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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 3. 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

• 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!

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

    Avtocenter Ormož

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

 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!
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 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

 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 

 02 749 35 40
 051 349 360
 robert.ivanusa@ahpa.si
 www.ahpa.si

Avtohiša Petovia avto
AHPA d.o.o.
Ormoška cesta 23
2250 Ptuj

99 € 
z DDV

PAKET KLIMA

Pregled in dezinfekcija

Menjava 
kabinskega fi ltra

Polnjenje 
klimatske naprave

V avtu se ne bo tako hitro stopil.
Ampak le, če boste poskrbeli za klimo.

Ob koriščenju katerekoli STORITVE VZDRŽEVANJA KLIMATSKE NAPRAVE 
med 1.5.2017 in 30.6.2017 prejmete brezplačen pregled vozila in pravico 
do članstva v Renault Pomoč ali Zvesto na cesto za 9€.
Ponudba velja v pooblaščeni servisni mreži Renault od 1.5. 2017 do 30.6.2017 oz. do razprodaje zalog. Ponudba ni združljiva 
z ostalimi akcijami. Ponudba za 99EUR z DDV vključuje: pregled klimatske naprave (vizualni pregled in preizkus temperature 
vstopnega zraka), zamenjavo kabinskega fi ltra, preizkus tlaka hladilnega plina klimatske naprave,  polnjenje hladilnega plina (R134A) 
v klimatski napravi do vključno 200g in dezinfekcijo klimatske naprave. V kolikor je za polnjenje klimatske naprave potrebnega 
več plina se ta obračuna po veljavnem ceniku. Za vozila, ki so opremljena s hladilnim plinom R1234YF je cena 139€ z DDV. Več 
informacij na renault.si/klima. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

RENAULT STORITEV. Vozite dalje. Uživajte dalje. 

   renault.siRenault priporoča   
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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
Mercator center | Špindlerjeva 3; Ptuj | 070 210 656 

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

brezžični internet brez priključnine in 
vezave že od 10 € naprej
www.wifi-haloze.si
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Razložena naselja in sklenje-
ne vasi med seboj povezujejo 
zanimivo speljane poti, kjer na 
razpotjih obiskovalca skromno 
pozdravljajo prikupne kapelice 
in znamenja, v vsaki vasici pa 
se v soncu ponosno  dvigujejo 
mnoge cerkvice. Kdor hoče v po-
polnosti užiti omenjeno krajino, 
se mora po njej popeljati ter se 
povzpeti iz prej omenjenih dolin 
po bregovih na vrhove Haloz, 
kjer pogled oriše prostrano 
dolino reke Drave ter čudovite 
vinograde in gozdove. Prav 
posebno doživetje po teh krajih 
predstavlja potovanje s kolesom 
po Ptujski romarski kolesarski 
poti, katere pot nas vodi  s Ptuja 
preko Dražencev in Sel na Zg. 
Pristavo ter naprej na čudovito 
razgledno točko Haloz Janški 
Vrh ter se preko Ptujske gore in 
Lovrenca na Dravskem polju vra-
ča skozi Zgornjo Hajdino nazaj 
na Ptuj. Pri tem lepo urejena pot 
povezuje mnoge cerkvice, ki ima-
jo nadvse zanimivo zgodovino in 
posebnosti. Pot je dolga 34 km in 
sodi med lažje, če pa se odloči-
mo obiskati Janški vrh, je zaradi 
vzpona nekoliko zahtevnejša. 
Pot se začne na desnem bregu 
Drave na parkirišču na Zadru-
žnem trgu na Ptuju. Od tu se 
usmerimo proti jugi proti gradu 
Turnišče pri Ptuju ter po Selski 
cesti proti naselju Draženci in 
Sela. Pot nas v nadaljevanju po 
lepi cesti popelje do križišča v 
Trnovcu, kjer izberemo levi izvoz 
proti prvem vzponu na Zgornjo 

Pristavo. Vzpon je za povprečne-
ga kolesarja nekoliko napornejši, 
a je cesta lepo urejena, le pri 
spustu v Bolečko vas je potrebno 
biti previden na ovinkih. V Bo-
lečki vasi se v križišču usmerimo 
na desno proti Majšperku, široka 
asfaltirana cesta pa je slikovito 
speljana po dolini reke Dravinje. 
Na levi strani poti se popotniku 
bahajo čudoviti hribčki pretežno 
gozdnatih Haloz, na desni pa 
se kmalu odpre široka dolina, 
ki ponuja pogled vse do Ptujske 
gore. Kmalu nas pot pripelje 
do vasi Doklece, kjer nas tabla 
usmeri levo na Janški Vrh. Če 
želimo doživeti nekoliko adrena-
lina in čudovite poglede s Haloz, 
zavijemo torej proti Janškemu 
Vrhu, prečkamo reko Dravinjo 
in se začnemo vzpenjati proti 
vrhu. Cesta  je lepo urejena in se 
kmalu prične močneje vzpenja-
ti. Vzpon bo  trajal malo dlje, a 
kljub temu ne bo predolg, saj 
je do Janškega Vrha od Doklec 
le kakšna 2,5 km. Ko prispemo 
na vrh, kjer stoji cerkvica sv. 
Janeza Krstnika iz 15. stoletja, je 
naš trud poplačan s prekrasnim 
razgledom na vse strani Haloz 
ter Dravsko in Ptujsko polje. V 
nadaljevanju pot nadaljujemo po 
lepo urejeni asfaltni cesti, ki pe-
lje po slemenih haloških vrhov, 
med vinogradi in skozi gozdove. 
Pot se ves čas počasi spušča in 
nas  čez kakšnih 5 km pripelje 
v naselje Slape do mostu preko 
reke Dravinje. V kolikor se nismo 
odločili za vzpon na Janški Vrh, 

v Doklecah enostavno nadaljuje-
mo pot proti naselju Slape in na-
prej proti Ptujski gori. Od naselja 
Slape nas lepo urejena asfalti-
rana cesta pripelje proti Ptujski 
gori, kjer se vije čudovit pogled 
na baziliko Marije Zavetnice. 
Cerkev je bila zgrajena okoli leta 
1410 in nasploh velja za najlepšo 
celostno umetnino srednjega 
veka v Sloveniji. Kot posebno 
znamenitost kraja je potrebno 
omeniti tudi veličastno tiso, ki 
raste ob cesti in se spušča proti 
zahodu. Gre za zaščiteno drevo, 
saj je bilo po izročilu posajeno, 
ko so križarji zavzeli Jeruzalem, 
torej leta 1098. Mimo omenjene 
tise nas tudi vodi nadaljevanje 
poti, ki se spušča proti Lovren-
cu na Dravskem polju, kjer se 
nahaja tretja cerkev na naši poti. 
Gre za župnijsko cerkev sv. Lo-
vrenca iz 14. stoletja, ki je znano 
romarsko središče. V nadaljeva-
nju nas pot vodi po ravnini sredi 

Dravskega polja mimo naselja 
Njiverce do Zgornje Hajdine, kjer 
nas pozdravi naslednja cerkev 
na naši poti, župnijska cerkev sv. 
Martina. Prav na robu vzvišene-
ga prostora z lepim razgledom 
po okolici je bila zgrajena prvo-
tna cerkev ob nekdanji rimski 
cesti okoli leta 1000, v času 
kužne epidemije. Na njenem 
mestu je leta 1390 bila pozida-
na nova gotska cerkev in z njo 
znameniti gotski prezbiterij, ki je 
z zvezdastim rebrastim obokom 
najstarejši v Sloveniji. Nadaljeva-
nje poti nas počasi popelje proti 
Ptuju, vmes pa se pripeljemo do 
cerkve sv. Roka na Bregu, ki je 
nastala zaradi kužnih epidemij v 
17. stoletju. V nadaljevanju poti 
se po Rogaški cesti pripeljemo 
do Zagrebške ceste, kjer zavije-
mo levo proti naši začetni točki, 
parkirišču na Zadružnem trgu.
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 
sodijo tudi vinorodne Haloze, prijeten 
svet močno razgibanih, nizkih goric, ki 
potekajo ob desnem bregu reke Drave, 
južno od Ptuja in Dravsko polje, ki 
je obsežen ravninski del na desnem 
bregu reke Drave. 

ptujska romarska 
kolesarska pot
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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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Vsak turist (in popotnik) se poleg 
občudovanja vsega novega 
obenem izpostavlja določenemu 
tveganju za zdravje, ki ga dolo-
čajo kraj, čas, način in trajanje 
potovanja. Vsako potovanje v ne-
znane in tuje kraje zahteva tako 
dobro psihofizično kot zdravstve-
no pripravljenost. Med slednjo 
prištevamo poleg predhodnega 
posveta (pregleda) pri osebnem 
zdravniku še tako imenovano 
»potovalno lekarno«. To so 
zdravila in materiali, ki jih nese 
popotnik s seboj in s katerimi si v 
kritičnih zdravstvenih trenutkih 
pomaga sam. Vsako zdravilo obe-
nem predstavlja tudi past, ki nas 
na potovanju lahko bolj ali manj 
negativno preseneti. Potovalna 
lekarna mora biti prilagojena 
posamezniku (pomembni so sta-
rost, spol, fizična pripravljenost, 
bolezenska zgodovina), zatorej 
se bo potovalna lekarna za npr. 
nekega kroničnega bolnika z 
zvečanim krvnim tlakom razliko-
vala od tiste za novorojenčka ali 
nosečnico. 
      V tabeli je prikazana osnovna 
lekarna za prvo pomoč v krizni 
situaciji. Vsak turist bo lahko še 
kaj dodal (ali odvzel), smiselno 
je, da se o tem pogovorite s svo-
jim osebnim zdravnikom.
      Potovanja v manj razvite 
države ne glede na celino imajo 
nekatere skupne  lastnosti. V 
deželah, kjer vlada tropsko/sub-
tropsko podnebje, velja opozorilo 
glede pitja vode in uživanja 
hrane. Popotniki lahko pijejo 
samo prekuhano vodo (vreti 
mora 5 minut) oziroma vodo iz 

plastenk z originalnim zapeča-
tenim zamaškom. Hrana naj bo 
dobro prekuhana ali zapečena.
      V primeru driske, kar pomeni 
več kot tri iztrebljanja blata dnev-
no, moramo običajno poseči po 
antibiotiku. Medicinskega oglja v 
tropih NE priporočamo. Zelo po-
membna je riževa dieta. Driska, 
bruhanje pa tudi močno znojenje 
vodijo posledično k dehidraciji 
organizma. Na potovanjih v 
tropskih krajih priporočamo pitje 
tekočine, tudi če še NISMO žejni. 
Najbolje je, če imamo s seboj 
oralno rehidracijsko raztopino, ki 
si jo lahko kupimo že v slovenski 
lekarni. V stiski si jo pripravimo 
sami. Tudi Coca Cola, juha ali 
sadni sokovi so primerni za zdra-
vljenje dehidracije.
      Če driska, slabost in žeja ne 
prenehajo kljub vsem pripo-
ročenim ukrepom, moramo 
obiskati tamkajšnjega zdravnika. 
Priporočam, da se že v Sloveniji 
zavarujete in si pocenite ter olaj-
šate plačilo zdravstvenih storitev 
v tujini. Pred daljšim potovanjem 
obiščite zobozdravnika.
Seveda ne pozabite na zdravila, 
ki jih morate že doma redno je-
mati (kontracepcijske tablete, ta-
blete proti zvečanemu krvnemu 
pritisku, tablete za zdravljenje 
sladkorne bolezni …) in na zah-
tevano protimalarično zaščito 
(tablete in lokalne pripravke). 
Malarija je v tropskih deželah 
nevarna in življenjsko ogrožajoča 
bolezen. Ne sprenevedajte se in 
nikar ne recite NE preventivi, če 
je le ta za določeno deželo pred-
pisana. Pameten popotnik bo 

imel v svoji »lekarni« tudi nekaj 
sanitetenega materiala, kremo 
za sončenje (z visokim zaščitnim 
anti UVA in anti UVB faktorjem), 
kondome, tampone, spiralo proti 
komarjem.
      Vsa zdravila imejte pri sebi 
kot osebno prtljago v potniški 
kabini, razen ostrih predme-
tov. Za brezskrbno prenašanje 
določenih zdravil potrebujete 
tudi zdravnikovo poročilo o 
bolezni in diagnozo (npr. pri 
injekcijah proti alergiji za čebelji 
pik) in tudi sicer priporočam, 
da kroničnim bolnikom osebni 
zdravnik napiše kratko poročilo 
o bolezni (z latinsko diagnozo) 
ter o zdravilih, ki jih bolnik redno 
prejema. Ob obisku zdravnika 
v »daljnih« krajih boste olajšali 
težave s sporazumevanjem sebi 
in tamkajšnjemu zdravniku.
      Zdravila, ki jih potrebujete za 
potovanje, si morate kupiti sami 
s predhodnim zdravnikovim 
(»belim«) receptom, saj sistem 
slovenskega zdravstvenega 
zavarovanja tovrstnih stroškov 
ne krije.
      Jet lag – kaj je to? S tujko mu 
pravimo »cirkadiana disritmi-
ja« in se pojavi pri potovanju 
z letalom vzdolž več kot dveh 
časovnih pasov zaradi hitro 
spremenjenega časa (dan/noč) 
glede na tistega, na katerega smo 
bili navajeni doma. Človekova 

»notranja ura« spanca in budno-
sti se začasno poruši, s tem se 
spremeni izločanje melatonina. 
To ni bolezen, lahko pa močno 
obremenjuje določene popotnike 
in jim poslabša kvaliteto bivanja 
na poti (posebno zaradi zaspano-
sti in nezbranosti, če bodo npr. 
na potovanju vozili) v prvih dneh 
potovanja. Več težav povzroča 
organizmu prilagajanje »novemu 
času« pri potovanju na vzhod kot 
na zahod. Traja nekaj dni in se 
od posameznika do posameznika 
razlikuje (pravimo, da se telo pri-
lagaja na normalo »po en dan« 
za vsako novo časovno cono). 
Ob prihodu poskušajte čim bolj 
slediti življenju po »tamkajšnjem 
času«, hranite se in pojdite spat 
po »novi uri«, izpostavljajte se 
dnevni svetlobi.
      Poudarjam: pred odhodom 
se posvetujte s svojim osebnim 
zdravnikom in z osebo, ki je prav-
kar prispela in dežele, kamor se 
vi odpravljate. Velikokrat boste 
prav od popotnikov izvedeli 
najbolj natančne informacije o 
tuji deželi.
      Potovanje naj vam bo v 
užitek, umiritev in srečo, ne pa v 
breme in hitenje. Pa srečno pot 
tja in nazaj!
Mojca Miholič, dr.med., speci-
alistka druž.med. 

Slovenci radi potujemo in radovedno 
spoznavamo tuje kraje, kulture 
in običaje. Nekateri potujejo 
raje organizirano, s turističnim 
vodenjem, nemalo pa se jih podaja 
v svet v lastni »organizaciji«. Še  
preden natančneje načrtujemo 
potovanje, moramo vedeti, kako in 
na kakšen način bomo potovali.                                              

nasveti za primerno pripravo 
pred dopustom/potovanjem

1. sanitetni material
    povoji
    hansaplast
    plastični šivi
    komprese
    elastični povoj
    pestovalna ruta

2. »fini« pripomočki
ostre škarje, pinceta
varnostne sponke
ščipalnik za nohte
termometer
ušesni čep
injekcijska igla in brizgalka

3. pripomočki za higieno    
    in bivanje

repelent proti komarjem
krema za sončenje 
antiseptično čistilo za kožo
mreža proti komarjem 
sterilizator za vodo 
(če imate dojenčka) 
kondomi

4. zdravila
tablete proti malariji 
po potrebi ali predpisu
antibiotik proti driski
tablete proti bolečinam 
(paracetamol in nesteroidni 
  antirevmatik)
antibiotik »širokega 
spektra« (penicilin)
antihistaminik 
(proti alergiji)
antacid (proti zvečani 
želodčni kislini)
tablete proti bruhanju
tablete proti krčem
uspavalo
vsa zdravila, ki jih redno 
jemljete že doma
prašek za rehidracijo
antibiotična krema

*delno povzeto po 
health&travel, aventis pasteur msd

potovalni seznam*



informator365

7

Za potrošnike brezstične bančne 
kartice nikakor več niso novost, 
saj je pri nas število izdanih kar-
tic že krepko preseglo milijon. 
S temi karticami lahko svoje 
nakupe plačujemo na več deset 
tisoč naslovih; večjim trgovcem, 
drogerijam in bencinskim čr-
palkam se pridružuje vedno več 
manjših trgovin. Takšne kartice 
pri nakupu ni več treba dati iz 
rok in jo vtakniti v režo na bralni 
napravi, pri manjših plačilih pa 
večinoma tudi ni treba vnesti 
PIN-a (osebne identifikacijske 
številke). Pri potrošnikih smo 
opazili dve vrsti reakcije na to 
novo obliko plačila: nekateri jo 
uporabljajo z veseljem, ker se 
jim zdi plačevanje na ta način 
enostavnejše, druge pa skrbi, saj 
se jim zdi, da je mogoče takšne 
kartice lažje zlorabiti.

kako deluje brezstično 
plačevanje?
Kartica, ki omogoča brezstično 
plačevanje, vsebuje čip, na ka-
terem so shranjene informacije 
o vašem bančnem računu, in 
anteno, ki omogoči komunici-
ranje s čitalnikom, na primer s 
plačilnim terminalom v trgovini. 
Takšna kartica je označena s 
posebnim simbolom, podobno 
pa so označene tudi naprave, 
na katerih lahko brezstično 
plačujete.
Ko se na plačilnem terminalu 
izpiše znesek, ki ga je treba 
plačati za nakup, svojo kartico 
samo približate. Na primerni 
razdalji se čip aktivira, ko pa 
ga terminal prepozna, se začne 
šifrirana izmenjava podatkov, ki 
so potrebni za plačilo. Na koncu 

kartični terminal potrdi sprejem 
plačila, da je bilo uspešno opra-
vljeno, pa prepoznate po pisku 
in prižganih lučkah.

kakšne so prednosti nove 
tehnologije?
Brezstično plačevanje naj bi bilo 
hitrejše od običajnega plačeva-
nja s kartico in z gotovino. Tega 
se seveda veselijo trgovci, saj 
lahko v krajšem času »obdelajo« 
več strank in tako prihranijo 
pri stroških dela. Od nadejane 
povečane uporabe kartic na 
račun gotovine si bankirji in 
ponudniki kartic obetajo večje 
dohodke od provizij. Takšen 
način plačevanja pa je lahko 
udobnejši in hitrejši tudi za 
tiste potrošnike, ki vedo, kako 
deluje in so se nanj navadili. V 
prihodnosti lahko pričakujemo 
več brezstičnega plačevanja, pri 
čemer pa je plastična kartica le 
vmesni korak. Najverjetneje jo 
bo nadomestil mobilni tele-
fon. Pri nas sorodno rešitev že 
ponuja Intesa Sanpaolo Bank z 
"Wave2Pay".

so brezstična plačila 
varna?
Plačevanje s kartico na brezsti-
čen način ni nič bolj tvegano 
od drugih načinov plačevanja 
s kartico. Čip na kartici lahko 
podatke sporoča le na razda-
lji nekaj centimetrov in le v 
povezavi s posebnimi čitalniki. 
Banke zatrjujejo, da je minimal-
na verjetnost, da bi isti nakup 
plačali večkrat ali da bi s kartico 
plačali po nesreči.
 V javnosti že od same uvedbe 
brezstičnih kartic krožijo zgodbe 

o tveganju, da vam lahko nekdo 
s kartice na skrivaj s posebnim 
čitalnikom presname podatke o 
kartici in tako pride do vašega 
denarja. To tveganje se do zdaj 
v praksi ni potrdilo, saj je treba 
poseben čitalnik za snemanje 
podatkov zelo približati kartici, 
obenem pa na čipu ni shranje-
nih veliko podatkov. S temi tako 
ni mogoče izdelati dvojnika kar-
tice ali pa nakupovati na spletu, 
saj je treba tam vnesti tudi ime, 
enkratno geslo, poslano na 
mobilni telefon, ali pa trimestno 
kodo, izpisano na zadnji strani 
kartice. Kljub temu nekateri 
potrošniki kartico še dodatno 
zavarujejo z aluminijasto folijo 
ali pa kupijo zanjo poseben 
ovitek.

plačevanje brez pin-a
Banke so na brezstičnih karti-
cah omogočile plačilo brez PIN-a 
za nakupe v vrednosti manj kot 
15 evrov, da bi tako predvsem 
trgovcem omogočile še hitrejše 
opravljanje plačil. Potrošniki so 
se že navadili na to, da je PIN 
garant za varno plačevanje, 
zato je ta ukrep pri marsikom 
povzročil zaskrbljenost, da ne 
bi bilo v primeru kraje kartice 
mogoče opraviti več zaporednih 
manjših nakupov. Banke sicer 
kot dodaten varnostni ukrep 
omejujejo število in skupno 
vrednost zaporednih transakcij 
brez PIN-a, pri čemer pa potro-
šnikom varnostnih ukrepov ne 
razkrijejo vedno. Omejitve naku-
pa brez PIN-a so lahko v drugih 
državah, kjer uporabljajo evro, 
drugačne. V Avstriji vam tako ne 
bo treba vnesti PIN-a do plačila 

v znesku 25 €, plačila brez PIN-a 
pa naj ne bi bila mogoča zunaj 
evrskega območja.

kako varno uporabljati 
brezstično kartico?
• Kartice ne dajajte iz rok, še po-
sebej, če se plačilo izvede zunaj 
vašega vidnega polja.
• Kartico skrbno hranite, PIN 
pa naj ne bo shranjen v bližini 
kartice.
• Redno pregledujte promet na 
svojem bančnem računu.
• Pri sebi vedno hranite telefon-
sko številko za preklic kartice.
Dodatno orodje za pregled nad 
svojimi plačili pridobite tako, da 
se naročite na SMS-obvestila o 
opravljenih plačilih s kartico. To 
storitev priporočajo tudi banke. 
Zoprno pri tem pa je, da boste 
morali to storitev plačati, stroški 
zanjo pa se gibljejo od 0,65 € do 
1,60 € mesečno za kartico.
Če bo vaša kartica zlorabljena, 
vam mora banka vrniti škodo, 
če niste ravnali hudo malomar-
no. Zlorabo ali krajo kartice mo-
rate nemudoma sporočiti banki 
in policiji ter od njih pridobiti 
zapisnik. Banke bodo praviloma 
izkoristile zakonsko določilo, da 
potrošnik sam jamči za škodo 
do 150 € (ta znesek bo naslednje 
leto predvidoma znižan na 50 €).
Zveza potrošnikov Slovenije
www.zps.si  

V prihodnosti bomo lahko velik del 
plačil opravili brezstično. Vedno 
več potrošnikov pa uporablja to 
tehnologijo že danes, saj imajo v 
denarnicah kartice z brezstično 
tehnologijo. V ZPS smo preverili, 
kaj je treba vedeti o brezstičnih 
karticah in njihovi varni uporabi.                                                   

brezstične kartice
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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

Z našimi izkušnjami pripravi-
mo strategijo in vzpostavimo 
pogoje, ki vodijo do trajnih 
rezultatov –  vitke linije in 
dobrega počutja. Z vsako stran-
ko najprej opravimo začetni 
razgovor in meritev impedančne 
analize telesa. Na pridobljenih 
podatkih začrtamo priporočene 
rezultate in pri sestavi celostne-
ga individualnega programa 
upoštevamo tudi  strankine 
želje in pričakovanja. Skupaj 
z njo pripravimo individualni 

akcijski načrt, ki ji omogoča 
dosego cilja. Ker odvečne tele-
sne teže nismo pridobili kar čez 
noč, tudi ne smemo pričako-
vati, da jo bomo tako zlahka in 
na hitro izgubili. Zmernost in 
potrpežljivost, uživanje uravno-
težene prehrane in vključevanje 
zmerne telesne aktivnosti  so 
najboljši načini, da učinkovito 
in trajno zmanjšamo maščobni 
delež v telesu. Zmanjševanje 
telesne teže vključuje veliko 
več kot le manj zaužite hrane. 

Zahteva tudi povečano telesno 
aktivnost ter spremembe mi-
selnih in čustvenih vzorcev, saj 
se v nasprotnem primeru teža 
zelo hitro povrne. Najuspešnejši 
ljudje pri hujšanju ne sledijo 
slepo raznim dietam, temveč 
imajo načrt. Prav akcijski načrt, 
ki zajema vsa ključna področja 
–  telesno aktivnost, pravilno 
prehrano in čustveno ravnoves-
je –  je pot do trajnega in zane-
sljivega uspeha. Telo, čustva in 
um so namreč povezani – če je 

katerikoli izmed teh delov izven 
ravnovesja, je neuravnotežena 
celotna oseba. Na našem telesu 
se to pogosto kaže v odvečnih 
kilogramih, prisotno pa je tudi 
nezadovoljstvo z lastnim izgle-
dom. Dobra novica je, da je prav 
na telesnem delu najlažje izvesti 
spremembe, ki vodijo v ponov-
no uravnoteženje. Vendar pa je 
to mogoče le s premišljenim in 
celostnim pristopom.
Center Bodylife 

Center Bodylife ni samo salon za 
hujšanje in oblikovanje telesa, 
temveč predvsem center za 
uravnoteženo, kakovostno in »fit« 
življenje. Naš cilj je preoblikovati 
želje naših strank v njihov realni cilj.  

akcijski načrt je bistvo 
za vzpostavitev celostnega ravnovesja 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!
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V vseh fazah presnovnega 
procesa imajo izjemno vlogo 
vitamini.  Poleg vitaminov sta 
zelenjava in sadje bogata še 
z dragocenimi antioksidanti, 
ki nevtralizirajo agresivne 
proste radikale v vseh naših 
celicah. Prav ti prosti radikali 
so povzročitelji številnih bole-
zni sodobnega časa.   
Če presnovo oskrbujemo z 
dovolj vitaminov, je učinko-
vita in brezhibna, kar nam 
zagotovi dovolj energije za 
vsak dan, dovolj hormonov 
sreče v možganih in hitro 
prenovo celic. 

prava hrana za energijo
Nasprotno pa pomanjkanje 
vitaminov upočasni ali ustavi 
pridobivanje energije, zaradi 
česar smo nenehno utrujeni 
in šibki. Upočasni se tudi na-
stajanje neurotransmiterjev, 
ki so potrebni za delovanje 
možganov in živčevja, kar 
povzroča razdražljivost, ne-
mir, slabo voljo, občutljivost 
za bolečine in moten spanec.
V zrelih letih je zaradi manj 
učinkovitih procesov v našem 
organizmu  za prehrano ustre-
zna zelenjava še  pomembnej-
ša. Dobro se je držati še nekaj 
dodatnih pravil, saj se z leti 
zmanjšuje potreba po vno-
su kalorij, spremeni se tudi 
potreba po antioksidantih, 
vitaminih in mineralih, ki jih 
potrebujemo več. Zato je zelo 
pomembno, da v prehrano 
vključimo dovolj zdrave zele-
njave in sadja. Tega naj bo več 

kot polovica v naših obrokih. 
Z leti se zmanjša absorpcija 
omenjenih hranil skozi čre-
vesno steno. Tako se poveča 
potreba po vitaminih C, E in D 
ter po vitaminih iz B-skupine, 
zlasti B6 in B12.

pomembna vloga 
vitaminov b-skupine
Sodoben način življenja in 
prehranjevanja s predelano, 
vitaminsko osiromašeno hra-
no pa prispeva k temu, da do-
sti ljudi trpi za pomanjkanjem 
vitaminov skupne B. Med 
pogoste simptome spadajo 
predvsem potrtost, depresija, 
slabša koncentracija, sivenje 
las, povečana vrednost hole-
sterola v krvi.

Vitamin B1 imenujemo tudi 
hrana za možgane, saj poskr-
bi, da se ogljikovi hidrati pri-
merno razgradijo v glukozo, 
ki jo naši možgani potrebujejo 
za nemoteno delovanje. Če 
zaradi pomanjkanja tega vi-
tamina pride do pomanjkanja 
razpoložljive glukoze, smo 
najprej nejevoljni in razdra-
ženi, nato nam upada umska 
sposobnost, počutimo se zelo 
utrujeni, vse to vpliva na naše 
poklicno in zasebno življenje.

Vitamin B2 nam zagotavlja 
pridobivanje energije iz 
maščob. Zelo pomemben je za 
ljudi, ki so športno aktivni. 

Vitamin B3 sodeluje pri 
različnih presnovnih reakci-

jah, pri katerih se razkrajajo 
ogljikovi hidrati, maščobe in 
beljakovine. Kožo ohranja 
lepo in zdravo. 

Vitamin B5 skrbi za sijočo 
kožo in lesketajoče lase. 

Vitamin B6 ključno vpliva na 
imunski sistem in delovanje 
možganov, saj omogoča hitro 
tvorbo imunskih celic in neu-
rotransmiterjev iz beljakovin.

Vitamin B12 je pomemben 
za delovanje živčnih celic 
v možganih in perifernih 
živcih. Njegovo pomanjkanje 
je lahko vzrok duševnih mo-
tenj. Potrebujemo ga v zelo 
majhnih odmerkih, je pa po-
manjkanje pogosto posledica 
motenj v delovanju želodca 
ali tankega črevesja.
Večje količine sladkorja v pre-
hrani poškodujejo in spreme-

nijo črevesno floro, zato čreve-
sne bakterije ne ustvarjajo več 
lastnih vitaminnov skupine 
B. Sovražnika vitaminov B sta 
tudi alkohol in črna kava.

Vsi vitamini iz skupine B so 
vodotopni in jih organizem ne 
more shranjevati v zalogah, 
temveč vse viške izloči. Izjema 
je le vitamin B12, ki se v jetrih 
shranjuje tudi več mesecev.
Marjan Radetič dr.med. 

Iz vseh sestavin hrane se naš 
organizem v pol leta v celoti 
obnovi, večji del vsakega 
obroka pa porabimo za sprotno 
proizvodnjo energije v vseh 
celicah telesa. Toda hranilne 
snovi telo uporabi le, če jih najprej 
razgradi, nato pa spet sestavi in 
vgradi v celice. 

prevzemimo odgovornost 
za izbor hrane
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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?

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

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

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

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

• odkup, sušenje in prodaja žit •
• svetovanje •

• ogled oljarne •
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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

 02 776 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 ~

naredimo vam:
• mansarde
• amf stropove
• spuščene stropove
• stenske obloge
• predelne stene
• napušč

 041 977 504
 aleksander.lajh@gmail.com

Aleksander Lajh s.p. 
Dragovič 3b
2256 Juršinci

suhomontaža lajh 

... povsem po vaših željah

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

novo!!!
možnost kredita 
takoj na prodajnem mestu

pvc okna za pasivne hiše po enaki 
ceni, kot je cena klasičnih oken.

okna • vrata • senčila

akcija

pvc • alu • les

garažna vrata

 02 741 13 80
 041 755 853
 info@naitors.si
 www.naitors.si

Naitors d.o.o.
Hardek 34g
227o Ormož
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Električna energija, pridobljena 
iz obnovljivih virov, se lahko 
uporabi za celotno ali delno 
pokrivanje lastnega odjema 
električne energije z napravo 
za samooskrbo na podlagi neto 
merjenja. Uredba določa, da 
je največja dovoljena nazivna 
moč naprave za samooskrbo, 
priključene na notranjo nizko-
napetostno električno inštala-
cijo objekta, 11 kVA oz. 11 kW 
in ne sme presegati priključne 
moči iz soglasja za priključitev.

Neto merjenje električne 
energije poteka na letnem nivo-
ju. Neto merjenje omogoča la-
stniku naprave za samooskrbo, 
da višek proizvedene električne 
energije posodi v omrežje 
(energija se porabi na lokalnem 
nivoju, v bližnjih stavbah) ter jo 
vzame iz omrežja, ko naprava 
ne proizvaja energije. Lastniki 
naprav za samooskrbo bodo 
tako za celo leto prejeli samo 
en račun za električno energijo, 
ki bo upošteval razliko med 
porabljeno in proizvedeno ele-
ktrično energijo. Če bo naprava 
za samooskrbo pravilno dimen-
zionirana, lastnik naprave 
praktično ne bo imel stroškov 
z električno energijo, saj je 
bo na letni ravni proizvedel 
toliko, kot je bo tudi porabil. V 
primeru viškov energije bo te 
brezplačno prevzel dobavitelj 
električne energije, s katerim 
ima lastnik naprave sklenjeno 
pogodbo o neto dobavi. Lastnik 
naprave bo moral še vedno 

plačevati stroške omrežnine in 
prispevka za SPTE in OVE, ki 
so vezani na obračunsko moč 
odjemnega mesta. Ker se napra-
va za samooskrbo priključi na 
notranjo inštalacijo stavbe, se 
obstoječe merilno mesto stavbe 
ne spreminja. Edina spremem-
ba, ki je potrebna, je zamenjava 
obstoječega števca z novim 
dvosmernim, ki omogoča tudi 
daljinsko odčitavanje. Zato se v 
veliki meri tudi poenostavi ad-
ministrativni postopek. Lastnik 
naprave bo moral zaprositi za 
dopolnitev oziroma spremembo 
obstoječega soglasja za priklju-
čitev in skleniti z dobaviteljem 
pogodbo o neto dobavi.

 
osončenje in velikost 
elektrarne
Lastna domača sončna elek-
trarna je namenjena za pokri-
vanje lastne porabe električne 
energije, zato je pomembno, da 
je sončna elektrarna ustrezno 
dimenzionirana. Osnovni izho-
diščni podatek pri dimenzioni-
ranju velikosti je letna poraba 
električne energije odjemalca 
in njegove potrebe po električni 
energiji v prihodnosti. Letno 
porabo odjemalec hitro določi 
na podlagi računov za eno leto, 
porabo v prihodnosti pa na 
podlagi načrtovanja poveča-
nja porabe električne energije 
(ogrevanje z toplotno črpalko, 
električni avto …). 

Pri postavitvi sončne elek-
trarne igra veliko vlogo položaj 

strehe objekta, na katerem od-
jemalec želi zgraditi elektrarno. 
Pomembni so predvsem naklon 
in usmeritev strehe ter uporab-
na površina strehe brez ovir 
(drevesa, sosednje stavbe …), 
ki zaradi senčenja zmanjšujejo 
optimalno uporabno površino. 
Najboljše delovanje domače 
sončne elektrarne dosežemo 
v primeru, da module name-
stimo na južni del strehe z 
naklonom od 30 do 35°, vendar 
tudi odstopanje nima večjega 
vpliva na končno proizvodnjo. 
Izgube pri postavitvi mikro 
sončne elektrarne na naklon 
strehe od 15 do 40° so zanemar-
ljive. Fotovoltaične module je 
mogoče namestiti na vse vrste 
kritin in ostrešij. Preveriti pa je 
potrebno, ali bo streha prene-
sla dodatne obremenitve zaradi 
teže modulov. Povprečna teža 
mikro sončne elektrarne na 
strehi se giblje med 15–20 kg/m2 
– odvisno od sistema pritrjeva-
nja in postavitve.

Pri gradnji mikro sončne 
elektrarne je nujna zamenja-
va števca porabe električne 
energije, če na obstoječem 
merilnem mestu še ni name-
ščen digitalni, dvosmerni 
števec, predpisan po navodilih 
sistemskega operaterja dis-
tribucijskega omrežja SODO. 
Strošek zamenjave števca 
porabe električne energije se 
zaračuna kupcu oziroma inve-
stitorju male sončne elektrarne 
za samooskrbo. Zamenjavo 

izvede pristojno distribucijsko 
podjetje, cena števca znaša 
okrog 300 € + DDV.

Investitor mora pred gradnjo 
vložiti zahtevo za izdajo soglas-
ja za priključitev elektrarne 
na elektroenergetsko omrežje. 
Navodila in pomoč najdete na: 
https://www.sodo.si/za-doba-
vitelje/uredba-o-samooskrbi-z-
-elektricno-energijo-iz-ove-in-
-navodila

nepovratna sredstva eko 
sklada
Eko sklad, slovenski okoljski 
javni sklad, je objavil javni 
poziv, namenjen dodeljevanju 
nepovratnih sredstev občanom 
za naprave za samooskrbo z 
električno energijo. Nepovra-
tna finančna spodbuda bo 
lahko dodeljena za naprave, 
ki imajo nazivno električno 
moč do največ 11 kVA, če bodo 
te nameščene na ali ob stav-
bi, ki je zgrajena na podlagi 
pravnomočnega gradbenega 
dovoljenja. Višina nepovratne 
finančne spodbude bo znašala 
do 20 % priznanih stroškov 
naložbe, ki vključujejo strošek 
nakupa in montaže naprave ter 
pripadajočih električnih inšta-
lacij in opreme, vendar ne več 
kot 180 € za 1 kVA inštalirane 
nazivne električne moči napra-
ve za samooskrbo z električno 
energijo. 
Primož Krapež, ENSVET 

samooskrba 
z električno energijo

Kdor si želi zagotoviti energetsko 
neodvisnost, ima odprto pot. V 
začetku leta 2016 je v veljavo vstopila 
Uredba o samooskrbi z električno 
energijo iz obnovljivih virov 
energije, ki gospodinjskim in malim 
poslovnim odjemalcem omogoča 
samooskrbo z električno energijo 
iz obnovljivih virov energije (kot so 
sonce, veter in voda).
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V hišah ne sme biti plesni, 
saj te kvarno vplivajo na 
naše zdravje, istočasno se 
v takšnih prostorih počuti-
mo zelo slabo. Otroci lahko 
kronično zbolijo, starejši 
ljudje pa lahko zaradi že 
obstoječih zdravstvenih 
težav tudi umrejo. Zato je pri 
sanaciji starih objektov nujno 
potrebno ustrezno odstraniti 
plesen, tehnično pravilno sa-
nirati toplotne mostove kakor 
tudi zamakanje objekta.

Okoljska politika vzpodbuja 
sanacije starih objektov, ki so 
bili grajeni pred letom 2003, 
in sicer z ugodnimi krediti 
in nepovratnimi finančnimi 
vzpodbudami.

Danes lahko za obnovo 
eno- ali dvostanovanjske 
stavbe prejmete povprečno 
36.000,00 € ali tudi več nepo-
vratne finančne vzpodbude. 

Na razpolago so vam 
različne oblike nepovratnih 
sredstev, ki jih razpisuje Eko 
sklad. Do njih je upravičen 
vsak lastnik ali najemnik, 
ki se loti obnavljati obstoječi 
objekt, za katerega pa mora 

biti gradbeno dovoljenje izda-
no pred letom 2003.

Nepovratna finančna spod-
buda je določena glede na 
energijsko učinkovitost Qh, 
vrsto izolacijskega materiala 
v toplotnem ovoju stavbe in 
glede na neto ogrevano po-
vršino obnovljene stavbe, in 
sicer mora energijska učinko-
vitost stavbe po sanaciji biti naj-
več 25 kWh/m2a. Za vsak neto 
kvadratni meter sanirane 
stanovanjske stavbe tako lah-
ko prejmete v I. skupini 200 
€, v II. skupini 165 € in v III. 
skupini 135 € do maksimalno 
200 m2 bivalne površine.

Pametno se je obrniti 
na energetske svetovalce 
ENSVET mreže, kjer vam 
brezplačno svetujejo, kako se 
lotiti obnove, in vam poma-
gajo pri pridobitvi nepovra-
tnih sredstev.
Petra Žiher Sok, univ.dipl.
gosp.inž. gradbene smeri 

Trenutno po Sloveniji stoji veliko 
objektov, ki so nujno potrebni 
energetske obnove. Veliko je sicer 
takih, ki so bili v 70. in 80. letih 
prejšnjega stoletja konstrukcijsko 
dobro grajeni, vendar energetsko 
zelo potratni. Danes pa je napočil čas, 
da te objekte kvalitetno saniramo in 
sebi ter svojim bližnjim zagotovimo 
kvalitetno bivanje. Pomembno je, da 
živimo v objektih, ki imajo majhno 
porabo, istočasno pa nam nudijo 
prijetno klimatsko ugodje kakor tudi 
dovolj kisika, nujnega za življenje in 
zdravo bivanje.                                                     

obnova energetsko potratnih objektov se še nikoli 
ni tako splačala kot danes

 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 



informator365

14

Sezone rasti rastlin v domačem 
vrtu, ko nastanejo ugodni pogoji 
za razvoj rastlinskih bolezni, 
nikakor ne smemo začeti brez 
določenih nepogrešljivih 
sredstev, ker učinkovito okrepijo 
rastline in preprečijo razvoj 
bolezni. Med temi sta zagotovo 
izdelka BioPlantelle: Cuprovin 
in Chitosan.

Bakrena sredstva največkrat 
uporabljamo v času mirovanja 
rastlin, vendar  odlično delujejo 
tudi med rastjo za preprečevanje 
pojavljanja bolezni, boljši razvoj 
rastlin in večji pridelek. 

V času rasti rastline škropimo 
foliarno (po listih), ker na ta 
način izboljšamo sprejem hranil 
v rastlino. Sredstvo Cuprovin 
pospešuje fotosintezo in 
encimatske procese, istočasno 
pa deluje proti širokemu spektru 
glivičnih in tudi bakterijskih 
bolezni. Obenem je neškodljivo 
za čebele in ima zelo majhen 
vpliv na druge koristne žuželke. 

Škropljenje vrtnin in sadja 
v rastni fazi: korenje višine 15 
cm škropimo v koncentraciji 10 
g/10 l vode. V deževnih dneh  za 
preprečevanje čebulne plesni 
škropimo po presajanju ali ko je 
rastlina visoka 15 cm. Uporabimo  
10 g/10 l vode in  škropljenje 
ponovimo čez 10 dni. V času 
pojava bolezni paradižnik 
poškropimo po listih in tudi 
plodovih v koncentraciji 10 g/10 
l vode. BioPlantella Cuprovin 
50 vsebuje tudi kalcij (Ca), zato 
deluje proti pojavu gnilobe 
okoli muhe na plodovih. Jagode 
škropimo pred cvetenjem in 
po obiranju v koncentraciji 10 
g/10 l vode. Oreh zavarujemo 
tako, da škropimo pred in po 
cvetenju v koncentraciji 20 g/10 

l vode oziroma 30 g/10 l vode in 
ponovimo 3x v razmaku 3 tednov. 
Bakreni pripravek Bioplantella 
Cuprovin 50 je pakiran v 
vrečke po 10 g in je praktičen 
za uporabo pri vrtičkanju. 
Sredstvo je enostavno dostopno 
uporabnikom, ker se prodaja 
brez izkaznice.

okrepimo celično steno 
rastlin
V pomoč pri varovanju pred 
različnimi boleznimi bo vso 
sezono tudi 100 % naravno 
organsko sredstvo BioPlantella 
Chitosan iz hitina – lupin in 
skeletov  členonožcev.  Le-ta 
sproži obrambo rastlin proti 
patogenim glivam in bakterijam. 
Sredstvo odebeli celično steno 
rastlin, skozi katero bolezen ne 
more prodreti in okužiti rastlino, 
prepreči glivične in bakterijske 
okužbe ter učinkovito deluje 
proti virusom. 

Pred sejanjem namočimo 
seme v raztopino sredstva in 
zagotovimo boljšo in hitrejšo 
kalitev. Med rastjo škropimo s 
sredstvom v koncentraciji 4 g/10 
l vode, kar zadostuje za 100 m2. 
Škropimo največ 8x v sezoni, 
med škropljenji pa naj bo vsaj 
2 tedna.

Sredstvo Chitosan je 
pokazalo odlične rezultate proti 
paradižnikovi in krompirjevi 
plesni in izjemno dobro 
učinkovanje proti pepelovkam in 
plesnim na solatnicah, posebno 
v hladnem in vlažnem delu 
leta, to je spomladi in jeseni, ko 
je dejansko na vrtu predvsem 
listnata zelenjava. 
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:
naredimo rastline odporne

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