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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 8. 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

 041 331 962
 info@rc-modeli.net
 www.rc-modeli.net

Danijel Leber s.p.
Minoritski trg 3
2250 Ptuj

prodaja in servis 
radijsko vodenih modelov:

• rc avtomobili
• rc quadrokopterji
• rc helikopterji
• rc gradbeni stroji
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Na ogled so mnoge zgodovinske 
in kulturne znamenitosti (cerkvi-
ce, kapelice …), pohodnika pa 
v svoje kleti vabijo tudi vinotoči 
in kmetije s kvalitetno turistično 
ponudbo. Nadvse zanimiva je 
krožna pohodniška pot od Nara-
plja do cerkve Sv. Bolfenka (Je-
lovice) in nazaj do Naraplja. Do 
Naraplja se lahko pripeljemo z 
avtomobilom preko Ptujske Gore 
in nato v Majšperku zavijemo na 
odcep v desno proti Žetalam, kjer 
se kaj hitro znajdemo na cesti, 
ki vodi med strmimi haloškimi 
griči in sredi njihovih ozkih grap. 
Naraplje so razloženo naselje 
na pobočjih nad dolino potoka 
Jesenice v Občini Majšperk. 
Gručasto jedro naselja je v dolini, 
na pobočjih je nekaj vinogradov, 
ki v višjih legah preidejo v gozd. 
Avto lahko pustimo na parkirišču 
pri stari osnovni šoli, ki je bila 
ustanovljena že leta 1897. Pot do 
cerkve sv. Bolfenka oz. Jelovice 
lahko nadaljujemo po dveh 
poteh, ki nista zahtevni. Prva pot 
vodi bolj po stranpoteh in med 
vinogradi, druga pa po haloških 
ozkih cestah. Čeprav sta poti bolj 
slabo označeni, pa se ni bati, da 
bi se izgubili. Sicer se iz razlo-
ženih Narapelj na Jelovice in do 
cerkvice sv. Bolfenka lahko pov-
zpnemo tudi po dveh označenih 
poteh: po evropski pešpoti E7, ki 
pride semkaj s Ptujske Gore, in 
po Haloški planinski poti, ki se 
v dolino potoka Jesenice spusti z 
Janškega vrha, a sta prvi dve bolj 
zanimivi. Ob cerkvici vodi tudi 

znana in nadvse zanimiva Vinska 
turistična cesta VTC 11, ki se 
nahaja na območju Majšper-
ka, Podlehnika, Cirkulan in se 
razprostira vse do Zavrča. Ob tem 
je vredno omeniti tudi zanimivo 
Marijino romarsko pot (Varianta 1 
– etapa 5: Ptujska Gora–Jelovice–
Bukovje–Donačka gora). Tokrat 
bomo opisali drugo krožno pot 
po ozkih haloških cestah, ki se 
začne pred staro osnovno šolo v 
Narapljah. Pred njo je dovolj veli-
ko parkirišče, zraven pa še lesena 
klopca v senci starega drevesa 
z bogato krošnjo. Pot začnemo 
po lokalni asfaltirani cesti proti 
jugu v smeri Planjsko–Sitež. Za 
kakšne 3 km v kraju Sitež nas ta-
bla usmeri na desno po stranski 
makadamski cesti, ki nas dokaj 
strmo privede do slemena Jelovic. 
Kakšna 2 km lahkotno sledimo 
omenjeni poti mimo nekaj starih 
haloških hiš do večjega križišča s 
spomenikom iz 2. svetovne vojne. 
Ves čas nas spremljajo čudoviti 
razgledi na bližnjo Donačko goro 
in nekaj bolj oddaljeni Boč ter 
na drugi strani na Janški vrh. Na 
omenjenem križišču zavijemo po 
makadamski cesti na desno proti 
cerkvi sv. Bolfenka, ki jo večina 
poti lahko tudi vidno spremlja-
mo. Do naslednjega križišča, ki 
desno vodi do cerkvice, pridemo 
po kakšnih 700 m lahkotne hoje 
po slemenu. Če na omenjenem 
križišču zavijemo na levo, pri-
demo na Jelovice do izletniško-
-turistične kmetije Lončarič, ki 
ponuja okrepčilo za mimoidoče 

pohodnike in zaključene družbe. 
Pri Lončaričevih lahko dvignemo 
tudi ključ od nadvse zanimive 
cerkvice sv. Bolfenka, ki leži 
na najvišjem delu Jelovic (537 
m.n.v.). Razloženo naselje okrog 
cerkve se je nekoč imenovalo 
Sv. Bolfenk, vendar je kmalu 
po drugi svetovni vojni izgubilo 
svetniško ime in postalo Jelovice. 
V minulih desetletjih so Haloze 
doživele velik osip prebivalstva 
in taka usoda je doletela tudi 
Jelovice. V Krajevnem leksikonu 
Slovenije piše, da je imela vas 
leta 1991 kar trikrat manj prebi-
valcev kot leta 1961. Za cerkvico, 
ki je podružnična cerkev sv. Mi-
klavža v Majšperku, se v pisnih 
virih pojavljajo različne letnice 
nastanka same cerkve. Nekateri 
menijo, da je cerkev nastala že 
v 14. stoletju, drugod pa lahko 
zasledimo letnico nastanka 1649. 
Sv. Bolfenk, po katerem cerkev 
nosi ime, goduje 31. oktobra in 
ga navadno upodabljajo s sekiro 
v roki. Stara legenda govori, da 
je sv. Bolfenk kraj, kjer bi stala 
cerkev, določil ravno z metom 
sekire, vendar zgodovinski viri 
tega za cerkev na Jelovicah ne 
navajajo. Cerkev je bogata s 
freskami, ki prikazujejo apostole 
(ohranjenih je devet) in pohod 
svetih Treh kraljev v Betlehem, 
v prezbiteriju pa so naslikani 
neznani škofje. Cerkev naj bi bila 
delo preprostega zidarja, saj le-ta 
ni pravilne pravokotne oblike in 
enako dolgih sten. Notranjost 
cerkvice je zelo slikovita, freske 
pa so bile povsem obnovljene v 

letih 1997/1998. Takrat so med 
restavratorskimi deli naleteli tudi 
na prekrasen poslikani leseni 
strop, ki so ga prav tako obnovili 
in restavrirali. Maše v cerkvici se 
odvijajo ob nedeljah (ob 14. uri) 
in večjih verskih praznikih ter na 
željo faranov. V nadaljevanju nas 
pot vodi mimo že omenjene izle-
tniško turistične kmetije po asfal-
tirani cesti, ki nas počasi začne 
spuščati v dolino. Za kakšnih 400 
m na levi strani srečamo zapu-
ščeno kapelico, v nadaljevanju 
pa se cesta potegne mimo nekaj 
stanovanjskih hiš in vikendov ter 
pašnikov in vinogradov. Pone-
kod nas radovedno pospremijo 
tudi domače ovce in koze, ki se 
pasejo na pašnikih s svežo travo. 
Na poti nas večinoma spremljajo 
mogočna drevesa s svojimi gosti-
mi krošnjami in hoja po njihovi 
senci je prav prijetna. Do lokalne 
ceste Majšperk–Žetale pridemo 
za kakšnih 4 km lagodne hoje, 
kjer prečkamo potok in na glavni 
cesti zavijemo na desno. Po 
dobrem kilometru hoje po lokalni 
cesti pridemo do pričetka naše 
krožne pohodniške poti oz. do 
parkirišča pred staro osnovno 
šolo Naraplje. Pot z višinsko 
razliko 370 m in približno 11 km 
hoje je lagodna in s prekrasnimi 
pogledi po gozdnatih Halozah 
in bližnjih vrhovih. V jesenskem 
času gozdovi na poti ponujajo 
dobro rekreacijo pri nabiranju 
kostanjev, ki jih je kar precej, ob 
sezoni pa tudi nabiranje gob.
Spletni portal Discover Ptuj  

Ko se pohodnik sprehaja po 
Halozah, hribovju južno od Ptuja, 
ga preseneti prijeten svet močno 
razgibanih, nizkih terciarnih goric 
z vrsto lepot in doživetij. Med prav 
posebna doživetja zagotovo sodi 
pohodništvo, saj lahko pohodnik le 
redko kje izbira med tako številnimi 
potmi, ki postrežejo s čudovito 
panoramo, vzponi in spusti. 

pot po halozah: 
naraplje–sv. bolfenk–naraplje
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Pešci spadajo med ranljivejše 
udeležence v cestnem prome-
tu, zato je njihova varnost ena 
izmed prioritet nacionalnega 
programa in preventivnih ter 
vzgojnih aktivnosti Agenci-
je za varnost prometa, ki je 
nosilka nacionalne preven-
tivne akcije za večjo varnost 
pešcev. V obdobju med 1. in 
14. oktobrom bo agencija pod 
sloganom Bodi viden, bodi 
previden posebno pozornost 
posvetila večji osveščenosti 
pešcev, še posebej starejših in 
otrok – šolarjev, in voznikov 
glede pravilnega ravnanja v 
cestnem prometu.  

delež smrtnih žrtev med 
pešci se je zmanjšal za 55 %
V letu 2017 je na slovenskih 
cestah umrlo najmanj ude-
ležencev cestnega prometa v 
zadnjih 60-ih letih. Tudi delež 
smrtnih žrtev med pešci se 
je v lanskem letu glede na 
leto poprej zmanjšal za 55 %. 
Leta 2016 je bilo med pešci 22 
smrtnih žrtev, v lanskem letu 
10, od tega štiri na regionalnih 
cestah, tri na avtocestah in tri 
v naselju. Med glavnimi vzroki 
prometnih nesreč s smrtnim 
izidom za pešce so bili neupo-
števanje in odvzem prednosti, 
neprilagojena oz. prehitra 
vožnja voznikov ter pogosto 
tudi nepravilnosti pešca. 

starejši pešci še posebej 
ogroženi
Delež starejših v Sloveniji 
se povečuje, v 2010 so sta-
rejši predstavljali 16,5 %, na 
začetku leta 2017 pa že 19,1 % 
prebivalstva Slovenije. Lani 
so med žrtvami prometnih 
nesreč med pešci nadpov-
prečno izstopali starejši. Kar 
polovica jih je bila starejših 
od 65 let oziroma kar 90 % jih 
je bilo starejših od 45 let. Pri 
starejših se pojavljajo napake 
zaradi slabših psihofizičnih 
sposobnosti, saj se s starostjo 
postopoma pričnejo pojavlja-
ti spremembe v obnašanju, 
slabšajo se tudi vidne in 
slušne funkcije. Zmanjšane 
fizične sposobnosti (vid, sluh, 
počasnejši reakcijski čas) in 
manjša udeležba v vsakodnev-
nih prometnih situacijah zah-
tevajo še posebno previdnost 
starejših voznikov. Staranje 
prebivalstva bo v prihodnosti 
narekovalo nove in dodatne 
ukrepe ter prilagoditve, vse z 
namenom povečati varno ude-
ležbo starejših v prometu.

pešci, bodite (pre)vidni!
Oktobra lani je Agencija za 
varnost prometa izvedla 
pilotno opazovanje pešcev in 
uporabo odsevnih teles. Na 
različnih lokacijah po Slove-
niji so tri dni v zgodnjih in 
poznih popoldanskih urah 

opazovali pešce – v vzorec je 
bilo zajetih 1.227 pešcev. Po-
datki so pokazali, da je delež 
uporabe različnih odsevni-
kov izredno nizek – le 1,2 % 
pešcev je imelo kresničko 
ali odsevni trak, 4,2 % neko 
drugo odsevno površino, kar 
93 % pešcev pa ni uporabljalo 
nobenega odsevnika. Res pa 
je, da je bila približno polo-
vica pešcev oblečena v svetla 
oblačila, kar tudi pripomore k 
večji vidnosti pešca. Za večjo 
vidnost in varnost pešcev v 
agenciji svetujejo uporabo 
odsevnih teles in svetlejših 
oblačil ter uporabo prometnih 
površin, ki so namenjene hoji. 

vozniki, bodite pozorni na 
pešce v prometu
Vozniki, upoštevajte omejitve 
hitrosti ter na prehodih vedno 
ustavite pešcem oziroma jim z 
jasno kretnjo nakažite varno 
prečkanje ceste. Še posebej 
pozorni bodite na starejše 
udeležence v prometu ter na 
obnašanje otrok in njihovo 
ravnanje v prometu, morebi-
tno igrivost in razposajenost. 
V času trajanja nacionalne 
preventivne akcije bo pote-
kal tudi okrepljen nadzor s 
strani Policije in občinskih 
redarstev, ki bodo spremljali 
pravilno ravnanje tako vozni-
kov kot tudi pešcev v cestnem 
prometu. 

preventiva za večjo 
varnost pešcev v prometu
Sprejet program aktivnosti na-
cionalne akcije, ki opredeljuje 
številne ukrepe pristojnih 
državnih institucij in terenske 
preventivne akcije v lokalnih 
skupnostih ter na več kot 200 
osnovnih šolah, agencija izva-

ja dosledno in aktivno, ob tem 
pa za večjo varnost pešcev 
spodbuja in sofinancira tudi 
projekte nevladnih organizacij 
ter sistemsko usposablja pred-
stavnike pristojnih institucij 
s področja šolskih poti in 
varnosti pešcev.

S preventivno akcijo bo 
Agencija za varnost prometa 
posvetila posebno pozornost 
uporabi odsevnih predmetov, 
saj bodo dnevi krajši, pra-
vilnemu ravnanju v cestnem 
prometu in upoštevanju 
omejitev hitrosti v naseljih ter 
odstopanju prednosti pešcem 
pred označenimi prehodi s 
strani voznikov. 

prometna vzgoja nujno 
potrebna že od malih nog
Otroci so se ta mesec vrnili 
v šolske klopi, vanje pa so 
prvič sedli tudi prvošolčki. 
AVP svetuje, da starši skupaj 
z otrokom prehodijo šolsko 
pot še pred začetkom šolskega 
leta, nato pa otroka vsak dan 
spremljajo na poti do šole 
in nazaj ter ob tem utrjujejo 
znanje o varnem vedenju v 
prometu. Pešačenje otrok 
v šolo ni pomembno le z 
okoljskega in zdravstvenega, 
temveč tudi z vidika vzgoje v 
prometu. Otroci pešci, ki so 
vsakodnevno izpostavljeni 
prometnim situacijam, si tako 
nabirajo pomembne izkušnje 
v prometu, poleg tega bodo 
kasneje kot vozniki do pešcev 
bolj strpni. 

Več informacij najdete na 
spletni strani  www.avp-rs.si.
Kaja Šindič, Javna agencija 
RS za varnost prometa  

Približujejo se jesenski in zimski 
meseci, ko so dnevi krajši, vozne 
razmere pa zahtevnejše. V tem 
času se zgodi največ nesreč pešcev, 
zato je pomembno, da vozniki 
upoštevajo omejitev hitrosti v 
naseljih ter odstopijo prednost 
pešcem pred označenimi prehodi, 
pešci pa poskrbijo za svojo vidnost 
v cestnem prometu z odsevniki ali 
drugimi svetlobnimi telesi.

vedno ustavite 
na prehodu za pešce
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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.

 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

Renault priporoča renault.si

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

Jasen pogled
v vseh trenutkih

RENAULT STORITEV. 
Vozite dalje. Uživajte dalje.

Originalni brisalci
že od

naprej z DDV

 
Cena 19 € z vključenim DDV velja za modele Twingo, Clio in Captur, cena 24 € z DDV velja za modele Megane, Scenic, Kadjar, LCV, cena 29 € z DDV 
pa velja za modele Talisman, Koleos in Espace. Ogljikov dioksid (CO 2) 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 PM 10 2,5

19

 

EUR

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.

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

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

eden izmed vodilnih ponudnikov rešitev za hidravlične sisteme

• hidravlika • pnevmatika
• industrijske cevi

*V prihranek je vključen redni popust višini 1000 €. Ob nakupu vozila in sklenitvi obveznega in osnovnega kasko zavarovanja za prvo leto prek Renault Financiranja prejmete še popust ob menjavi staro za novo v 
višini 600 € ter dodatni popust v višini 1.200 €. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev bona v vrednosti 200 € za nakup dodatne opreme ali 300 € za Pony by Renault. Več informacij o ponudbi, nakupu in 
pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Poraba pri mešanem ciklu 3,9 – 5,8 l/100 km. Emisije CO2 105 – 132 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d – 6b. Emisija NOx: 0,0219 – 0,06 g/km. Emisija trdnih delcev: 
0,00019 – 0,00129 g/km. Število delcev (x1011): 0,01 – 0,99.  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. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.
Renault priporoča renault.si

MEGANE
OMEJENA SERIJA LIMITED

 

 

+ 200 € za nakup 
dodatne opreme***

Prihranek do
2.800 €

 02 754 00 80  
 info@ahterbuc.si
 www.ahterbuc.si

AH Terbuc d.o.o. 
Dornava 116b
2252 Dornava    

• prodaja novih in rabljenih vozil  • kleparsko-ličarske storitve 
• pooblaščeni servis  • nastavitve geometrije podvozja

• 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
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Običajno obiščemo zdravnika, 
ko se počutimo bolne, šibke 
ali ranljive. Bolnik ima bodisi 
zdravstveno težavo, ki jo zaupa 
zdravniku, in od njega seveda 
pričakuje, da jo bo čim prej kar 
najbolje rešil ali pa je trenutno 
še zdrav in pričakuje od zdravni-
ka pomoč pri vzdrževanju tega 
»zdravja« in dobrega počutja, 
tudi s pomočjo diagnostičnih, 
laboratorijskih in ostalih metod. 
Kakorkoli, z leti se postopoma 
vzpostavlja odnos med bolnikom 
in zdravnikom. Če jima to uspe-
va, postane njuna relacija neke 
vrste »partnerski odnos«. 

Za oceno kvalitete vašega 
odnosa s svojim izbranim 
zdravnikom vam predlagam 
nekaj vprašanj. Ali moj zdravnik 
izpolnjuje moja pričakovanja? 
Ali je tudi večina ostalih bolni-
kov zadovoljna z »našim« istim 
izbranim zdravnikom? Ali sem 
zadovoljen z zdravljenjem, ali je 
to uspešno in se počutim bolje? 
Ali me je zdravnik prepričal, da je 
moje zdravljenje »pod kontro-
lo«? Ali me zdravnik vzpodbuja 
in mi daje možnost za dodatna 
vprašanja glede nejasnosti, 
nerazumevanja zdravstvenih 
težav in danih napotkov? Ali me 
zdravnik poskuša razumeti? Mi 
daje občutek, da sem neumen? 
Me obsoja? Ali jaz razumem nje-
ga/njo? Govori v jeziku, ki mi je 

domač? Ali sploh lahko zaupam 
sposobnostim svojega zdravnika? 
Me je prepričal s svojim znanjem 
in poznavanjem problemov? 
Ali vztrajam pri tem zdravniku 
samo zato, ker nimam trenutno 
nobene druge, boljše možnosti za 
medicinsko oskrbo?

Bolnik se mora obenem zave-
dati, da nosi tudi sam velik del 
odgovornosti v svojem odnosu 
do zdravnika, zdravljenja in 
posledično srečnega in zdravega 
življenja.

besedna (verbalna) 
informacija 
Tudi  »vaša preteklost« se nanaša 
tako na odgovore na zastavljeno 
zdravnikovo vprašanje kot tudi 
na tisto, kar poveste brez poseb-
nega zdravnikovega vzpodbu-
janja »med vrsticami«. Neredko 
se zgodi, da prav tista, za vas 
nepomembna malenkost, potrdi 
ali ojača zdravnikovo pravilno 
sklepanje in pomaga pri postavi-
tvi diagnoze. 

nebesedna komunikacija
/obnašanje 
Izraža globlji pomen povedane-
ga, saj nam samo besedni del 
komunikacije ne prikaže celotne 
slike (tako bolnika kot zdravni-
ka). Bodimo pozorni na držo tele-
sa, grimase, geste, živčne kretnje, 
usmerjenost pogleda, položaj 

rok … Nebesedna komunikacija 
lahko podvoji pomen povedanih 
besed in jim še bolj verjamemo, 
lahko pa tudi izniči ali zavrne 
prepričljivost povedanih besed.

razjasnitev pojmov 
Zdravnik lahko spregleda, da 
uporablja preveč znanstveni 
jezik, kratice, tujke …, ki lahko za 
bolnika pomenijo nekaj drugega 
ali pa prav nič. Zatorej naj vas to 
ne vznemirja in odkrito izrazite, 
da pravkar povedanega ne razu-
mete! Nihče si ne bo mislil, da 
ste navaden neumnež; istočasno 
morda tudi zdravnik morda ne 
razume, kaj konkretno ste imeli 
vi v mislih in tako ponovite tudi 
vi svojo razlago.

sporočanje slabe novice
To ni nikoli enostavno, ne za 
zdravnika in ne za tistega, ki mu 
je le ta namenjena. Zdravnik bo 
morda ocenil, na kakšen način bi 
si vi želeli, da vam jo pove. 

Pa vendar – kako lahko bolnik 
SAM prispeva h kvalitetnejše-
mu odnosu med bolnikom in 
zdravnikom?
1. Pripravite se za pregled, saj 
veste, da so dandanes zdravni-
ki v časovni stiski. Poskušajte 
zdravniku povedati čim več v 
čim krajšem času. Razvrstite si 
težave po prednostni, prioritetni 
lestvici, torek kaj vas najbolj teži. 
Poročajte zdravniku o vseh spre-
membah zdravstvenega stanja, 
kaj ga izboljša, kaj poslabša, 
imate že kako obstoječo bolezen, 
oziroma ste se nenadoma znašli 
v kaki novi, neznani situaciji, 
večjem stresu/poroka/nosečnost, 

katera zdravila ste že vzeli, s kom 
ste se že pogovarjali. Pametno je, 
če si doma zapišete vprašanja, 
saj vemo, da veliko bolnikov ob 
stiku z zdravnikom pozabi na 
najnujnejša vprašanja.

2. Malce se izobrazite glede 
svoje bolezni ali težave, preberite 
v revijah, člankih, na internetu. 
Veliko lažje boste zdravniku 
postavili vprašanje in razumeli 
odgovor.

3. Vaše želje so pomembne! 
Imate morda hude, neznosne 
stranske učinke po zdravilih? 
Zakaj bi molčali? Namen zdra-
vljenja je vendar, da se počutite 
čim prej čim bolje in ne drugače! 
Nekatera zdravila povzročajo 
zvečanje telesne teže, nekatera 
zmanjšajo spolno moč. Obvezno 
omenite zdravniku stranske poja-
ve ob zdravljenju in se pogovorite 
o morebitni zamenjavi.

4. Povratna informacija s stra-
ni bolnika lahko zdravniku zelo 
koristi! Zdravnik ne more »brati 
vaših misli«! Ne more vedeti, če 
vam npr. zdravilo ne pomaga, 
če mu tega  ne poveste; enako je 
s stranskimi učinki. Za zdrav-
nika je ključnega pomena vaša 
odkritosrčna, ne zlonamerna, pa 
vendar kritična razlaga.

Če se bosta tako bolnik kot 
zdravnik trudila, da se bosta 
čim boljše (spo)razumela, bosta 
kvaliteta zdravstvenih storitev in 
vsesplošna zdravstvena blaginja 
hodili z roko v roki. Tega si pa 
vsi že dolgo zelo želimo, mar ne? 
Dobre komunikacije se lahko vsi 
naučimo, zatorej pohitite!
Mojca Miholič, dr.med., 
specialistka druž.med. 

Ena od veščin, ki je ključnega pomena 
v odnosu do drugih ljudi in okolice, 
je vsekakor sposobnost dobre 
komunikacije. Že iz vsakdanjega 
življenja ugotavljamo, da ima znanje/
vedenje bore malo odlik, če ga ne 
znamo pravilno razložiti in podati 
tudi ostalim ljudem. Nenazadnje 
je ključna in torej zelo pomembna 
tudi v odnosu med zdravnikom in 
bolnikom, saj je to, kar poveš in kar 
zamolčiš, ENAKO pomembno!    

o odnosu med zdravnikom 
in bolnikom  
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Trajna vnetja in celo krvavitve 
imajo lahko slabe učinke na ce-
lotno telo. Zdrava dlesen je bledo 
rožnate barve in čvrsta na dotik.
Bolezni zob in obzobnih tkiv 
so karies ali zobna gniloba, 
gingivitis ali vnetje dlesni, ter 
parodontitis ali vnetje dlesni, ki 
se mu pridružuje propad ostalih 
zobnih tkiv.

karies
Karies ali zobna gniloba je 
patološko dogajanje, ki napre-
duje in se hitro širi v globino. Na 
površini zoba se nabira zobni 
plak. Bakterije v plaku so zaradi 
sladkorja v hrani aktivne. Naj-

pogosteje prvo opozorilo zobne 
gnilobe je kratkotrajna bolečina 
na sladko, kislo, hladno in vročo 
hrano oz. pijačo. Dolgotrajnejša 
bolečina pogosto pomeni, da je 
zobna gniloba že napredovala in 
povzročila vnetje zobnega živca 
(odmrtje zobnega živca, granu-
lom, gnojna oteklina, oteklina na 
obrazu, zadah in razpad zoba). 

gingivitis
Pri gingivitisu  so dlesni otekle, 
spremenjene barve (vijolično-
-rdečkaste) in zlahka krvavijo. 
Lahko se pojavi okoli vseh zob ali 
pa samo na določenem mestu. 
K nastanku in razvoju ginivitisa 

lahko pripomorejo tudi nekate-
re splošne bolezni (sladkorna 
bolezen,…), hormonske spre-
membe in nekatera zdravila.  Če 
se gingivitis ne zdravi preide v 
paradontitis.

paradontisis
Paradontitis je vnetje dlesni in 
ostalih obzobnih tkiv. Nevaren 
je zlasti zato, ker bakterije, ki ga 
povzročajo, ogrožajo tudi druge 
pomembne organe (srce, možga-
ne ...), saj se s krvjo razširijo po 
telesu. V telesu povzroča pred-
vsem vnetne spremembe. Okužba 
z bakterijami iz ustne votline 
lahko botruje tudi k zapletom v 
nosečnosti.  Prvi znaki paradonti-
tisa so otekle, pordele, občutljive 
in krvaveče dlesni ter obzobna 
tkiva. Nastanejo obzobni žepki, 
napolnjeni z gnilobo, dlesen se 
odmakne, zobje izgledajo daljši, 
začnejo se majati, njihov položaj 
se spremeni. To vodi v izgubo zob.

preprečevanje bolezni
Vse bolezni lahko preprečimo z 
dobro ustno higieno. Potrebno je 
očistiti vse ploskve zob, pacienti 
z protetičnimi nadomestki naj 
bodo posebej pazljivi pri čiščenju 
okoli prevlek in mostičkov, kajti 
tam se bakterije še raje zadržu-
jejo. Priporočljiva je uporaba 
zobne nitke ali medzobne ščetke 
in pogost vnos fluoridov (pasta, 
vodica). Gingivitis, povzročen z 
bakterijskimi oblogami, odpravi-
mo samo z profesionalnim čišče-
njem  zobnih oblog. V nasprotju 
z gingivitisom, ki običajno izgine 
po dobri ustni higieni, paradonti-
tis potrebuje strokovno obravna-
vo (luščenje in glajenje korenin).
Zdrav nasmeh je odraz zdravja 
celotnega telesa. Poskrbimo 
zase, za svoje zobe oz. celotno 
ustno votlino. 
Smejmo se zdravo!
Zobek I.M.A.M. 

Lepi in beli zobje ter zdrave 
dlesni niso pomembni le zaradi 
estetike ampak tudi iz fizioloških, 
zdravstvenih in družbenih vzrokov. 

bolezni zob in obzobnih tkiv

 

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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Kaj lahko naredimo za izbolj-
šanje svojega zdravja?
Od naše prehrane je odvisno, ali 
bo ogrožala naše zdravje in pov-
zročala večjo obolevnost ali pa 
krepila naše zdravje, uspešnost 
ter delovno zmožnost. V Slove-
niji imata kar dve tretjini odrasle 
populacije že prisotne dejavnike 
tveganja za pojav bolezni nezdra-
vega življenjskega sloga, ki pred-
stavljajo glavni vzrok prezgodnje 
obolevnosti in umrljivosti. Zato 
v nadaljevanju najdete nekaj na-
svetov, kako poskrbeti za svoje 
zdravje. 

zajtrkujmo
Uživanje zajtrka večino dni v 
tednu že ima pozitivne učinke 
na zdravje; izboljšajo se fizične 
in umske sposobnosti, poveča 
se občutek sitosti, zmanjša se 
možnost prenajedanja, zniža se 
vsebnost maščob v krvi, ugodno 
vpliva na krvni sladkor in zmanj-
ša se verjetnost pomanjkanja 
nekaterih pomembnih hranil  v 
prehrani.

uporabljajmo manj soli
Prebivalci Slovenije zaužijemo v 
povprečju tudi dvakrat več soli, 
kot je še sprejemljivo (5 gramov). 
Tri četrtine soli zaužijemo z 
živilskimi izdelki, v ostalem pa z 
dosoljevanjem hrane. Pretirano 
uživanje soli lahko povzroča 
tveganje za srčni infarkt in druge 
srčno-žilne bolezni. Okus soli je 
mogoče nadomestiti z uporabo 
naravnih začimb in dišavnic, 

na manj slan okus pa se lahko 
privadimo že v osmih tednih. Sol 
je pomemben vir joda, zato NIJZ 
svetuje izbiro jodirane soli.

uživajmo 
zdrave maščobe
Kljub temu da dve petini prebi-
valcev dnevno uporabljata pripo-
ročena rastlinska olja, pa četrtina 
prebivalcev še vedno tedensko 
ali pogosteje uporablja svinjsko 
mast, prav toliko tudi klasično 
ocvrte jedi. Po drugi strani je 
spodbudno, da malo manj kot 
dve petini prebivalcev dnevno 
uporabljata oljčno olje. Maščobe 
so del uravnotežene prehrane. 
Uživati jih je treba zmerno, od 
tega naj bo čim več nenasičenih, 
kar ugodno vpliva na uravnava-
nje holesterola v krvi. Nekatere 
maščobe so esencialne, kar 
pomeni, da jih moramo nujno 
zaužiti s prehrano. Zato se sve-
tuje zlasti uporaba kakovostnih 
rastlinskih olj (sončnično, oljčno, 
repično, sojino, laneno ipd.) ter 
uživanje mastnih morskih rib in 
oreščkov.

v obroke 
vključimo zelenjavo
Uživanje zelenjave se je po letu 
2012 prvič izboljšalo, je je pa še 
vedno premalo v naših obrokih, 
saj jo v povprečju zaužijemo le 
tretjino priporočene količine. 
Dnevno jo uživa malo manj kot 
polovica prebivalcev, uživanje pa 
je bolj razširjeno med ženskami, 
med starejšimi odraslimi in v 

vaškem okolju. Zelenjavo naj bi 
vključili v vsaj tri obroke dnevno. 

Dnevno naj bi v povprečju 
zaužili vsaj 250–400 gramov 
zelenjave. Bogata je z vlaknina-
mi, vitamini, minerali, antioksi-
danti in drugimi pomembnimi 
zaščitnimi snovmi, kar še zlasti 
velja za sezonsko zelenjavo. 
Dolgoročno varuje pred različni-
mi kroničnimi ter infekcijskimi 
obolenji, obenem pa koristi tudi 
pri vzdrževanju priporočene 
telesne teže.

manj mesnih 
izdelkov, več rib
Slovenci sicer zaužijemo dovolj 
mesa, vendar preveč mesnih 
izdelkov in premalo rib (le 
tretjino priporočene količine). 
Mesni izdelki imajo lahko zaradi 
predelave večje vsebnosti slabših 
maščob, soli in aditivov, kljub 
temu pa jih 4-krat na teden ali 
pogosteje uživa kar 16 % prebi-
valcev, največ moški in mlajši 
odrasli. Namesto mesnih izdel-
kov bi morali zaužiti zlasti več 
rib, saj jih 1-krat na teden uživa 
le slaba tretjina prebivalcev. 
Mesni izdelki imajo lahko zaradi 
predelava mesa (konzerviranje, 
dimljenje, pečenje na žaru ipd.) 
prisotne snovi, ki zdravju niso 
koristne. Mesne izdelke zato raje 
zamenjajmo z ribami (npr. 300 
gramov sardel in skuš tedensko), 
kar prinese dvojni pozitivni uči-
nek, saj tako zmanjšamo količino 
nasičenih maščob in povečamo 
količino maščob omega-3, ki 
nam jih primanjkuje v prehrani. 
Poleg tega so ribe bogat vir kako-
vostih beljakovin, vitamina B12, 

D, selena in joda, manjše ribe, ki 
jih lahko pojemo s kostmi vred, 
pa tudi kalcija. Pri izboru rib naj 
imajo prednost mastne ribe, ki so 
še posebej koristne pri preventivi 
srčno-žilnih obolenj.

odžejajmo 
se brez sladkorja
Na področju sladkorja in sladkih 
pijač se kaže vse večja ozave-
ščenost, saj čedalje bolj pazljivo 
izbiramo živila, predvsem taka z 
manj ali brez dodanega sladkor-
ja. Še vedno je uživanje sladkih 
pijač bolj razširjeno med moški-
mi ter pri otrocih in mlajših odra-
slih, nižje izobraženih in tistih iz 
nižjega družbenega sloja. Zaradi 
prirojene nagnjenost k sladkemu 
okusu je danes veliko izdelkov na 
trgu, ki imajo nesorazmerno veli-
ko količino dodanega sladkorja. 
Ker večina populacije ni dovolj 
telesno aktivna, so potrebne 
omejitve pri vnosu enostavnih 
sladkorjev (največ 50 g na dan). 
Pretirano uživanje sladkorja 
povečuje tveganje za razvoj 
debelosti, diabetesa, kariesa in 
srčno-žilnih obolenj. Najboljša 
alternativa so pitna voda, mine-
ralna voda ali nesladkan čaj, ki 
tudi najbolje odžejajo. 

Kam po nasvet?
V okviru zdravstvenih domov po 
vsej Sloveniji potekajo programi 
za krepitev zdravja (skupin-
ske delavnice in individualna 
svetovanja), kjer lahko preveri-
mo svoje zdravje in dobimo vso 
ustrezno podporo za dolgotrajno 
spremembo življenjskih navad. 
www.nijz.si  

Raziskava Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje (NIJZ) spodbudno 
kaže, da se povečuje delež ljudi, ki 
vsakodnevno uživajo zelenjavo in ki 
redno zajtrkujejo, zmanjšuje pa se 
delež prebivalcev, ki uživajo sladkane 
pijače. Kljub temu se v Sloveniji 
v povprečju vsak drugi odrasli 
prebivalec prehranjuje nezdravo in z 
manj kakovostnimi živili. 

sprememba 
prehranjevalnih navad
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  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

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

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

 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
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V nadaljevanju navajamo 
nasvete, ki spodbujajo našo 
samodiscipliniranost.

čas učenja
Najprej določimo čas učenja 
oz. termine in o tem obvesti-
mo tudi družino in prijatelje. 

odlašanje
Stavki, kot je »Naslednji te-
den pričnem z učenjem.«, so 
nam vsem dobro znani. Za-
nimivo je, da nam ponavadi 
zmanjka časa za učenje, saj 
moramo vedno še kaj postori-
ti, preden začnemo z uče-
njem. Sploh se ne zavedamo, 
da iščemo prazne izgovore.

prostor in okolica
Prostor, v katerem se bomo 
učili, naj bo prijeten. Po-
skrbimo, da med učenjem 
menjujemo položaj svojega 
telesa ali se morda z zapiski 
v roki sprehajamo po sobi, 
da pospešimo krvni obtok. 
Postelja zagotovo ni primeren 
prostor za učenje.

Med učenjem naj bo telefon 
izklopljen, telefonski ekran 
obrnemo vstran od našega 
vidnega polja in odstranimo 
druge moteče faktorje. Če se 
raje učimo ob glasbi, poskr-
bimo za primerno glasnost 
glasbe, da ne bomo slišali 
besedila pesmi ali radijskih 
moderatorjev, saj bo to zmoti-
lo našo koncentracijo.

motivacija
Pred učenjem poskrbimo za 
motivacijo. Če nimamo dovolj 
pomembnega motiva (npr. 
nova služba v tujini, dober 
končni uspeh), sami sebi 
obljubimo nagrade kot npr. 
potovanje v tujo državo.

zapisovanje besed
Neznane besede si zapisujmo 
v poseben zvezek, zraven za-

pišemo fonetično izgovarjavo 
ter prevod besede. Besede 
ponavljajmo vedno v drugač-
nem vrstnem redu.

izboljšanje 
koncentracije in odmori 
Ko naša zbranost pade, nare-
dimo odmor, vendar pazimo, 
da ne bodo ti odmori pre-
dolgi in tudi ne prepogosti. 
Na začetku trajanje učenja 
postopoma podaljšujemo. 

teme, ki nas veselijo
Učenje tujega jezika je prije-
tnejše, če beremo o temah, ki 
nas zanimajo.

učenje 
s pomočjo televizije
Odrasli se lahko skupaj z 
otroki učimo ob gledanju 
risank (saj je jezik v risankah 
zelo preprost) ali filmov in 
oddaj, ki jih poglejmo več-
krat. Ob tem se poskusimo 
izogniti branju podnapisov.

poslušanje pesmi
S poslušanjem pesmi v iz-
branem tujem jeziku razvi-
jamo slušno razumevanje in 
izgovarjavo. Če težko razu-
memo, o čem govori pesem, 
na spletu poiščemo besedilo 
pesmi.

razmišljanje na glas
Namesto, da naš dan premle-
vamo v slovenščini, naredi-
mo to v tujem jeziku. Če se 
kakšne besede ne spomnimo, 
jo zapišimo in kasneje poišči-
mo prevod v slovarju. Vedno 
govorimo vsaj tako glasno, 
da slišimo sami sebe. 

učenje v dvoje
Odlična priložnost za utrje-
vanje tujega jezika je sprehod 
s prijateljem, ki jezik obvlada 
boljše od nas. On naj preverja 
našo izgovarjavo in odpravlja 

naše napake. Če nimamo 
tovrstnih prijateljev, obstaja-
jo jezikovne šole, ki ponu-
jajo individualne tečaje. Na 
takšnih urah si bomo upali 
vprašati vse, kar nas zanima, 
in tudi strah pred govorje-
njem bomo izgubili.

tujina
Bivanje v tujini je zagotovo 
najboljši način učenja tujega 
jezika, vendar si lahko tudi v 
svoji državi poiščemo tujca, 
ki ga učimo slovenskega 
jezika, on pa nas v zameno 
uči npr. angleščino. Če vam 
takšnega tujca, s katerim bi 
trenirali tuji jezik, ne uspe 
najti, povprašajte v jezikov-
nih šolah za tečaje z naravni-
mi govorci ali za individual-
ne tečaje.

občutek sramu
Več bomo govorili v tujem 
jeziku, čeprav včasih narobe, 
prej bomo v našem znanju 
napredovali. Običajno nas je 
strah, da se bomo osmešili, 
če bomo kaj povedali narobe, 
vendar se bomo ravno iz tega 
največ naučili in verjetno te 
napake ne bomo več pono-
vili. 

Znanje jezikov nam daje 
samozavest in nam odpira 
vrata tako v zasebnem kot 
poslovnem življenju. Upam, 
da boste nasvete s pridom 
uporabili v praksi. Več o na-
svetih za učenje tujih jezikov 
si lahko preberete na blogu 
na: www.ontario.si.
mag. Ksenija Kozar, Ontario 

ali se tujega jezika zares 
lahko naučimo samo v nekaj mesecih?

Tujega jezika se lahko dokaj 
dobro naučimo govoriti že v 
nekaj mesecih, edini predpogoj je 
samodiscipliniranost.

 041 393 109
 ontario@siol.net
 www.ontario.si

Ontario d.o.o.
Novi trg 5
2250 Ptuj

• individualni tečaji tujih jezikov  
• tečaji jezikov za podjetja
• tečaji slovenščine za tujce
• priprave na teste, mature in 
mednarodne jezikovne izpite

• individualne učne ure
• lektoriranje

• uradno in neuradno prevajanje 
(sodni prevodi)



informator365

12

kotlovnica
Začeti moramo pri sami ko-
tlovnici, le ta mora biti čista in 
urejena brez vse nepotrebne 
navlake. Pregledati moramo 
rešetke za dovod svežega zraka 
in jih po potrebi očistiti. Če 
kurimo na trda goriva, moramo 
za čistočo skrbeti sproti z re-
dnim odstranjevanjem pepela 
na požarno varno odlagališče.

Še večja čistoča je potrebna 
pri kurjenju s kurilnim oljem 
ali plinom. Gorilniki sesajo 
zrak, potreben za zgorevanje, 
in če pri tem sesajo tudi prah, 
le ta povzroča motnje na delo-
vanju gorilnika, kar povzroča 
nepopolno zgorevanje in s tem 
slabši izkoristek.

kotli na trda goriva
Kotle za centralno ogrevanje 
moramo pregledati večkrat 
(2- do 3-krat), posebno pa pred 
začetkom kurilne sezone.

Kot produkt nepopolne-
ga zgorevanja se pojavljajo 
katranske obloge. Vsak mm 
teh oblog pomeni tudi do 6 % 
izgub. Te obloge lahko očistite 
sami mehansko (z raznimi 
strgali in žičnimi ščetkami) 
ali pa s kemičnimi sredstvi. To 
so običajno tekočine, katere 
razpršimo po kurišču, s tem se 
točka gorenja katranskih oblog 
zniža pod 400 °C, le te pa pri 

naslednjem kurjenju zgorijo. 
Seveda pa lahko pokličete 
dimnikarsko službo, ki s pode-
litvijo koncesije s strani države 
opravlja dimnikarske stori-
tve na vašem dimnikarskem 
območju.

kotli na tekoča in plinasta 
goriva
Pri teh kotlih je zgorevanje 
dosti boljše, zato je tudi čišče-
nje manj pogosto (1x letno). 
Pregled in po potrebi čiščenje 
priporočamo pred pričetkom 
kurilne sezone. Če smo čišče-
nje kurišča že opravili sami, 
pa je nujno, da nam nastavitev 
gorilnika opravi usposobljen in 
pooblaščen  izvajalec. 

Po opravljenem pregledu, 
servisu in nastavitvi mora ser-
viser kontrolirati njegovo de-
lovanje in o meritvah izstaviti 
zapisnik (oz. merilni protokol), 
katerega shranimo za primer-
javo do naslednje nastavitve 
gorilnika.

Prihranki pri dobro nasta-
vljenem gorilniku znašajo tudi 
do 10 %.

ostale ogrevalne in 
prezračevalne naprave
Tudi druge ogrevalne naprave, 
kot so toplotne črpalke, klima 
naprave, električni kotli, 
potrebujejo servisni pregled, 

ne samo kurilne naprave. 
Kdaj, kakšen in kako pogosto 
naj bo pregled opravljen je 
odvisno od zahtev proizvajalca 
naprave, zato ta navodila/
zahteve upoštevajmo. Seveda 
pa moramo upoštevati tudi 
zakonske predpise. 

dimnik 
Čiščenje dimnika prepustimo 
dimnikarju, ki bo delo opravil 
strokovno. Pri kurjenju na trda 
in tekoča goriva je priporo-
čljivo dimnik čistiti enkrat 
mesečno, pri plinastih pa 
vsaj dvakrat v sezoni. Naloge 
dimnikarske službe (določene 
z zakonom) so sledeče storitve:

- pregledovanje malih ku-
rilnih naprav, dimnih vodov, 
zračnikov in pomožnih naprav

- čiščenje malih kurilnih na-
prav, dimnih vodov, zračnikov 
in pomožnih naprav

- odstranjevanje katranskih 
oblog in izvedba protikorozij-
ske zaščite

- pregledovanje in čiščenje 
zračnikov

Poleg kotlov, gorilnikov, 
dimnikov moramo kontrolirati 
tudi varnostne in merilne na-
prave.  To delo lahko strokovno 
opravi serviser ali pa dimnikar 
ob svojem obisku.

S temi postopki smo postorili 
praktično vse, kar je potrebno 
postoriti pred kurilno sezono, 
in tako mirno pričakamo hla-
dnejše jesenske oz. zimske dni.

ne pozabimo!
Od 1. januarja 2017 Pravilnik o 
zahtevah za vgradnjo kuril-
nih naprav (Uradni list RS, št. 
100/2013) določa, da moramo 
vgraditi javljalnik CO v vse 
tiste bivalne prostore, v katerih 
uporabljamo kurilne naprave, 
ki za delovanje uporabljajo 
zrak iz prostora. O tem moramo 
seznaniti dimnikarsko službo.

Lastnik oz. uporabnik je 
dolžan pristojni dimnikarski 
službi prijaviti vsako novo ali 
rekonstruirano kurilno/dimo-
vodno napravo ali spremembo 
energenta. Prav tako je lastnik 
oz. uporabnik dolžan odjaviti 
kurilno/dimovodno napravo, 
ki ni več v uporabi. Prvi pre-
gled se opravi tudi na obstoje-
čih napravah, ki že dalj časa 
niso obratovale, pa jih uporab-
nik želi na novo zagnati.

Toplotne črpalke v deljeni 
(split) izvedbi z več kot 3 kg 
hladiva je potrebno registrirati 
pri Agenciji Republike Slovenije 
za Okolje in jih vsaj enkrat letno 
ustrezno pregledati (opraviti 
preverjanje uhajanja plina) ter 
poročilo poslati na ARSO.

Povsem mirni pa seveda 
bomo, če so tudi zaloge kuriva 
zadostne za celotno ogrevalno 
sezono.

Več informacij po energetsko 
svetovalnih pisarnah ENSVET 
širom Slovenije. 
Lucjan Batista, ENSVET 

priprava na kurilno sezono

Zima se nezadržno bliža in  
prav je, da naše ogrevalne 
naprave pripravimo na to. Zato 
nekaj napotkov glede priprave 
ogrevalnih sistemov na kurilno 
sezono najbrž ne bo odveč. Poleg 
nakupa kurjave je takrat čas, 
da opravimo še vzdrževalna in 
kontrolna dela na ogrevalnem 
sistemu, saj to poleg dobrega 
izkoristka vpliva tudi na varno 
delovanja ogrevalnega sistema.
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 02 781 49 01
 041 328 518
 ales@agrodom.si
 www.agrodom.si

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

 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

• 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

 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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košnja 
Ko se dnevi počasi krajšajo in 
ohlajajo, se tudi rast trave moč-
no upočasni. Zato naša zelenica 
potrebuje manj pogosto košnjo. 
Zadnjo košnjo opravimo čim 
kasneje. Trava čez zimo ne sme 
ostati previsoka, saj bi lahko 
polegla in gnila, nastajala pa 
bi tudi polst. Po prvi zmrzali ne 
kosimo več, izogibamo pa se 
tudi hoji po zmrznjeni travi, saj 
s tem polomimo in poškoduje-
mo travne bilke. 

grabljenje trate 
Jeseni se na trati nabira odpa-
dlo listje pa tudi različni odmrli 
ostanki. Zato je potrebno trato 
vsaj enkrat tedensko pregrabiti 
in ostanke odstraniti. 

zračenje travne ruše
Trata, ki služi kot pohodna in 
rekreacijska površina, se čez 
leto precej zbije. Zbita tla pre-
prečujejo zraku in vodi dostop 
do korenin. Zato je potrebno 
prezračevanje trate, pri čemer 
lahko uporabljamo rezanje, 
močno grabljenje, prebadanje 
… Za manjše vrtičke je najeno-
stavnejše prebadanje z vilami, 
za večje pa uporabimo verti-
kulirno napravo. Po zračenju 
potresemo po površini Plantella 
Izbrane kremenove peske, ki jih 
pometemo v odprtine. 

jesensko gnojenje 
Trate pred zimo nikakor ne gno-
jimo z dušikovimi gnojili, saj bi 
ta pospešila rast, mlade obču-
tljive travne bilke pa bi lahko 

mraz poškodoval. Namesto tega 
dodamo Plantella Specialno 
jesensko gnojilo za travo, ki 
ima višjo vsebnost fosforja in 
kalija za močnejše in globlje 
korenine. Zato omogoča varno 
prezimovanje trate. 

pleveli 
Kadar je trata slabo vzdrževana 
ali sta jo poškodovala dolgo-
trajna vročina in suša, dobi 
plevel prednost pred travnimi 
bilkami in se začne razraščati. 
Jeseni uničujemo zlasti večletne 
širokolistne plevele, kot so: 
kislica, slak, osat in podobno. V 
mladi travi to naredimo ročno, 
v trati, starejši od 2 let, pa lahko 
uporabimo tudi za to registrira-
ne herbicide. 

dosejevanje 
praznih mest 
Na mestih, kjer je trata propa-
dla ali pa smo odstranili plevel 
ali mah, je potrebno zasejati 
novo trato. Taka področja 
najprej zrahljamo, nato doda-
mo nekaj organskega gnojila 
Plantella Organik in Plantella 
Univerzalne vrtne zemlje. 
Površino izravnamo in poseje-
mo Plantella Contesso, travno 
mešanico z obloženim seme-
nom, ki je z oblogo zavarovana 
pred ptiči, obenem pa ima seme 
tudi zalogo hranil, da zelo hitro 
vzklije. Dosejano površino 
samo še malo utrdimo s hrbtno 
stranjo lopate ali z desko in po 
potrebi zalijemo. 
Strokovnjaki agronomi
Kluba Gaia 

Zadnje mesece rastne sezone 
izkoristimo za obnovo in krepitev 
trate ter pripravo na zimske 
vremenske pogoje.  Trud in delo, 
ki ga bomo jeseni vložili v pripravo 
zelenice, se bosta vsekakor bogato 
poplačala v lepem videzu in zdravju 
naše zelene površine spomladi in še 
naprej skozi naslednjo sezono.   

6 korakov 
v jesenski obnovi trate
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načini plačila:
• takoj
• vnaprej
• max. v dveh dneh

ponudba:
• neomejene količine pitancev 

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

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!


