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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 4. 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

 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.

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

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

cvetje bezjak

∙ aranžmaji za različne priložnosti
∙mačehe ∙ balkonsko cvetje ∙ enoletnice

∙ sadike zelenjave ∙ aranžiranje ∙ lončnice
∙ konopljini izdelki ∙pasji piškotki

~ cvetličarna in vrtnarija ~

 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, mack...
   zoper steklino in ostale bolezni
• storitve opravimo tudi na domu
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 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)

 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 15.000 €
• odplačilo do 7 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
• vsa vozila so z garancijo

p r o d a ja  v o z i l

novo 

Spletna ponudba

Končno jasen pregled 
nad stroški vzdrževanja.

RENAULT STORITEV. 
Vozite dalje. Uživajte dalje.

Uporabljajte SPLETNO PONUDBO za vse potrebe 
vzdrževanja vašega vozila in ostanite brezskrbni.

1. Praktično: dostop od kjerkoli. Na voljo 24h, vse dni v tednu.
2. Hitro: preko spletnega obrazca do takojšnje ponudbe za vzdrževanje.
3. Pregledno: podrobna izbira sredstev in paketov. Ohranite nadzor nad porabo svojih sredstev.
4. Neobvezujoče: ponudbo lahko po lastni želji sprejmete ali zavrnete.

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. Več na spletnaponudba.renault.si

Renault priporoča     renault.si

 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
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Čudovita krajina, ki zgleda 
kakor strnjeni valovi morja, 
se mistično prepušča opoju 
sončnih žarkov, na njenih 
gričih se naslanjajo vinogradi 
in sadovnjaki, razložena na-
selja pa povezujejo zanimivo 
speljane poti. Manjše gruča-
ste vasi so se razvile le okoli 
cerkva, ki navadno stoje na 
vrhovih slemen in popotniku 
ponudijo presenečenje tako 
za oko, kakor tudi za veselje 
in dobro počutje, za nepozab-
ne spomine. Posebnost kra-
jine, ki je prehodno območje 
med alpskim in panonskim 
svetom, so tudi bujni sadov-
njaki, ki imajo tod večstoletno 
tradicijo, in lepo negovani 
vinogradi. Med omenjenimi 
griči, kjer pridelujejo odlična 
bela vina kot npr. sauvignon, 
laški rizling, chardonnay, ši-
pon ter ostale vrste, potekajo 
mnoge pohodniške poti.

Tako lahko bližnje obronke 
Slovenskih goric popotnik 
obišče takoj, ko zapusti 
starodavno mesto Ptuj, in se 
že po nekaj korakih prepu-
sti vandranju. Prav lepo je 
speljana Ptujska pohodna pot 
med vinogradi in sadovnjaki, 
katere pričetek se začne na 
parkirišču pri Panorami pod 
Grajskim gričem. Panorama 
je položna vzpetina, ki jo od 
Grajskega griča loči nizek 
preval in ji danes mnogi 

zgodovinarji pripisujejo 
pomembno vlogo pri razvoju 
Ptuja. Središče vsakega rim-
skega mesta, kjer je potekalo 
najpomembnejše družbeno 
in gospodarsko življenje, je 
namreč predstavljal forum z 
upravnimi stavbami in osre-
dnjim svetiščem, posvečenim 
kapitolinski triadi (Jupitru, 
Junoni in Minervi) ali kultu 
cesarja. Posamične arheolo-
ške najdbe namreč kažejo, da 
bi lahko bilo takšno središče 
Petovione prav na levem bre-
gu Drave, na območju Vičave 
in Panorame.

Na omenjenem parkirišču 
lahko popotnik brezplačno 
pusti svoj avto in se usmeri 
proti severu po Maistrovi ulici 
oz. glavni regionalni cesti  za 
Vurberk in Maribor. Po ka-
kšnih 300 m pri križišču pot 
zavije na desno in takoj zatem 
pred mostičkom na levo proti 
naselju Štuki. Pot nas ves 
čas vodi po asfaltirani cesti, 
ki kmalu zapusti strnjene 
hiše in se približa nasadom 
jabolk v Mestnem Vrhu, ki so 
nekoč pripadali ptujskemu 
Kmetijskemu kombinatu. 
Po 10 minutah hoje se pot 
prične rahlo vzpenjati na prve 
obronke goric z vinogradi, od 
koder imamo prelep pogled 
na vse strani, posebej pa na 
Ptujski grad, Dravsko dolino 
in čudovite vinorodne Haloze.

Na vrhu griča se pri manjšem 
križišču usmerimo ostro v de-
sno po makadamski poti med 
lepo urejene vinograde, ki pa 
se kaj hitro prične spuščati 
po asfaltni cesti v dolino proti 
priljubljenemu gostišču ob 
ribniku, stisnjenem med vino-
grade in gozd, t. i. Knezovem 
ribniku. Na prej omenjenem 
križišču se lahko usmerimo 
tudi v levo, kjer nas pot pope-
lje globlje med vinograde vse 
do naselja Placar. Ko izbere-
mo pot ostro na desno, nas  v 
nadaljevanju vodi po dolini, 
ki se nežno spušča proti me-
stu in kmalu doseže prve str-
njene hiše v naselju Štuki in 

naprej tudi blokovsko naselje 
ob Volkmerjevi cesti. Že čez 
nekaj trenutkov se ob novem 
trgovskem centru usmerimo 
na desno po poti do prvotne 
ceste za Vurberk in Maribor. 
V že znanem križišču se 
usmerimo levo proti cilju na 
parkirišču ob Panorami pod 
ptujskim gradom. Pot je lahka 
in dolga le nekaj manj kot 8 
km in bo zanjo povprečen 
popotnik porabil slabi 2 uri 
rahle hoje. Pot je primerna 
tudi za otroke in nekoliko 
starejše, ponuja pa čudovite 
poglede na Slovenske gorice 
in okolico Ptuja.
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 bližnji 
obronki vinorodnih Slovenskih 
goric, največjega slovenskega 
gričevja, prijeten svet nežno 
razgibanih, nizkih goric, ki potekajo 
tudi ob levem bregu reke Drave, 
severno od Ptuja. 

ptujska pohodna pot 
med vinogradi in sadovnjaki
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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

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

 02  749 21 50
 luptuj@siol.net
 www.lu-ptuj.si

Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2 
2250 Ptuj
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Po obliki so okrogle ali ovalne 
oblike, mehkejše na otip in 
običajno ležijo v skupkih. 
Vsaka bezgavka je odeta v 
kapsulo iz vezivnega tkiva in 
znotraj kapsule ždijo številne 
imunske celice (v glavnem so 
to limfociti, ki s produkcijo 
beljakovin »lovijo in ubijajo« 
viruse, bakterije ter ostale 
mikrobe in tujke. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ko si zatiplješ povečane bezgavke …
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Ključni vidiki zdravega življenja 
ostajajo:  telesna vadba, zdrava 
prehrana in sproščanje. Ena 
od stalnic, ki se pojavljajo v 
znanstvenih raziskavah, je, da 
so smeh, razvedrilo in uživanje v 
življenju dejavniki, ki nedvomno 
krepijo zdravje in nas ohranjajo 
mlade, zdrave in vitalne.

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

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

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

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

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

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

najpogostejši izgovori za 
izogibanje vadbi

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

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

Marjan Radetič, dr.med. 

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

postanimo zdravi in vitalni
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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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Center Bodylife
 051 606 052
 info@bodylife.si
 www.bodylife.si

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

 

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!

 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

skupinski nakup energije zamenjaj in prihrani
sodelujočim se obetajo visoki prihranki

et           

plin

0,01590 €/kwh

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

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

mt vt

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

preverite na licitaciji dosežene zmagovalne tarife (brez ddv) 
in jih primerjajte s tarifami na vašem računu za energijo:
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Les je domači in obnovljiv vir 
energije, pomembno vlogo 
dobiva predvsem zaradi ome-
jevanja izpustov toplogrednih 
plinov in prahu v ozračje. Tudi 
ekonomski vidik ni zanemar-
ljiv, saj je toplota, pridobljena 
iz lesa, cenejša kot iz tekočih 
ali plinastih goriv, nabava ku-
rilnih naprav na lesno biomaso 
pa stimulirana s strani države.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kako izberemo kakovostno 
kurivo iz lesne biomase

Ogrevanje z lesom je pri nas 
tradicija. Še posebno razveseljivo 
je dejstvo, da se uporaba tega 
energenta v zadnjih letih povečuje. 
Med lesno biomaso prevladujejo 
polena, v zadnjih letih pa tudi 
sekanci in peleti.
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 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

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

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

dimnikarstvo
završnik ptuj

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

licenciran izvajalec dimnikarskih storitev

 03 620 28 80
 info@zatopeldom.com 
 www.zatopeldom.com

Janez Vozelj s.p.
Velika Pirešica 5j
3310 Žalec

JESENSKA PONUDBA KURIV

CENA Z DOSTAVO:

CENA V SKLADIŠČU:

SESTAVA:
Smreka: 100%
Kur. vr.: od 16,5 do 19 MJ/kg
Pepel:do 1,2%

PELETI FAŠ A2
Smreka

V
RE
Č
A3,08€

1P
215,60€

PALETA 1050 kg

205,31€
1000 kg

V
RE
Č
A3,22€

1P

225,40€
PALETA 1050 kg

215,64€
1000 kg

V
RE
Č
A3,15€

2-
5P

220,50€
PALETA 1050 kg

209,98€
1000 kg

V
RE
Č
A3,08€

>6
P

215,60€
PALETA 1050 kg

205,31€
1000 kg

BUKOVI BRIKETI Z LUK.

CENA Z DOSTAVO

CENA V SKLADIŠČU

10
 k

g1,79€

1P

179,00€
PALETA 1000 kg

179,00€
1000 kg

10
 k

g1,89€

1P

189,00€
PALETA 1000 kg

189,00€
1000 kg

10
 k

g1,84€

2-
5P

184,00€
PALETA 1000 kg

184,00€
1000 kg

10
 k

g1,79€

>6
P

179,00€
PALETA 1000 kg

179,00€
1000 kg

SESTAVA:
Bukev: 100%
pakiranje: 10 kg
kurilna vrednost: 4,9 kWh/kg

Untitled-4   1 24. 08. 17   23:39

0808240
Brezplačni telefon:
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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

Subvencije
Eko sklada

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

 • notranja oprema stanovanj, poslovnih prostorov …
• škatlasta okna

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
 031 793 204 
 info@naitors.si
 www.naitors.si

Naitors d.o.o.
Hardek 34g
227o Ormož

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

Žlahtič d.o.o.
Zagrebška cesta 54
2250 Ptuj
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Čeprav se energijska učin-
kovitost obstoječih stano-
vanjskih stavb povečuje le 
počasi, pa je s strukturnega 
vidika porabe energentov 
spodbuden trend bolj inten-
zivne uporabe obnovljivih 
virov energije. Npr. uporaba 
lesne biomase je že prese-
gla delež, katerega v oskrbi 
predstavljajo tekoča in plina-
sta fosilna goriva, na kar vsaj 
delno vplivajo tudi rast cen 
energentov in splošne go-
spodarske razmere. Ob tem 
je potrebno vedeti tudi, da v 
bilančnem zagotavljanju po-
trebne toplote za ogrevanje 
obstoječih stavb predstavlja-
jo pasivni viri (solarni dotoki 
in notranji viri toplote), med 
10 in 20 kWh/m2a oziroma 
delež v razredu 10 % glede 
na rabo goriv oziroma jo za 
ta delež zmanjšujejo.

Investicijski ukrepi za 
zagotavljanje višje energijske 
učinkovitosti na stanovanj-
skih stavbah, katere izvajamo 
ob energetskih prenovah, 
zaznamujejo obratovanje 
objektov v naslednjih nekaj 
desetletjih. Pri presoji investi-
cij in finančnih dodatkov za 
večjo energijsko učinkovitost 
stavb moramo upoštevati, da 
je življenjska doba sistemov 
strojnih instalacij npr. dve 

desetletji, gradbeni ukrepi 
pa imajo še vsaj enkrat daljšo 
življenjsko dobo. Eventualne 
premalo učinkovite rešitve 
iz časa prenove bodo tako 
obremenjevale uporabnike 
stavb še dolgo v prihodnosti. 
Pri energetski prenovi stavb 
torej ne varčujemo na napač-
nih mestih!

Energetska prenova stavb 
naj se izvaja čim bolj celovi-
to. Tudi če želite posamezne 
ukrepe izvajati postopoma, 
jih je potrebno medsebojno 
uskladiti in optimirati že na 
začetku. Logičen vrstni red 
ukrepov je naslednji: najprej 
se prenavlja zunanji, t.j. 
toplotni ovoj stavbe, temu 
sledi prenova instalacij ogre-
vanja in ogrevalnega sklopa 
ter sistemov pohlajevanja 
in prezračevanja. Glede na 
celovitost izvajanja energet-
ske prenove se lahko potrebe 
stavbe po energiji za ogreva-
nje zmanjšajo za nekaj deset 
odstotkov pri izvajanju posa-
meznih ukrepov. Pri celoviti 
prenovi pa tudi za faktor 3 
do 4 glede na prehodno rabo 
energije, s čimer se tudi stari 
objekti enakovredno pribli-
žajo novo izvedenim. 

Danes naša država preko 
nepovratnih sredstev, ki jih 
podeljuje Eko sklad, namenja 

veliko pozornost ravno ob-
novam obstoječih objektov. 
Subvencije so danes visoke, 
v nekaterih mestih, kot so 
Ljubljana, Maribor, Celje … 
pa se te subvencije povečajo 
še za 50 %. Vsak, ki se danes 
odloča o obnovi obstoječega 
objekta, mora pred pričetkom 
del temeljito razmisliti o nači-
nu izvedbe del, na izvajanje 

del pa se mora tudi temeljito 
pripraviti z ustrezno projek-
tno dokumentacijo. 
Petra Žiher Sok, univ.dipl.
gosp.inž. gradbene smeri 

S pomočjo statistike lahko 
zaključimo, da so obstoječe 
stanovanjske stavbe v Sloveniji 
energijsko potratne. Povprečno 
slovensko gospodinjstvo namreč 
letno porabi 200 kWh končne energije 
na vsak ogrevani kvadratni meter 
stanovanjske površine. Od te količine 
energije namenimo kar 80 % za 
pretvorbo v toploto: za ogrevanje 
prostorov in za pripravo tople 
sanitarne vode.                                                

energijska učinkovitost 
pri prenovi stanovanjskih 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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razvedrilo
sudoku/pobarvanka
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