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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 13. 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

∙ pestra ponudba pizz
∙ prostor za zaključene družbe

 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

 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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Kot so Angleži lepo poime-
novali prvi obrok v dnevu 
BREAK-FAST, ki v direktnem 
prevodu pomeni PREKINI-
-POST, ima zajtrk vrsto pozi-
tivnih lastnosti za naše telo:
- z njim prekinemo nočni post 
in omogočimo svojemu telesu 
energijo;
- pozitivno deluje na naš 
imunski sistem;
- pripomore k boljšim kogni-
tivnim funkcijam;
- lahko pripomore k ohranja-
nju telesne mase;
- izboljša dnevni vnos hranil 
in telesno aktivnost;
- dolgoročno izboljša tako 
fizično kot psihično zdravje.

Torej obstaja 6 dobrih 
razlogov, da zajtrk vključite 
med svoje vsakdanje aktiv-
nosti. Izgovori, da nimate 
apetita, časa ali idej, naj vas 
ne prepričajo in odvrnejo od 
zajtrkovanja:

ni apetita
Če vam zajtrkovanje zjutraj 
še ni v navadi, se lahko tudi 
to »naučite«. Po raziskavah 
naj bi bilo za razvoj avto-
matiziranega in rutinskega 
zdravega vedenja v povprečju 
potrebnih 66 dni. To je na 
primer pitje kozarca vode ob 
obroku, uživanje sadja, lahko 
tudi uživanje zajtrka. Zato le 
vztrajajte!

ni časa
Če zjutraj raje poležite ali se 
vam občasno zgodi, da presli-
šite budilko, si lahko zajtrk za 
na pot pripravite že prejšnji 
večer ali pa se preprosto 
ustavite v trgovini, pekarni 
na poti do fakultete. A vsaka 
izbira ni dobra izbira!

ni idej 
Živil za zajtrk je danes ogro-
mno. Ena so bolj primerna, 
druga manj predvsem zaradi 
sestave in energijske vredno-
sti le teh. Na spletni strani 
veskajjes.si smo zbrali več 
zanimivih, hitrih in cenovno 
ugodnih idej za zajtrk!

Načrtujte tedenski jedilnik, 
tudi za zajtrk! V trgovi-
no pojdite s spiskom, kaj 
potrebujete. Če kupujete 
predpakirana živila, izbi-
rajte s pomočjo aplikacije 
VešKajJeš.

Torej za zdravje ni pomemb-
no le, da jemo zajtrk, temveč 
tudi, kaj za zajtrk pojemo! 
Za zagotavljanje potrebne 
energije čez dan naj bo zajtrk 
pretežno sestavljen iz živil, 
bogatih z ogljikovimi hidra-
ti, kot so polnozrnati žitni 
izdelki, tudi kaše in polenta. 
Z uživanjem takšnih izdelkov 
si zagotovimo primerno raven 
glukoze v krvi, v kombina-
ciji z beljakovinskimi živili 
(mlečni izdelki, puste mesni-
ne, stročnice …) in sadjem 
ali zelenjavo pa še dodatno 
izboljšamo delovanje našega 
telesa. Energijsko naj zajtrk 
prispeva vsaj 25 % dnevne 
energije.

Z nedavno izvedenimi štu-
dijami, s katerimi so preuče-
vali vpliv izpuščanja zajtrka 
na telesno maso pri evrop-
skih otrocih in mladostnikih, 
so ugotovili, da imajo tisti, ki 
redno zajtrkujejo, v povpre-
čju nižji indeks telesne mase 
(ITM) in manjšo možnost, 
da bi imeli v življenju težave 
zaradi prekomerne telesne 
mase ali debelosti. Telo zazna 

izpuščen obrok kot pomanj-
kanje in začne ob naslednjem 
obroku skladiščiti maščobo 
kot pomemben vir energije. 
Ljudje, ki izpustijo zajtrk, 
zato čez dan običajno obču-
tijo večjo potrebo po mastni 
hrani, sladkorju in ogljiko-
vih hidratih ter imajo večji 
apetit. Raziskave kažejo, da 
je, če izpustimo zajtrk, večja 
verjetnost, da bomo energijo 
nadoknadili s tem, da bomo 
več pojedli za malico oziroma 
kosilo.

Jutranja naglica je eden 
izmed glavnih razlogov za 
izpuščanje zajtrka. Pomanj-
kanje časa pa je pogosto tudi 
razlog, da malicamo pred 
računalniškimi ekrani, med 
pogovorom po telefonu pa 
tudi v avtomobilu in na cesti. 
Kot rešitev nam industrija 
ponuja rezine, "kekse za 
zajtrk" ipd.

A pogled na hranilno ta-
belo nekaterih mlečnih rezin 
in "keksov za zajtrk" razkri-
je, da je v njih lahko veliko 
sladkorja, saj jim na prehran-
skem semaforju za njihovo 

vsebnost posveti rdeča luč. 
Vsebujejo lahko tudi precej 
maščobe (rdeča ali oranžna 
luč). Njihov prehranski profil 
vedno preverite, lahko tudi s 
pomočjo aplikacije VešKajJeš. 
Kadar jim za sladkor, maščo-
bo in sol zasveti zelena luč, 
so primerni za vsakodnevno 
uživanje.

Če podatke o povprečni 
vsebnosti sladkorja in ma-
ščobe v mlečnih rezinah in 
"keksih za zajtrk" primerja-
mo s tistimi v polnozrnatem 
kruhu/žemljici in koruznih 
kosmičih, ugotovimo, da ti 
izdelki vsebujejo mnogo več 
sladkorja in maščobe.
Zveza potrošnikov Slovenije 
www.zps.si 

Zajtrk je energijska podlaga za 
uspešen začetek dneva in je eden od 
treh glavnih obrokov dneva, požene 
na delo ves naš prebavni sistem 
in našemu telesu da energijo ter 
hranila za nekaj ur – vsaj do kosila. 

jeste zajtrk?!
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Ustvariti lep in privlačen 
nasmeh, s katerim navdušimo 
pacienta, je želja vsakega 
zobozdravnika. Vendar je 
pa temelj vsega, da v osnovi 
odpravimo vsa bolezenska 
stanja zob ter dlesni. Mednje 
nedvomno spada granulom.

Je oblika kroničnega vnetja 
kosti ob vrhu zobne korenine. 
Dolga leta lahko miruje in 
ne povzroča nobenih težav, 
lahko pa ob nenadnem padcu 
odpornosti organizma povzro-
ča hude bolečine. Granuloma 
s prostim očesom ni mogoče 
opaziti, zato je prizadeti zob 
potrebno rentgensko slikati. 
Na posnetku je viden kot te-

mna senca v področju konice 
korenine zoba.
Granulom nastane, ko se vne-
tje iz zobnega živca razširi na 
okoliško tkivo. Najpogostejši 
vzrok je zobna gniloba ali ka-
ries. Razvije se lahko tudi pod 
staro dotrajano plombo ali pa 
kot posledica neuspešnega 
predhodnega koreninskega 
zdravljenja.

Zato je zelo pomembno čim-
prejšnje odkrivanje in zdra-
vljenje zobne gnilobe. Zdra-
vljenje granuloma imenujemo 
tudi endodontsko zdravljenje 
zoba. Zdravljenje izgleda 
tako, da zobozdravnik s stroj-
nimi in ročnimi instrumenti 
ter s spiranjem, razširi in 

počisti vsebino koreninskih 
kanalov. Tako pripravljen 
koreninski kanal se na koncu 
zdravljenja napolni s poseb-
nim polnilom ter natančno 
zatesni. Rezultate zdravljenja 

je treba vedno kontrolirati z 
rentgenskim posnetkom.
Če je bilo zdravljenje uspe-
šno, se granulom pozdravi. 
Tak zob oskrbimo z zalivko ali 
s prevleko.
Zobek I.M.A.M. 

Sijoč in lep nasmeh ni le estetskega 
pomena, saj vpliva na naše 
vsesplošno dobro počutje. 

granulom

 

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

zakaj izbrati nas?

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

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

najugodnejše cene, primerljive hrvaškim!

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

 14:00 – 20:00             
08:00 – 14:00

pon, sre, čet:
tor, pet, sob: 

ponudba

 Zobotehnični laboratorij | Ulica dr. Hrovata 4 | 2270 Ormož |  059 983 095
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Drugače pa je pri starejših 
osebah. Letom se pridru-
žijo kronične bolezni srca 
in pljuč, nekoliko oslabi 
imunski sistem, kar zmanj-
ša obrambne sposobnosti 
in lahko privede do hude-
ga poteka gripe z zapleti. 
Nerazveseljivi statistični 
podatki kažejo, da od  80 do 
90 % vseh smrti, povezanih 
z gripo, doleti ljudi, starejše 
od 65 let. Starejši večkrat 
potrebujejo sprejem v bolni-
šnico, posebno ko se  poleg 
gripe  razvije še bakterijska 
pljučnica. Dolgotrajna visoka 
vročina dodatno obremeni 
šibkejše srce starostnika in 
ostale organe. Zdravljenje je 
dolgotrajno in z negotovim 
izidom. 

cepljenje je najboljša 
zaščita pred gripo
Najučinkovitejša zaščita pred 
gripo je cepljenje. S ceplje-
njem zmanjšamo tveganje za 
okužbo z gripo, zmanjšamo 
tveganje za hudo bolezen in 
bolnišničnega zdravljenja 
ter preprečimo prenašanje 
bolezni na svojce, prijatelje 
in druge ljudi. Cepljenje je 
varno. Neželeni učinki ce-
pljenja proti gripi so običajno 
blagi. Največkrat boli na 
mestu, kjer smo bili cepljeni, 
manj pogosto se pojavi ote-
klina in rdečina, ki izzveni v 
dveh dneh. Še redkeje se po 
cepljenju v splošnem slabo 
počutimo, boli nas glava, 
mišice, smo utrujeni in ne-
razpoloženi. Neželeni učinki 
cepljenja so prehodni in nas 

redko ovirajo pri vsakdanjih 
opravilih.  Vsekakor pa nam 
naredijo bistveno manj težav 
kot gripa.

Cepljenje proti gripi se 
začne proti koncu jeseni in 
traja, vse dokler ne prične 
število obolelih z gripo 
upadati. Po cepljenju se za-
ščita pri mlajših razvije po 
tednu dni, pri starejših traja 
razvoj imunosti 14 ali celo 
več dni. Ker se virusi gripe 
pogosto in hitro spreminja-
jo, strokovnjaki vsako leto 
na novo izdelajo cepivo proti 
virusom, za katere so ocenili, 
da bodo krožili v prihajajo-
či sezoni. Prav zaradi tega 
moramo cepljenje proti gripi 
ponoviti vsako leto.

starejšim je omogočeno 
brezplačno cepljenje
Starejšim od 65 let je letos 
prvič omogočeno brezplačno 
cepljenje proti gripi. Strošek 
cepiva in izvedbe cepljenja 
krije Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. Cepite 
se lahko pri svojem izbranem 
osebnem zdravniku, drugih 
zdravnikih na primarni rav-
ni, ki izpolnjujejo pogoje za 
cepljenje, ali v ambulantah 
območnih enot Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje. 
Cena samoplačniškega  
cepljenja znaša 14 evrov.

vzdržujmo dobro 
telesno počutje tudi v 
zimskih mesecih
Dobra telesna kondicija 
je poleg cepljenja izredno 
pomembna, da se obranimo 

gripe in drugih okužb dihal. 
Sprehodimo se primerno 
obuti in oblečeni v naravi, na 
svežem zraku, da si nabere-
mo kondicije in se sprostimo. 
Ne pozabimo, da je uživanje 
sadja in zelenjave enako, če 
ne še bolj pomembno kot v 
poletnih mesecih. 

Zaprti prostori, kjer je 
veliko ljudi, niso koristni 
krhkim starejšim osebam. 
Slabo prezračen prostor, v 
katerem se zadržujejo otroci 
in odrasli, poveča možnost, 

da se bomo nalezli enega od 
povzročiteljev okužb dihal. 
Poskrbimo, da si po vrnitvi iz 
trgovskih centrov in drugih 
javnih prostor skrbno umi-
jemo roke z vodo in milom, 
saj smo se zagotovo dotaknili 
onesnaženih površin.  
Nacionalni inštitut za 
javno zdravje
www.nijz.si  

Gripa je nalezljiva bolezen, ki se širi 
med ljudmi preko kužnih izločkov 
dihal ob smrkanju, kihanju, kašljanju 
in preko onesnaženih rok. Sezona 
gripe je pozimi. Gripa lahko doleti 
vsakogar. Največkrat je za mlajše in 
zdrave kratkotrajna bolezen, ki mine 
sama po sebi brez posledic. 

gripa je za starejše od 65 let 
lahko huda bolezen 

POMEMBNO
OBVESTILO

V ambulantah NIJZ cepljenje proti gripi 
opravljamo samoplačniško.

Če ste:
• starejši od 65 let, 
• kronični bolnik,
• oseba z izrazito povečano telesno težo (ITM ≥ 40) ali
• nosečnica

je za vas cepljenje proti gripi v sezoni 2019/2020 brezplačno*, 
cepite pa se lahko pri svojem izbranem osebnem zdravniku.  

*Stroške cepljenja v celoti krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

Kontaktne podatke ambulant NIJZ
najdete na spletni strani
www.nijz.si/ambulante

∙ starejši od 65 let,
∙ kronični bolnik,
∙ oseba z izrazito povečano 
  telesno težo (itm > 40) ali
∙ nosečnica

Če ste:
je za vas cepljenje proti gripi v sezoni 2019/2020 

brezplačno, cepite pa se lahko pri svojem 
izbranem osebnem zdraviku, pri drugih 

zdravnikih na primarni ravni in v območnih 
ambulantah NIJZ.
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 059 044 056
 info@audiobm.si
 www.audiobm.si

AUDIO BM d.o.o.
Trg revolucije 6
(s pogledom na Stari most)
2000 Maribor 

pon, sre, čet, pet: 8:00-15:00 | tor: 8:00-18:00

slušni center maribor

smo pogodbeni dobavitelj 
zzzs za slušne aparate

pametni
slušni aparati

brez 
napotnice

brezplačno 
preverite 

sluh 

pokličite 
za termin

več komunikacije
Nikomur ni prijetno, ko 
komunikacijo ovira ali pre-
prečuje naglušnost. Naglu-
šna oseba se dostikrat raje 
umakne v osamo, kot komu-
nicira, saj se težko sooča z 
dejstvom, da ne more slediti 
pogovorom. Žal je pogosto 
tudi tako, da tisti, ki dobro 
slišijo, manj komunicirajo z 
naglušnimi, saj se ne želijo 
stalno naprezati, da bi jih 
naglušni slišali in razumeli. 
Z boljšim sluhom je komuni-
kacija vsem lažja.

več druženja
Z uporabo sodobnih slušnih 
aparatov je komunikacija 
tudi v zahtevnejših zvočnih 
okoljih izboljšana, zato se 
uporabniki slušnih aparatov 
ponovno več družijo.

več samozavesti
Skrb, da ne bomo slišali in 
razumeli, ni več prisotna ali 
pa je znatno zmanjšana. To 
vlije novo samozavest pri 
komuniciranju in izražanju.

več prijateljev
Ni več odrekanja dejav-
nostim, ki nas povezujejo 
in združujejo. Aktivnejše 
življenje z boljšim sluhom je 
dejstvo. In več ko je aktivno-
sti, več je tudi prijateljev, s 
katerimi si lepšamo življenje 
in si zaupamo.

več informiranosti
Neštetokrat smo že slišali, 
da naglušni ne spremljajo 
več televizije in radia, ker ne 
razumejo povedanega, in-
formativnih oddaj s podna-
pisi pa ni veliko. Optimalno 
prilagojeni slušni aparati ali 
po potrebi dodatne brezžične 
rešitve premagajo vse težave, 
ki jih imajo naglušni s spre-
mljanjem televizije in radia.

več smeha
Vsak je že bil kdaj priča situ-
aciji, ko se v razigrani družbi 
pripovedujejo šale in kdaj 
kakšne ni ujel najbolje. Vsi 
so se smejali, le … Pomislite, 
da naglušna oseba praktično 
nobene šale ne sliši več do-
bro. Kako bi se počutili, če bi 
bili to vi? Gotovo bi bili žalo-
stni. Z boljšim sluhom, ki ga 
zagotavljajo slušni aparati iz 
naše ponudbe, se na obraze 
vrne tudi nasmeh.

več varnosti
Sluh je zelo pomemben tudi, 
ko smo v prometu: kot pešec, 
kolesar ali na primer voznik 
avtomobila. Prav sluh nas 
pogosto opozori na bližajoče 
se vozilo ali sireno. Ko po-
skrbimo za boljši sluh, smo 
varnejši.

več odgovornosti
Če boste poskrbeli za svoj 
boljši sluh, s tem izkazujete 
odgovornost do vaše okolice, 
do vaših najbližjih in tudi do 
sebe. Prav tako zaposleni v 
AUDIO BM slušnih centrih 
svoje delo jemljemo skraj-
no odgovorno in se bomo 
s srcem potrudili, da vam 
korektno pomagamo na poti 
do boljšega sluha.

več veselja
Ne samo več smeha, tudi več 
veselja do druženja in ak-
tivnejšega življenja z vašimi 
najbližjimi boste imeli, ko 
boste v AUDIO BM slušnih 
centrih poskrbeli za boljši 
sluh.

več ugodnosti
Ker cenimo vaše zaupanje, 
ker cenimo da ste izbrali nas, 
vam zagotavljamo številne 
ugodnosti. Te so vam na 
voljo v AUDIO BM slušnih 
centrih kot tudi v AUDIO BM 
spletni trgovini.

več od življenja
Ko spet bolje slišimo, smo 
povezani, komuniciramo, 
se družimo s prijatelji, smo 
samozavestni, informirani 
in veseli … takrat imamo več 
od življenja. Dovolite nam, 
da vam ali vašim najdraž-

jim pomagamo na poti do 
kakovostnejšega življenja. 
Zagotavljamo VEČ ZA VAŠ 
SLUH, za vse generacije.
Franci Urankar, AUDIO BM 

kaj pridobimo, 
če poskrbimo za sluh?

Z izbiro AUDIO BM slušnih centrov 
boste storili VEČ ZA VAŠ SLUH in s 
tem pridobili oz. imeli:
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Na zadnjem srečanju smo bili 
s knjigo v roki, danes pa se 
podajmo v svoj svet miru in 
zaznav. Sami ali s prijatelji. S 
tistimi, ki čutijo z nami, ki se 
znajo predajati naravi in se 
veseliti slehernega lističa, ki 
se ob prvem jesenskem pišu 
poslovi od drevesa in odviju-
ga na tla. Si še znamo vzeti 
čas in opazovati te razkošne 
in brezplačne darove narave? 
Poskusimo! 

Odpravimo se  iz mesta po 
lepo označeni Slovenjegori-
ški planinski poti do Vurber-
ka in na Grmado, kjer lahko 
zaključimo prvo etapo te lepe 
in vabljive poti. Prvi del poti 
do Krčevine pri Ptuju že po-
znamo iz prejšnjega zapisa, 
tokrat pa bomo nadaljevali 
pot po grebenu in se vzpeli 
na vzhodno pobočje hribčka 
Hum do kmetije v Krčevini 
pri Vurberku, kjer se lahko 
jeseni oskrbimo z jesenski-
mi dobrotami, pokusimo 
mlado vino in druge vabljive 
pridelke.  Lahko naberemo 
tudi kakšen kostanj in se 
sklonimo h kakšni gobi. Uži-
tek ob šumenju jesenskega 
listja, ob veselju nad najdeno 
skrito gobico je nepopisen. 
Tudi če ni užitna, jo je treba 
spoštovati in se veseliti njene 
pojavnosti. Del gozda je, del 
bogastva, ki ga še imamo 
pri nas. Označena pot nas 
vodi malo po gozdu, malo po 
asfaltni cesti mimo Plančeve 
kapele, pride na makadam-
sko pot, ki se vije ves čas po 

mogočnem, svetlem buko-
vem gozdu, vabljivem v vseh 
letnih časih. Spomladi so ti 
gozdovi še polni najrazličnej-
šega pomladnega cvetja, ki 
daje poti še poseben čar. V je-
seni dobi gozd tisto očarljivo 
lepo rdečkasto barvo, ki traja 
le kratek čas, saj nam narava 
hitro postreže z drugačnim 
užitkom. Naenkrat zašumi 
pod nogami listje, ki se v  
vetrovnih dneh  vrtinči pred 
nami. Včasih dobiš občutek, 
da pada zlati dež, ki nazna-
nja, da je tudi zima že blizu. 
Naša današnja pot je zanimi-
va predvsem zaradi bogatih 
razgledov na Dravsko polje, 
proti Pohorju in prek Drave 
do Zasavskega hribovja. 
Ves čas pa lahko opazujemo 
sonce, ki se poslavlja pred 
našimi očmi in riše na nebo  
barve in podobe, ki jim ni 
kos noben slikar. Vsak hip 
so drugačne, vsak trenutek 
bolj intenzivne, dokler se 
sonce ne poslovi. Kmalu 
zatem nas še enkrat pozdravi 
z razkošno paleto odtenkov 
mavričnih barv. Kako srečen 
je človek, ki se zna predati 
temu razkošju, ko občuti, da 
mu ni treba iti v umetniško 
galerijo, da bi se nagledal 
lepote. Ta današnja pot nam 
ponuja takšne užitke v  vsem 
svojem razkošju. Samo oči je 
treba odpreti. Zadnji vzpon 
skozi gozd nas pripelje na 
obnovljeno dvorišče za graj-
skimi razvalinami, kjer so 
prizadevni člani turističnega 

društva Vurberk v nekaj letih 
uredili prostor za srečeva-
nja, na zahodni strani pa 
postavili leseni amfiteater za 
prepoznavne prireditve , kot 
so Festival harmonikarjev, 
Festival narodno zabavne 
glasbe »Vurberk«, dramske 
prireditve na prostem. Veliko 
razlogov, da se sprehodimo 
do te zanimive točke. Grad 
ima bogato zgodovino – sem 
se je zatekla Veronika Dese-
niška. Pod poveljem Sulej-
mana Veličastnega je tod 
mimo korakala 140 000-glava  
turška vojska. Na gradu pa je 
bilo glavno središče  čarovni-
ških procesov na Štajerskem. 

Veliko razlogov, da se 
podate na to pot večkrat, v 
vseh letnih časih, saj si boste 
napolnili baterije z energijo, 
ki jo najdete na teh pobočjih. 
Če vam je ostalo še kaj moči, 

se lahko povzpnete še na 461 
m visoko Grmado, kjer lahko 
spet uživate ob razgledih pro-
ti severu na avstrijsko stran, 
od koder se včasih  svetlikajo  
zasneženi vrhovi avstrijskih 
gora. Se vam zdi pot predol-
ga? Lahko jo skrajšate, lahko 
pa se malo potrudite in doka-
žete, da  se je za vsak užitek 
treba potruditi, da je potem 
zadovoljstvo nad zmago nad 
samim seboj toliko večje. 
Veliko užitkov vam želim! 
Viktorija Dabič  

Zelo lepa navada je, da se pohodnik 
odpravi na svoje »romanje« v 
zgodnjem jutru, ko ga pričaka narava 
v vsej svoji prvobitnosti, mu ponudi 
mir in očiščeno ozračje. Tokrat  bi 
vas rada povabila na hojo za soncem, 
ko se bliža svoji najnižji točki, ko se 
odene v neverjetne barve in napove 
vreme za naslednji dan. 

večerni ave:
sprehod iz ptuja do vurberka
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 041 550 093
 info@hitabo.si
 www.hitabo.si

HITABO, Borut Krabonja s.p.
Podgorci 46a
2273 Podgorci

hidroizolacija in ravne strehe
ostanite na suhem!

 041 223 756
 info@vginvest.si
 www.vginvest.si

VG invest d.o.o.
Majšperk 70 
2322 Majšperk

• kleparstvo
• tesarstvo
• krovstvo

• nadstreški
• kovinske fasade
• montažne hale

 031 379 485                       
 atbiro.projektiranje@gmail.com
 www.atbiro-projektiranje.si 

ATBiro
Boštjan Zorec s.p.                                     
Godeninci 2a                                 
2277 Središče ob Dravi

v sklopu celovite ponudbe storitev vam nudimo:

• Kompletne izdelave projektne dokumentacije
• Izvajanje obveznega gradbenega nadzora med gradnjo

• Vodenje projektov
• Vodenje upravnih postopkov 

 070 655 116
 office@maxtin.eu
 www.maxtin.eu

Maxtin plus d.o.o.
Njiverce - vas 6
2325 Kidričevo

zaposlujemo
∙ Iščemo električarje z znanjem nemščine / delo v Avstriji

∙ Hitro rastoče podjetje z novimi izzivi
∙ Zanesljiva, redna in dobra plačila

Bruto plačilo: 13,21 €/h
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Ob začetku nove kurilne sezone 
je potrebno celoten ogrevalni 
sistem pregledati, očistiti, izpol-
niti predpisane kontrole naprav,  
preveriti kvaliteto kuriva, da ne 
bo pozimi težav z ogrevalnim 
sistemom. Za njegovo zanesljivo 
in varno delovanje ter dober 
izkoristek pa je bistvo pravil-
no in redno servisiranje. Če 
ogrevalni sistem, v katerega so 
povezani kotel z gorilnikom, 
hranilnik tople vode, dimnik 
in filtri prašnih delcev, cevni 
razvod, ogrevala, v prostorih 
ni redno vzdrževan, bo njegov 
izkoristek slabši, lahko tudi 
odpove, lahko povzroči požar 
ali ustvarja smrtno nevaren 
ogljikov monoksid. Preveriti je 
treba tudi delovanje obtočnih 
črpalk, ki zunaj kurilne sezone 
ne obratujejo; če se v tem času 
niso samodejno zaganjale ozi-
roma jih nismo občasno ročno 
zagnali sami, je pogosta težava 
blokada ležajev. Zaradi varnega 
obratovanja je nujno kontrolira-
ti stanje ekspanzijskih posod in 
varnostnih ventilov. S pritiskom 
na ventil mora pihniti zrak iz 
posode. Če tlak v ogrevalnem 
sistemu nenormalno niha, je to 
znak, da raztezna posoda ni v 
redu in jo je treba zamenjati. Pri 
obratovanju mora biti tlak vode 
v ogrevalnem sistemu med 1,5 
in 2,0 bara, odvisno od višine 
objekta in ogreval nad ogreval-
no napravo. Če tlak ni v nave-
denih mejah, moramo dotočiti 
vodo v radiatorski sistem. 

Za vsak radiator posebej 
preverimo, ali je v njem zrak, ga 
odzračimo in po potrebi dotoči-
mo vodo v sistem do normalne-
ga tlaka. Neodzračeni radiatorji 
namreč lahko povečajo porabo 
energenta tudi do 15 %. Še 
posebno natančno preverimo 
vse radiatorske (termostatske 
in navadne, klasične) ventile 

zaradi morebitnega puščanja 
vode. Če le imamo možnost, 
klasične ventile zamenjajmo s 
termostatskimi, ki lahko zmanj-
šajo toplotne izgube za najmanj 
15 %. Tudi tole opozorilo ne bo 
odveč: radiatorji morajo biti pro-
sti, ne zakriti z zavesami, pred 
začetkom ogrevalne sezone 
pa jih očistimo prahu, s čimer 
bomo zagotovili nemoteno kro-
ženje zraka.

Vzdrževalna dela ob začet-
ku kurilne sezone vključujejo 
pregled in čiščenje dimnika in 
kotla (grelnika) pa tudi čiščenje 
kurilnice, pri čemer mora biti 
poskrbljeno za ustrezno prezra-
čevanje prostora. Predvsem pri 
modernejših sodobnih ogreval-
nih napravah je vse več elek-
tronike in mikroračunalniških 
sistemov, ki so zelo občutljivi 
na prah in nečistočo. To velja za 
vse ogrevalne sisteme ne glede 
na vrsto energenta.

Dimnikar je strokovna, 
usposobljena oseba, ki bo 
ustrezno očistila peč, dimnik, 
prezračevalne kanale. V kolikor 
je energent ekstra lahko kurilno 
olje ali utekočinjen naftni plin, 
naj gorilec pregleda ustrezno 
usposobljen serviser. Skrbno 
zberite vse zapisnike, ki potrju-
jejo ustreznost vaših naprav. To 
je bistveno za vašo varnost.  

Dimnikar bo temeljito očistil 
dimnik, peč, gorilnik in zračni-
ke. Iz vseh bo odstranil obloge 
in tako bodo dovod svežega 
zraka, odvod dimnih plinov in 
prezračevanje varni, učinkoviti 
in bodo naprave delovale z naj-
boljšim izkoristkom. Nevarnost 
samovžiga dimnika bo odpra-
vljena, nevarnost monoksida bi-
stveno zmanjšana. Dimnikar bo 
strokovno ocenil tudi požarno 
varnost dimnika glede na sam 
objekt (še posebej ob morebitni 
obnovi dimnika, zamenjavi 

kurilne naprave). Zapisnik o 
pregledu kompletnega kurilne-
ga sistema je pomemben tudi za 
zavarovalnico ob morebitnem 
požaru na objektu. Odstranitev 
oblog (saj) na stenah peči in v 
dimniku ter očiščene stene cevi 
za dovod svežega zraka bistve-
no prispevajo k zgorevanju, 
izkoristku in varnosti.

Od začetka  leta 2018  je treba 
v bivalne prostore s kurilnimi 
napravami tudi za ogrevanje sa-
nitarne vode, ki nimajo lastnega 
dovoda zgorevalnega zraka in 
torej za zgorevanje energenta 
uporabljajo zrak iz prostora, 
opremiti z javljalnikom ogljiko-
vega monoksida (CO). Naprava 
mora biti standardizirana, 
delujoča in ustrezna. Navodila 
za montažo in varno uporabo 
morajo biti v slovenskem jeziku. 
Montažo naj opravi  usposobljen 
monter, ki bo s pisnim  doku-
mentom potrdil, da je naprava 
pravilno vgrajena in pravilno 
deluje.

Pospravimo kurilnico, od-
stranimo prah in vso navlako 
– snovi, ki lahko zagorijo. Biti 
mora  pospravljena in lahko 
dostopna. V njej ne sme biti vne-
tljivih snovi ali predmetov, ki bi 
lahko zagoreli. Drva ne smejo 
biti zložena neposredno ob 
peči. Omogočimo neoviran in 
zadosten dostop svežega zraka, 
potrebnega za zgorevanje. Ure-
dimo razsvetljavo, električno 
instalacijo …

Očistiti je treba tudi rezervoar 
kurilnega olja in prav tako tudi 
cisterno za utekočinjen naftni 
plin, to naredimo  na vsakih 5 
let. V rezervoarjih ali cisternah 

se nabirajo usedline (oksidacij-
ski produkti) – gosta usedlina 
in voda pod kurilnim oljem 
lahko povzročita motnje v delo-
vanju naprave. Za utekočinjeni 
naftni plin je potrebno opraviti 
tlačni preizkus. Vse našteto je 
delo za specializirana podjetja.

Če za kurjavo uporabljate 
lesno biomaso (drva, sekance, 
pelete), je potrebno preveriti, 
da so drva in sekanci ustrezno 
suhi, čisti, peleti ustrezni, 
brez primesi. Nezadostno suha 
lesna biomasa z morebitnimi 
primesmi zemlje, smeti motijo 
zgorevanje in uničujejo kurilno 
napravo.

Pri ogrevanju s peleti je 
smiselno, da se ogrevamo s 
peleti, ki jih pridelamo v Slove-
niji in da les porabimo doma. 
Z nakupom slovenskih peletov 
namreč podpiramo tudi razvoj 
domačih gozdno-lesnih verig. 
Zveza potrošnikov Slovenije in 
Gozdarski inštitut vsako leto 
pripravita test kvalitete peletov, 
ki se nahajajo na našem trgu. 
Test za leto 2019 je objavljen na: 
https://www.zps.si.

Priprave na kurilno sezono so 
po obsegu lahko zelo različne, 
odvisno od starosti in stanja 
ogrevalnega sistema, kakovosti 
naprav ... Če so potrebni večji 
ali zahtevnejši posegi, se jih 
nikar ne lotevajmo sami, brez 
posveta s strokovnjakom, v 
nekaterih primerih pa to velja 
tudi za manj zahtevna opravila. 
Nihče si namreč ne želi, da bi 
mu sredi zime odpovedal ogre-
valni sistem.
Primož Krapež, ENSVET 

priprava na kurilno sezono

Kurilna sezona se je že začela. 
Ob začetku kurjenja oziroma 
vklopa ogrevalnih naprav je treba 
marsikaj postoriti, da pozimi ne bo 
težav z njihovim delovanjem. 
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Agencija bo ob nakupu vinjet od 
decembra dalje voznikom raz-
deljevala zloženke »Vozi desno, 
prehitevaj levo!«, skupaj bodo 
razdelili kar 45.000 zloženk.

Agencija za varnost prometa 
želi z akcijo voznike ozaveščati  
o pravilni vožnji po avtocesti. 
S tem namenom so pripravili 
skupno akcijo, s katero voznike 
pozivajo k pravilni vožnji pa 
avtocesti, da bo promet po njej 
potekal bolj tekoče in predvsem 
varneje. Avtocesta velja za naj-
varnejšo cesto, ki ima glede na 
število vozil in prevoženo razda-
ljo manj nesreč kot ostale ceste. 
Toda vse več voznikov uporablja 
levi prometni pas za vožnjo po 
avtocesti, pri tem pa pozablja, 
da je ta namenjen zgolj prehite-
vanju. Zaradi neupravičene upo-
rabe levega prometnega pasu se 
hitrost vseh voznikov posledično 
zniža, v času prometnih konic 
pa se promet večkrat celo ustavi. 
Pretočnost prometa tako postaja 
slabša, hitrost vseh vozil pa se 
posledično zmanjša, kar vodi 
do zastojev in povečuje tveganja 
nevarnosti naleta vozil. 

Vesna Marinko, v. d. direktori-
ce Agencije za varnost prometa, 
je izpostavila: »Gre za prvo to-
vrstno akcijo pri nas, ki je odziv 
na aktualne razmere na naših 
avtocestah. Namen akcije je opo-
zoriti voznike, da je prehitevalni 
pas na avtocesti namenjen zgolj 
in samo prehitevanju, vozni pa 
vožnji. Z akcijo želimo doseči, da 
bodo vozniki odgovornejši, naše 
avtoceste pa varnejše in bolj 
pretočne.«

vsi vozniki z načinom 
vožnje vplivajo na
pretočnost in varnost 
prometa 
Z vožnjo po avtocesti lahko pri-
hranimo veliko časa. Pogosto pa 
pozabljamo, da lahko z načinom 
vožnje vplivamo na to, kako bo 
potekal promet po avtocesti. Ta 
bo bolj tekoč in predvsem bolj 
varen predvsem s pravilno izve-
denimi manevri prehitevanja in 
vračanja na desni prometni pas. 
Desni prometni pas je namenjen 
vožnji (vozni pas), levi prometni 
pas pa prehitevanju (prehiteval-
ni pas). Prehitevanje po desnem 
prometnem pasu je prepoveda-
no! Prav tako je prepovedana 
vožnja po levem prometnem 
pasu, ki je namenjen izključno 
prehitevanju. 

Pred prehitevanjem vozila 
se mora voznik prepričati, da 
to lahko stori varno, nato pa 
prehiteti brez oklevanja. Po 
končanem prehitevanju se mora 
čim prej vrniti na desni prometni 
pas. Vožnja po levem prome-
tnem pasu je lahko nevarna tudi 
zaradi morebitnega srečanja z 
vozilom, ki po avtocesti vozi v 
napačno smer. V prometnih ko-
nicah se promet pogosto zgosti 
na obeh prometnih pasovih. V 
tem primeru lahko kolona vozil 
na desnem prometnem pasu vozi 
hitreje od kolone vozil na levem 
prometnem pasu. To namreč ne 
šteje za prehitevanje.

kaj so fantomski zastoji
in kako jih preprečimo?
Do pojava fantomskih zasto-
jev prihaja predvsem v času 
prometnih konic. Takrat hitrost 
zaradi povečanega števila vozil 
bistveno pade. Zato morajo 
vozniki večkrat celo nepričako-
vano ustaviti, kmalu zatem pa 
spet voziti tako, kot da se ni nič 
zgodilo. Tako lahko v samo pol 
minute obstane kar 100 vozil. 
Vzrok za nastanek fantomskih 
zastojev je ravnanje voznikov. 
Gre za posledico vožnje na 
prekratki varnostni razdalji, 
poznega zmanjševanja hitrosti 
ob dohitevanju počasnejših vozil 
in menjave prometnih pasov 
(prehitevanje), zaradi katere so 
drugi vozniki prisiljeni zmanjša-
ti hitrost. 

Fantomskim zastojem se lahko 
izognemo z vožnjo na ustrezni 
varnostni razdalji. To pomeni, 
da morajo vozniki pravoča-
sno prilagajati hitrost vožnje 
prometnemu toku in spremljati 
dogajanje prometa tudi daleč 
pred seboj. Zelo pomembno 
je tudi, da čim manj vozijo po 
levem pasu, menjavo prometnih 
pasov pa izpeljejo brez vpletanja 
drugih vozil – torej da se ne vri-
vajo v kolono. Vozniki s takšno 
vožnjo ogrožajo vse udeležence 

v prometu. V skrajnem primeru 
pride v takšnih okoliščinah tudi 
do naleta vozil. V zadnjih petih 
letih je zaznati trend povečanja 
števila naletnih trčenj na avtoce-
stah, ki so lahko tudi posledica 
fantomskih zastojev. Lansko leto 
se je na avtocestah pripetilo 515 
naletnih trčenj od skupaj 1.956 
prometnih nesreč oz. 26 %.

ob vsakem zastoju 
ustvarimo reševalni pas!
Agencija želi s partnerji vse 
voznike znova spomniti na 
pomen ustvarjanja reševalnega 
pasu. Ta mora biti dovolj širok 
za varno vožnjo intervencijskih 
vozil. Vozila, ki se ustavljajo ali 
stojijo na skrajnem levem prome-
tnem pasu, se morajo razvrstiti 
čimbolj levo, tudi čez robno črto 
smernega vozišča. Vozila, ki se 
ustavljajo ali stojijo na desnem 
prometnem pasu, pa se morajo 
razvrstiti čimbolj desno, tudi čez 
robno črto smernega vozišča, 
kar vključuje tudi odstavni 
pas. Pri reševanju življenj je 
pomembna vsaka sekunda in 
pravilno vzpostavljen reševalni 
pas lahko odloča o preživetju 
pomoči potrebnega. 
Javna agencija RS za varnost 
prometa
www.avp-rs.si   

Z namenom prispevati k večji 
prometni varnosti in ozaveščati 
voznike o pravilni vožnji po 
avtocesti je Agencija za varnost 
prometa v sodelovanju s Policijo, 
Darsom in Zavodom Reševalni pas 
oktobra v Ljubljani predstavila 
skupno akcijo »Vozi desno, 
prehitevaj levo!«. 

vozi desno, prehitevaj levo!
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 031 209 113
 aleksander.arnus@relax.si
 www.solavoznje-relax.si

Relax Trans d.o.o.
Ob polju 7
2366 Muta

PE Ptuj
Trstenjakova 1
2250 Ptuj

Učilnica Ormož
Hardek 5a
2270 Ormož
(Gimnazija Ormož)

Paket Čista 5ka

Izračun je narejen na dan 28. 2. 2019 za Clio Life TCe 75 + Paket Cool. Maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in DDV, znaša 9.740 €. Informativni izračun 
za skupni znesek kredita v višini 6.387,49 € je narejen za dobo odplačila 96 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 7,60 % in polog v višini 3.352,51 €.  
EOM = 10,61 % se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 9.091,74 €, od tega 
znašata zavarovalna premija 419,53 € in strošek odobritve kredita 127,75 €. Kreditojemalec vrne kredit v 96 mesečnih obrokih v višini 89 €. V mesečni obrok je 
vključeno zavarovanje za brezposelnost, nezgodno smrt in nezgodno invalidnost. V financiranje je vključeno tudi brezplačno obvezno in osnovno kasko zavarovanje 
za prvo leto, ter brezplačno podaljšano jamstvo (5 let/100.000 km oz. 150.000 km za vozila Koleos, Talisman in Espace). Pogoj akcije je sklenitev finančne pogodbe 
z minimalno financiranjo vrednostjo 5.000 €, minimalnim trajanjem 24 mesecev in sklenitev zavarovanja vozila v drugem letu z Renault Financiranjem.

Ponudba velja do 31. 3. 2019. Renault Nissan Slovenija si pridržuje pravico do podaljšanja ali predčasnega zaključka akcije. Akcija ni združljiva z akcijo čista 5ka. 

–  brezplačno obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto
–  brezplačno podaljšano jamstvo za obdobje 5 let ali 100.000 km
–   brezplačno vzdrževanje My Revision 5 let/100.000 km

Renault Financiranje
S sklenitvijo Renault Financiranja izberite Renault Clio Life TCe 75 + paket Cool že za 9.740€

ali

*V prihranek je vključen redni popust višini 1000 €, ki velja za vse verzije modela Clio, razen za Clio omejene serije Limited. Ob nakupu avtomobila prejmete popust ob menjavi staro za novo v višini 400 €; v primeru nakupa 
avtomobila prek Renault Financiranja pa prejmete še dodatni popust v višini 600 €. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev bona v vrednosti 200 € za nakup dodatne opreme. ***Ob nakupu avtomobila prek Renault 
Financiranja prejmete brezplačno obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 1. leto. 2. leto obvezno zavarovanje avtomobila prek Renault Financiranja. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

Poraba pri mešanem ciklu 4,8–6,3 l/100 km. Emisije CO2 125–143 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6c. Emisija NOx: 0,0168–0,0373 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00017–0,00129 g/km.  
Število delcev (x1011): 0,05–0,91. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. 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

Renault CLIO

Brezplačno obvezno in osnovno  
kasko zavarovanje za 1. leto***

Prihranek do  

2.000 €*

200 € za nakup
dodatne opreme**

 
Poraba pri mešanem ciklu: 4,7–7,3 l/100 km. Emisije CO2 129–159 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,02–0,0465 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00016–
0,00084 g/km. Število delcev (x1011): 0,01–1,87. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP.  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, 1000 Ljubljana.

Renault priporoča renault.si

SUV Renault
KADJAR
Novi

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

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

novo 
na ptuju 

prodaja servis

 02  761 93 00
 051 634 907
 info@kmetijstvo-polanec.si
 www.kmetijstvo-polanec.si

Kmetijstvo Polanec d.o.o.
Pleterje 34
2324 Lovrenc 
na Dravskem polju

PE Agroles | Kolodvorska 1 | 2325 Kidričevo 
   02 796 14 41   agroles@kmetijstvo-polanec.si

prodaja nove in rabljene kmetijske mehanizacije, 
reprodukcijskega materiala, gradbenega materiala ter 

servis traktorjev in vse kmetijske mehanizacije.

 02 782 10 16
 041 537 439
 veterinarstvo.peklar@gmail.com
 www.veterinapeklar.com

Damijan Peklar s.p.
Slovenja vas 2b
2288 Hajdina

• zdravljenje malih živali
   psi, mačke, kunci ...
• zdravljenje  in osemenjevanje velikih živali
  goveda, svinje, konji ...
• diagnostika
   rtg, uz, laboratorij ...
• operativni posegi
  sterilizacije, kastracije ...
• preventivna cepljenja psov, mačk ...
   zoper steklino in ostale bolezni
• storitve opravimo tudi na domu

 02 790 15 60
 031 733 637
 +43 6 644 646 280

Kogler Franc A. d.o.o.
Parmova ulica 53
1000 Ljubljana

 02  780 05 50
 041 410 621
 avto.rak@siol.net
 www.avto-rak.si

Avto-Rak 
Bojan Arnuš s.p.
Nova vas pri Ptuju 76a
2250 Ptuj

  hitri krediti
• krediti, takoj do 15.000 €
• odplačilo do 7 let 
• osebni dokument
• bančni izpisek
• brez pologa 
  in kasko zavarovanja

  leasingi 
• brez kasko zavarovanja 
• od 10% pologa -  do 7 let 
• gotovinski odkup vozil
• preventivni pregled vozila pred nakupom
• možnost ureditve financiranja,  
  tudi če ste sami našli vozilo

prodaja vozil z garancijo

hitri 
krediti
še vedno

darilo

ob predložitvi tega kupona 
pri nakupu

  zavarovanje 
• do 50% dodatni popust
• vsa vozila so z garancijo
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korenine namočimo 
pred sajenjem
Če sadik z golo korenino ne 
bomo sadili takoj, korenine 
sadik čim prej vkopljemo v 
zemljo in tako preprečimo 
njihovo izsuševanje. Pred 
sajenjem celo sadiko ali vsaj 
korenine za 24 ur namočimo v 
vodo, da zmanjšamo presadi-
tveni šok. Puljene sadike ne 
smejo biti olistane.

najprimernejši čas sajenja
Vlončene sadike lahko sadi-
mo na stalno mesto skoraj vse 
leto (razen v vročih poletnih 
mesecih), saj pri presajanju 
na stalno mesto ne doživijo 
velikega šoka. Po sajenju jih 
redno zalivamo, da se dobro 
vrastejo. Sadne vrste in sorte, 
občutljive na zimsko pozebo 
(kaki, aktinidijo, figo, vinsko 
trto …), je najbolje saditi spo-
mladi. Če jih sadimo jeseni, 
jih dobro zaščitimo pred 
zimskim mrazom.

sajenje sadnih sadik   
1. Izkopljemo sadilno jamo 
40–50 cm globine in enakega 
premera. Rodovitno zgornjo 
plast zemlje, živico, ločimo 
od spodnje plasti – mrtvice. 
V tako izkopano sadilno 
jamo nato na dno vrnemo 
del zemlje, mrtvice, do višine 

cca. 15 cm pod vrhom jame 
in tej zemlji dodamo eno pest 
Plantella Organik za sadike 
ter gnojilo dobro premešamo 
z zemljo. 
2. V jamo postavimo sadi-
ko in jo do vrha jame in še 
kakih 5–10 cm višje (ker se bo 
zemlja po sajenju še posedla) 
zasujemo z zgornjo plastjo 
zemlje – živico, ki ji lahko 
dodamo organsko gnojilo 
Plantella Organik za sadike, 
ki se uporablja v ekološki 
pridelavi. Od jeseni dalje ga 
lahko kupite tudi v 1,5 kg 
embalaži, ki je namenjen prav 
za sajenje sadik in zadošča 
za sajenje enega drevesa in 
dognojevanje spomladi. V 
jamo h koreninam dodamo 
sadilni substrat Plantella 
Vrtna zemlja, ki ga moramo 
dobro premešati z zemljo v 
jami, in sicer v razmerju 1 : 3 
(en del sadilnega substrata, 
eno pest organskega gnojila 
in trije deli zemlje). 
3. Ko je sadika posajena, jo 
dobro zahodimo in zalijemo, 
da se korenine bolje sprimejo 
z zemljo. 
4. V zemljo zabijemo še koli-
ček (cca. 10–15 cm stran od 
sadike) in sadiko privežemo 
nanj. 
5. Posajeno sadiko obvezno 
ustrezno prikrajšamo. Smi-

selna je tudi uporaba mreže 
proti voluharju.
Pelete gnoja nato potrosimo 
tudi po celotni površini tal 
okoli posajenih sadik, eno 
ali dve pesti v premeru enega 
metra okoli sadike. Tako po-
večamo vsebnost organskih 
snovi in mikrobiološko aktiv-
nost v tleh, kar vpliva na bolj-
šo rast in rodnost. Najboljši 
čas trosenja Plantelle Organi-
ka za sadike je pozno jeseni, 
da se gnojilo pozimi razgradi 

in vgradi v zemljo. Gnojilo 
je priročnejše od hlevskega 
gnoja in glede organske snovi 
izdatnejše: zadoščajo majhne 
količine, učinek pa je boljši.

Zaščita sadik po sajenju: 
pred zajcem, srno: najbolje z 
žično mrežo; pred pozebo s 
koruznico, smrečjem, zimsko 
kopreno, vrečo iz jute. 
Strokovnjaki agronomi
Kluba Gaia 

Oktobra se je začela sezona sajenja 
sadnih sadik. Preden se lotimo 
sajenja, predvidimo prostor, ki ga 
bo zavzela sadika, ko bo zrasla. 
Priporočamo le nakup sadik 
priznanih domačih pridelovalcev, 
ki so zrasle v naših klimatskih 
razmerah. Ob nakupu naj bodo 
zdrave, neizsušene, les ne sme biti 
zgrbančen. Če so sadike puljene, 
morajo biti zdrave in čvrste tudi 
korenine. 

novo drevo 
ali grm v vrtu

Brezplačni nasveti
 strokovnjakov agronomov:

080 81 22
 www.klubgaia.com

Naj vrtnarjenje postane 
vaš najljubši hobi. Naročite 

se na najbolj priljubljeno 
revijo za vrtnarjenje!

25let
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V letu 2019 je problem glodavcev 
še toliko bolj pereč, saj je to leto 
mišje mrzlice.
Na trgu je moč kupiti različne 
vabe mnogih ponudnikov, ki 
so rdeče ali modre barve. Za 
vse je značilno, da so to vabe 2. 
generacije  in spadajo v skupino 
t. i. antikoagulantov, za katere 
je značilno, da jo glodavec mora 
uživati večkrat  in to več dni 
zaporedoma, da se v organiz-
mu nakopiči zadostna količina 
aktivne snovi, ki šele takrat 
doseže zaželen učinek. V zadnjih 
letih se je rezistentnost in s tem 
manjša učinkovitost antikoagu-
lantnih vab vse bolj pojavljala še 
zlasti ob pojavu nove podvrste 
miši Mus musculus spretus, ki je 
najbolj razširjena prav v Evropi. 
Zadnje odkritje, da so vabe prvih 
dveh generacij ob nepravilnem 
rokovanju nevarne tudi za ljudi, 
pa je po celem svetu doprineslo 
sprejetje zakona, ki je antikoagu-
lantnim vabam  okrnila aktivno 
snov za 40 % in preprečuje pro-
dajo pakiranja, večje od 150 g.

maxi starr  rodenticid 
3. generacije (manj vabe, 
večja učinkovitost)
Maxi starr je edina alternativa 
dosedanjim antikoagulantom. S 
svojo edinstveno aktivno snovjo 
ALFAKLORALOZO deluje s šok 
učinkom že v par urah in ne v 
zamiku več dni, kot je značilno 
za tradicionalne vabe prejšnjih 
generacij. Populacijo miši ali 
podgan zatre takoj in tako 
prepreči škodo, ki jo povzročajo 
s svojo prisotnostjo. Je močan 
hipnotik, ki deluje samo v nekaj 
urah in povzroči, da glodavec za-
spi, nastopi koma, ki ji sledi smrt. 
Tako že enkratno zaužitje 0,15 g 

zatre pojav miši ali podgan že v 
nekaj urah, medtem ko dosedanji 
antikoagulanti v 7 do 10 dni z 
dosti večjim skupnim odmerkom 
zaužite vabe 4 g in več.

Aktivna snov je zaščitena v t. i. 
tehnologiji MIKROKAPSULIRANJA, 
ki kot nekakšen plašč obdaja 
aktivno snov in tako omogoča 
aktiviranje aktivne snovi šele v 
črevesju, kjer so njeni obrambni 
mehanizmi najbolj ranljivi. Tako 
mikrokapsula ščiti aktivno snov, 
kontrolira sproščanja strupa in 
poveča njeno absorpcijo. Nova 
tehnologija omogoča učinko-
vitost vabe tako pri nizkih kot 
visokih temperaturah.
Maxi starr vaba je črne barve in 
je zelo okusna.  Za njen učinek 
in smrtni odmerek zadostuje že 
eno, minimalno hranjenje. Za 
20-gramsko miš je potrebno le 
0,15 g vabe s takojšnjim učinkom, 
medtem ko je količina antikoagu-
lantne vabe za isto miš vsaj 7-krat 
večja z do 10-dnevnim zamikom 
delovanja. 

Za ohranjanje ješčnosti 
nastavljenih vab priporočamo 
menjavo Maxi starr mehke vabe 
z Maxi starr žitno vabo, ki je 
ena redkih na trgu. Značilnost 
Maxi starr vab je, da je za su-
rovino namesto pšenice izbran 
neprimerno bolj ješčen oves, 
ki s svojo sočnostjo poveča 
ješčnost v primerjavi z osta-
limi tradicionalnimi vabami. 
Posebnost je tudi, da je zaradi 
minimalne količine zaužite 
vabe enostavno ne zmanjka in 
je tako nastavljena lahko dolgo 
prisotna v prostoru. V takšnih 
primerih priporočamo, da se 
v roku meseca, meseca in pol 
vaba zamenja s svežo, da se 
ohranja svežina in ješčnost.

Mnogi, ki so že nastavili vabo 
Maxi starr, so presenečeni nad 
takojšnjim delovanjem in vidnim 
učinkom in priznavajo, da se gle-
de na učinek ne morejo primerja-
ti s  tradicionalnimi vabami.
1. Vabo uporabljajte varno in 
vedno preberite navodila za 
uporabo. 

2. Vabo nastavljajte nedostopno 
domačim in divjim živalim.  
3. Priporočamo uporabo derati-
zacijskih postaj. 

Vaba Maxi starr se že nahaja v 
Vam najbližji trgovini s kmetij-
skim repromaterialom.
Miran Miše, Agroproagro 

Že nekaj časa se na slovenskem 
trgu pojavlja nov rodenticid s 
popolnoma novim pristopom 
zatiranja vseh vrst glodavcev, ki s 
svojo učinkovitostjo preseneča vse, 
ki so novo vabo že preizkusili in se 
prepričali o njenem delovanju.

vaba maxi starr – rodenticid 3. generacije z inovativno 
tehnologijo in revulucionarno aktivno snovjo

 031 617 349
 info@agroproagro.com
 www.agroproagro.com

Agroproagro d.o.o.
Podlehnik 2c
2286 Podlehnik

 • 7 X UČINKOVITEJŠA 
• TAKOJŠNJI UČINEK
 • BREZ REZISTENcE

NOVA 
EdINSTVENA 

AKTIVNA
SNOV

 

	   ANTIKOAGULANT 
Rodenticid 2.generacije 

ALFAKLORALOZA 
Rodenticid 3. generacije 

UČINEK Preprečuje strjevanje krvi Hipnotik, anestetik 
 

SIMPTOMI 
 

Difuzna krvavitev skoz nos, 
ušesa, kri v urinu, postopoma 

slabitev živali 
Utrujenost, koma in hitra smrt 

ČAS DELOVANJA Nekaj dni; 7–10 dni Nekaj ur; 24 do 72 ur 

KOLIČINA ZAUŽITE 
SNOVI, DA NASTOPI 

SMRTNI ODMEREK LD50 

0,30 –1g vabe/miš, glodavci 
jo morajo uživati več dni 3–11 
dni, da nakopičijo potrebno 
smrtonosno dozo 4,2 g/miš 

0,15g vabe/miš (2–7x manj kot pri 
antikougolantih), takojšnje 
delovanje, brez kopičenja, 

uživanje max. 1–2 dni 
ODPORNOST DA Ne obstaja 

ZASTRUPITEV 
Tveganje zaradi načina 

delovanja in kopičenja strupa 
v organizmu 

Brez kopičenja, majhno tveganja, 
saj se molekule razgradijo v 24 

urah 

PROTISTRUP 
 

Vitamin K 1 

 

Aktivno oglje, Atropin, 
Benzodiazepin, Naloxone, 

ogrevanje 
	  

	  

PRIMERJAVA dELOVANJA AKTIVNIH SNOVI IN PREdNOSTI ALFAKLORALOZE
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razvedrilo
sudoku/pobarvanka
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