika
• industrijske cevi
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Pa vendar se pri svojem delu 
družinske zdravnice pogosto 
srečujemo s tovrstnimi uspešni-
mi ljudmi, ki neredko pridejo v 
ambulanto in potožijo, da se ob 
svojem dolgotrajnem stresnem 
načinu življenja počutijo ne-
srečni, nespečni, vse se jim zdi 
“črno”, imajo težave pri med-
osebnih, partnerskih odnosih,  
nimajo več prave volje in motiva-
cije za delo.

Pomisliti je treba na tako ime-
novani SINDROM IZGORELOSTI, 
ki se kot nevarna gora grozeče 
dviga v njihovo življenje. Opi-
sujemo ga kot stanje čustvene, 
duševne in telesne izčrpanosti, 
ki je posledica močnega, dolgo-
trajnega stresa. Prvi tak kazalec 
je občutek prenasičenosti z 
zahtevami in z nesposobnostjo 
soočati se z nenehnimi zahte-
vami (okolja, delodajalca itd.). 
Temu sledi izguba zanimanja 
oziroma motivacije za delo. 
IZGORELOST zmanjšuje človeko-
vo produktivnost, izčrpava ener-
gijo  in nazadnje se bolnik počuti 
brezupno, nemočno, je ciničen, 
brezobziren, zamerljiv. Občutek 
ima, kot da ne (z)more več česa 
ponuditi svetu okoli sebe.

Vzrokov za nastanek sindroma 
izgorelosti (ang. burnout) je zelo 
veliko; v večini primerov je to 
poklic/delo, saj je tveganje pri 
vsaki osebi, ki dela preveč in je 
pri tem nekako spregledana oz. 
premalo plačana, veliko. Naj bo 
to fizični delavec ali nočni čuvaj, 
ki že dolgo ni mogel na dopust, 
ali mamica s tremi otroki, ki 
poleg otrok skrbi še za bolno 

babico, bodisi kirurg, znanstve-
nik … Narobe je, če menimo, 
da je izgorelost zgolj posledica 
stresnega dela ali življenja s 
preveč odgovornostmi.

 Ključni trije vzroki pa so 
vendarle: poklic (npr. monotono 
delo), posameznikove osebno-
stne lastnosti (perfekcionizem: 
nikoli ni nič dovolj dobro) ter na-
čin življenja (premalo sprostitve, 
zabave in druženja po delu).

Kljub dejstvu, da “izgorelost” 
nima prave klinične (psihia-
trične, psihološke) oznake, pa 
vseeno v določenih segmentih 
vidimo in opažamo podobnosti 
med izgorelostjo ter depresiv-
nimi stanji, stanji tesnobe oz. 
anksioznosti in razpoloženjskimi 
motnjami. Pojavnost izgorelosti 
je bistveno višja, kot so omenje-
ne bolezni, in na srečo jo lahko 
(o)zdravimo. Seveda če o njej 
pravočasno spregovorimo, po-
mislimo nanjo. Takoj svetujemo 
prevetritev prioritet in več časa 
za lastno bit/telo ter izogib pre-
dolgemu, intenzivnemu stresu.

Izgorelost se NE zgodi kar 
čez noč, pač pa je to počasen, 
napredujoč bolezenski pojav. 
Pozorni bodite na nastajajoče 
znake, saj se sčasoma brez pra-
vega posluha zanje in “interven-
cije” samo poslabšujejo!

kdaj pomisliti (si priznati), 
da imate morda sindrom 
izgorelosti?
Če se vam zazdi, da je že vsak 
dan “slab dan”; če se vam nena-
dno skrb za telo, družino, dom 
ali službo zazdi izguba energije, 

če ste ves čas utrujeni in izčrpa-
ni; če imate občutek, da karkoli 
naredite, ni zadosti cenjeno, 
oziroma da ni prav nobene raz-
like, če ste kaj naredili ali niste 
naredili ničesar; če se ves dan 
ukvarjate z vprašanjem smisla 
izpolnjevanja nalog.

bolezenski znaki 
sindroma izgorelosti:
a) občutek zmanjšane fizične 
energije, kot da ste nekako 
izgubili energijo, ki ste jo 
prej imeli. Bolniki opisujejo 
utrujenost in občutek, da so 
resno bolni;
b) zmanjšana obramba 
organizma pred boleznimi  
oz. “slabši imunski sistem”. 
Pravimo, da bolnikom s 
sindromom izgorelosti “telo 
nekaj sporoča”, in sicer da bo 
nekaj potrebno spremeniti! 
To se kaže v zvečanem številu 
prehladnih obolenj, lahko prej 
zbolijo za gripo. Spremeni se 
apetit in spalne navade;
c) čustvena izčrpanost, ki se 
izraža kot nepotrpežljivost, 
čemernost, muhavost, 
nepojasnjena žalost. Bolniki 
pravijo, da niso več tako 
razpoloženi, kot so bili nekoč;
d) manjše vključevanje v 
družbo, v medosebne odnose 
in celo izogibanje druženju. 
Bolniki imajo občutek, kot da 
nimajo več česa deliti ali dati 
družbi. Ni želje po veseljačenju, 
zabavi. Učinki izgorelosti se 
pogosto kažejo kot težave 
v partnerstvu. Lahko sledi 
prekomerno hranjenje, zloraba 

prepovedanih drog in zvečanje 
pitja alkohola;
e) izrazit pesimizem. Bolniki 
se težko veselijo življenja, ne 
verjamejo več v užitke, težko 
vidijo pozitivno plat česa;
f) zvečana odsotnost od 
dela in neučinkovitost pri 
delu. Pametno bi bilo, da ko 
začutite možne bolezenske 
znake sindroma izgorelosti, 
še PREDEN resno zbolite 
(za izgorelostjo), odidete na 
krajši dopust, saj vam bo to 
posledično zmanjšalo število 
dni morebitnega bolniškega 
staleža! Opozorilo velja tudi 
delodajalcu. Če opazi znake 
izgorelosti pri vestnem delavcu, 
naj ga nanje opozori in mu 
omogoči nekaj dni oddiha.
POZOR! Stres ni isto kot izgo-
relost! Izgorelost je verjetna 
posledica neuklonjivega stresa, 
pa vendar izgorelost NE pomeni 
“zgolj preveč stresa”. Naj se dan 
začne s sproščujočim “ritua-
lom”, z meditacijo. Poskušajte se 
prehranjevati zdravo in razgi-
bati svoje telo večkrat na teden. 
Ne naprezajte se preko svojih 
zmožnosti in se čim prej naučite 
reči NE! Smiselno je, da se kdaj 
pa kdaj “odklopite” od mobi-
tela, računalnika. Izgorelost je 
za marsikoga grozna izkušnja 
in soočanje z njo dolgotrajno, 
zdravljenje pa težavno. Obe-
nem pa nam lahko ponudi tudi 
veliko priložnost za spremembo 
življenja na bolje, za osebno rast 
in samospoznavanje.
Mojca Miholič, dr.med., speci-
alistka druž.med. 

Med Slovenci je veliko zelo pridnih, 
delavnih, storilnostno naravnanih, 
uspešnih ljudi. Vsi jih občudujemo, 
saj so vedno pripravljeni vse 
pravilno in natančno storiti, 
nikoli ne rečejo NE in izstopajo 
z marljivostjo ter deloholizmom. 
Vedno so “in”, odgovarjajo na pošto, 
dvigajo telefone …                                                     

sindrom izgorelosti
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polnovredna živila
Možgani ne morejo delovati 
brez energije. Sposobnost 
koncentracije in osredotočanja 
jim omogočamo z neprekinje-
no oskrbo z energijo v obliki 
glukoze, ki po krvi potuje do 
možganov. Svetujemo, da več 
kot polovico vaše prehrane se-
stavljajo sestavljeni ogljikovi 
hidrati (npr. škrob), ki spro-
ščajo glukozo počasi v krvni 
obtok in preprečijo velika 
nihanja ravni glukoze v krvi. 
Enostavni sladkorji (namizni 
sladkor, fruktoza ipd.) naj se-
stavljajo le do 10 % ali še bolje 
5 % energijskega vnosa (po 
priporočilih Svetovne zdra-
vstvene organizacije). Slad-
karije in sladke pijače, živila 
z veliko dodanega sladkorja 
namreč hitro dvignejo raven 
glukoze, a raven glukoze tudi 
zelo hitro pade. Velika nihanja 
glukoze v krvi privedejo do 
slabše osredotočenosti in po-
manjkanja koncentracije. Izbe-
rite raje sestavljene ogljikove 
hidrate, ki so v polnovrednih 
žitih, kašah, rižu, stročnicah 
in krompirju ter gomoljčnicah.

ribe in orehi 
Esencialnih maščobnih kislin 
telo samo ne more proizvesti, 
zato jih moramo telesu zago-
toviti z ustrezno prehrano. Za 
možgane so predvsem po-
membne nenasičene maščob-

ne kisline omega-3, ki jih naj-
demo v živilih živalskega in 
rastlinskega izvora. Nenasiče-
ne maščobne kisline omega-3 
so gradniki celičnih membran 
živcev v možganih. So izjemno 
pomembne za delovanje mož-
ganov, splošno dobro počutje 
in pomagajo ohranjati zdravo 
ožilje. Med živili, bogatimi z 
omega-3 maščobnimi kislina-
mi, so ribe: losos, tuna, skuše 
in sardele. Dober vir omega-3 
nenasičenih maščobnih kislin 
so tudi orehi, mandlji, lešniki, 
bučna semena, ki jih zlah-
ka vzamete s seboj, ter olja 
(laneno, sojino, orehovo) in 
soja. Po priporočilih DACH je 
priporočeni vnos maščobnih 
kislin omega-3 od 0,5 do 3 % 
dnevnega energijskega vnosa. 
Prevelik vnos kislin omega-3 
povzroči oksidativni stres na 
celični ravni. Toliko omega-3 
dobimo že, če zaužijemo pest 
orehovih jedrc ali porcijo 
kuhanega lososa.

manjši beljakovinski 
obroki 
Tako kot drugi organi tudi 
možgani potrebujejo beljakovi-
ne. Beljakovine so zgrajene iz 
aminokislin, ki so med drugim 
gradniki prenašalcev živčnih 
dražljajev – nevrotransmitorjev 
v možganih. Torej omogočajo, da 
možganske celice komunicirajo 
med seboj. Med najbolj poznani-

mi nevrotransmitorji so gotovo 
dopamin, serotonin in endorfin. 
Aminokislini tirozin in fenila-
lanin denimo pripomoreta, da 
ostajamo budni in pozorni.

Zato uživajte majhne 
obroke, sestavljene iz mleč-
nih izdelkov, rib, stročnic ter 
pustega mesa, za prigrizek 
pa oreščke in rdeče ali modro 
obarvano sadje in zelenjavo 
(antioksidanti). Nezadosten 
vnos beljakovin povzroča 
zmanjšano tvorbo nevrotran-
smitorjev, kar lahko privede 
do slabše koncentracije in 
utrujenosti. Pomembno je tudi 
razmerje med beljakovinami 
in ogljikovimi hidrati. Izključ-
no beljakovinska prehrana s 
premalo ogljikovimi hidrati 
lahko zmanjša količino ami-
nokisline triptofan, ta pa je 
pomembna pri uravnavanju 
razpoloženja ter vpliva na 
spomin in učenje.

vitamini in minerali
Brez vitaminov in mineralov 
ni učinkovitega delovanja 
možganov. Z rdečim mesom 
poskrbite za vnos železa, s 
sadjem in zelenjavo pa za 
vnos vitaminov A, B, C, E. 
Kalcij in magnezij sta v mleč-
nih proizvodih, mandljih, 
marelicah in sardinah. Tudi 
na cink ne pozabite, saj je 
pomemben za boljši spomin. 
Največ ga je v puranjem mesu, 

fižolu, mleku in mlečnih izdel-
kih ter kašah. Torej za zajtrk 
npr. jogurt z misliji, za kosilo 
losos in zelenjava, za večerjo 
solata s puranom, za malico 
pa oreščki in borovnice, tako 
boste vašim možganom dali 
optimalno gorivo za naporne 
študijske dni.

pijte vodo
Vsaka celica v telesu potrebu-
je vodo in možganske celice 
niso izjema. Kar približno tri 
četrtine možganov sestavlja 
voda. Za boljšo koncentracijo, 
spomin in druge mentalne 
sposobnosti je torej pomemb-
no, da ne pozabite piti vodo. 
Čez dan spijte vsaj 1,5 litra 
vode ali nesladkanega čaja.

bodite aktivni
Gibanje oz. telesna dejavnost 
je izjemno pomembna za 
zdravje možganov. Telovadba 
namreč vpliva na tvorbo novih 
možganskih celic. Redna tele-
sna aktivnost krepi spomin in 
pripomore k boljšemu učenju. 
Fizična aktivnost ima tudi 
antidepresivni učinek. Z dobro 
voljo je tudi učenje lažje!
www.zps.si | www.veskajjes.si
Zveza potrošnikov Slovenije  

Pravilna izbira hrane in vnos hranil 
sta izjemnega pomena za ohranjanje 
zdravja. Različne študije pa kažejo, 
da hrana lahko vpliva tudi na 
vsakdanje sposobnosti možganov. 
Zato za svoje obroke skrbno izbirajte 
živila in hranila, ki bodo ohranjala 
vaše možganske celice zdrave. S 
pravilno prehrano lahko pomembno 
vplivate na vaš spomin, budnost in 
pozornost ter sposobnost za učenje.                                                     

hrana za možgane



6

 

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

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

• Keramični zobje
• Implantati 
• Beljenje zob
• Otroško 
    zobozdravstvo

• 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?

 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 •

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! 

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

Janko Sirc s.p.
Podgorci 24
2273 Podgorci
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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

Ti nevidni žarki lahko prodre-
jo globoko v naše telo, v tkiva, 
kot so mišice in kosti. Terapija 
z infrardečimi žarki rahlo 
dvigne temperaturo telesa, 
s čimer na številne načine 
izboljša funkcije telesa. 

Ena najboljših uporab in-
frardečih žarkov je za detoksi-
fikacijo. IR žarki pomagajo pri 
hujšanju, kronični utruje-
nosti, zadrževanju tekočin, 
težavah s kožo ter pospešijo 
izločanje težkih kovin, stru-
pov in kancerogenov. 

Ko ljudje zaužijemo hrano, 
sploh nezdravo hrano in meso, 
v naših telesih nastajajo mleč-
na kislina in maščobne kisline. 
Z IR terapijo pomagamo jetrom 
in ledvicam izločiti te snovi, ki 
bi sicer preobremenile kožo, 
saj bi telo strupe začelo izločati 
skozi njo. Ena ura IR terapije 
nam lahko pomaga porabiti do 
900 kalorij, obenem pa pospe-
šuje metabolizem, saj spodbuja 
delovanje encimov v naših 
prebavilih (zdravje – zdravo 
življenje). V našem centru 

poteka vadba v napravah, ki jih 
ogrevamo z IR toploto in vam 
s tem pomagamo pri hitrejšem 
oblikovanju telesa. Vadbo 
izvajamo na treh različnih 
napravah, od tega body kolo in 
body komora delujeta s pomo-
čjo IR toplote. Vaje se za vsako 
stranko pripravijo individualno 
glede na njene potrebe, zmo-
žnosti in želje. Vadba poteka 
do 30 min, pri tem izkoristimo 
vse dejavnike, da pospešimo 
metabolizem, razgibamo telo in 
hkrati pričnemo s potekom raz-

strupljanja. Obisk do 10-krat na 
mesec omogoči stranki izgubo 
centimetrov na točno določe-
nih delih. Pri tem varčujemo s 
časom, za katerega vemo, da 
ljudem kronično primanjkuje. 
Po vadbi sledi razvajanje v 
body savni, kjer poskrbimo, 
da z eteričnimi olji, vlažilno 
atmosfero in aromaterapijo 
vzpodbudimo razstrupljanje 
telesa in poskrbimo za tonifika-
cijo kože.
Center bodylife 

Infrardeči žarki imajo neverjetno 
moč in izjemno dober učinek 
na zdravje, saj nam pomagajo 
pri zdravljenju, pomirijo vnetja, 
stimulirajo prekrvavitev in 
spodbudijo odvajanje toksinov. 

vadba z infrardečimi žarki 

 

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!
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S tehničnega vidika objektom 
sicer predvidevamo vgradnjo 
visoko tehnološko razvitih 
sistemov, ki trajnostno znižu-
jejo rabo energije v objektih, 
istočasno pa zagotavljajo visoko 
bivalno ugodje. Sočasno s tem 
vendarle dvigujemo tudi inve-
sticijske stroške in povečujemo 
eventualne dodatne zahteve pri 
vzdrževanju. Delo projektantov 
je tako odgovorna in komple-
ksna naloga. V postopkih, ki 
vključujejo energetsko eko-
nomsko optimiziranje, moramo 
upoštevati želje in zmožnosti 
naročnikov ter jim na ustrezen 
način prenašati potrebna zna-
nja in informacije, na podlagi 
katerih bodo lahko sprejemali 
ustrezne odločitve pri gradnji 
oz. prenovi stavb. 

Vsak posameznik ali družina, 
ki se investicije loti, se mora 
zavedati, da bodo odločitve o 
gradbenih delih na toplotnem 
ovoju zaznamovale obratovanje 
stavbe v naslednjih 40 ali celo 
70 letih, pri sistemih ogrevanja 
in prezračevanja pa govorimo 
o investiciji, ki jo bo potrebno 
zamenjati v naslednjih 15 do 30 
letih. Ko razmišljamo o celoviti 
prenovi stavbe ali novogradnji, 
ni vseeno, kakšno strokovno 
osebo bomo vključili v izdelavo 
projekta. 

Kako delujejo obstoječe že 
izvedene stavbe, nam bodo 
najbolje povedali njihovi 
uporabniki, vendar tehnolo-
gija na področju energetskih 
naprav napreduje tako hitro, 
da je morda dobro delujoči 
sistem, star 5 let, že zastarel in 
ni primeren za vgradnjo glede 

na nove tehnološke rešitve, ki 
ponujajo izboljšane različice. 
Zato se v takih situacijah ne mo-
remo zanašati samo na izkušnje 
uporabnikov in njihove napot-
ke, temveč moramo zaupati 
dobremu projektantu, ki sledi 
tehnološkim napredkom in 
nas bo znal ustrezno usmeriti 
ter poiskati tehnološko najbolj 
dodelano rešitev, istočasno pa 
bo uskladil rešitev tako, da bo 
tudi ekonomsko upravičena.

Od vložka v sodobne objekte 
ali celovito prenovljene stano-
vanjske stavbe tako pričakuje-
mo, da bo energijsko učinkovi-
ta, istočasno pa računamo, da 
bo tudi okoljsko sprejemljiva. V 
tem primeru razmišljamo tudi o 
bistveno večjem bivalnem udo-
bju, ki je neposredno vezano 
tudi na zadovoljstvo ob nižjih 
stroških obratovanja objekta. 

Dobra gradbena praksa 
iz tujine, hkrati pa že veliko 
domačih objektov dokazujejo, 
da je mogoče pri stanovanjskih 
stavbah z dodatnim vložkom 
manj kot 10 odstotkov doseči 
visoko energijsko učinkovitost 
ali tudi pasivne objekte. Po-
membno pa je predvsem to, da 
je pri doseganju cca. 50-odsto-
tne boljše energijske učinkovi-
tosti objektov ob nizkem dvigu 
investicije v projekt mogoča 
le ob dosledni optimizaciji 
projektnih rešitev in kasneje ob 
dosledni izvedbi le teh. Tu brez 
ustrezno usposobljenega in 
izkušenega projektanta ne gre. 
To je obenem tudi potrditev za 
dejstvo, da nam le kakovosten 
in praviloma tudi dražji projekt 
lahko zagotovi učinkovito gra-

dnjo, ob kateri lahko bistveno 
privarčujemo. Praksa večine 
projektantov je bila do sedaj ta, 
da so se v konceptih za sodobne 
novogradnje tehnološke rešitve 
zgolj nadgrajevale ali podvo-
jevale, kar je vodilo v visoke 
začetne finančne vložke, ki so 
seveda argumentirano odbile 
marsikaterega investitorja. 

Pri delu projektanta tako 
pričakujemo dodano vrednost 
koncepta, za katerega s pomo-
čjo optimizacije z manj vlaga-
nji dosežemo več. Za takšne 

rezultate dela pa je potrebno 
znanje in ustrezna poglobitev v 
projekt, ki terja tudi več  časa. 
Pri stanovanjskih stavbah mora 
arhitekturna projektna rešitev 
na ustrezen način vključevati 
želje investitorja po funkcio-
nalnosti, zunanjem videzu, 
urejenosti interjerja, istočasno 
pa mora projektant usklajevati 
projekt z vse bolj zapletenimi 
prostorskimi akti.
Petra Žiher Sok, univ.dipl.
gosp.inž. gradbene smeri 

Pri investitorjih sta učinkovita 
raba energije in inplementacija 
le te v novogradnje še vedno 
zelo pomembni temi, katerima 
radi prisluhnejo. Zagotavljanje 
visoke energijske učinkovitosti 
stanovanjskih objektov pa vendarle 
ni enostavna naloga.                                                      

arhitektura in njen vpliv na tehnično tehnološke rešitve 
pri izvedbi energijsko učinkovitih stavb  

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

Žiher projekt d.o.o.
Moškanjci 1g
2272 Gorišnica 

izdelava 
energetskih izkaznic

arhitekturno projektiranje 
vseh vrst objektov 
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Zato  tudi energetsko naj-
varčnejše in najkakovostnej-
še okno, če ni vgrajeno po 
pravilih stroke, ne zagotavlja 
funkcionalnosti in bivalnega 
ugodja. Vgraditi ga je treba 
tako, da poleg pravilne in 
predvsem zadostne mehanske 
pritrditve poskrbimo tudi za 
pravilno tesnjenje rege med 
konstrukcijo in okvirjem stavb-
nega elementa. Prepogosto se 
namreč dogaja, da ravno slaba 
ali nepravilna vgradnja izniči 
vse prednosti, ki naj bi jih 
prinesla sodobna okna. 

sodobna vgradnja
Sodobna vgradnja oz. pogovor-
no »RAL vgradnja« ne pomeni 
le tesnjenja rege v treh ravneh, 
temveč opisuje celoten posto-
pek vgradnje. Pogoji, ki morajo 
biti izpolnjeni za kakovostno 
vgradnjo, so: 

Načrtovanje – faza načr-
tovanja je ena izmed najpo-
membnejših faz, saj zagota-
vlja  dolgoročno zadovoljstvo 
uporabnikov, ekonomsko 
upravičenost investicije in 
zmerne stroške vzdrževanja. 
Način vgradnje je odvisen od 
vrste stavbe (hiša, šola itd.), od 
tega, v kakšnem standardu je 
grajena stavba  (klasičnem, pa-
sivnem), ter od lokacije stavbe; 

Odprtina – mora biti pra-
vokotna ter primerne velikosti 
glede na material in dimenzijo 
stavbnega elementa zaradi 
upoštevanja raztezkov in 

skrčkov ter upoštevanje ravno 
pravšnje širine rege (od 1 do 
3 cm) med okvirjem okna in 
konstrukcijo zaradi tesnjenja v 
treh ravneh; 

Podlaga – slabo pripravlje-
na podlaga vpliva tako na 
stabilnost in funkcionalnost 
stavbnega elementa kot tudi 
na samo tesnjenje. Stavbni 
element lahko pritrdimo le na 
čvrsto in trdno podlago; 

Mehanska pritrditev – 
stavbni elementi morajo biti 
dobro mehansko pritrjeni s sidri 
ali namenskimi vijaki ter hkrati 
podprti s trajnimi podložkami 
in distančniki. Nedopustno je 
pritrjevati okna zgolj z vijaki ali 
celo montažno peno. 

tesnjenje v treh ravneh
Pri vgradnji oken je poleg 
pravilnega načrtovanja, pri-
prave odprtine in podlage ter 
mehanskega pritrjevanja treba 
posebno pozornost posvetiti 
tesnjenju. Način tesnjenja in la-
stnosti uporabljenih materialov 
je treba smiselno izbrati glede 
na konkretno situacijo. S tem se 
izognemo dodatnim toplotnim 
izgubam in vdoru zunanjega 
hrupa, kar negativno vpliva na 
bivalno ugodje.

Zaščiti rege pred prehajanjem 
toplote in s tem tudi vodne pare 
ter zaščiti pred vdorom vlage in 
hrupa, strokovno temu pravi-
mo tesnjenje v treh ravneh. Na 
notranji strani moramo rego 
zatesniti tako, da je preprečen 

prehod vodne pare in zraka 
navzven – material mora biti 
paroneprepusten in zrakotesen. 
V sredini izvedemo toplotno in 
zvočno izolacijski sloj z vgra-
dnjo montažne pene ali kamene 
volne.  Zunanja stran pa mora 
biti zaščitena z materialom, ki 
hkrati zagotavlja vodotesnost, 
vetrno zaporo in paroprepu-
stnost – preprečiti mora vdor 
vode in vetra ter prepuščati 
vodno paro.

Za tesnjenje rege zunaj in 
znotraj je na voljo več različnih 
proizvodov. Uporabimo lahko 
tesnilne mase, trakove različ-
nih širin, ki se lepijo na podla-
go. Uporabimo lahko posebne 
folije za zunaj in znotraj ali pa 
večfunkcionalno folijo, ki se 
uporablja tako za zunaj kot zno-
traj. Rego pa lahko zatesnimo 
tudi z impregniranimi pred-
stisnjenimi  trakovi, to so tako 
imenovani trakovi tri v enem. 

Za toplotno in zvočno izo-
lacijski sloj v sredini običajno 
izberemo montažne pene 
(znane kot poliuretanske), ki so 
lahko eno ali dvokomponentne. 
Izbirati je treba tako montažno 
peno, ki ima ustrezne toplotno 
in zvočno izolacijske lastnosti 
ter sposobnost prenosa obreme-
nitev zaradi delovanja sil v regi. 

izvedba prebojev, 
vgradnja senčil in polic
Velikokrat se izvedbi prebojev 
za električne in druge vode 
sploh ne namenja pozornosti. 

Nepravilno in nezadostno 
tesnjenje v takih primerih po-
meni toplotni most in s tem se 
izniči ves trud, vložen v tesnje-
nje oboda stavbnih elementov. 

Tudi vgradnji omaric za 
senčila je potrebno nameniti 
pozornost. Biti morajo pred-
vsem mehansko pritrjene in 
vse rege zatesnjene na enak 
način kot pri oknu. 

Vgradnja notranjih in zuna-
njih polic je prav tako pomemb-
na. Polica mora biti mehansko 
pritrjena, zagotoviti je treba 
zadostni naklon za odtok vode. 
Stik med okvirjem okna in po-
lico mora biti na zunanji strani 
čim bolj vodotesen in hkrati 
tudi dovolj paroprepusten. 

Najbolje je izbrati takšen 
sistem tesnjenja rege, ki je v 
danem primeru najustreznejši 
tako v tehničnem, okoljskem 
kot tudi izvedbenem smislu. 
Pametno se je izogibati kom-
biniranju različnih tesnilnih 
materialov, če ne poznamo 
njihovih lastnosti in če nimajo 
ustreznih sistemskih presku-
sov. Zatesniti je treba tudi vse 
preboje ter posebno pozornost 
posvetiti tesnjenju in sami 
vgradnji zunanje police, saj je 
to vremensko najobčutljivejši 
del in ena izmed kritičnih točk 
zamakanja konstrukcije.
Primož Krapež, ENSVET 

sodobna vgradnja oken

Vertikalna okna in zunanja vrata 
štejemo med stavbne elemente, ki so 
del ovoja stavbe ter bistveno vplivajo 
na rabo energije in bivalno ugodje. 
Njihova vgradnja mora biti skladna z 
gradbeno fizikalnimi načeli in načeli 
dobre gradbene prakse (pogovorno 
znane kot »RAL vgradnja«), saj slaba 
vgradnja v trenutku izniči še tako 
dobro okno.   

Preboj skozi tesnilno raven 
dodatno tesnenje

Utor profila, 
poln ali 
zapolnjen 
s tesnilom

utor profila, 
poln ali 
zapolnjen 
s tesnilom

vir: smernica ral

Tesnenje

primer tesnenja

vgradnja polic 
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 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

 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 

 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 46%

okna • vrata • senčila
pvc • alu • les

garažna vrata
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 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

 02 746 70 01
 041 345 656
 dimnikarstvo.zavrsnik@siol.net

Dimnikarstvo 
Završnik d.n.o.
Anželova 24
2250 Ptuj

Licenciran izvajalec 
dimnikarskih storitev

dimnikarstvo završnik ptuj

• čiščenje kurilnih dimovodnih in prezračevalnih naprav
• meritve emisij dimnih plinov
• pregledovanje kurilnih in dimovodnih naprav
• antikorozijska zaščita kurilnih naprav

 041 818 271
 janzekovic.kov@gmail.com
 www.janzekovic.si

Martin Janžekovič s.p.
Radovica 36
833o Metlika

•za motorne kose z ravnim 
 drogom 

•jeklena diskasta rezila 
 so manjša in bolj varna pri  
 ekstremni uporabi

•izreden učinek pri čiščenju 
 zapuščenih terenov, pašnikov in 
 gozdov

•košnja vseh vrst višje trave, 
 gostega plevela, enoletnega 
 porastja in manjšega grmičevja

•košnja trave za krmo živini

•enostavna in hitra menjava  
 rezil

•prihranek časa in goriva

specialna glava in rezila 
ter dvo-diskna glava za
lahke motorne kose

KOVINOSTRUGARSTVO
Martin Janžekovič NOVOST!

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

Ljubljanska 
cesta 2a
1295 Ivančna 
Gorica

• čistilne naprave
• zbiranje deževnice
• prečrpalni jaški 
• lovilci olj in maščob
• kompostniki
• ponikalni sistemi
• okrasni rezervoarji
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Še posebej očarajo bližnje moč-
no razgibane vinorodne Haloze s 
čudovitimi vinogradi in gozdovi. 
Potekajo ob desnem bregu reke 
Drave, južno od Ptuja, začenjajo 
pa se na zahodu pri Makolah 
in se potem vlečejo v sorazmer-
no ozkem pasu v smeri vse do 
Zavrča. Zahodna stran hribovja 
obsega gozdove z višjimi gozdna-
timi vzpetinami, vzhodna stran 
pa je vinorodne narave z nižjimi 
griči in številnimi vinogradi na 
prisojnih pobočjih. Haloze po-
nujajo obiskovalcem vrsto lepot 
in doživetij, pri čemer pohodni-
štvo gotovo sodi med posebna 
doživetja, saj le redko kje lahko 
izbiraš med tako številnimi pot-
mi, ki so popestrene s čudovito 
panoramo, vzponi in spusti. Na 
ogled so mnoge zgodovinske in  
kulturne znamenitosti (cerkvice, 
kapelice …), pohodnika pa v 
svoje kleti vabijo tudi vinotoči 
in kmetije s kvalitetno turistič-
no ponudbo. Zanimiva je tudi 
krožna pohodniška pot od Borla 
preko Belskega in Gorenjskega 

vrha ter Velikega vrha nazaj 
do Borla. Do gradu Borl, kjer je 
tudi večje parkirišče, zavijemo 
desno z regionalne ceste Ptuj– 
Zavrč, odcep do gradu pa je lepo 
označen s tablo. V nadaljevanju 
nas pot vodi po klancu do Bel-
skega vrha, kjer se namesto do 
nekoč znanega gostišča Švabovo 
spustimo na desno v dolino. Pot 
nadaljujemo med ličnimi vikendi 
in hišami do ceste, ki povezuje 
naselji Brezovec in Hrastovec, ter 
zavijemo levo proti Hrastovcu. 
Po 200 m opazimo na desni stra-
ni mogočno drevo, ob katerem 
je oznaka za Haloško planinsko 
pot. S ceste zavijemo po označe-
ni poti preko travnika in gremo v 
klanec proti Gorenjskemu vrhu. 
Pot se ves čas vije ob robu gozda 
in se na vrhu hriba združi z asfal-
tno haloško cesto, ki nas pripelje 
do znamenite cerkvice sv. Janeza 
Krstnika iz druge polovice 17. 
stoletja (331 m). Cerkev sestavlja-
ta ladja in zvonik na vzhodu, za 
njo pa je značilna obokana no-
tranjščina z baročnimi oltarji. V 

nadaljevanju nas asfaltirana pot 
preko haloških gričev, od koder 
imamo prelep pogled na gorice 
in lepo urejene hiše, pripelje do 
križišča poti s križnim zname-
njem, kjer zavijemo levo po lepo 
označenem delu Bračičeve poti. 
Počasi se začnemo spuščati v 
dolino, občasno pa se nam izza 
gričev prikaže cerkev sv. Ane 
na Velikem vrhu. Pot v dolino 
sprva vodi proti Dolanam in je 
večino časa speljana v objemu 
mogočnih bukovih dreves ter 
prijetnega hladu. Ko prispemo iz 
gozda skoraj do glavne lokalne 
ceste, ki vodi proti Cirkulanam, 
se pri križišču in zanimivem 
smerokazu obrnemo desno 
proti Velikemu vrhu. Pot se zopet 
začne vzpenjati in kmalu popo-
tnika popelje na vrh grebena, s 
katerega je čudovit pogled proti 
Ptuju, in nadalje vse do Pohor-
ja. Ob lepem vremenu se lahko 
vidijo tudi Kamniške Alpe. V 
nadaljevanju lahko nadaljujemo 
po stranski poti do že omenjene 
cerkve sv. Ane na Velikem vrhu 

(301 m). Ta je med domačini 
bolj znana kot cerkev sv. Ana pri 
Borlu, začetki njene gradnje pa 
segajo v leto 1684, ko so končali 
cerkev sv. Barbare v Cirkulanah. 
Nadalje, ko se asfalt konča, nas 
pot vodi po makadamski poti, ki 
se vije po slemenu griča mimo 
vikendov in hiš vse do začetne 
točke našega pohoda, gradu 
Borl. Razgled po bližnjih in 
daljnih goricah, ki na jugu seže 
vse do Donačke gore in Boča ter 
na vzhodu do hrvaškega Zagorja, 
je čudovit. Posebno doživetje je 
pogled na griče, ki jih skozi ne-
vihtne oblake obsijejo ozki snopi 
sončnih žarkov, kontrasti ter 
občutki so rajski. Krožna poho-
dniška pot je delno označena, a 
lepo široka in ob treh nezahtev-
nih vzponih v večji meri vodi po 
slemenih grebenov in čudovitih 
haloških goric. Dolga je pribli-
žno 11,8 km in jo z rahlo hojo po 
nezahtevnem terenu prehodimo 
v dobre 3,5 ure.
www.discoverptuj.eu
Spletni portal Discover Ptuj 

Obiskovalci Ptuja so lahko priča 
slikoviti pokrajini z mnogimi hribčki 
in dolinami, ki s svojo naravno lepoto 
prevzamejo vsakega popotnika.
Še posebej očarajo bližnje močno 
razgibane vinorodne Haloze s 
čudovitimi vinogradi in gozdovi. 

pot po halozah: 
borl–belski vrh–gorenjski vrh–veliki vrh–borl
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 02 782 10 16
 041 537 439
 veterinarstvo.peklar@gmail.com
 www.veterinapeklar.com

Damijan Peklar s.p.
Slovenja vas 2b
2288 Hajdina

• zdravljenje malih živali
   psi, mačke, kunci ...
• zdravljenje  in osemenjevanje velikih živali
  goveda, svinje, konji ...
• diagnostika
   rtg, uz, laboratorij ...
• operativni posegi
  sterilizacije, kastracije ...
• preventivna cepljenja psov, mačk ...
   zoper steklino in ostale bolezni
• storitve opravimo tudi na domu

 02 790 15 60
 031 733 637
 +43 6 644 646 280
 office@kogler-vieh.at

Kogler Franz A. d.o.o.
Parmova ulica 53
1000 Ljubljana

odkupujemo debele krave, bike 
in telice – pri vas doma.

Z C  P L E T E R J E  –  D R AV S KO  P O L J E

Plačilo na vaš bančni račun v 2 dneh.
 Naročila sprejemamo vsak dan.

Doplačilo za BIO: + 0,30 EUR na dnevno ceno.
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Ob hiši imamo veliko pergolo 
za kivi, saj sta posajeni že 2 
rastlini, moški in ženska. Ker 
pa je veliko prostora, smo 
kupili še 2 ženski rastlini, ki 
sta stari 7 let, a slabo obrodita. 
Ali lahko dobim napotka, 
kakšna je osnova rezi in s čim 
naj jih pognojim?

Rastlina kivija prva tri leta dela 
koreninski sistem, ki bo črpal 
vodo in hranila za celo rastlino. 
Šele potem se začnejo razvijati 
nadzemni deli, vse do cvetov 
in seveda plodov. Povsem 
normalno je, da pride v rodnost 
šele po 7 letih. Za začetek je 
potrebno poskrbeti za pravilno 
prehrano, za kar uporabimo 
Plantella Specialno gnojilo za 
kivi, ki ga uporabimo za prvo 
gnojenje spomladi, ko začne 
rastlina brsteti in nato tekom 
rastne sezone vsaj še 3-krat, da 
priskrbimo potrebna hranila 
za rast plodov. Za rez velja, da 
ga tako kot trto v kontinentalni 
Sloveniji režemo februarja, 
saj drugače močno solzi, kar 
je velik šok za rastlino. Kivi 
rodi na mladikah, ki poganjajo 
iz enoletnih šparonov (1 in 
2-letne veje), ki rastejo iz 
dvoletnega lesa. Pri zimski rezi 
odstranjujemo izrojene rozge 
in puščamo mlade poganjke iz 
dvoletnega lesa. Pri pergoli je 
pomembno, da je kordon (glavna 
veja iz debla) na najvišji točki 
in se šparoni upognejo rahlo 
navzdol. Šparone moramo pri 
obrezovanju privezati navzdol 
ali vsaj vodoravno, sicer bo 
odganjal le navpične poganjke in 
se bodo spodaj kordoni ogolili. 
Posamezen šparon naj ima 10–15 
očes, ne več. 

Ob hiši imamo večjo njivo, na 
kateri pridelamo kar nekaj 
zabojev krompirja. Začnemo 
z zgodnjim krompirjem in 
za ozimnico sadimo tudi 
poznega. Ali je dovolj dobro 
za zemljo, da ga sadimo vsako 
drugo leto na isto mesto na 
njivi? Koliko krompirja bi 
potreboval za 100 m2? Kdaj ga 
je potrebno pognojiti?

S krompirjem je nujno potrebno 
kolobariti, na istem mestu je 
lahko šele po 4 letih. Drugače 
hitro pride do velikega problema 
z boleznimi, predvsem s 
krompirjevo plesnijo, ki okuži 
še paradižnik. Za 100 m2 
potrebujemo 25 kg krompirja, 
kar pomeni 5 gomoljev na m2. 
14 dni pred sajenjem pripravimo 
zemljo z organskim gnojilom 
Plantella Organik K, ki vsebuje 
veliko naravnega kalija. Za 
krompir je zelo pomembno, da 
mu zagotovimo dovolj kalija, ki 
je pomemben za razvoj gomoljev. 
Če ga ni dovolj, ampak je na 
voljo le dušik, bo krompirju rasel 
le nadzemni, zeleni del rastline. 
Prav kalija pa primanjkuje 
v gnoju in kompostu, ki ga 
vrtičkarji po navadi uporabljate 
za gnojenje krompirjevih gredic. 
Kalij je pomemben element, 
saj spodbuja ohranjanje 
krompirjevke ob koncu rasti, 
povečuje odpornost gomoljev 
na udarce ter na različne oblike 
sivenja pred in po kuhanju 
gomoljev, zato je pomembno, 
da ga vaše organsko gnojilo 
vsebuje. Kalij omogoča boljšo 
absorpcijo kisika, s čimer 
izboljšuje rast rastlin, koreninski 
sistem in odpornost proti 
suši. Organska snov v gnojilu 

z dodanim kalijem povečuje 
sposobnost tal za zadrževanje 
vode, s čimer  omogoči 
hranilom, da so lažje dostopna 
rastlini. Spomladi ob pripravi 
tal posujemo dolgo delujoče 
organsko gnojilo po gredi in 
pograbimo nanj tanko plast 
zemlje. Gnojimo 14 dni pred 
pričetkom sajenja. Priporočamo 
ga predvsem za: paradižnik, 
papriko, melancane, zelje, 
ohrovt, korenje, krompir, rdečo 
peso, vse sadne vrste in vinsko 
trto. Za razvoj in dober okus 
plodov potrebujejo veliko kalija 
(K). Kalij povečuje količino 
vitamina C in ima pomembno 
vlogo pri tvorbi sladkorjev.
Pred sajenjem je potrebno 
krompir nakaliti, kar pomeni, 
da ga zložimo v zabojček v eno 
plast in ga postavimo na svetel 
prostor in temperaturo 12–15 °C. 
Tako bodo kaliči čvrsti in se ob 
sajenju ne bodo zlomili. Veliki 
naj bodo okoli 2 cm, ko jih gremo 
sadit. Pomembno je, da so tla 
ogreta na 8 °C in vlažna. Dobro 
ga je tudi prekriti z agrokopreno, 
saj ga lahko tako posadimo že 
kakšen teden prej.

Pred kratkim sem se preselila 
v lastno, a majhno stanovanje. 
Zelo so mi všeč lepi cvetovi in 
barve, zato sem si kupila kar 

nekaj orhidej. Postavila sem si 
jo celo v kopalnico. Nekaj jih 
je odcvetelo, pa me zanima, če 
jih lahko presadim. Ali jih je 
potrebno sploh gnojiti glede 
na to, da živijo v lubju?

Orhideje so res odporne rastline, 
predvsem vrste Phalaenopsis, 
a je treba poskrbeti zanje. Ko 
orhideje odcvetijo, ne pustimo, 
da se steblo posuši, temveč ga 
odrežemo nad tretjim brstom, 
saj s tem lahko vzpodbudimo 
rastlino, da odžene nov 
cvetni poganjek. Ko orhideja 
odcveti, je čas, da jo presadimo 
v kakovostno Plantella 
Specialno zemljo za orhideje. 
Pri presajanju smo pozorni na 
korenine in vse, kar je gnilega ali 
posušenega, odrežemo. Rastlino 
dobro učvrstimo v zemljo in 
nato je na vrsti gnojenje. Posodo 
napolnimo s 3 litri vode in 
vanjo dodamo 1 šumečo tableto 
Plantella Tabs za orhideje. 
Tableta se takoj raztopi, orhidejo 
pustimo v raztopini 30–45 
minut. Nato jo odcedimo in 
postavimo v okrasni lonček. 
Orhideje vedno pognojimo po 
presajanju in v obdobju cvetenja 
enkrat mesečno. 
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:
kivi pergola, kako do zdravega krompirja, skrb za orhideje

Vrtnarite skupaj z nami. 
Brezplačni nasveti:  080 81 22
www.klubgaia.com | gaia@klubgaia.com
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razvedrilo
sudoku/pobarvanka
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