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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 9. 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

 031 348 660
 ptuj@sgerm.si
 www.sgermobil.si

Sgerm d.o.o. - PE QCenter Ptuj
Puhova ulica 21
2250 Ptuj

* Več informacij na www.telekom.si

             BREZPLAČNO.
Akcija BREZPLAČNA ZAŠČITNA OPREMA velja ob nakupu poljubnega mobitela v ponudbi.
Velja samo za generično opremo. Ob nakupu 1 mobitela, je brezplačen 1 kos opreme.
Velja samo v poslovalnici Sgermobil QCenter Ptuj do 9. 12. 2018.

Ob nakupu mobitela, silikonski ovitek 
ali preklopna torbica

 

24x

HUAWEI
Mate 20 lite

Mobitel za izjemne fotografije 
in nepozabne videoposnetke. 8€

Več info na www.telekom.si

 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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kašelj
Predstavlja normalni odgovor te-
lesa na dražečo prisotnost sluzi, 
tekočine ali drugih delcev v diha-
lih. Čeprav se nam zdi nadležen, 
nam služi v zaščito dihal. Lahko 
je kratkotrajen ali dolgotrajen 
(več kot tri tedne), tak je potem 
kroničen. Vsak dolgotrajni, pro-
duktivni (z obilo sluzi ali gnoja) 
ali celo krvavkast kašelj nujno 
zahteva natančen zdravniški 
pregled in nadaljnjo diagnostiko. 
Najpogostejši vzroki za kašelj: 
alergija v povezavi z astmo, 
kajenje, vnetje obnosnih votlin, 
navadni prehlad, gripa, kronična 
obstruktivna pljučna bolezen, 
rak na pljučih, gastro-esofage-
alna refluksna bolezen (GERB) 
...  Začetna samopomoč proti 
kašlju naj se začne doma. Sami 
lahko v bivalnem okolju zvečamo 
vlažnost zraka. Načeloma pa ne 
zaustavljamo »produktivnega« 
kašlja, saj čisti sluz iz dihal in 
pomaga k hitrejšemu okrevanju. 
Pri bolnikih, ki so že znani ast-
matiki, se lahko astma poslabša. 
Kašelj po bronhitisu lahko traja 
nekaj tednov ali celo mesec. To 
še ni razlog za predpis antibioti-
ka. Bolnika moramo pomiriti in 
mu razložiti, da sam kašelj brez 
povišane telesne temperature NE 
pomeni poslabšanja bolezni.

zvečana
telesna temperatura
Je običajno PRVI bolezenski znak, 
ki izraža, da je z našim telesom 
nekaj narobe. Za odraslega je 
zvečana telesna temperatura obi-
čajno zelo neprijetna, a dejansko 
je nevarna le, če je višja 
od 39 °C. Obenem moramo biti so-
časno pozorni še na ostale znake: 
kašelj, boleče žrelo, utrujenost, 

bolečine v mišicah in sklepih, 
mrzlico, splošno oslabelost in 
slabost, dehidracijo … Samo 
kratkotrajno zvečana telesna tem-
peratura še NI zadosten razlog za 
obisk zdravnika. Med drugim je 
tudi pomemben obrambni meha-
nizem, saj se tako človeško telo 
uspešneje bori proti bakterijam 
in virusom. Zatorej NE znižuj-
mo “kar tako” vsake povečane 
temperature (razen ob takojšnjih 
težavah). Visoka temperature nad 
39,4 °C pa je lahko nevarna in 
zahteva “zniževanje”. 

ZDRAVLJENJE: najprej si 
seveda izmerite temperaturo. 
Doma poteka samozdravljenje s 
tabletami (praški in svečkami), ki 
si jih lahko kupite v lekarni brez 
recepta. Ne pozabite na ustre-
zen vnos tekočine in seveda na 
počitek. 

nahod 
Težave z nosno votlino in vne-
tjem sinusov pogosto spremlja 
občutek za izgubo voha z obra-
zno bolečino, posebno ob nagibu 
glave, občutek pritiska v predelu 
lic. Oteženo je dihanje skozi nos. 
Spremljajoči bolezenski znaki 
so še glavobol, zvečana telesna 
temperatura, kašelj, oteklina nad 
očmi in na obrazu, zobna boleči-
na, slab zadah iz ust, utrujenost, 
slabost, boleče žrelo …

Glavni “krivec” za akutni 
nenadni rinosinuzitis je virus 
navadnega prehlada, redkeje so 
povzročitelji bakterije ali alergija. 
Bolezenski znaki trajajo manj 
kot 12 tednov. V času viroz se 
izogibajte kontaktov z obolelimi 
ljudmi, redno si umivajte roke 
z milom in vodo. Izogibajte 
se neprezračenim, zakajenim 
prostorom in poskušajte si čim 

bolj navlažiti zrak v bivalnem 
prostoru.

bolečina v žrelu
Najpogosteje gre za vnetje žrela, 
to je področja med mandlji in 
grlom. Povzročajo ga številni 
mikrobi, virusi in bakterije. V hla-
dnejših mesecih je vnetje žrela 
pogost razlog za obisk zdravnika 
tudi zato, ker se prenaša vnetje 
med družinskimi člani. Ločiti 
moramo med navadnim vnetjem 
žrela in angino. Angina je vezana 
na mandlje (tonzile). Z antibio-
tiki zdravimo samo bakterijsko 
vnetje žrela/angino. Antibiotik 
predpisujemo tudi zaradi pre-
prečitve možnih poznih posledic 
oz. komplikacij streptokokne 
okužbe. Ob prebolevanju angine 
zamenjajte zobno krtačko, še 
PREDEN končate z antibiotiki, 
sicer se lahko ponovno okužite (z 
lastno krtačko).

hripavost 
Je posledica sprememb na glasil-
kah; najpogosteje so le-te otečene 
in vnete. Tak bolnik je s hripavim 
glasom ali povsem brez glasu. 
Najpogostejši vzrok  za vnetje 
grla/glasilk so virusi, sledijo bak-
terijski vzroki, alergije, poškodbe 
in dražeče snovi (velikokrat 
nezdravljeno iztekanje kisline 
iz želodca). Če traja hripavost 
dlje časa (nekaj tednov) in če je 
bolnik kadilec, ga bomo napotili 
k specialistu za ušesa, nos in grlo 
(ORL). Pri vnetem grlu VEDNO 
priporočamo nekajdnevni 
»glasovni« počitek, bolnik naj se 
govorno ne napreza, naj molči. 

glavobol
Je nedvomno ena od najpogostej-
ših težav, ki privedejo bolnika k 

zdravniku. Zdravnikova naloga 
je, da čim prej natančno opredeli 
nenaden, močan glavobol in ga 
loči od blažjega, ponavljajočega 
glavobola oziroma ga pripiše 
kot spremljevalni bolezenski 
znak okužbe (viroze, sinuzitisa 
…). Obenem zdravnik vedno  
razmišlja tudi o kaki drugi, manj 
verjetni, prikriti težavi, ki bi se 
pri bolniku lahko tudi kazala kot 
glavobol. Vsak glavobol ni enak 
“glavobolu”.

bolečine v mišicah 
in utrujenost 
Posebno ob okužbi z virusom 
gripe opažamo močne bolečine 
v mišicah; neredko nas boli že 
premikanje oči in udov. Ta dva 
bolezenska znaka, posebno če 
se pojavita nenadno, akutno, ne 
zahtevata posebne pozornosti in 
ju pač blažimo s počitkom, miro-
vanjem in z blagimi protibolečin-
skimi zdravili.

Kaj lahko sami naredimo, da 
ne zbolimo? Higiena rok je ZELO 
pomemben preventivni ukrep! Z 
izbranim osebnim zdravnikom se 
pogovorite o možnosti cepljenja 
proti pneumokoku in proti gripi. 
Priporočam savno in seveda 
športno aktivnost na svežem zra-
ku. Z vitamini in beljakovinami 
obogatena prehrana nas bo ščiti-
la v hladnih, meglenih dneh. Ne 
pozabite tudi na moč pozitivnega 
mišljenja, počitka in predajanja 
brezdelju. Za aktivno populacijo 
priporočam nekajdnevni bolniški 
stalež, saj se s počitkom v doma-
čem, čistem, izoliranem okolju 
krepi naše telo.
Mojca Miholič, dr.med., 
specialistka druž.med. 

Jesensko-zimsko obdobje prinaša 
poleg nekaterih prilagoditvenih 
sprememb našega organizma tudi 
številne virusne in bakterijske 
okužbe. Kljub mnogoterim 
povzročiteljem  pa so si glavni 
bolezenski znaki podobni.

najpogostejši bolezenski znaki oz. simptomi, 
ki spremljajo jesensko-zimske okužbe
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Gre za mešanico trdnih in te-
kočih snovi, razpršenih v zra-
ku. Njihova glavna sestavina je 
ogljik, na katerega so vezane 
različne škodljive snovi, kot so 
npr. strupene kovine, organ-
ske spojine. Delci so različnih 
velikosti: od saj, ki jih vidimo 
s prostim očesom, do najmanj-
ših ultrafinih nanodelcev. Od 
velikosti delcev je odvisno, 
kako globoko v dihala pro-
drejo in kakšne posledice 
povzročajo. Najmanjši delci 
prodrejo najgloblje do pljuč in 
gredo naprej v kri. Manjši kot 
so, dlje v telo prodrejo in bolj 
so škodljivi. 

kaj povzročajo 
v našemu telesu?
• Osnova njihovega škodljive-
ga delovanja je povzročanje 
vnetja. Z vdihavanjem pridejo 
v naša pljuča in povzročajo 
draženje, poškodbe tkiva in 
vnetje.  Najmanjši delci iz 
pljuč vstopajo v kri in se s krv-
jo odplavijo v različne organe: 
v srce, jetra, ledvice, možgane 
... ter tudi tam povzročajo 
vnetja in različne škodljive 
kronične učinke. 
• Najpomembnejši so vplivi 
na srce in ožilje ter na dihala: 
povzročajo vnetja dihalnih 
poti, pospešujejo nastanek 
astme.
• Pri dolgotrajnem delovanju 
povzročajo spremembe v krvi 
in na ožilju, ki imajo lahko za 
posledico povečano nevarnost 

za nastanek krvnih strdkov in 
infarkta.
• Delci so tudi rakotvorni. 
Onesnažen zrak, ki je posle-
dica gorenja fosilnih goriv 
(nafta, premog, les, naftni 
derivati), sodi namreč v prvo 
skupino rakotvornih snovi, ki 
dokazano povzročajo raka.
• V zadnjem času povezu-
jejo delce tudi z nekaterimi 
nevrološkimi boleznimi ter s 
sladkorno boleznijo. Škodljivo 
vplivajo praktično na celo telo.

kdo je najbolj ogrožen?
• bolniki z obstoječimi srčno-žil-
nimi in pljučnimi boleznimi
• starejši ljudje, majhni otroci
• sladkorni bolniki
• zdravi odrasli, ki so intenziv-
no fizično aktivni na prostem 
(zaradi poklica, športa dihajo 
globlje, hitreje)
Ob zelo povečanih vredno-
stih delcev v zraku so najbolj 
prizadeti akutni bolniki. 
Kratkoročno so najbolj ogro-
ženi tisti, ki trpijo zaradi že 
obstoječih dihalnih in srčno-
-žilnih bolezni, saj se lahko 
njihova osnovna bolezen hitro 
poslabša.

kako ravnati 
v času povišane ravni 
delcev pm10 v zraku?
Ob povišanih koncentracijah 
priporočamo zmanjšanje fi-
zičnih aktivnosti, zlasti na pro-
stem in še posebej pri osebah, 
ki imajo že od prej težave z di-

hali, srcem in ožiljem oziroma 
zaznavajo težave. Še posebej 
smo na to pozorni v obdobjih, 
ko so vrednosti  delcev več dni 
skupaj močno presežene.
Priporočljivo je spremljati 
podatke o onesnaženosti zra-
ka v Sloveniji, ki jih na svoji 
spletni strani redno objavlja 
Agencija Republike Slovenije 
za okolje (ARSO). Hkrati z 
napovedjo prekomerne one-
snaženosti zraka podaja ARSO 
tudi osnovna priporočila za 
ukrepanje (priporočila glede 
kurjenja in pravilne priprave 
drv, zmanjšanja ogrevanja, 
uporabe javnega prevoza ...).    
Za boljši zrak smo odgovor-
ni vsi; država, pa tudi vsak 
posameznik, ki z odgovor-
nim ravnanjem lahko veliko 
naredi: uporaba javnega 
prometa, dobra izolacija 
stavb, ogrevanje s centralnim 
daljinskim sistemom, vzdrže-
vane in dobro delujoče peči z 
dobrim izgorevanjem, ogreva-

nje na plin, toplotne črpalke 
... Če uporabljamo les, pa le 
kakovostna, čista in pravilno 
posušena drva ali druge oblike 
pravilno pripravljene lesne 
mase. Kurjenje onesnaženega, 
lakiranega, barvanega odpa-
dnega lesa, smeti, tekstila, 
plastike je silno škodljivo. S 
tem povzročamo sproščanje 
strupenih snovi skozi dimnik, 
ki jih neposredno vdihavamo 
vsi, mi sami in naši otroci. 
Nacionalni inštitut za 
javno zdravje
www.nijz.si  

Onesnažen zrak je v razvitem svetu 
najpomembnejši okoljski problem. 
Prispeva namreč k nastanku številnih 
bolezni in skrajšuje življenjsko 
dobo ljudi. Zato bi na Nacionalnem 
inštitutu za javno zdravje (NIJZ) ob 
začetku kurilne sezone izpostavili, 
da je zrak v času kurilne sezone 
pri nas onesnažen, še posebej so 
problematični delci (PM).  

kurilna sezona prinaša 
tudi onesnažen zrak
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hitro življenje, 
kratko življenje
Količina potrebnega spanca je 
odvisna od vsakega posamezni-
ka, znanstveniki pa poudarjajo, 
da je kakovosten spanec za 
zdravje pomembnejši od same 
dolžine spanja. Tudi slovenska 
raziskovalka, dr. Leja Dolenc 
Grošelj v intervjuju za revijo Viva 

pravi, da je bolje kakovostno 
spati 6 ur, kot se premetavati in 
slabo spati 9 ur.

kako spimo slovenci
Človek dobro tretjino svojega 
življenja prespi. Po spancu naj 
bi se zbudili spočiti, čili in polni 
energije. Toda, ali se res? Skoraj 
polovica Slovencev po prespa-

ni noči težko vstane, težave s 
spancem pa se z leti stopnjujejo. 
Po raziskavah, ki jih je v Slove-
niji opravila avstrijska agencija 
Marketagent.com, četrtina vseh 
sodelujočih utrujenost občuti že 
dopoldne.

celovita spalna rešitev
Eden izmed najpomembnejših 
dejavnikov za dober spanec je 
zagotovo dobro ležišče, narejeno 
iz kakovostnih materialov, ki 
vam nudi udobje in podporo. 
Strokovnjaki priporočajo tudi 
redno menjavo ležišča. Ker se 
naše telesne lastnosti skozi leta 
spreminjajo, se s tem spreminja-
jo tudi deli telesa, ki potrebujejo 
podporo. Priporočljivo je, da 
ima ležišče pralno prevleko, da 
je zračno ter da zagotavlja dol-
gotrajno zaščito pred pršicam. 
Pri ustvarjanju kakovostnega 
spalnega okolja pa nikakor ne 
smemo pozabiti na ustrezen 

vzglavnik, ki bo našo hrbtenico 
ohranjal v pravilnem položaju, 
na kakovostno letveno podlago 
ter na zračne in lahke odeje. 

slovenski 
strokovnjak za spanje
Prav vse, kar potrebujete za 
dober spanec, lahko najdete 
v trgovinah Dormeo. Podjetje, 
ki je v Sloveniji prisotno že 16 
let, zagotavlja dober spanec 
prav vsem. Ležišča Dormeo so 
zasnovana v Sloveniji, izdelana 
iz najkakovostnejših materia-
lov, v bogati ponudbi pa boste 
zagotovo našli ležišče, ki vam 
bo nudilo kakovosten spanec 
skozi vso noč. Na voljo so vam 
tudi letvene podlage, odeje in 
vzglavniki. Prodajni svetovalci 
Dormeo se nenehno dodatno 
izobražujejo, da lahko svojim 
strankam omogočijo kar najbolj-
ši sen – skozi vso noč.
Urška Plavčak, Dormeo 

Nespečnost, visok pritisk, težave 
s srcem in imunskim sistemom, 
previsoka telesna teža, težave s 
koncentracijo, anksioznost. Ali tudi 
vi trpite za eno od teh vse pogostejših 
zdravstvenih motenj? Najverjetneje 
ste eden izmed mnogih, ki si ne 
privoščijo dovolj spanca.

zavarujte svoje zdravje: 
naspite se!

 02 749 05 58
 trgovina.ptuj@studio-moderna.com
 www.topshop.si

Top Shop Ptuj
Ormoška cesta 15
(Qlandia, 1. nadstropje)
2250 Ptuj

                                      
Cena velja za set z dimenzijo odeje 130x190cm. Na voljo tudi v dimenziji 200x200cm. 

Ponudba velja do 30.12.2018 oz. do razprodaje zalog. 

WARM HUG SET

od 2495€
redna cena: od 4990€

Cena velja za set z dimenzijo odeje 130x190cm. Na voljo tudi v dimenziji 200x200cm. 
Ponudba velja do 30.12.2018 oz. do razprodaje zalog. 

božič čaroben Naj bo

-50%

Popusti in akcije se med seboj izključujejo.
Popust velja ob nakupu 1 izdelka in se obračuna

samo ob predložitvi kupona.

Kupon velja do 28.2.2019 v poslovalnici Top Shop Ptuj.

-25%
na vzglavnik 

po izbiri 
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mostiček
Manjkajoče zobe lahko nado-
mestimo z mostičkom, ki ga 
sestavljajo vsaj dve prevleki 
in vmesni členi. 

totalna proteza
Totalna proteza nadomešča 
vse zobe. Načrtuje se jo pri 
brezzobih pacientih.

wizil proteza
Wizil proteza se načrtuje pri 
pacientih, ki imajo v ustih še 
nekaj zob, nimajo pa dovolj 

nosilnih zob, da bi se lahko 
načrtoval most.
Zobek I.M.A.M. 

Stomatološka protetika je 
področje,  ki se ukvarja z 
ohranjanjem in vzpostavlja-
njem oralne funkcije z zobni-
mi nadomestki. Protetiko ne 
smemo obravnavati samo z 
mehansko tehničnega podro-
čja, potrebno je tudi znanje 
anatomije in fiziologije ustne 
votline. Stomatognati sistem 
sestavljajo maxila (zgornja 
čeljustnica) in mandibula 
(spodnja čeljustnica), zgor-
nji in spodnji zobni lok, levi 
in desni čeljustni sklep, vse 
žvečne in mimične mišice 
jezika in ustnega dna, živci, 
čutila, žleze slinavke in žile. 
Njegove funkcije so sesanje, 
požiranje, priprava hrane, 

okušanje, dihanje, formiranje 
glasov in  estetika.
Preden se načrtujejo protetič-
ni nadomestki, je potrebno 
preveriti stanje v ustni votlini 
(stanje zob, higiena …).

najbolj pogosti 
protetični izdelki

prevleka
Prevleka je protetični nado-
mestek na vnaprej pripravlje-
nem zobu nosilcu ali zatičku. 
Izdelana je lahko iz različ-
nih materialov (fasetirana 
prevleka, akrilatna prevleka, 
keramična prevleka, polnoke-
ramična prevleka).

Protetika govori o nadomeščanju 
izgubljenih, obolelih ali okvarjenih 
delov telesa z umetnimi. 

protetični nadomestki

 

• Celovita oskrba 
• 1. pregled zastonj
• Garancija
• Brez čakanja
• Fleksibilno naročanje
• Svetovanje
• Za celo družino

zakaj izbrati nas? ponudba

Zobek I.M.A.M. d.o.o.
Ivanjkovci 9c
2259 Ivanjkovci

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

kako do nas ?

 040 533 556 
 zobekimam1@gmail.com
 www.zobekimam.com

• Keramični zobje
• Implantati 
• Beljenje zob
• Otroško zobozdravstvo
• Brezkovinska keramika
• Računalniško 
   načrtovanje zob
• Dentalni nakit
• Preventiva

delamo tudi 
ob sobotah!

Zob. laboratorij | Ulica dr. Hrovata 4 | 2270 Ormož |  059 983 095

najugodnejše cene, primerljive hrvaškim!
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Da se v svojem bivalnem pro-
storu dobro počutimo, je eden 
glavnih dejavnikov ugodna no-
tranja klima v prostoru. Bivanje 
v prostoru  zajema naše gibanje, 
kuhanje, tuširanje, sušenje 
perila in vse ostale aktivnosti 
preko celega dneva.  Z vsemi 
temi dejavnostmi povečujemo 
vlago v prostoru in poslabšuje-
mo bivalno klimo. Pri dihanju 
porabljamo kisik, izdihujemo 
ogljikov dioksid in tako se kon-
centracija ogljikovega  dioksida 
in tudi vlage v prostoru poveču-
je.  Posledica prevelike vlage v 
prostoru,  trosov plesni  pa tudi 
več drugih dejavnikov je osnova 
za pojav plesni. O tem smo soraz-
merno dobro osveščeni, posebno 
če se ta pojavlja tudi v naših 
bivalnih prostorih. 
O čemer pa premalo govori-
mo, je povečanje ogljikovega 
dioksida (CO2) v  prostorih. 
Posebno pri novih oz. starih 
obnovljenih stavbah (menjana 
okna in izoliran ovoj stavbe) je 
to lahko velika težava, seveda če 
ni ustreznega prezračevanja. Pri 
starejših stavbah to ni bilo tako 
izrazito, saj stavbno pohištvo ni 
tesnilo in smo imeli »konstantno 
prezračevanje« – sicer nekontro-
lirano, pa vendar. Ironično pri 
vsem tem je, da ko energetsko 

saniramo stavbo, sicer zmanj-
šamo rabo energije, saj stavbo 
»zatesnimo«, poslabšamo pa 
si  bivalne pogoje – seveda če 
ustrezno ne prezračujemo. 
Ugodne bivalne razmere imamo 
takrat, ko imamo pri tempera-
turi zraka 20 °C med 45 in 60 
% relativne vlažnosti.  Da to 
zagotovimo, je potrebno prostore 
prezračevati. Naravno prezraču-
jemo vsaj tri- do štiri-krat dnev-
no in to takrat, ko je vlaga zaradi 
različnih aktivnosti v prostorih 
narasla. Trajanje prezračevanja 
naj bo 5 do 15 minut pri povsem 
odprtih oknih. 
Sam način prezračevanja se 
spreminja v odvisnosti od 
letnega časa. V poletnem času 
ponavadi v prostorih ne pride do 
težav s prekomernim navlaže-
vanjem. Obodni elementi imajo 
dovolj visoko temperaturo, tako 
da ni nevarnosti površinske 
kondenzacije vodne pare. Na 
morebitnih kritičnih mestih se 
razvoj plesni ustavi ali plesen 
povsem izgine. 
V zimskem času je absolutna 
vlažnost zraka nizka, zato 
ima zrak po vstopu v ogrevani 
prostor in segretju na sobno 
temperaturo precejšnjo »rezer-
vo« v količini vlage, ki jo lahko 
sprejme. Z rednim prezrače-

vanjem tako preprečujemo 
prekomerno navlaževanje in 
nastanek površinske kondenza-
cije. Ob istočasnem pravilnem in 
zadostnem ogrevanju ustavimo 
tudi morebiten razvoj plesni, 
ki se je začel v jeseni oziroma 
prehodnem obdobju. 
Za razvoj plesni so prehodna 
obdobja najbolj kritična, zato 
je pomembno, da kljub višjim 
zunanjim temperaturam ne 
zmanjšamo ogrevanja prostorov. 
V prehodnem obdobju se pojavi-
jo manjše temperaturne razlike 
med notranjim in zunanjim 
okoljem kot v zimskem času. 
Nihanja notranjih temperatur 
prostorov so večja zaradi ne-
stalnega ogrevanja, kar privede 
do tega, da se močno spreminja 
relativna vlažnost notranjega 
zraka. Tako se v takšnih pri-
merih zrak precej hitro segreje, 
medtem ko potrebujejo masivni 
gradbeni elementi za to mnogo 
več časa. 
Ogreti zrak se na njih ohlaja, 
kar lahko privede do površinske 
kondenzacije in nastanka plesni. 
Prezračevanje mora biti zato v 
prehodnih obdobjih izdatnejše 
kot pozimi. To velja tudi za mile 
zime, kjer so razmere enake kot 
v prehodnih obdobjih. Prezra-
čevanje je najbolj učinkovito v 
jutranjem in večernem času, ko 
je zunanji zrak precej hladnejši.
Prisilno prezračevanje je edini 
način, da lahko zagotovimo za-
dostno oziroma načrtovano šte-
vilo izmenjav zraka v  bivalnih 
prostorih. Predpogoj za izvajanje 
prisilnega prezračevanja pa je 
seveda učinkovito tesnjenje oken 
in vrat v zgradbi. V  nizkoener-

gijskih hišah je takšen način 
edini učinkovit način prezrače-
vanja.
Vse naprave  za prezračevanje 
objektov morajo biti grajene 
tako, da je omogočeno vračanje 
toplote izstopnega zraka nazaj v 
prezračevalni sistem – rekupe-
racija toplote. Sodobne naprave 
poleg vračanja toplote omogo-
čajo tudi dogrevanje ali hlajenje 
vstopajočega zraka, s čimer 
zagotovimo primerno tempe-
raturo vpihovanega zraka tako 
v času kurilne sezone kot tudi 
izven nje.

Pri obstoječih zgradbah pred-
stavlja montaža sistema razvoda 
nekoliko težav in sicer večji 
gradbeni poseg (razvod vgrajen 
v steno/strop/tla), zato se večkrat 
poslužujemo lokalnih rekupe-
ratorjev. Izkoristki so praviloma 
nekoliko slabši, gradbeni posegi 
pa zaradi enostavne montaže 
neprimerno cenejši. Vgradimo 
jih v zunanjo steno, nad okno oz. 
v razširitveni profil okna.
Zelo pomemben del prezrače-
valne enote je  učinkovit filter. 
Za ljudi z alergijami pa ponujajo 
posebne mikro filtre, ki poskr-
bijo, da cvetni prah, umazanija 
in prašni delci ne morejo več v 
bivalne prostore.
Torej kvaliteto bivanja v prostoru 
dosežemo z rednim in dosle-
dnim naravnim prezračevanjem 
(odpiranjem oken), če pa hočemo 
to izvesti tudi energetsko učin-
kovito, je to prisilno prezračeva-
nje z vračanjem toplote odpa-
dnega zraka – rekuperacija.
Lucjan Batista, ENSVET 

dobro počutje 
v bivalnem prostoru

Dokaj topla jesen in prihajajoča 
zima lahko precej poslabšata 
ugodje v našem bivalnem prostoru, 
predvsem zaradi nepravilnega/
nezadostnega prezračevanja. 
Zaradi varčevanja s kurjavo 
začnemo »varčevati« tudi pri 
prezračevanju – odpiranju oken, z 
utemeljitvijo, da »toplote ne bomo 
kar metali skozi okno«. V dobri 
veri, da se, kar se tiče ogrevanja, 
racionalno obnašamo, si slabšamo 
svoje bivalne razmere.
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Če ogrevalni sistem, v katerega 
so povezani kotel z gorilnikom, 
cevna napeljava, ogrevala v 
prostorih in dimnik, ni redno 
vzdrževan, bo njegov izkoristek 
slabši, v skrajnih primerih lah-
ko tudi odpove in običajno se 
to zgodi takrat, ko je najmanj 
treba – ko je zunaj že pošteno 
mraz. 

najprej naj delo 
opravi dimnikar
Priporočljivo je, da svoje 
delo najprej opravi dimnikar. 
Rezultat delovanja ogreval-
nega sistema, predvsem peči 
in gorilnika, bo namreč dober 
le, če bosta dimnik in peč 
temeljito očiščena. Čiščenje 
dimovodnih naprav je nujno za 
zagotavljanje ustreznega odva-
janja dimnih plinov iz kurišča 
naprave, čiščenje zračnikov za-
gotavlja neoviran pretok zraka, 
oboje pa je nujno za zagotavlja-
nje požarne varnosti. 

Ker med energenti, s kateri-
mi se grejemo v slovenskih 
gospodinjstvih, prevladuje 
lesna biomasa – delež lesnih 
goriv, kamor spadajo polena, 
sekanci, peleti in briketi, je bil 
predlani po podatkih statistič-
nega urada 42-odstoten. Delež 
električne energije je bil pribli-
žno 24-odstoten, zemeljskega 
plina okrog 10-odstoten, prav 
tako delež ekstra lahkega kuril-
nega olja, z daljinsko toploto se 

je ogrevalo nekaj več kot sedem 
odstotkov gospodinjstev, med-
tem ko smo druge energente 
uporabljali v manjših deležih. 

Na stroške ogrevanja, 
predvsem pa na varnost 
in bivalno ugodje znatno 
vplivajo izbira ustreznega 
kotla oziroma peči, pravilna 
vgradnja in redno vzdrževa-
nje kurilnih, dimovodnih in 
prezračevalnih naprav.

priprava peči
Peči na trdna goriva, kot so po-
lena, sekanci in peleti, je treba 
pregledati večkrat na leto, ob 
koncu kurilne sezone pa jih je 
treba očistiti in opraviti redni 
servis. Če za to nismo poskrbeli 
spomladi, je zdaj skrajni čas. V 
neočiščeni peči se lahko zaradi 
vlage in sajastih oblog pojavi 
korozija, ki uničuje kurišče in 
dimnik, katranaste obloge, ki 
se največkrat nabirajo zaradi 
preveč vlažnih drv ali predi-
menzioniranosti peči, pa pove-
čujejo nevarnost požara. 

kakovostni peleti 
v kakovostnih pečeh
Pri vsakem kurjenju nastajajo 
zdravju škodljive snovi, od 
kakovosti kurišča in energen-
ta pa je odvisno, koliko teh 
snovi bo nastalo. To je še zlasti 
pomembno, če se ogrevamo z 
lesno biomaso. Polena morajo 
biti primerno suha, enako velja 

za sekance, čim bolj kakovo-
stni morajo biti tudi peleti. 
Vendar še tako kakovostno 
lesno kurivo nič ne pomaga, 
če ga kurimo v zastareli peči s 
slabim izkoristkom. Izberimo 
torej kurilno napravo, ki ima 
vsa potrdila oziroma certifikate 
o primernosti in skladnosti, ter 
poskrbimo, da bo vgrajena v 
skladu z navodili proizvajalca 
in s predpisi. To med drugim 
pomeni, da jo postavimo v 
primeren prostor, v katerem je 
zagotovljen zanesljiv, neoviran 
in stalen dovod zgorevalne-
ga zraka ter odvod dimnih 
plinov. Zelo pomembno je, da 
je kurilna naprava usklajena 
z dimovodno napravo, s čimer 
bomo zagotovili, da bo proces 
zgorevanja potekal brez ško-
dljivih vplivov na okolje.

kako izbrati ustrezne 
lesne pelete?
Vedno več peletov je označenih 
le s certifikatom distributerja 
oziroma prodajalca. Ta  certi-
fikat pa je lahko zavajajoč za 
potrošnika, saj zmotno misli, 
da označuje kakovost peletov 
– v resnici pa zgolj potrjuje, da 
distributer oziroma prodajalec 
skrbi za ustrezno skladišče-
nje in transport peletov, tudi 
tistih, ki nimajo certifikata 
proizvajalca.
Za potrošnike je pomemben 
podatek, da ima večina peletov 
na slovenskem trgu certifikat 

kakovosti EnPlus ali DinPlus 
ali pa tržno znamko S4Q. Zato 
izbirajte med peleti z eno izmed 
omenjenih oznak. Certifikata 
EnPlus ali DinPlus potrjujeta, 
da pri izdelovalcih peletov 
certifikacijski organi redno in 
nenapovedano pregledujejo ka-
kovost peletov, zato imajo obi-
čajno vzpostavljen zelo učinko-
vit sistem notranjega nadzora 
in zagotavljanja kakovosti. Oba 
certifikata zagotavljata najvišjo 
stopnjo kakovosti peletov – 
kakovostna razreda A1 in A2. 
Peleti iz omenjenih razredov 
so edini, ki jih priporočamo za 
uporabo v gospodinjstvih, saj 
zagotavljajo najbolj kakovostno 
in do okolja prijazno ogrevanje.

Barva peletov, ki je sicer 
odvisna od lesa in postopka 
izdelave, nikakor ne odraža 
njihove kakovosti. Peleti 
iz čistega lesa iglavcev so 
praviloma svetlejše barve, 
nekoliko temnejši so iz lesa 
listavcev, na barvo vpliva 
tudi toplotna obdelava. Če 
kot surovino uporabljajo les 
smreke s primesjo skorje, 
potem tudi ti peleti niso več 
povsem svetli.

Zveza potrošnikov Slovenije 
www.zps.si 

Večina je že začela ogrevati domove, 
nekateri še bodo. Pa ste svoje kurilne 
naprave pripravili na novo sezono, 
da ne boste imeli težav z ogrevalnim 
sistemom, ko bo pritisnil mraz? Za 
zanesljivo in varno delovanje ter 
dober izkoristek je najprej nujno 
pravilno in redno vzdrževanje, 
marsikaj pa lahko postorimo tudi še 
tik pred zdajci.

ste pripravljeni 
na kurilno sezono?
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ZMAGOVALNA PONUDBA PELETOV
0808240
Brezplačni telefon:

SCHWEIGHOFFER

CENA Z DOSTAVO:

CENA V SKLADIŠČU:

VR
EČ

A4,61€ 1P

304,26€
PALETA 990 kg

307,30€
1000 kg

VR
EČ

A4,76€ 1P

314,16€
PALETA 990 kg

317,30€
1000 kg

VR
EČ

A4,69€

2-
5P

309,54€
PALETA 990 kg

312,64€
1000 kg

VR
EČ

A4,61€

>6
P

304,26€
PALETA 990 kg

307,30€
1000 kg

SESTAVA:
Smreka: 100%
Kur. vr.: od 16,5 do 19 MJ/kg
Pepel:0,5%

PremiumA1
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

A3,67€ 1P

238,55€
PALETA 975 kg

244,64€
1000 kg

VR
EČ

A3,82€ 1P

248,30€
PALETA 975 kg

254,64€
1000 kg

VR
EČ

A3,74€

2-
5P

243,10€
PALETA 975 kg

249,30€
1000 kg

VR
EČ

A3,67€
>6

P
238,55€

PALETA 975 kg

244,64€
1000 kg

A2

Oglas za križnika2.indd   1 09/11/2018   14:19
 03 620 28 80
 info@zatopeldom.com 
 www.zatopeldom.com

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

zaupajte evropski kakovosti.

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

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

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

35 let 
tradicije

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

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

izkoristite prednovoletni popust!
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Renault priporoča renault.si

*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 paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

Poraba pri mešanem ciklu 4,8 – 6,2 l/100 km. Emisija CO2: 127 – 141 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0225 – 0,0615 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00015 – 0,00122 g/km.  
Število delcev (x1011): 0,06 – 1,58. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je 
simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana

 Prihranek do 
1.800 €*

+
Paket zimskih 
pnevmatik**

SCENIC
OMEJENA SERIJA LIMITED

 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

                                            financiranje 

• transfer oseb
• prevoz oseb z voznikom
• prevoz tovora po eu
 

• posredovanje pri kreditu
• posredovanje pri leasingu
• leasing samo z osebno izkaznico

 

     najem vozil
• najem osebnih vozil
• najem tovornih vozil
• najem dostavnih vozil

• odkup vseh vrst vozil
• prodaja osebnih vozil
• prodaja tovornih vozil
 

     odkup in prodaja vozil            transferji in prevozi

brezplačna 
cenitev 
vozila

 030 340 800
 info@avtoprofi.si
 www.avtoprofi.si

Avto Profi Ptuj d.o.o.
Slovenja vas 47b
2288 Hajdina
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Danes pa smo območje nad-
gradili s statusom  naravnega 
rezervata in med drugim sledimo 
ciljema, kot sta obnoviti in vzdr-
ževati optimalne habitate mo-
krišč za gnezdenje in selitveno 
postojanko pomembnih popula-
cij ciljnih vrst ptic ter promovirati 
območje kot naravni rezervat, 
ki je namenjen izobraževanju in 
ozaveščanju obiskovalcev o ciljih 
varstva narave.

kako do rezervata
Do rezervata lahko dostopamo 
z obvoznice, kjer zapeljemo v 
smeri Središča ob Dravi in po pri-
bližno 300 m zavijemo proti jugu 
na Ljutomersko/Opekarniško 
ulico, tej sledimo približno 
1,5 km in za prečkanjem železni-
ške proge zavijemo levo, potem 
sledimo nasipu Ormoškega 
jezera in za robom večjega gozda 
prispemo do ceste v Naravni 
rezervat Ormoške lagune.

opis območja 
Naravni rezervat Ormoške lagune 
leži na poplavni ravnici Središke-
ga polja, tik ob meji z Republiko 
Hrvaško. Območje z vseh strani 
obdajajo ostanki poplavnega 
gozda s topolovimi nasadi in 
njivami. Vzdolž severnega roba 
se s Pušenskim potokom loči re-

zervat od kompleksa intenzivnih 
njiv. Najbližji naselji sta zaselek 
Amerika in vas Frankovci. Ob-
močje lagun sestavlja 6 nekda-
njih bazenov za odpadne vode 
z vmesnimi nasipi, travniškimi 
površinami, topolovi nasadi v 
okolici bazenov, star poplavni 
gozd in ostanek rečnega rokava.

sprehod po 
zgodovini območja
Pred graditvijo TSO (pred 1970) je 
bilo območje prvobitne dravske 
loke, z obsežnimi prodišči, števil-
nimi ribjimi vrstami, na vodi pa 
je bilo zelo razvito splavarstvo, 
mlinarstvo, izpiranje zlata …
Leta 1970 so začeli z gradnjo aku-
mulacijskega jezera. Leta 1977 so 
pričeli z gradnjo Tovarne slad-
korja Ormož. Za potrebe čiščenje 
odpadnih vod Tovarne sladkorja 
Ormož so izkrčili gozd, nasuli 
zemljino in oblikovali bazene, 
nastale so t. i. Ormoške lagune, v 
katerih so bile zabeležene neka-
tere izjemno redke vrste ptic: plo-
skokljunec Calidris falcinellus, 
mali strnad Emberiza pusilla, 
prlivka Burhinus oedinemus … 
V letu 1997 se je vzpostavilo sode-
lovanje med ornitologi DOPPS 
in TSO in se začeli uresničevati 
varstveni ukrepi za ogrožene 
vrste. V letu 1997 in 1998 so bili 

postavljeni splavi za navadno 
čigro Sterna hirundo, ki so jih 
izdelali prostovoljci DOPPS, TSO 
pa je odobrila njihovo postavi-
tev. Splav je bil desetletje edino 
gnezdišče kontinentalne kolonije 
navadne čigre in rečnega galeba 
v Sloveniji. 
Kljub rentabilnosti je leta 2006 
reforma skupne evropske politike 
zajela sektor sladkorja, posledica 
pa je bila zaprtje tovarne v letu 
2006. Takoj po zaprtju sta DOPPS 
in TSO začela z dejavnostmi za 
ohranitev mokrišča in vzpostavi-
tev naravnega rezervata. 
Po predstavitvi lastniku Royal 
Cosun-u, da bi uničenje bazenov 
pomenilo tudi uničenje habitata 
za ptice, se je odločil za prenos 
lastništva (2010) na Društvo za 
opazovanje in proučevanje ptic 
Slovenije  z zavezo društva, da se 
uresničijo cilji varstva narave.

ormoške lagune danes
V sklopu projekta LIVEDRAVA 
smo v Naravnem rezervatu 
Ormoške lagune končali z 
naravovarstveno ureditvijo 
bazenov, pripravili smo učne poti 
z interpretacijsko vsebino za obi-
skovalce, postavili opazovališča 
in uredili vrt rezervata s prika-
zom naravovarstvenih praks na 
domačem dvorišču.

sprehod po rezervatu
Obiskovalci obiščejo rezervat 
peš, s kolesom ali s konji. Gibljejo 
se po označeni učni poti. Najprej 
si lahko ogledajo še prvobitni 
gozdni ostanek poplavnega 
gozda in spoznajo njihove pre-

bivalce, nato pot nadaljujejo do 
opazovališča pri prvem bazenu. 
Opazovališče obiskovalcem 
omogoča nemoteno opazovanje 
številnih vodnih vrst ptic. Pri 
identifikaciji pa so jim v pomoč 
izobraževalne table, kjer so 
prikazane pogostejše vrste ptic 
tega dela rezervata. Pot nada-
ljujete do naslednje točke, kjer 
je predstavljena selitev ptic. Ob 
tretjem bazenu vas bo pričakalo 
opazovališče, ki vam bo v pomoč 
pri prepoznavanju življenjskih 
prostorov, lahko pa še preizkusi-
te tipni model območja za slepe 
in slabovidne ter opazujete šte-
vilne vrste vodnih ptic. Pot nada-
ljujete proti vrtu rezervata, kjer si  
ogledate številne prakse varstva 
narave, ki jih lahko izvedemo na 
svojih dvoriščih (hotel za insekte, 
mlaka, gnezdilnice, rastline 
za metulje …). V primeru, da 
ste utrujeni, se v vrtu rezervata 
lahko odpočijete na klopcah in 
okrepčate s hrano iz nahrbtnika. 
Po počitku nadaljujete pot skozi 
gozd, kjer spoznate ogrožene 
vrste hroščev. V zadnjem bazenu 
pa si ogledate še upravljanje 
vegetacije z vodnimi bivoli. Živali 
smo naselili iz Nacionalnega 
parka Nežidersko jezero in so 
postali nepogrešljiv sodelavec pri 
upravljanju naravnega rezervata.  
Obisk rezervata je primeren za 
družine z otroki, saj je teren utr-
jen, celotna pot je dolga pribli-
žno 1,5 km. Za večje skupine (nad 
10 obiskovalcev) se je potrebno 
najaviti na DOPPS-u. 
mag. Dominik Bombek, 
DOPPS - BirdLife  

Dobrodošli v Ormožu in vabljeni na 
ogled zgodbe o izjemni zavarovani 
naravi, ki je nastala kot plod 
dolgoletnega sodelovanja med 
Tovarno sladkorja Ormož (TSO) 
in Društvom za opazovanje in 
proučevanje ptic Slovenije (DOPPS). 
Narava je utrla svojo pot v bazenih 
za odpadne vode že takoj po 
nastanku tovarne leta 1980, saj je 
mokrišče, sicer umetnega izvora, 
privabilo številne vrste ptic, zlasti 
pobrežnikov in rac.

pot po zavarovani naravi ormoža: 
naravni rezervat ormoške lagune
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 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.

 031 220 221
 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.

ugodni kombi prevozi za ogled 
predbožičnih mest po evropi.ííí ííí

 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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Bliža se prednovoletni čas, 
ki za vse nas pomeni več 
zabave, ko ob brezskrbnem 
druženju spijemo še kakšen 
kozarček alkohola. Vse lepo 
in prav, če le ne pozabimo po-
skrbeti tudi za varen prevoz 
do doma. Uživanje alkohola 
je sicer najbolj problematič-
no pri voznikih, kjer so tudi 
posledice prometnih nesreč 
najtežje, vendar pa je prav 
tako dejavnik tveganja za na-
stanek prometne nesreče tudi 
pri kolesarjih in pešcih. 

ne tvegajte, že en kozarec 
alkohola je preveč!
Rezultati letošnje znanstvene 
raziskave, ki jo je za Javno 
agencijo RS za varnost pro-
meta (AVP) pripravil Inštitut 
za kriminologijo pri pravni 
fakulteti v Ljubljani, so po-
kazali, da je verjetnost, da se 
voznik osebnega avtomobila 
z več kot 0,5 promila alkohola 
v krvi smrtno ponesreči ali 
hudo poškoduje, kar štiri-
krat večja kot pri treznem 
vozniku. V raziskavi je bilo 
tudi ugotovljeno, da v kolikor 
bi uvedli popolno prepoved 
uživanja alkohola za voznike 
osebnih in drugih avtomobi-
lov ter motornih koles, bi se 
zaradi take določbe odstotek 
alkoholiziranih povzroči-
teljev prometnih nesreč s 
smrtnim izidom zmanjšal na 
20 odstotkov, ohranili pa bi 
od 15 do 20 življenj na leto.

če ne drugo, naj vas 
strezni črna statistika
Letos se je do konca septem-
bra na slovenskih cestah zgo-
dilo 1.078 prometnih nesreč, 

v katerih je umrlo 14 oseb, 
583 pa se jih je poškodovalo. 
Največ prometnih nesreč pod 
vplivom alkohola so povzro-
čili vozniki motornih vozil 
v starostni skupini med 25. 
in 34. leti, in sicer 255 pro-
metnih nesreč, v katerih so 
umrli štirje udeleženci. Od 14 
smrtno ponesrečenih udele-
žencev je bilo 12 tudi povzro-
čiteljev prometne nesreče. 
9 nesreč s smrtnim izidom 
se je pripetilo izven naselja, 
v kar 11-ih primerih pa se je 
nesreča pripetila v temnem 
delu dneva.

bodite odgovorni 
in poskrbite za 
varen prevoz do doma
AVP poziva, da se vozniki 
vnaprej dogovorijo, kako 
bodo prišli domov z zabave, 
v nobenem primeru pa naj ne 
vozijo vinjeni ali pod vplivom 
prepovedanih psiho-aktivnih 
snovi. Prav tako naj se ne pe-
ljejo z voznikom, ki je užival 
tovrstna sredstva, ampak ga 
raje opozorijo na tveganje in 
skupaj najdejo alternativno 
rešitev. Teh je veliko. Odpe-
ljete se lahko s taksijem,  av-
tobusom ali vlakom, oziroma 
za prevoz prosite koga od 
sorodnikov, prijateljev, ki tisti 
večer niso uživali alkohola. 
Če imate možnost, lahko pre-
spite nekje v bližini lokacije, 
kjer ste se zabavali, in se do 
kraja prenočišča odpravite 
peš. A tudi pri tem velja biti 
previden, saj se med žrtvami 
prometnih nesreč nemalokrat 
znajdejo tudi pešci. 

za odgovornejši 
odnos do alkohola
V okviru prizadevanj za 
zmanjšanje deleža alkoholizi-
ranih udeležencev prometnih 
nesreč na slovenskih cestah 
AVP voznike skozi celo leto 
opozarja na tveganost vožnje 
pod vplivom alkohola, še po-
sebej v krajih zunaj urbanih 
naselij, kjer ni zagotovljenega 
varnega prevoza z javnimi 
prevoznimi sredstvi. No-
vembra in decembra bo AVP 
še bolj intenzivirala svoje 
aktivnosti in organizirala šte-

vilne preventivne dogodke, 
delavnice in strokovne mize, 
s strani Policije in občinskih 
redarstev pa bo potekal 
poostren nadzor. Z ozavešča-
njem preko medijev, javnih 
dogodkov in sodelovanja z 
nevladnimi organizacijami 
želi AVP javnost še dodatno 
spodbuditi k odgovornejšem 
odnosu do alkohola.

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

Slovenci se premalo zavedamo, da 
samo en kozarec alkohola že vpliva 
na naše sposobnosti mišljenja 
in zaznavanja in zmanjša naše 
sposobnosti za vožnjo ter ustrezno 
reagiranje, predvsem v kritičnih 
situacijah. 

recimo ne alkoholu 
v prometu
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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

 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

mesnica sirc

• domače sveže meso
• prekajeno meso 
• meso iz razsola
• meso iz tunke
• domače klobase

za vas smo pripravili veliko mesnih dobrot:

• domače salame 
• mesne izdelke 
   iz lastne predelave
• meso za piknike
• vse za domače koline

Radi jeste okusno in domače?

pripravimo tudi okusne narezke

PE Ormož, Tuš Krap  031 741 510

PE Ptuj, Arnuševa ul. 5  031 468 017

Dober 
tek! 

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

Janko Sirc s.p.
Podgorci 24
2273 Podgorci
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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!


