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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 7. številka brezplačne regijske revije 
Informator365, kjer boste našli informacije, koristne 
nasvete, strokovne članke in predstavitve podjetij iz 
vaše regije. 
Informator365 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 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

 02 771 17 31
 www.pivnica-zlatorog.si
 info@pivnica-zlatorog.si

Okrepčevalnica Pivnica Zlatorog
Katja Ducman Purg s.p.
Slomškova ulica 20 
2250 Ptuj 

Zakladnica spominov 
in kraj, kjer se srečujejo generacije

∙ pestra ponudba pizz
∙ prostor za zaključene družbe

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

Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2 
2250 Ptuj

Prišel, videl, vedel.

Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2 
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Človeško roko anatomsko 
sestavlja 27 kosti, vključno s 
kostmi zapestja. Med njimi 
poteka “povezava” preko 
malih sklepov. Na vsaki kosti 
je nežen, svetel hrustanec. Po 
dva hrustanca  tvorita sklep. 
Prekriva ju sklepna kapsula. 
Sklepna kapsula je z notranje 
strani prekrita s tanko sino-
vijo, ki proizvaja sinovijsko 
tekočino Zdravi mali sklepi 
rok nam omogočajo premika-
nje prstov in fino gibanje.

osteoartroza 
Je najpogostejša bolezen, 
ki povzroča težave in spre-
membe na malih sklepih 
rok, saj prizadene približno 
10 % populacije. Glavni 
dejavniki tveganja zanjo so: 
predhodne poškodbe zape-
stja in kosti roke, družinska 
obremenjenost, spol, starost, 
ponavljajoči gibi rok, težave 
zaradi drugih bolezni (putika, 
revmatoidni artritis), tudi 
debelost posredno deluje 
uničujoče na hrustanec. Pri 
osteoartrozi gre za bolezen ce-
lotnega sklepa. Sklepni hru-
stanec se zaradi prej naštetih 
vzrokov “obrabi”. Koščki 
uničenega hrustanca  nada-
lje uničujejo, dražijo sklep. 
Po daljšem času hrustanec 
popolnoma izgine. V tem 
procesu so prisotni  še številni  
vnetni mediatorji, ki  poslab-
šujejo razpadanje hrustanca. 
Prizadeta je tudi sinovija. 
Spremembe se dogajajo tako v 
kosti, kot ob sklepu. Pogosto 
nastopi še  mišična bolečina. 
Najpogosteje so prizadeti 
sklep med prvo dlančnico in 
kostjo palca in zadnja dva 
sklepa na ostalih prstih (na 
srednjem in zadnjem členku). 

Ko bolnik zazna spremembe 
na malih sklepih rok, pride k 
osebnemu zdravniku in pove, 
da opaža deformacije na 
sklepih, obenem pa čuti bole-
čino, napenjanje, otekanje v 
sklepih z jutranjo okorelostjo, 
ki  traja manj kot pol ure. Pri 
pregledu opazimo, da je sklep 
občutljiv, otekel z omejeno 
gibljivostjo. Slišimo pokanje. 
Le redko se odločimo za rent-
gensko slikanje prstov rok. Le 
v primeru nejasnosti klinične 
slike se odločimo za napotitev 
k revmatologu. Pomembno je, 
da bolniku natančno razloži-
mo njegovo bolezen in ga po-
mirimo. Protibolečinsko zdra-
vljenje priporočamo samo, 
kadar so bolečine zelo močne. 
Redko sledi kirurško zdravlje-
nje. Zdravljenje odmerjamo 
za vsakega bolnika posebej, 
prilagojeno glede na starost, 
poklic, stopnjo okvare, jakost 
bolečine … Dokazali so, da 
stopnja bolečine in dejanska 
stopnja prizadetosti sklepa 
nista sorazmerno povezani.

revmatoidni artritis 
Je najpogostejša kronična, 
vnetna, revmatska bolezen 
in je avtoimunske narave. 
Njena glavna značilnost je, 
da večinoma prizadene male 
sklepe rok in nog (lahko 
tudi vse organske sisteme). 
S širjenjem bolezni opaža-
mo spremembe na kolenih, 
gležnjih, komolcih, kolkih in 
ramenih. Sklepi so simetrično 
poškodovani. Glavno vnetno 
dogajanje poteka v sinoviji. 
Trikrat pogosteje obolevajo 
ženske, med 30.–55. letom. 
Pomemben dejavnik tveganja 
je tudi pojavljanje bolezni v 
družini. 

Kdaj obiščite osebnega 
zdravnika? 
V primeru trajnega občut-
ka neugodja, bolečin ter 
otekanja v sklepih. Katere 
bolezenske znake opažate in 
katere bolezni ste že imeli v 
preteklosti? Ali ima kdo od 
vaših sorodnikov revmatsko 
bolezen? Sestavite listo VSEH 
zdravil, ki jih jemljete, tudi 
tistih brez recepta! Zdravni-
ka bo zanimalo, kdaj se je 
bolezen začela in kako se s 
časom spreminja. Kateri skle-
pi so prizadeti? Ali se težave 
tekom dneva spreminjajo, so 
povezane z dnevnimi aktiv-
nostmi? Bolezenski znaki: 
občutljivi, toplejši, otečeni 
sklepi, ki se nam zdijo zjutraj 
okoreli in ta okorelost traja 
več kot eno uro. Bolečina v 
sklepih je stalna, a zjutraj 
močnejša. Pri nekaterih tiplje-
mo v podkožju revmatoidne 
vozliče. Deformacije sklepov 
na roki se lahko kažejo vse 
do stopnje oblike “labodjega 
vratu”. Pridružijo se lahko 
tudi znaki splošne oslabelosti 
organizma. Bolezenski znaki 
lahko “nihajo” v jakosti in v 
trajanju, začasno lahko celo 
izzvenijo. Zelo pomemben 
vidik predstavlja, kako dobro 
ste o bolezni poučeni. Samo 
zdravljenje poteka v domeni z 
revmatologom in je prilagoje-
no posamezniku. Sodelovanje 
med bolnikom, specialistom 
in vašim osebnim zdravni-
kom je ključnega pomena! 
Veliko počivajte. Morda je 
smiselna vključitev v Društvo 
revmatikov Slovenije, kjer 
boste dobili številne koristne 
informacije.

psoriatični artritis 
(luskavica) 
Je oblika sklepne bolezni, ki 
običajno spremlja sicer kožno 
bolezen luskavico (psoria-
zo). Bolezen se pojavlja pri 
odraslih med 30.-–55. letom. 
Sprva bolniki opažajo in si 
zdravijo kožne spremembe. 
Sklepi so prizadeti nesime-
trično. Prisotni klinični znaki 
so podobni revmatoidnemu 
artritisu: bolečine v sklepih, 
okorelost in otekanje v sklepu 
(kjerkoli po telesu). Na dotik je 
lahko sklep toplejši. Deforma-
cije na prstih rok se kažejo kot 
KLOBASASTI PRSTI, posebna 
oblika artritisa pa je pohablja-
joči artritis. Pomembno je, 
da pravočasno posumimo na 
bolezen in na začetek bole-
zenskega dogajanja v sklepih, 
saj lahko tako preprečimo 
kasnejšo okvaro in obsežnejšo 
deformacijo sklepov. Bolniki, 
ki  že veste, da imate luskavi-
co, takoj ob pojavu kakršnih 
koli bolečin v sklepih omenite 
to svojemu osebnemu zdravni-
ku! Zdravljenje je stopenjsko, 
sprva usmerjeno k lajšanju 
bolečin, nato k preprečevanju 
deformacij. 

Opisala sem tri najpogostej-
še bolezni malih sklepov rok, 
ki lahko zelo močno vplivajo 
na potek in kvaliteto vašega 
življenja. Ne v smislu, da bi se 
ustrašili, pač pa da bi odkrito 
in pravočasno spregovorili z 
zdravnikom o težavah, ki ste 
jih zaznali in opazili pri sebi. 
Tudi če so to “samo” spre-
membe na rokah …
Mojca Miholič, dr.med., 
specialistka druž.med. 

Izgled naših rok (dlani in prstov) 
neredko predstavlja prvi stik z 
okoliškim svetom. Ko razmišljamo 
o staranju, nam je prva stvar, ki 
si jo poleg bolečin predstavljamo, 
sprememba na sklepih rok.       

bolezni malih sklepov (rok)
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Radovica je ena najvišje 
ležečih vasi v metliški občini 
in šteje vsega 250 prebivalcev. 
Šolo Bistra buča so odprli leta 
2014. Učna ura poteka tako, 
kot je bilo to v šestdesetih 
letih prejšnjega stoletja. V 
njej ni računalnikov, učenci 
pišejo na lesene tablice s 
kredo, napisano pa zbrišejo z 
morsko gobo. Učitelj je strog, 
a veliko nauči. Učenci so iz 
vseh krajev Slovenije, stari in 
mladi. K pouku radi pridejo, 
saj se na šaljiv način veliko 
naučijo o Beli krajini, njeni 
zgodovini, a tudi sedanjosti. 
Mlade zanima predvsem to, 
kako se je nekdaj pridobivalo 
znanje, starejši pa pridejo 
obujat spomine na čase, ko 
so pred desetletji sami gulili 
šolske klopi. Skupine, veliko 
je takšnih, ki praznujejo 
obletnice valete ali mature, 
se k pouku prijavljajo po tele-
fonu ali po elektronski pošti, 
učitelj Jože Matekovič pa jim 
po koncu učne ure izda  spri-
čevala z njihovim imenom 
in priimkom, požigosana z 
žigom Svobodnega belokranj-
skega ozemlja (SBO), kamor 
radovska šola spada. SBO 
obsega deželico med Gorjanci 
in modrooko lepotico Kolpo. 
Za vstop na njeno ozemlje je 
treba imeti pasoš, kot pravijo 
Belokranjci potnemu listu, 
ki si ga obiskovalci nabavijo 
v gostilni Petra Badovin-
ca na Jugorju. Tam lahko 

poskusijo tudi tekočo vizo 
karampampoli, zamenjajo 
evro za goldinarje, si nale-
pijo na vetrobransko steklo 
avtomobila vinojeto, s katero 
uveljavljajo 50% popust na 
vseh brezplačnih parkiriščih 
SBO, lahko pa poskusijo tudi 
vino metliček, ki vam ga, ker 
je protokolarno vino SBO, 
postrežejo v belih rokavicah. 
Pod pristojnost SBO, kate-
rega predsednik je samoi-
zvoljeni Toni Gašperič, sodi 
tudi Klinika za navajanje na 
odvisnost od olj, ki so jo pred 
dnevi odprli v Drašičih, vino-
rodnem raju pod Gorjanci, 
in brez čakalnih dob deluje 
pod vodstvom primarija 
doktorja Martina Orehovi-
ča. V Ljubljani pa obratuje 
s konzularnimi pasoši že 
od lanskega leta konzulat 
SBO, katerega prvi konzul je 
znani ljubljanski gostilničar 
Jože Pečarič. Načrtujejo pa 
še odpreti ministrstvo za 
penjenje v kleti prideloval-
ca penin Ivana Simoniča v 
Semiču, v Velikem Nerajcu 
pa bo Vera Vardjan, ženska, 
ki je preživela udar strele, 
od jeseni dalje vodila Hišo 
za spočetje, v kateri bodo 
mladi pari  poskušali priti do 
svojih potomcev.
Stavba šole Bistra buča  je v 
sklopu ocenjevanja Turistič-
nega društva Metlika Moja 
dežela lepa in gostoljubna 
prejela zlato in dve srebrni 

priznanji za urejenost. Vino 
bučman je stekleničeno iz 
sodov Toneta Vinopivca – 
Dolca, in sicer gre za kako-
vostno belo vino Belokranjec 
PTP, ime pa je dobilo po ne 
preveč bistrem učencu, in 
je na voljo v majhnih ste-
kleničkah kot spominek, v 

večjih pa za pogasitev naj-
hujše žeje, nikakor pa ne za 
popivanje. Tistim, ki še niso 
dopolnili 18 let, bučmana 
seveda ne bodo prodajali.
Toni Gašperič 

radovica 
bistra buča z bučmanom

Učitelj je brez pedagoške izobrazbe, 
a duhovit in strog.  Šola deluje v 
leseni stavbi, ki je stara več kot 
250 let. Najstarejša »učenka«, 
ki je prestopila šolski prag, je 
dopolnila 90 let. Na koruzi v kotu 
se znajde poreden, neposlušen ali 
nagajiv učenec. Šola ima tudi svoje 
protokolarno vino, imenovano 
bučman. Včasih zapoje tudi palica.

  040 147 798
 bistrabuca@gmail.com
 www.bistrabuca.si

Osnovna šola Bistra buča 
Radovica 32
8330 Metlika

Šola Bistra buča vabi vse tiste, ki želijo spoznati, kako je 
potekal pouk v šestdesetih letih prejšnjega stoletja.

 
Šola je namenjena promociji in spoznavanju Bele krajine na 

hudomušen in zabaven način.

šola bistra buča
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  040 147 798
 bistrabuca@gmail.com
 www.bistrabuca.si

Vsak od nas lahko živi močno, 
zdravo, živahno in energično 
življenje do visoke kronološke 
starosti.  Kako se odločite 
živeti, je bolj pomemben izbor 
za vaše zdravje kot katerakoli 
tableta, vitamin, prehranski 
dodatek ali geni.

izogibajmo se dietam
Med daljšo študijo, kjer so 
ugotavljali vpliv gibanja 
telesne teže na zdravje ljudi, 
so ugotovili, da ima najhujši 
učinek pogosto nihanje 
telesne teže. Zmanjšanje 
telesne teže pogosto pomeni 
izgubo mišic v telesu. Starejši 
ljudje imajo naravno manjšo 
mišično maso, kot so jo imeli 
v svojih mladih letih. Ker 
so mišice največji porabnik 
energije, tudi v mirovanju, 
se pri starejših zato njihova 
presnova upočasni. 
Zmanjševanje telesne teže 
z dietami pospeši ta proces. 
Manj mišic tudi pomeni, 
da boste bolj šibki ter bosta 
vaše ravnotežje in gibljivost 
slabša, kar povečuje možnost 
za padec.

uživajte  manj  kalorij  
in  več  hrane
Napolnimo krožnik z 
zelenjavo, sadjem, dodajmo 
stročnice, različna žita 
in oreščke pa plavo ribo. 
Zmanjšajmo na minimum 
visoko kalorične jedi, 
kot so kremne omake, 
mastno meso, sladkarije.   
Rezultat bo: manj kalorij, 

več vlaknin, vitaminov in 
mineralov, antioksidantov. 
Uživanje hitre, mastne in 
sladke hrane nam zakisa 
organizem in ustvarja 
veliko prostih radikalov, ki 
poškodujejo celice in sprožajo 
vnetja povsod po telesu. 
Prebavljanje takšne hrane in 
njena presnova povečujeta 
število prostih radikalov. 
Nasprotno pri ljudeh, ki 
izbirajo pretežno zelenjavo, 
solate, rjavi riž in ostala žita 
ter oreščke in veliko sadja, 
niso strokovnjaki opazili 
povečanja škodljivih prostih 
radikalov.

telesna vadba kot cepivo 
proti staranju
Znano je, da telesna 
dejavnost krepi mišice, varuje 
kosti, porablja kalorije, tako 
vsak naš korak oblikuje 
pozitivnejši odnos do stvari. 
Pred kratkim so raziskovalci 
odkrili novo dodano korist: 
vadba deluje kot močno 
cepivo proti samemu procesu 
staranja.

Za čudovite koristi od vadbe 
se nam ni treba znojiti v 
dolgi naporni vadbi, preteči 
maraton ali hoditi v fitnes, 
dvigovati težke uteži, da bi 
pridobili te koristi. Telesna 
dejavnost, ki nam resnično 
pomaga, je aerobna vadba: 
hoja, hitra hoja, hoja v hribe, 
nordijska hoja, plavanje, 
kolesarjenje, vodena vadba 
z veliko razteznimi elementi, 
delo na vrtu, lahkotni tek.

obremenite svoj razum 
na pozitivne načine
Preproste možganske vadbe, 
ki jih nekateri nevrologi 
imenujejo nevrobika – 
aerobika za možganske celice, 
ki vključuje nove načine 
izvajanja vsakodnevnih 
aktivnosti, so vse kar 
potrebujemo.

Strokovnjaki menijo, 
da lahko obremenjevanje 
možganov ustvari velike  
koristi: močnejše, bolj 
prilagodljive in prožnejše 
možgane. Razne športne 
aktivnosti, preživljanje časa 
s prijatelji in intelektualno 
delo so zelo pomembni, toda 
dejavnosti, ki so zahtevale 
največ zbrane možganske 
moči, so branje in igranje 
strateških iger.  Tako se 
povečuje število povezav 
med nevroni (sinapse), ki se 
množijo ter varujejo obstoječe 
živčne celice v možganih 
pred škodo zaradi prostih 
radikalov. Redna telovadba 
koristi pri vseh teh učinkih. 
Naše možgane zelo spodbuja 
tudi  izbiranje vedno novih 
poti do zastavljenega cilja. 
Spravite se iz območja 
udobja, poskusite bolj 
izzivalne konjičke, vpišite 
se v zanimive tečaje tujih 
jezikov, plesa, nordijske hoje, 
fotografije …
ljubite svoje življenje
Raziskave kažejo, da 
ljubezen do življenja lahko 
v resnici rešuje življenje. 
Optimističen odnos koristi 

več kot le nasmeh na obrazu, 
ki pritegne ljudi. Študije 
kažejo, da se pomembno 
zmanjša tveganje za bolezni 
od prehlada, viroz do srčnega 
infarkta, raka, možganske 
kapi.  Če ostanemo veseli in 
ohranimo občutek nadzora ob 
življenjskih izzivih, gradimo 
odpornost proti stresu. 
Močno zdravstveno orožje, 
ki ga krepimo vsakič, ko se 
zasmejemo, ko se povežemo 
s svojimi duhovnimi 
prepričanji ali samo s svojimi 
najdražjimi. Brez te čarobne 
sile nam telo preplavijo 
hormoni stresa, ki vodijo v 
bolezni sodobnega časa.
Marjan Radetič, dr.med.
Zdravi in vitalni, Koper  

Ob modrostih najbolj dolgoživih in 
najbolj zdravih kultur na svetu ter z 
novimi pogledi, ki so jih omogočile 
visokotehnološke študije, 
raziskovalci pravijo, da je treba 
odnos do staranja posodobiti. Res 
je, da se naša telesa spreminjajo, 
toda ali je s staranjem neizogibno 
tudi slabšanje zdravja? Nikakor ne.  

pet ključev 
za zdravo staranje
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• Pri prvem obisku pri zo-
bozdravniku se pacientu v 
ordinaciji z odtisnim materia-
lom odtisne anatomski odtis, 
ki posnema stanje v ustih.
• V zobotehničnem laborato-
riju se iz anatomskega odtisa 
izlije anatomski model iz 
mavca. Preden se model upo-
rabi, je potrebno počakati, da 
se mavec dobro strdi. 
• Na anatomski model se iz 
akrilata naredi funkcijska 
žlica.
• V ordinaciji se s funkcijsko 
žlico pacientu ponovno vza-
me odtis.
• V laboratoriju se ponovno 
iz mavca izlije odtis, ki je bil 
odtisnjen s funkcijsko žlico. 

Na modelu se naredi grizni 
robnik  iz akrilata ali šelak 
plošče in voska. Grizni robnik 
služi registraciji medčelju-
stnega odnosa.
• Zobozdravnik pacientu s 
pomočjo griznih robnikov do-
loči protetično ravnino, višino 
griza in okluzijo. Skupaj s 
pacientom se v tej fazi določi 
tudi oblika in barva zob.
• V laboratoriju grizne robni-
ke vmavčimo v artikulator. V 
artikulatorju postavimo zobe 
po določenih pravilih (bioge-
nih izhodiščih).
• Postavljeni zobje se po-
novno pošljejo v ordinacijo, 
kjer zobozdravnik skupaj s 
pacientom preveri interkospi-

dacijski položaj, okluzijske 
stike, barvo in obliko zob.
• Zadnja laboratorijska faza 
je zgotovitev proteze.  Z voska 
se zmodelira oblika dlesni, da 
proteza dobi čim bolj naravni 
videz. Po končani modelaciji 
protezo vmavčimo v poseb-
ne kivete in jo zgotovimo. 
Zatlačimo jo z akrilatom in jo 
kuhamo pod določenimi pra-
vili. Akrilat vsebuje barve in 

pigmente, saj posnema barvo 
sluznice. Zgotovljeno protezo 
obdelamo z brusilno-obdelo-
valnimi in brusilnimi sredstvi. 
Odnesemo vse viške in protezi 
zagotovimo gladkost.
• Končano protezo se pošlje v 
ordinacijo, kjer se preveri še 
artikulacija in poteče vstavi-
tev proteze v pacientova usta.
Zobek I.M.A.M. 

Totalna proteza je snemno protetičen 
nadomestek, ki pri brezzobih 
pacientih nadomešča vse zobe. 

postopek izdelave
totalne proteze

 

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?
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Noben potrošniški izdelek ne 
ubije toliko ljudi in povzroči 
toliko nepotrebnih smrti kot 
tobak. V Sloveniji vsako leto 
zaradi bolezni, ki jih povzroča 
kajenje tobaka, umre 3.600 
prebivalcev, kar je 10 na dan. 
Pri nas je tobak med vodilnimi 
preprečljivimi dejavniki za smrt 
in za izgubljena zdrava leta 
življenja ter vzrok številnih pre-
zgodnjih smrti. Umirajo ljudje 
v aktivni dobi – vsako sedmo 
smrt med 30. in 44. letom staro-
sti pripisujemo kajenju tobaka, 
med 45. in 59. letom pa vsako 
tretjo. Pljučni rak je skoraj v 
90 % posledica kajenja tobaka. 

s kajenjem se začne v 
mladosti
Približno dve tretjini prebival-
cev v starosti 35–44 let, ki so 
kadarkoli v življenju kadili, je 
prvič kadilo že pred polnole-
tnostjo, 95 % vseh je začelo 
kaditi do 21. leta, 99 % pa do 
25. leta starosti. Torej po 25. 
letu praktično nihče več ne zač-
ne kaditi. Povprečna starost ob 
začetku kajenja med prebivalci, 
starimi 35–44 let, je pod mejo 
polnoletnosti in znaša 16,9 let. 
Moški pričnejo s kajenjem pri 
nižji starosti kot ženske, razlika 
v starosti znaša nekaj manj kot 
eno leto. Starost ob začetku 
kajenja se v zadnjih desetle-
tjih znižuje pri obeh spolih, 
a hitreje med ženskami, ki se 
vedno bolj približujejo moškim, 
tako da razlik med spoloma v 

starosti ob začetku kajenje v 
prihodnosti najverjetneje ne 
bo več.

posledice kajenja tobaka 
za zdravje
Zaradi bolezni, ki jih povzroča 
kajenje, umre do dve tretjini ka-
dilcev, ki v povprečju izgubijo 
od 10 do 15 let življenja, mnoga 
leta pred smrtjo pa preživijo 
s slabo kakovostjo življenja. 
Kajenje tobaka škoduje takore-
koč vsakemu organu v telesu 
in povzroča številne vrste raka, 
bolezni dihal, bolezni srca in 
ožilja. Poleg tega kajenje pov-
zroča še številne druge bolezni, 
med drugim sladkorno bolezen, 
revmatoidni artritis, motnje 
erekcije, motnje imunskega 
sistema, nizko kostno gostoto 
pri ženskah, zlome kolka idr. 

kajenje tobaka vpliva 
na zdravje skozi celotno 
življenje
Škodljivi učinki na zdravje se 
lahko začnejo že pred rojstvom, 
če nosečnica kadi ali je izposta-
vljena tobačnemu dimu drugih. 
Kajenje nosečnice škoduje 
zdravju še nerojenega otroka, 
povezano je s prezgodnjim 
porodom, nenadno smrtjo 
dojenčka, razcepljeno ustnico 
in/ali nebom (zajčja ustnica, 
volčje žrelo), nižjo porodno težo 
otroka in poškodbami ožilja pri 
še nerojenem otroku. 
Napačno je mišljenje, da kajenje 
tobaka povzroči škodo zdravju 

izključno po dolgih letih in dese-
tletjih kajenja, ampak ima lahko 
negativne učinke na zdravje 
že kmalu po začetku. To nista 
le smrad ali zadah po tobaku, 
pojavijo se lahko zmanjšana 
telesna zmogljivost, tudi pri 
treniranih športnikih, kašelj in 
izkašljevanje sluzi, pogostejše so 
nalezljive bolezni dihal, astma 
ali njeno poslabšanje. 

kajenje tobaka spreminja 
tudi videz posameznika
Kajenje tobaka pospeši staranje 
in gubanje kože. Spremembe na 
koži se začnejo kmalu po začet-
ku kajenja, bolj vidne pa posta-
nejo po nekaj letih kajenja. Več 
in dlje ko posameznik kadi, bolj 
postarano in zgubano kožo bo 
imel. Spremembe na koži so ne-
popravljive, trajne, z opustitvijo 
kajenja lahko njihovo napredo-
vanje zaustavimo. K nastajanju 
gub prispevajo tudi ponavlja-
joča se izpostavljenost toploti 
goreče cigarete ter šobljenje 
ustnic in pripiranje oči med ka-
jenjem. Kombinacija kajenja in 
pogostega sončenja prezgodnje 
gubanje pospeši. Pri kadilcih se 
koža slabše celi, po kirurških 
posegih se pogosteje pojavljajo 
komplikacije. Kadilčevi prsti 
in nohti se obarvajo rumeno, 
lahko se pojavijo značilne 
spremembe na jeziku (kadilski 
jezik), kajenje pa povezujejo 
tudi s prezgodnjo plešavostjo in 
osivelostjo las.

Pri kajenju cigaret s filtri ali 
t. i. ''lahkih'' cigaret oziroma 
cigaret z manjšo vsebnostjo 
katrana in nikotina se tveganje 
za zdravje ne zmanjša. Cigarete 
z manj katrana vsebujejo manj 
nikotina in kadilci zato, da do-
bijo potrebno količino nikotina, 
vdihujejo tobačni dim globlje in 
dlje, pogosteje ''potegnejo'' iz 
cigarete, pokadijo cigareto čisto 
do konca ali celo pokadijo več 
cigaret na dan. 

zmanjšanje števila dnevno 
pokajenih cigaret prinese 
le omejene koristi za 
zdravje 
Pri zmanjšanju števila poka-
jenih cigaret se pomembno 
zmanjša tveganje za pljučni 
rak, nima pa učinka na pojav-
nost vseh s kajenjem povezanih 
vrst raka, celokupno umrlji-
vost med kadilci, srčno-žilne 
bolezni, kronično obstruktivno 
pljučno bolezen in zmanjšanje 
pljučnih funkcij. Le popol-
na opustitev kajenja lahko 
pomembno zmanjša tveganje 
za raka, kronično obstruktivno 
pljučno bolezen in srčno-žilna 
obolenja. Varne cigarete ni – 
edina zanesljiva pot za zmanj-
šanje tveganja za zdravje je 
popolna opustitev kajenja. Prav 
tako ni varne meje izpostavlje-
nosti tobačnemu dimu!
Nacionalni inštitut za 
javno zdravje
www.nijz.si  

Kajenje tobaka ima resne 
posledice za zdravje; škoduje 
takorekoč vsakemu organu v 
telesu. Na Nacionalnem inštitutu 
za javno zdravje zato vse kadilce 
spodbujamo k opustitvi kajenja. Naj 
bo Svetovni dan brez tobaka, ki ga 
vsako leto obeležujemo 31. maja, 
priložnost za dan brez tobaka in 
življenje brez tobaka.  

kajenju tobaka pripisujemo veliko breme 
bolezni in prezgodnjih smrti 
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• brezplačno svetovanje
• brezplačne izmere
• brezplačna ponudba
• strokovna vgradnja
• tehnično dovršeni izdelki

sedaj v gorišnici 

okna • vrata • senčila
pvc • alu • les

garažna vrata

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

Naitors d.o.o.
Gorišnica 1
2272 Gorišnica

 02 781 49 01
 041 328 518
 ales@agrodom.si
 www.agrodom.si

Kaldom d.o.o.
PE Agrodom
Draženci 96
2288 Hajdina

 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

 02 787 86 70
 041 716 251
 info@oknavrata.com  
 www.oknavrata.com

Roletastvo Aba
Arnuš Boštjan s.p 
Štuki 26a
2250 Ptuj

zaupajte evropski kakovosti.

pvc okna, vrata, žaluzije, rolete, 
komarniki, zimski vrtovi.

35 let 
tradicije
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Normalno zastekljene površine 
brez zaščite prepuščajo 88 % 
sončne energije, od tega 80 % 
prodira direktno v notranjost 
objekta. Zidovi in sobno pohi-
štvo vpijajo sončno sevanje in 
pretvarjajo to energijo v toploto, 
ki se zadržuje v notranjosti. Ta 
pojav je dobrodošel v hladnejših 
delih leta, ko nam zmanjšuje 
potrebo po energiji za ogrevanje, 
ni pa dobrodošel v toplem delu, 
saj porabimo precej več energije 
za hlajenje objekta. 

Zaščita pred soncem deluje kot 
mehanska ovira, od katere se 
sočni žarki odbijejo, vanjo absor-
birajo ali prepustijo skoznjo. V 
poletnih mesecih, ko segrevanje 
prostora ni zaželeno, je ključno, 
da v prostor ne vstopajo direktni 
sončni žarki, ampak le indirek-
tna svetloba, ki se odbija od la-
mel oziroma jo senčilo prepušča. 
Da bi dosegli prijetno tempe-
raturo brez naprav za hlajenje, 
potrebujemo zunanja senčila, ki 
nudijo kakovostno zaščito in so 
enostavna za vzdrževanje. 

Zaščita pred soncem je lahko 
zunanja ali notranja. Bistveno 
bolj učinkovita je zunanja zašči-
ta pred soncem, saj onemogoča 
vstop sončnih žarkov v prostor. 
Namen senčila je zagotoviti viso-
ko stopnjo termičnega ugodja, to 
pa pomeni čim manj segrevanja 
prostorov v poletnih mesecih 

in s tem prihranek pri hlajenju 
prostora ter obratno v zimskih 
mesecih.

zunanja senčila
Z zunanjimi senčili preprečimo 
segrevanje stekel, kar je zlasti 
pomembno na južni in zahodni 
fasadi. Prostori se tako manj 
segrevajo, zato prihranimo pri 
energiji, saj ne potrebujemo 
klimatske naprave ali pa jo 
vključujemo redkeje. 

Ponudba različnih sistemov 
zunanjega senčenja oken je 
pestra, zato se hitro znaj-
demo pred vprašanjem, kaj 
pravzaprav izbrati. Ena izmed 
možnosti so vsem dobro znane 
rolete. Te omogočajo dobro 
toplotno in zvočno izolativnost, 
so dobra zaščita pred vremen-
skimi vplivi, na primer ob toči 
ali hudih nalivih, pa tudi pred 
vlomilci. S spuščenimi roletami 
pozimi prihranimo pri stroških 
za ogrevanje, poleti pa pora-
bimo precej manj energije za 
hlajenje. Rolete se razlikujejo 
po obliki, načinu vgradnje, na-
činu upravljanja in vrsti lamel. 
Najpogosteje so roletne lamele 
izdelane iz lesa, aluminija, 
jekla ali umetne mase.

Spuščanje in dvigovanje rolet 
najpogosteje izvajamo s trakom 
ali palico ob strani okenskega 
okvirja. Ker so v sodobni gradnji 

prisotne vedno večja okna 
oz. zasteklitve, se vedno bolj 
uveljavljata motorni pogon in 
daljinsko upravljanje. Če imamo 
vgrajen daljinski upravljalnik, 
je smotrno, da ga kombiniramo 
s svetlobnim tipalom, tako da se 
rolete dvigajo in spuščajo glede 
na količino sončne svetlobe. S 
tem preprečimo dostop sončne 
toplote v prostore tudi v času, ko 
nas ni doma.

Večje steklene površine (pa-
noramske stene) lahko senčimo 
z zunanjimi žaluzijami, pri 
katerih z nagibom lamel urav-
navamo količino svetlobe, ki jo 
bomo spustili v prostor. Takšne 
žaluzije so narejene večinoma 
iz aluminija in dobro prenašajo 
različne vremenske vplive. Žalu-
zije lahko dvigamo in spuščamo 
z vrvico, nagib usmerjamo s 
palico, lahko pa tudi z elektro-
motorjem in daljinskim upra-
vljalnikom, ročnim stikalom ali 
centralnim vodenjem.

Za senčenje oken je primer-
na rešitev tudi tenda, s katero 
sicer pogosteje senčimo večje 
površine, kot so balkoni in 
terase. Osnova je aluminijasto 
ogrodje, na katero je napeto 
impregnirano, PVC- ali screen 
platno. Upravljamo jih lahko 
ročno, s pogonsko palico ali 
elektromotorjem.

Ne glede na to, za katero obli-
ko senčenja se odločimo, mora-
mo vedeti, da je zelo pomembna 
izbira kakovostnega materiala 
in pogonskega mehanizma. 
Senčila so vedno bolj tehnološko 
izpopolnjena, avtomatizirana in 
pametna.

notranja senčila
Ponudba notranjih senčil je 
pestra, od notranjih žaluzij, rolo-
jev, panelnih zaves do lamelnih 

in plise senčil. Izbor je odvisen 
od različnih dejavnikov, od 
tega, kaj bi radi dosegli, ali gre 
zgolj za dekoracijo ali potrebu-
jemo senčilo za senčenje čez 
dan. Navadno se v dnevni sobi 
odločimo za drugačna senčila 
kot v spalnici. V dnevni sobi 
potrebujemo bolj prosojna in 
polprosojna, v spalnici pa iz 
tkanin, ki nam bodo prostor 
čimbolj zatemnile. Pri steklenih 
površinah z večjimi širinami 
se pogosteje uporabljajo prosto 
viseči roloji in panelne zavese. 

Pri izbiri senčila je pomemben 
tudi način pritrditve, ki je lahko 
stropni ali stenski ter način 
upravljanja. Način upravljanja je 
lahko na potezno vrvico, krožno 
verižico, ročko ali pa z elektro-
motorjem. Na izbiro vrste senčila 
pa vplivata tudi oblika oken in 
njihova lega.

Notranja senčila so največ-
krat izdelana iz poliestrov, ki so 
obdelani tako (antistatični), da 
naj bi se nanje čim manj nabiral 
prah, poleg tega so lahko pralna 
ali pa jih le brišemo z mokro 
krpo. Na voljo so tudi izdelki 
iz naravnih tkanin, na primer 
iz jute in volne, ki so prav tako 
primerno obdelani.

Notranja senčila premikamo 
ročno ali na motorni pogon, 
ki pride v poštev pri večjih 
dimenzijah ali kjer je senčilo 
nameščeno tako visoko, da je 
ročno upravljanje onemogo-
čeno. Plise senčila običajno 
upravljamo z ročko in vrvico, 
kjer je dostop omejen, pa lahko 
vgradimo motorni pogon. Po-
dobno je pri rolojih, pri katerih 
prevladuje upravljanje s krožno 
verižico. Lamelne in panelne 
zavese navadno premikamo le 
na poteg z vrvico.
Primož Krapež, ENSVET 

senčila, da nam v prostorih
ne bo prevroče

Objekti z velikimi steklenimi 
površinami so ena od značilnosti 
moderne arhitekture. Steklene 
površine omogočajo večje 
koriščenje dnevne svetlobe in se 
naravno in harmonično zlivajo 
z okolico. Steklene fasade na 
objektih so privlačne za oko, a 
imajo nekaj pomanjkljivosti, 
saj se zaradi sončne energije in 
sončnega sevanja pojavljajo težave 
v notranjosti objekta. 
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Tople barve, kot so rdeča, 
oranžna in rumena, dajo ži-
vahnost, a preveč rdeče lahko 
deluje tudi agresivno. Zato k 
tem barvam dodajmo veliko 
strukturnih listnatih rastlin, ki 
omilijo živahnost, a istočasno 
poudarijo barvitost. 
Hladne barve, kot sta vijoliča-
sta in modra, delujejo umirje-
no, dodatno svežino jim doda 
bela barva, nekaj več življenja 
pa rumene cvetlice. Rožnata 
deluje nežno, zasanjano, a 
tudi k njej se odlično podajo 
rastline z listi v svetlo zelenih 
odtenkih, kot sta pijavčnica 
ali sladki krompir v čokoladni 
barvi. Za stilsko usklajenost je 
dobro, da je vsaj ena rastlina v 
barvi fasade ali ograje.  

naj bo bujno in cvetoče
V posodo brez rezerve vode 
obvezno naredimo drenažni 
sloj iz sipkega materiala, kot 
so drobni kamenčki, sekanci, 
glinopor, vulkanski  drobir ipd. 
Povrh tega položimo vrtni filc, 
šele nato izberemo kvaliteten 
substrat. Nikar ga ne uporabi-
mo večkrat, saj bomo zaradi 
varčevanja dobili le skromno 
cvetenje in ustvarili pravi raj za 
škodljivce in bolezni. Ideal-
ne pogoje za rast in cvetenje 
balkonskih rastlin dobimo z 

uporabo pet-komponentne 
zemlje Plantella Balkonia z iz-
boljšano sestavo iz najkakovo-
stnejših huminskih šot, guana, 
obogateno z bio rastlinskimi 
vlakni za zadrževanje vlage 
in dolgo delujočimi gnojili ter 
aktivatorji cvetenja. Prvi mesec 
po sajenju gnojenje ni potreb-
no, potem pa redno izmenično 
dognojujemo s tekočimi gnojili 
Plantella List in Plantella Cvet, 
ki sta obogateni z vitamini, al-
gami in hranili za lepe liste ter 
dolgotrajno in bujno cvetenje. 

katere rastline izbrati
Vodilna rastlina naj bo pre-
izkušena in trpežna. Poleg 
tradicionalnih pelargonij, tako 
visečih kot pokončnih ali diše-
čih, so za sončno lego hvaležne 
bolivijske begonije in izveden-
ke z zvončastimi cvetovi v raz-
ličnih barvnih niansah.  Dodaj-
mo dišavnice, kot so: timijan, 
sivka, žajbelj, viseči rožmarin, 
bazilika, neprava vanilija, ali 
listnate rastline, kot so: afriški 
smilj, grenkuljica, hojhera, 
dihondra ipd.  Zapolnimo še z 
drobno cvetočimi rastline,  kot 
so: mleček, bidens, verbe-
na, lantana, skevola.  Višino 
na sončni legi bodo odlično 
poudarile cvetoče trave gavre, 
perjanke, salvije ipd. Na senčni 

legi so največkrat  vodilne 
fuksije ali gomoljne begonije. 
K njim dodamo tradicionalne 
tradeskancije, koprive, sladki 
krompir, deteljice, pijavčnice.

sledimo trendu
V trendu so zasaditve z di-
šavnicami in zelenjavo, ki jih 
lahko kombiniramo skupaj 
s cvetlicami in listnatimi 
rastlinami. Na balkonih in te-
rasah odlično uspevajo skoraj 
vse vrste zelenjave. Najbolj 
atraktivne so plodovke, kot so: 
paradižniki, jajčevci, paprike, 
buče, kumare. Izberimo sorte, 
ki imajo manjše plodove. Zra-
ven posadimo ugodne sosede. 
Tako k paradižniku lahko 
sadimo: baziliko, kapucinke, 
rožmarin, žajbelj, timijan, 
ognjič ipd. V koritih ali obe-

šankah se odlično obnesejo 
viseče jagode. Izberemo sorte 
z barvami cvetov v beli, roza in 
rdeči barvi. Zraven dodajmo še 
česen ali drobnjak. Najboljše, 
da posadimo pisano korito ali 
večji lonec z izbranimi dišavni-
cami, ki jih najpogosteje upo-
rabljamo v kulinariki: peteršilj, 
drobnjak ali listnati česen, 
rožmarin, origano, timijan.
Ker bomo te rastline uživali 
in jih želimo pridelati ekolo-
ško, uporabimo organska Bio 
Plantella univerzalno zemljo 
za rože in vrt v kocki, rastline 
pa hranimo z gnojilom Bio 
Plantella Vrt iz morskih alg.
Strokovnjaki agronomi
Kluba Gaia 

Namen cvetja na balkonih in 
terasah je polepšati objekt in 
poudariti arhitekturo. Zato ni 
vseeno, katere rastline izberemo in 
kako jih kombiniramo. Zadnja leta 
trendi narekujejo sajenje rastlin, 
ki so enostavne za vzdrževanje 
in imajo poleg okrasne še druge 
komponente: vonj, užitnost  ali 
korist za kombinacijo. Poleg vedno 
novih rastlin so v uporabi  tudi 
tradicionalne. 

barvno skladna 
balkonska zasaditev
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• pooblaščeni prodajalec in serviser vozil 
   renault in dacia

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

ino, gorenc in tajfun
• prodaja rabljenih vozil

• trgovina nadomestnih delov in dodatne opreme
• tehnični pregledi, homologacije, cestnine 

• 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

trgovina
nadomestnih delov
za traktorje in kmetijsko mehanizacijo

novo

 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

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

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

FAŠ

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

Smreka

CENA Z DOSTAVO:

CENA V SKLADIŠČU:

VR
EČ

A3,22€ 1P

209,30€
PALETA 975 kg

214,65€
1000 kg

VR
EČ

A3,37€ 1P

219,05€
PALETA 975 kg

224,64€
1000 kg

VR
EČ

A3,30€

2-
5P

214,50€
PALETA 975 kg

219,98€
1000 kg

VR
EČ

A3,22€

>6
P

209,30€
PALETA 975 kg

214,65€
1000 kg

ARBOREKO

CENA Z DOSTAVO:

CENA V SKLADIŠČU:

VR
EČ

A3,39€ 1P
220,35€

PALETA 975 kg

225,98€
1000 kg

VR
EČ

A3,54€ 1P
230,10€

PALETA 975 kg

235,98€
1000 kg

VR
EČ

A3,47€

2-
5P

225,55€
PALETA 975 kg

231,31€
1000 kg

VR
EČ

A3,39€

>6
P

220,35€
PALETA 975 kg

225,98€
1000 kg

SESTAVA:
Smreka: 100%
Kur. vr.: od 16,3 do 19 MJ/kg
Pepel: do 1,2%

SmrekaA2A2

PONUDBA VELJA DO 30.6.2018
0808240
Brezplačni telefon:

Untitled-1   1 11/05/2018   10:54
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 031 220 221
 info@eurobusprevozi.si
 www.eurobusprevozi.si

Andrej Roškar s.p.
Slavšina 56
2255 Vitomarci

Eurobus
P R E V O Z I

potujte varno, udobno in cenovno ugodno.

popeljemo vas kamorkoli & kadarkoli.

• avtobusni in kombi prevozi:
Turistični in linijski prevozi.

• šolski prevozi: 
Posebni linijski in občasni prevozi šolskih otrok.

•  prevozi na letališča/pristanišča: 
Ugodni skupinski in zasebni prevozi.

•  prevozi po meri: 
Zasebni prevozi na zabave, športne prireditve, sejme, konference, 

poslovna srečanja, poroke, hotele ...

• posebni izleti:
Kopalni in nakupovalni izleti.

ugodno vam pomagamo na poti do vaših 
počitniških destinacij.

 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

Učilnica Ormož
Hardek 5a
2270 Ormož
(Gimnazija Ormož)

 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

Vročini ne moreš pobegniti.
Lahko pa se nanjo pripraviš.

Pregled in dezinfekcija 
klimatske naprave.
 že od 

29 € z DDV

RENAULT STORITEV. 
Vozite dalje. Uživajte dalje.
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 filtra, 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.
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Le okrog 5 % svetovnih 
vinogradniških predelov ima 
namreč tako ugodne ekološke 
pogoje za gojitev vinske trte. 
Potepanje peš ali s kolesom 
po haloških gričih sodi med 
posebna doživetja, saj lahko 
popotnik le redko kje izbira 
med tako številnimi potmi. Te 
so tod res simpatično spe-
ljane med griči in dolinami 
ter postrežejo s čudovitimi 
panoramskimi pogledi na 
preplet vinogradov, starih 
sadovnjakov in gozdov. Na 
svojih položnih vrhovih 
Haloze ponosno polagajo na 
ogled mnoge zgodovinske in  
kulturne znamenitosti (cer-
kvice, kapelice …), pohodnika 
pa v svoje kleti vabijo tudi 
vinotoči in turistične kmetije 
s kvalitetno ponudbo odlič-
nega domačega vina in jedi. 
Nadvse zanimiva je krožna 
pohodniška pot od Dežnega 
pri Podlehniku preko Gorce 
na Rodni vrh ter naselja Ja-
blovec nazaj v Dežno pri Pod-
lehniku. Pot je zelo atraktivna 
v vseh letnih časih, posebej 
pa v jesenskih mesecih, ko je 
v vinogradih polno vrveža ob 
trgatvah. Do podlehniškega 
ribnika, kjer je tudi gostišče s 
parkiriščem, zavijemo desno 
z novo zgrajene avtoceste na 
lokalno cesto Ptuj–Gruškovje, 
odcep do ribnika pa je lepo 
označen s tablo. Od ribni-
ka nas pot vodi po rahlem 
klancu proti cerkvi sv. Trojice 
iz 17. stol. Cerkev je mogočna 
baročna stavba z baročnim 
oltarjem sv. Trojice in stran-
skima oltarjema sv. Ane in sv. 
Florijana in drugimi znameni-
tostmi, kot denimo Skrivnosti 

rožnega venca, poslikave na 
stropu in križev pot. Zgradili 
so jo dominikanci, sedanjo 
podobo pa je dobila v 18. 
stol., ko so poleg cerkve 
postavili še samostan. V istem 
obdobju je bilo zgrajeno tudi 
župnišče, ki so ga kasneje z 
obokanim hodnikom pove-
zali s cerkvijo. Dominikanci 
so tukaj maševali na dan sv. 
Trojice, na Anino, Florijanovo 
in ob rožnovenskih praznikih. 
Ko pridemo na vrh, pri nekdaj 
zelo obiskanem gostišču 
Gorca, pot nadaljujemo desno 
po asfaltni cesti s slikovitim 
pogledom na Podlehnik, bli-
žnje vinograde in gozdove na 
Gorci vse do Boča in naprej. 
Po nekaj kilometrih hoje po 
vijugasti in romantični cesti, 
kjer vsak ovinek prinese nekaj 
novega, se nam na enem od 
gričev prikaže etnološki mu-
zej z zanimivo zbirko starega 
haloškega kmečkega in vino-
gradniškega orodja. Leta 2009 
ga je postavilo Turistično 
društvo Podlehnik, projekt pa 
je sofinancirala tudi Evropska 
unija v okviru projekta LAS 
Haloze. V muzej so premestili 
več kot 30 haloških ekspo-
natov, ki jih želijo iztrgati 
pozabi in propadanju, saj so 
bili izpostavljeni vremenskim 
neprilikam. Pogled z vrha ob 
muzeju sega na vse strani 
vse do Ptuja in naprej po 
Slovenskih goricah na severu, 
na južni strani do Boča ter 
vzhodu vse do sv. Avguština 
in Hrvaško. Na zahodu se 
pohodniku razprostira čudo-
viti pogled na lepo urejene 
vinograde in bogate bukove 
gozdove. V nadaljevanju nas 

zanimiv smerokaz napoti na 
Rodni vrh do cerkve sv. Duha. 
Ta pot še nekaj časa vodi po 
asfaltirani cesti, na kar se na-
daljuje z makadamsko cesto. 
Ta se pri oznaki za Haloško 
planinsko pot odcepi levo 
skozi gozd po neoznačeni poti 
do omenjene cerkve. Zuna-
njost preproste, 13 m dolge 
cerkvice, priča o njenem got-
skem poreklu in s tem o njeni 
veliki starosti. Čeprav se leta 
1668 omenja kot podružnica 
Sv. Vida, predvidevajo, da je 
še starejša. O tem priča doku-
ment iz leta 1652, v katerem 
tamkajšnji cerkveni ključar 
prosi deželno vlado v Gradcu 
za podporo pri nabavi novega 
zvona proti hudemu vreme-
nu. Na binkoštno nedeljo je v 
tej cerkvici veliko žegnanje, 
na katerega pridejo ljudje iz 
širšega okoliša. Domačini po 
maši navadno pripravijo sre-
čelov in skupno praznovanje 
ob dobri kapljici, domačem 
kruhu, haloški bunki in pre-
pevanju veselih pesmi, ki se 
zavleče pozno v popoldan. Pri 
križišču nekaj metrov naprej 

od cerkve zopet zavijemo levo 
na asfaltno cesto in nada-
ljujemo po Rodnem vrhu, ki 
je za razliko od Gorce precej 
kmetijski in gozdnat, a kljub 
temu zelo zanimiv. Popotnika 
namreč ves čas spremlja pti-
čje prepevanje, v pozdrav pa 
nemalokrat pred pohodnika 
skoči tudi kakšna plaha srna 
ali srnjak. Po nekaj minutah 
pohodnika pot popelje mimo 
stare šole in do naslednjega 
križišča z makadamsko cesto. 
Asfaltna cesta vodi desno 
do naselja Zakl, levo pa se 
odcepi makadamska pot, ki 
vodi mimo starejše haloške 
hiše s kapelico in ob gozdu 
skozi naselje Jablovec. Ta 
nas v nadaljevanju pripelje 
nazaj do ribnika oz. naselja 
Dežno pri Podlehniku. Pot ni 
označena, a je lepo široka in v 
večji meri vodi v senci košatih 
bukev. Dolga je približno 10,5 
km in jo z rahlo hojo po ne-
zahtevnem terenu prehodimo 
v dobrih 3 urah.
Spletni portal Discover Ptuj  

Ptuj je s svojo okolico eden 
najlepših vinorodnih predelov 
Slovenije, med katerimi Haloze s 
svojim skoraj idealnim razmerjem 
med toplotno in svetlobno klimo, 
vlažnostjo zraka ter sestavo tal 
mnogi uvrščajo v sam svetovni vrh. 

pot po halozah blizu ptuja: 
dežno–rodni vrh–dežno
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TEŽAVE 
z odplačevanjem 
kredita

informacije, ki jim lahko zaupate 

www.zps.si

Ste preobremenjeni s krediti 
in drugimi dolgovi, ne veste, 
kako boste kredit odplačali, 
zaradi dolgov ne najdete 
sredstev za sprotno življenje 
in ste v nenehnem stresu? 
Ste morda porok ali imate v 
družini osebo, ki ima težave s 
kreditom ali drugimi dolgovi?  
Na ZPS opozarjamo, da je ne 
glede na vzroke, zaradi kate-
rih se je posameznik znašel v 
finančnih težavah, pomemb-
no, da si pred njimi ne zatiska 
oči, ampak poišče pomoč in 
naredi reševalni načrt. 

Kredit in drugi dolgovi pri-
našajo tveganja za posame-
znika in njegovo družinsko 
okolje, zato je pomembno, da 
potrošnik, preden se odloči 
za zadolžitev pri banki ali 
nebančnem dajalcu kredi-
tov, dobro prouči morebitne 
nevarnosti ter premisli, ali je 
načrtovani nakup res (nujno) 
potreben. Le dobro informi-
ran potrošnik lahko sprejme 
pravo odločitev in zaščiti 
svoj interes. 

če ste se znašli v primežu 
zadolženosti, ukrepajte:

1. Naredite seznam svojih 
dolgov in jih razporedite 
po pomembnosti. 
Najpomembnejši so: sta-
novanjski kredit, saj lahko 
izgubite svoj dom, računi 
za tekoče stroške, da vam 
ne odklopijo vode, elektrike 
ali ogrevanja, in dolgovi, za 
katere so že izdani predlogi 
za izvršbo oziroma izda-
ni sklepi za izvršbo. Vse 
preostale dolgove pri potro-
šniških kreditih, plačilnih 
karticah, limitih ter more-
bitne dolgove, ki jih imate 

zunaj bančnega sektorja 
(nebančni dajalci kreditov, 
črni trg) razvrstite glede na 
višino obrestne mere. Tisti, 
ki imajo višjo obrestno mero, 
so dražji in jih je smiselno 
poravnati prej.

2. Preglejte vaše finančno 
stanje. 
To pomeni, da upoštevate 
vse prihodke, ki jih imate vi 
in člani vaše družine, a tudi 
premoženje. Enako bodo 
namreč naredili vaši upniki 
– upoštevali bodo ne le vas, 
temveč tudi vaše bližnje. 
Pomembno se je zavedati, 
da je prodaja premoženja za 
poplačilo dolgov veliko ugo-
dnejša, če jo izvedete sami. 
Kadar je prodaja neizogibna, 
prevzemite odgovornost ne 
glede na to, kako težko vam 
je prodati avto ali stanova-
nje. Naredite pregled vseh 
stroškov, ki jih imate na 
mesečni in letni ravni.

3. Glede na svoje finančno 
stanje, ki ga sedaj dobro 
poznate, izdelajte časovni 
načrt za odplačilo dolgov. 
Izračunajte, koliko lahko 
odplačate mesečno in v 
kolikšnem času bi s takim 
tempom dolg poplačali v 
celoti. Bodite realni: ne 
pričakujte od sebe preveč, a 
tudi ne premalo. Pripravite 
gospodinjski proračun za 
naslednje leto in ga mesečno 
posodabljajte. Spremljajte 
svoje prihodke in izdatke, 
po odplačilu dolgov začnite 
varčevati.

4. Morda boste ugotovili, 
da odplačevanje kredita na 

dosedanji način za vas ni 
izvedljivo. 
Upnikom lahko predlagate 
eno naslednjih možnosti: 
reprogram kredita, moratorij 
ali konsolidacijo.
Pozor: Za odplačilo dolgov 
ne najemajte novih kreditov 
ali limitov.

5. Čim prej vzpostavite stik 
z upniki. 
Morda je upnik že poskušal 
navezati stik z vami, a ste 
se temu izognili. Nikakor 
ne odlašajte več in začnite z 
njim komunicirati.

Na ZPS smo v okviru izva-
janja javne službe obvešča-
nja in izobraževanja potro-
šnikov pripravili brošuro 

Težave z odplačevanjem 
kredita, ki je namenjena 
vsem tistim, ki so prezadol-
ženi oz. poznajo koga, ki je v 
takšni situaciji. 
Brošuro Težave z odplače-
vanjem kredita poiščite na 
www.vemveč.si.  
Zveza potrošnikov Slovenije 
www.zps.si 

Če se znajdete v situaciji, ko kreditnih 
ali lizing obrokov ne morete več 
odplačevati, takoj poiščite pomoč 
in naredite načrt, kako stopiti iz 
začaranega kroga. Dolgovi ne bodo 
izginili sami od sebe.

težave z odplačevanjem kredita? 
poiščite pomoč! 
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načini plačila:
• takoj
• vnaprej
• max. v 2 dneh

ponudba:
• neomejene količine pitancev 

(telice 200–300 kg) za dopitanje
• prodaja pitancev

spodnje podravje:
do konca junija 2018 plačamo + 5 centov na dnevno 

odkupno ceno za kilogram mesa.

Kogler Franz A. d.o.o.
Parmova ulica 53
1000 Ljubljana
PE Zbirni center Pleterje
Pleterje 50
2324 Lovrenc na Dravskem polju

 02 790 15 60
 031 733 637
 0043 664 46 46 280
 office@kogler-vieh.at

Imamo 40 let izkušenj odkupa živine in smo  eden 
največjih izvoznikov živine v Sloveniji.

odkup živine je stvar zaupanja.
Odkupujemo: krave, debele krave, telice,

bike, doplačilo za EKO.

skokovito v prednosti!


