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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 15. 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

UNIKATNI ROČNO IZDELAN NAKIT IZ 
JEDILNEGA PRIBORA IN KOVANCEV

GSM: 051 614 085,   Email: albin.bezjak@gmail.com
https://www.facebook.com/StepHanNakit

Ali ste eden tistih, ki želite za sebe nekaj unikatnega in posebnega?
Unikatni ročno izdelan nakit iz kovancev in jedilnega pribora.
Z umetniško noto, odsluženim stvarem dodajam novo vrednost. 
Prstani narejeni iz kovancev, ki so zmeraj stari toliko kot lastnik. 
Idealno unikatno darilo za obletnice. Prstani iz kovancev vseh letnikov. 
Prstani, zapestnice in uhani iz starinskega jedilnega pribora.
ZaZakaj si ne bi privoščili nakita izdelanega iz 100+ let starega materiala.
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Ali ste eden tistih, ki želite za sebe  
nekaj unikatnega in posebnega? 

Z umetniško noto, odsluženim  
stvarem dodajam novo vrednost. 

Idealno unikatno darilo  
za obletnice. 

Zakaj si ne bi privoščili nakita 
izdelanega iz 100+ let starega 
materiala.

UnIkAtnI ročno IZdelAn nAkIt  
IZ kovAncev In jedIlnegA prIBorA

 051 614 085
 albin.bezjak@gmail.com
 StepHanNakit

Lava, Viktorija Bezjak s.p.
Severova ulica 7
2250 Ptuj

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

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

• zdravljenje malih živali
   psi, mačke, kunci ...
• zdravljenje  in osemenjevanje velikih živali
  goveda, svinje, konji ...
• diagnostika
   rtg, uz, laboratorij ...
• operativni posegi
  sterilizacije, kastracije ...
• preventivna cepljenja psov, mačk ...
   zoper steklino in ostale bolezni
• storitve opravimo tudi na domu
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Ni nujno, da hrepenimo 
po trenutno nedosegljivem 
Caminu v Španiji in Franciji, 
priložnost se nam ponuja na 
domačem pragu. Podajmo se 
na krajši izlet po Marijini poti 
na Ptujsko Goro, eno najbolj 
znanih svetišč tod naokoli.  
Iz mesta se lahko odpravimo 
kar čez  ptujski pešmost in se 
napotimo  do krožišča, kjer 
zavijemo levo in se pri sme-
rokazu za Rogatec usmerimo 
po Rogaški cesti do hribčka, 
na katerem stoji cerkvica Sv. 
Roka. Nekateri verjamejo, 
da je pod njo pokopan Atila, 
da se torej tukaj še vedno 
skrivajo zlati zakladi.  Pa 
saj je ta naša okolica en 
sam zaklad naravnih lepot, 
kulturne in naravne dedišči-
ne, prijaznih ljudi, kmečkih 
dobrot in še česa. Blizu naše 
poti je vredno obiskati znani 
1. mitrej na Hajdini, kjer 
najdemo znameniti lik boga 
Mitra z bikom na ramenu. S 
prijetnim občutkom, da smo 
bogatejši za novo odkritje, se 
bomo podali po cesti v obči-
no Hajdina, ki niti najvišjega 
vrha ne premore. Ko prečka-
mo staro cesto proti Gruškov-
ju, smo že pred cerkvijo Sv. 
Martina na Hajdini, kamor 
pripelje Martinova pot. Ogled  
središča občine z vodometom 
pred občinsko stavbo nas 
prepriča, da  je  dala  občina 
ob ustanovitvi  velik pomen 
kulturnemu življenju svojih 
občanov, ki se zavedajo svo-
jih korenin in svojih ustvar-
jalnih sposobnosti. 

Pot nadaljujemo po glavni 
cesti, ki nas vodi proti 
Majšperku in Rogatcu. Ko 

pridemo do železniške proge, 
hodimo ob njej do železniške 
postaje Kidričevo. Nasproti 
postaje najdemo staro poko-
pališče z zanimivimi spome-
niki iz najrazličnejših obdo-
bij, saj je bilo tukaj nekoč 
zloglasno taborišče Šterntal, 
zbirno mesto za pregnance in 
internirance že po 1. sve-
tovni vojni. V zadnjem času 
so ruski potomci postavili 
spomenik ruskim ujetnikom. 
Če nadaljujemo pot proti 
tovarni aluminija, opazimo 
spomenik Borisu Kidriču, po 
katerem je kraj dobil ime. Pri-
demo v zanimivo vas Apače, 
ki je še ohranila prvotno obli-
ko razporejenih hiš ob glavni 
cesti. Sprehodimo  se do 
vasice Lovrenc na Dravskem 
polju z zanimivo cerkvijo. 
Za vasjo je bila  gmajna, 
nekakšno skupno lastništvo 
vaščanov iz bližnjih vasi za 
skupno pašo živine. Spet se 
lahko odločimo za pot med  
melioracijskimi kanali ali pa 
jo nadaljujemo po glavni ce-
sti. Delček svojega časa lahko 
namenimo še ogledu znanih 
štirih gomil iz 7. stoletja v 
Podložah, pred nami pa se 
že riše znamenita Marijina 
cerkev na Ptujski Gori, ki je 
cilj današnjega potovanja. 
Cerkev je znana po svoji got-
ski arhitekturi. Pred cerkvijo 
je  znani pranger, kjer so 
sramotili tatove ob semanjih 
dneh. Legenda o Črni Mariji, 
ki je ob turškem vpadu kraj 
ovila v meglo, je še danes 
živa, zato je dobila Marija 
vzdevek »Črna«.  

Od cerkve je prekrasen 
razgled proti Pohorju, levo 

nam uhaja pogled proti ka-
mniškim planinam in Boču, 
pred nami pa se razprostira 
Dravsko polje, ki ga zame-
jujejo slovenjegoriški griči z 
razvalinami gradu Vurberk. 

Bogato bomo poplačani za 
trud, zato pojdimo na taka 
romanja čim večkrat. 
Viktorija Dabič  

Morda sploh nismo vedeli, 
da obstajajo v naši okolici 
najrazličnejše  poti, ki nas 
nagovarjajo.  Na Ptuju se srečajo kar 
3 romarske poti, ki so del evropskih 
pešpoti. Tako se bomo približevali 
Evropi kar z domačega praga.   

marijina romarska pot
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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)

 02 749 35 40
 051 349 360
 robert.ivanusa@ahpa.si
 www.ahpa.si

AHPA d.o.o.
Ormoška cesta 23
2250 Ptuj

novo 
na ptuju 

prodaja servis

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

vljudno 
vabljeni!

  zavarovanje 
• do 50% dodatni popust
• vsa vozila so z garancijo

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

nova lokacija - 
zraven stare
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V času epidemije novega 
koronavirusa smo zelo hitro 
sprejeli pravilo »varnostne 
razdalje«, ki jo moramo med 
seboj ohranjati z namenom 
preprečitve širjenja bolezni.
Razumemo, da fizična var-
nostna razdalja pripomore k 
ohranjanju našega zdravja. 
Ravnamo odgovorno in smo 
tako varnejši. Enako je v 
prometu, saj ustrezna var-
nostna razdalja med dvema 
voziloma pomembno zmanj-
šuje tveganje za nastanek 
prometnih nesreč. Omogoča 
čas za predvidevanje, kaj se 
dogaja pred našim vozilom. 
Omogoča čas za reagiranje 
v primerih nevarnosti in 
pravočasno ukrepanje. Spo-
štovanje ustrezne varnostne 
razdalje pomeni spoštovanje 
do soudeležencev v prometu, 
odgovornost do drugih in do 
sebe.

varnostna razdalja in 
pravilo dveh sekund
Varnostna razdalja je pred-
pisana z Zakonom o pravilih 
cestnega prometa: »Voznik, 
ki vozi za drugim vozilom po 
istem prometnem pasu, mora 
voziti za njim na razdalji, ki 
ni manjša od razdalje, ki jo 
pri hitrosti, s kakršno vozi, 
prevozi v dveh sekundah, 
oziroma na razdalji, določeni 
s prometnim znakom.«
Za boljšo orientacijo, kakšna 
je razdalja pravila dveh se-
kund v praksi, naj voznik ob 
robu cestišča izbere orienta-
cijsko točko (tablo, predmet). 
Ko vozilo, ki vozi pred njim, z 
zadnjim delom prevozi točko, 
ki jo je voznik izbral, naj zač-
ne šteti: “Enaindvajset, dva-
indvajset.” Če ob izteku štetja 

isto točko s sprednjim delom 
vozila prevozi tudi sam, je 
varnostna razdalja ustrezna, 
sicer je premajhna.

Še posebej nujno je varno-
stno razdaljo ohranjati na 
avtocestah, kjer so hitrosti 
višje. Pri vožnji s hitrostjo 
100 km/h varnostna razda-
lja znaša vsaj 54 metrov, pri 
hitrosti 130 km/h pa vsaj 72 
metrov. Na avtocestah so za 
t. i. pravilo dveh sekund na 
nekaterih odsekih voznikom 
v pomoč tudi talne oznake 
puščic v beli barvi. Razda-
lja med dvema puščicama 
prikazuje ustrezno varnostno  
razdaljo med dvema vozilo-
ma, ki vozita s hitrostjo  
130 km/h.

Varnostna razdalja mora 
ne glede na vozne razmere 
omogočati, da lahko voznik 
zmanjša hitrost ali ustavi in s 
tem prepreči trčenje in da se 
lahko voznik, ki prehiteva, 
varno vrne na izhodiščni 
prometni pas.

število kršitev 
neupoštevanja varnostne 
razdalje narašča
Na spoštovanje ustrezne var-
nostne razdalje vozniki vse 
prevečkrat pozabljajo, kar iz-
kazuje tudi naraščajoč trend 
kršitev v obdobju 2015–2019. 
Policija je na področju kršitev 
neupoštevanja varnostne 
razdalje v letu 2015 zabeležila 
3.054 kršitev, leta 2016 3.326 
kršitev, v letu 2017 pa že 4.297 
kršitev. Trend se je v letu 2018 
nekoliko izboljšal, število 
kršitev je padlo na 3.943, a je 
leta 2019 znova poskočilo na  
kar 4.141 kršitev.  

neustrezna varnostna 
razdalja 5. najbolj 
pogost vzrok za nastanek 
prometnih nesreč
Podatki o vzrokih za na-
stanek prometnih nesreč 
izkazujejo, da je neustrezna 
varnostna razdalja med 
pogostejšimi vzroki, lani se je 
pripetilo 2.021 takšnih prome-
tnih nesreč. Delež prometnih 
nesreč kot posledica neupo-
števanja varnostne razdalje 
v zadnjem desetletju (2011–
2019) ostaja skorajda enak 
(giblje se med 10 in 11 %).

Največji delež prometnih 
nesreč zaradi neustrezne 
varnostne razdalje se pripeti 
v naseljih. Zaznan je trend 
padanja deleža v obdobju 
2011–2019, saj se je leta 2011 
zaradi tega vzroka pripetilo 
1.541 prometnih nesreč, v letu 
2019 pa 990 prometnih ne-
sreč, oziroma iz 57 % na 49 % 
glede na vrsto ceste. Sledijo 
avtoceste, kjer je trend nara-
ščajoč. Leta 2011 je bilo zabe-
leženih 346 prometnih nesreč 
zaradi neustrezne varnostne 
razdalje, najnižje število je 
bilo zaznati leta 2014 (266), 
leta 2019 pa je bilo takšnih 
že 394 prometnih nesreč. V 
deležu glede na vrsto ceste te 

številke pomenijo skok iz  
13 % (2011) na 19 % (2019).

posledice prometnih 
nesreč zaradineustrezne 
varnostne razdalje
Zaradi neustrezne varnostne 
razdalje se je na slovenskih 
cestah v obdobju 2011–2019 
pripetilo 19.119 prometnih ne-
sreč. Lažje telesne poškodbe 
je imelo 11.496 udeležencev 
prometnih nesreč, težje pa 
161. Umrle so 4 osebe.
Javna agencija RS za var-
nost prometa
www.avp-rs.si   

Vožnja na prekratki varnostni 
razdalji, največkrat povezana še z 
neprilagojeno hitrostjo ali uporabo 
mobilnega telefona med vožnjo, je zelo 
tvegana in lahko hitro vodi v nastanek 
prometne nesreče. 

ustrezna varnostna  
razdalja nas varuje
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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**

Renault ZDAJ

0% obrestna mera**

Odlog plačevanja do 4 mesece*** 

 Do 
 6.000 €
 popusta 
 za vozila iz zaloge*

*Pri pooblaščenem prodajalcu Renault preverite vozila iz zaloge in z Renault financiranjem izkoristite do 6.000 € popusta. Popusti se razlikujejo glede na model. Posamezni koncesionar lahko odobri tudi 
dodaten popust. **Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Stranka je do promocijske obrestne mere upravičena v primeru minimalne financirane vrednosti 3.900 € in trajanjem od 12 do 48 mesecev. Mak-
simalna financirana vrednost je omejena glede na model vozila. ***Odlog pričetka plačevanja mesečnih obrokov do 120 dni je omogočen v primeru nakupa avtomobila prek Renault financiranja z minimalnim 
20% pologom in v primeru ustrezne bonitete stranke. 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.
Poraba pri mešanem ciklu 4,1–7,3 l/100 km. Emisije CO2 109–158 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. 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.  

Renault priporoča      renault.si

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

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

 082 007 557
 info@amtprojekt.si
 www.amtprojekt.si

AMT projekt d.o.o.
Alpska cesta 43
4248 Lesce 

ČISTILNE NAPRAVE SBR REG

PROIZVAJALEC IN PRODAJALEC PROIZVODOV 
ZA IZGRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

V naš prodajni program spadajo tudi biološke čistilne naprave, ki so 
namenjene čiščenju odpadne vode iz stranišč, kopalnic, kuhinj in 
podobnih virov onesnaženja v gospodinjstvu, poslovnih zgradbah 
in gostinskih lokalih. Postopek čiščenja odpadne vode poteka s 
tehnologijo SBR (Sequencingbatchreactor). Izdelujemo male čistilne 
naprave za 5 – 200 oseb; izvajamo pa tudi inženiring na večjih 
čistilnih napravah.

PREDNOSTI 
• slovenski proizvod
• 30 let garancije na posodo
• 1 leto garancije na elektro opremo
• hitra in enostavna montaža (majhna teža)
• enostavno vzdrževanje
• visoka učinkovitost čiščenja
• odlično razmerje cena/kakovost
• dokumentacija v skladu z zakonodajo

učinek 
čiščenja

95%odobreno 
s strani 

gospodarske 
zbornice 
slovenije
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Nekaj idej, kaj dodati v vodo, da 
bo še bolj okusna in osvežilna:
- rezine jagode, zmečkane jagode 
in meta
- rezine bio pomaranče, rezine 
olupljenega ingverja
- ohlajen sadni čaj z dodatkom 
zamrznjenih gozdnih sadežev
- ohlajen zeleni ali zeliščni čaj z 
limoninim sokom
- rezine bio limone, limonin sok 
in meta
- rezine bio limone in rezine 
kumare
- rezine olupljenega ingverja, 
limonin sok in meta

Izbrane sestavine dobro 
umij, po potrebi olupi, nareži in 
namoči v vrču vode, dodaj nekaj 
kock ledu in shrani v hladilniku. 
Tako bo lepo ohlajena osvežitev 
vedno pri roki. Z dodatki lahko 
napolniš tudi bidon in vodo eno-
stavno dolivaš, ko je zmanjka. 
A v nekaj urah vsebino bidona v 
celoti zamenjaj, saj bodo sestavi-
ne izgubile okus, prav tako pa se 
lahko, če jih boš imel v bidonu 
predolgo, v vodi razvijejo neže-
leni mikroorganizmi. Bidon vsak 
dan dobro umij z detergentom!

Jagodičevje, limono, ingver ali 
meto lahko tudi z vodo zamrzneš  
v ledene kocke in jih imaš vedno 
na voljo v zamrzovalniku. Če 
želiš potešiti željo po sladkem, 
v pijači raztopi žlico medu. A 
pazljivo pri količini in naj to 
ne bo stalna praksa! Če izbereš 
ustrezen bidon, vodo lahko vza-
meš s seboj tudi na pot, v šolo ali 
službo. 

voda na poti? da, z 
ustreznim bidonom!
Izbire je na trgovskih policah 
veliko, a velikost prilagodite svo-
jim potrebam, barvo in obliko 
svojemu okusu, glede materiala 
pa več preberite v nadaljevanju.

plastika
Plastični bidoni so na voljo v 
mnogih oblikah, barvah in ma-
terialih, so poceni, enostavni za 
uporabo in čiščenje. A potrebno 
jih je menjati enkrat letno, saj 
zaradi izpostavljenosti visokim 
temperaturam v pomivalnem 
stroju plastika rada napoka, na-
stali biofilm pa povzroči migraci-
jo neželenih snovi v tekočino.

nerjavno jeklo
Bidoni iz nerjavnega jekla so 
odlična alternativa plastiki. 
Nerjavno jeklo ob dolgotrajnej-
šem stiku z vodo ne porjavi, niti 
ni bojazni za migracijo nevarnih 
snovi v tekočino. Taki bidoni 
so varni za uporabo v pomival-
nem stroju ter z njih enostavno 
odstranimo biofilm z uporabo 
detergenta. Pazljivi moramo 
biti v vročih dneh, saj se bidon 
hitro segreje, prav tako vanj ne 
smemo vlivati prevroče tekočine, 
saj jo bo nemogoče zaužiti. 

aluminij
Ob nakupu bidona lahko alumi-
nijaste hitro zamenjamo za tiste 
in nerjavnega jekla. Aluminij 
reagira s kislino (npr. če namesto 
vode nalijemo limonado), zato so 
v notranjosti večinoma prevle-
čeni z epoksi smolo, ki vsebuje 

bisfenol A. Ob padcu se lahko ta 
plast hitro poškoduje in tekočina 
reagira direktno z aluminijem. 
Aluminijastih bidonov se zato 
kljub dobremu izgledu in majhni 
masi raje izogibajte.

steklo
Steklo je inerten material, ki ima 
minimalno interakcijo z vodo, 
je manj podvržen biofilmu in 
enostaven za čiščenje v pralnem 
stroju. Problem pri čiščenju 
predstavlja le ozko grlo stekleni-
ce, zaradi katerega je težje ročno 
z detergentom oprati steklenico. 
Popolnoma ga lahko reciklirajo, 
zato je z okoljskega in zdravstve-
nega vidika najprimernejša 
rešitev.

Pomanjkljivost steklenic pa 
je v tem, da se hitro razbijejo, so 
tudi relativno težke in zato manj 
primerne za prenašanje v torbici 
ali nahrbtniku. Primernejše so 
za uporabo npr. v pisarni.

zps nasvet
1. Izogibajte se plastičnim in alu-
minijastim bidonom, izbiro med 
nerjavnim jeklom in steklom pa 
prepuščamo vam. Odločitev je 
odvisna od načina uporabe in 
želje posameznika.
2. Vsak bidon vsaj enkrat meseč-
no temeljito operite z detergen-
tom in krtačo, vsakodnevno pa 
mu privoščite kopel v pomival-
nem stroju in pazite, da vam 

ne pade iz rok. Vsaka posoda 
oziroma embalaža ima tudi svoj 
ogljični odtis, zato je za pitje 
seveda najboljša izbira voda ne-
posredno iz pipe ali pitnika, ki je 
tudi najbolj sveža in hladna.

Ali ste vedeli, da plastična 
embalaža od vode ni za po-
novno uporabo?
Večina plastenk, v katerih ja 
pakirana voda na policah, je 
narejenih iz plastike z oznako 
#1 ali PET. Ponovna uporaba le 
teh ni priporočljiva, saj se kljub 
temeljitemu izpiranju znotraj 
plastenke hitro in enostavno 
ustvari biofilm. Bakterije se ob 
daljši uporabi in shranjevanju 
na toplem, v vročem avtu ali 
nahrbtniku hitro namnožijo in 
omogočijo neželenim kemi-
kalijam migracijo iz plastike v 
tekočino.
Zveza potrošnikov Slovenije 
www.zps.si 

Ti navadna voda ne paše? Nič hudega, 
z malo domišljije jo lahko spremeniš v 
okusno pijačo z minimalno energijsko 
vrednostjo, ki te bo odžejala – pa še 
okus bo dober! Nekatere sestavine 
imaš najbrž na zalogi v hladilniku, 
kaj morda raste na vrtu pri mami, 
za kakšno bolj eksotično pa skoči v 
lokalno trgovino. 

navadna voda z okusom iz domače kuhinje? 
zakaj pa ne!
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sadilna razdalja
Pomembna je izbrati av-
tohtone sorte paradižnika. 
Domače, na naše okolje pri-
lagojene sorte so nemalokrat 
primernejše od uvoženih. Ko 
kupujemo, izbiramo odporne 
sorte, ki so večinoma hibri-
di, in češnjeve paradižnike. 
Odpornost proti boleznim po-
meni le zmanjšano možnost 
za okužbo, ne imunosti na 
bolezen. Najmanj odporne so 
sorte z velikimi plodovi, kot 
je priljubljeno volovsko srce. 
K vzdrževanju zdravih rastlin 
pripomore tudi razdalja med 
rastlinami, ki naj bo vsaj  
70 cm. Zelo pa je dobrodošla 
tudi streha nad paradižni-
kom. Tako še dodatno poskr-
bimo, da ostanejo rastline 
suhe. Pozorni moramo biti 
tudi ne zalivanje pri tleh in 
ne po listih. 

plodovke rabijo 
dognojevanje
Poleg gnojenja je pomembno 
tudi dognojevanje, saj plo-
dove s paradižnika obiramo 
zelo dolgo, vse do jeseni, 
kar velja tudi za papriko, 
bučke, kumare, jajčevce. Za 
dognojevanje uporabimo 
tekoče organsko gnojilo iz 
morskih alg Bio Plantella Vrt. 
Morske alge so zelo hranilne 
in vsebujejo veliko narav-
nega kalija. Kalij zagotavlja 
čvrstost rastlin in poskrbi za 
dober in kakovosten pridelek. 
Ko je paradižnik v polni rasti 
in redno cveti ter tvori plodo-
ve, ga dognojujemo enkrat 
tedensko. Paradižnika ne 
zalivamo, ker potem naredi 
le plitev koreninski sistem. 
Ampak ga namakamo na 3 
dni z večjo količino vode, ki 

prodre globlje v zemljo. To 
velja tudi za ostale plodovke 
in kapusnice. 

oblikovanje rastline 
Pri paradižniku je pomemb-
no odstranjevanje spodnjih 
listov, zalistnikov in krajšanje 
vrha. Ko se rastlina dobro 
razvija in ima cvetne nastav-
ke, je čas, da odstranimo vse 
spodnje liste do prve veje s 
cvetnimi nastavki. Zalistni-
ke sproti odstranjujemo pri 
visokem paradižniku, da je 
boljša prehranjenost rastli-
ne. Puščamo jih pri nizkem, 
grmičastem paradižniku, saj 
bo tako več plodov. 

glivične okužbe
Ob vlažnem vremenu in rosi 
se na spodnji strani peg obli-
kuje umazano bela plesniva 
prevleka. Na steblu se poja-
vljajo temne pege elipsaste 
oblike, na zelenih plodovih 
pa opazimo temnejše vdrte 
pege. Plod je neužiten in brez 
vsake vrednosti. Poleg plesni 
se lahko pojavi še pegavost, 
pepelovka, siva plesen … Za 
ekološko zaščito in dvig imu-
nosti uporabljamo pripravek 
iz njivske preslice Bio Plan-
tella Vital, s katerim rastline 
škropimo enkrat tedensko in 
obvezno po vsakem moč-
nejšem dežju. Bolezni se 
najhitreje širijo v vlažnem in 
toplem okolju. 

škropljenje preko listov
Posamezna hranila doda-
jamo, če smo prejšnja leta 
opazili pomanjkanje ali goji-
mo določene skupine rastlin. 
Tako recimo vse plodovke 
potrebujejo veliko kalcija za 
uspešno rast. Škropiti zač-

nemo že od prvega cvetenja 
dalje s sredstvom Bio Plan-
tella Kalcij za paradižnike, 
in sicer 4 ml/1l vode. Nato s 
škropljenjem nadaljujemo na 
2–3 tedne. Pri pomanjkanju 
opazimo zmanjšano čvrstost 
listov in črnino okoli plodove 
muhe, ki lahko preraste v 
gnitje. Posebnost pri sredstvu 
je ta, da poleg naravnega 
kalcija vsebuje tudi aminoki-
sline, kar zvišuje odpornost 
rastlin. Bor je eden izmed 
mikrohranil, ki ga najpogo-
steje pogrešamo v slovenski 
zemlji, zato ga dodajamo 
foliarno vsem rastlinam s 
škropljenjem sredstva Plan-
tella Tekoči Bor, in sicer  
2,5 ml/1l vode. Pomanjka-
nje se kaže v zakrneli rasti 

vršičkov in pokanju plodov. 
Z dognojevanjem začnemo že 
pri sajenju in ponovimo vsaj 
3 krat med rastno sezono. Do-
gnojevanje s sredstvom Plan-
tella Tekoče železo začnemo 
v primeru pojava bledice – 
razbarvanja na rastlinah, in 
sicer 5 ml/1l vode. 
Plantellini strokovnjaki  
                  

Ker paradižnik obilno rodi in to 
vse do jeseni, namenimo veliko 
pozornosti in skrbi temu velikanu. 
Posebej v deževnem vremenu se 
lahko pojavi veliko težav. Kako se 
lahko temu ognemo?

paradižnik 
potrebuje pozornost
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1. Neo – Alfa  edinstven 
biocidni insekticid
(z najnovejšo – najsodobnejšo 
formulo)
 Z ustrezno zaščito lahko 
poskrbimo za zatiranje letečih 
in plazečih insektov, kot so 
muhe, komarji, ose, sršeni, 
pajki, mravlje, ščurki …
Razredčenega z vodo raz-
pršimo na površine, kjer se 
nahajajo insekti.
V naravi človeka je, da si obli-
kuje življenjski prostor in hkrati 
ohranja visoko raven higiene in 
čistoče. 

Lastnosti:  
- Neo – Alfa vsebuje aktivno 
snov, ki sproži hitro začetno 
delovanje ter jo ohranja vsaj  
12 tednov
- Neo – Alfa je brez vonja in ne 
pušča madežev 
- Neo – Alfa  je uporabna v 
zaprtih prostorih (v kuhinji, 
pralnici, gostinskih obratih, 
hotelih, bolnicah, hlevih ...)  
in zunaj (na gostinskih tera-
sah, kot zaščita fasade pred 
insekti …).

2. Neo – Starr*Plus insekti-
cid v  prahu (edini s 3 aktivni 
snovmi)
Posteljni zajedavci oz. steni-
ce, uši, bolhe, molji, ščurki, 
srebrne ribice in drugi plazeči 
insekti, katerim lahko enostav-
no naredimo konec. 
Lastnosti: 
- Neo – Starr* Plus je v priročni 
embalaži za hitro uporabo pri 

zatiranju plazečih insektov, za 
domačo in profesionalno rabo
-Neo – Starr* Plus insekticid s 
širokim spektrom delovanja, 
izjemna učinkovitost s podalj-
šanim delovanjem
-Neo – Starr* Plus je učinkovit 
tudi proti osam in sršenom ter 
njihovim gnezdom.
Agroproagro 

Prihajajo najlepši dnevi v letu. Na 
žalost pa nam vsako leto mrčes 
z svojo nadležnostjo pokvari 
razpoloženje. Predstavili vam 
bomo 2 rešitvi v boju proti mrčesu:

zaščita našega doma in vrta

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

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

 041 778 451
 031 787 413 
 info@gradbenistvo-kelenc.si
 www.gradbenistvo-kelenc.si

Gradbena dela Kelenc d.o.o.
Zamušani 79A
2272 Gorišnica

v letu 2020/21 bo naše podjetje 
za vas gradilo več stanovanjskih  
objektov na naslednjih lokacijah: 

•  bližina centra Gorišnica
•  elitna lokacija Velika Nedelja v bližini šole in vrtca
•  mirna in sončna lokacija Majšperk – naselje Breg
•  bližina centra Ptuja – naselje Brstje
•  mirna lokacija Ivanjkovci v bližini vrtca 

priporočamo se z naslednjimi storitvami:

• izvedba objektov na ključ
• izvedba vseh gradbenih in zaključnih del
• uredimo potrebno dokumentacijo 
• nudimo ureditve financiranja
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Pravilnik o učinkoviti rabi 
energije v stavbah (v nadaljeva-
nju Pravilnik) nam dodeli  neko 
letno količino energije za ogre-
vanje  glede na faktor oblike in 
ogrevano površino stavbe. Da tej 
zahtevi ugodimo, gradimo ovoj 
stavbe iz materialov z dobrimi 
toplotno-izolacijskimi lastnostmi 
oz. stavbo »ovijemo« v toplotno 
izolacijo.

V izračunu  upoštevamo  iz-
gube toplote skozi vse elemente 
ogrevanega dela stavbe: zunanji 
zidovi, okna, streha in tla.

Da zadostimo zahtevam 
Pravilnika, da mora biti toplotna 
prehodnost skozi zunanje stene 
manjša od U <  0,28 W/m2K, kar 
v praksi pomeni, da moramo 
zidu iz kamna  debeline npr. 
60 cm, ali iz modularne opeke 
debeline 30 cm, dodati še 12cm 
toplotne izolacije v osnovni 
kvaliteti (za „osnovno kvaliteto” 
vzamemo toplotno-izolacijski 
material s toplotno prevodnostjo  
λ  ≤ 0,039W/mK). Seveda je to 
zakonski minimum, zato je večja 
debelina izolacije samo plus, ki 
pa v končni ceni investicije ne 
predstavlja občutnega doda-
tnega stroška  (vsak dodatni cm 
izolacije podraži fasado cca 2 %).  

EKO sklad pa v razpisnih 
pogojih za nepovratne spodbude 
predpisuje razmerje med toplo-
tno prevodnostjo (λ) in debelino 
(d) toplotne izolacije:  λ/d ≤ 0,230 
W/(m2K). Pri osnovni kvaliteti 
znaša debelina izolacije 17 cm, 
ta pa je ustrezno tanjša, ko je 
kvaliteta izolacije boljša, tako da 
dosežemo enak učinek izolativ-
nosti. Za sisteme kontaktno-izo-
lacijskih fasad so dovoljeni le fa-

sadni sistemi, ki imajo evropsko 
tehnično oceno (ETA).

Načeloma dajemo izolacijo 
zunaj, le ko je to neizbežno, tudi 
na notranji strani. V kolikor 
izoliramo zidove zunaj, se nam 
ogrevalna toplota akumulira v 
zidu, s tem vzdržujemo topel in 
suh zid in tako prispevamo h 
kvalitetnem ugodju v prostoru. 
Prostor se sicer ogreva dalj časa, 
se pa tudi dalj časa ohlaja. 

Po zahtevah Pravilnika mora 
biti toplotna prehodnost stropa 
proti neogrevanemu podstrešju 
ali strehe v mansardi manjša 
od U <  0,20 W/m2K, kar običaj-
no dosežemo z 20 cm debelo 
izolacijo. Optimalna debelina 
izolacije pa je 25–30 cm, saj s tem 
poleg majhnega prehoda toplote 
navzven v hladnejših mesecih 
rešimo tudi problem pregrevanja 
podstrešja v poletnih mesecih. 
S tem zadostimo tudi pogojem v  
razpisih EKO sklada, kjer je zah-
tevano razmerje med toplotno 
prevodnostjo (λ) in debelino (d) 
toplotne izolacije:  λ/d ≤ 0,140 W/
(m2K). Pri osnovni kvaliteti tako 
znaša debelina izolacije 28 cm in 
seveda ustrezno manj, ko je kva-
liteta izolacije boljša. Obenem 
s takšno izvedbo preprečimo 
zimsko taljenje snega na strehah 
ter z njim povezano zaledenitev 
ob napušču in morebitno zama-
kanje skozi kritino. 

Pri izolaciji stropa ali strehe 
moramo zelo paziti, da ne pride 
do nepravilne namestitve folij. 
Veliko pozornost pri polaganju 
folij moramo posvetiti tudi spo-
jem (ob zidovih, prebojih ipd.), 
saj nestrokovna in malomarna 
izvedba v veliki meri vpliva na 

kvaliteto izolacije in s tem izgu-
bo toplote. Če polagamo izolacijo 
v dveh plasteh, položimo eno 
prečno na drugo in tako izniči-
mo morebitno uhajanje toplote 
skozi špranje.

Po Pravilniku sme biti toplo-
tna prehodnost tal na terenu in 
tal nad neogrevanim prostorom: 
U < 0,35 W/m2K (talno ogrevanje 
in tla nad zunanjim zrakom:  
U < 0,30 W/m2K). To vrednost, 
dosežemo z izolacijo v debelini 
10–15 cm. Ker smo tu največkrat 
omejeni z svetlo višino prosto-
rov, se debelina izolacije pač 
prilagaja tem omejitvam, da 
zadostimo pogojem v razpisih 
EKO sklada, kjer je zahtevano 
razmerje med toplotno pre-
vodnostjo (λ) in debelino (d) 
toplotne izolacije:   
λ/d ≤ 0,280 W/(m2K). Pri osnovni 
kvaliteti tako znaša debelina izo-
lacije 14 cm in seveda ustrezno 
manj, ko je kvaliteta izolacije 
boljša. V kolikor delamo tlake 
z lahkim toplotno-izolacijskim 

betonom (v kombinaciji z izola-
cijskim materialom), je debelina 
betona pač ustrezno prilagojena 
zahtevam. 

K ovoju stavbe spada tudi 
stavbno pohištvo. Po Pravilniku 
sme biti toplotna prehodnost  
energetsko učinkovitih oken 
od U ≤1,30 W/m2K. Zahteve EKO 
sklada pa so: leseno stavbno po-
hištvo s toplotno prehodnostjo 
UW ≤ 1,1 W/m2K, vgrajeno trojno 
zasteklitvijo in z energijsko učin-
kovitim distančnikom. Tesnjenje 
med konstrukcijo in okvirjem 
mora biti izvedeno po načelu 
tesnjenja v treh ravneh, kot je 
opredeljeno v smernici RAL za 
načrtovanje in izvedbo vgradnje 
zunanjega stavbnega pohištva.
Več informacij glede racional-
ne rabe in obnovljivih virov 
energije dobite v vaši svetovalni 
pisarni ali  na spletni strani 
www.ekosklad.si. 
Lucjan Batista, ENSVET  

toplotna izolacija 
ovoja stavbe

Zunanji ovoj stavbe nas ščiti  pred 
padavinami, vlago, nizkimi ali 
visokimi temperaturami, sončnim 
sevanjem in hrupom. Da dosežemo 
optimalne rezultate vseh teh zahtev, 
moramo samo izvedbo pravilno 
in strokovno načrtovati in seveda 
brezhibno izvesti.
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prodaja in servis
 tehtnic in tehtalnih  

  sistemov 
 opreme za živilsko  

  dejavnost: salamoreznice,   
   mlini za meso, žage za kosti,         

   mešalci

 etikete  
   in papirnati trakovi

 041 402 601
 milan@kantar.si
 www.kantar.si

Kantar d.o.o.
Podvinci 118a
2250 Ptuj

∙ 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

 02 761 21 01
 041 387 183
 info@mesarijakokol.si
 www.mesarijakokol.si

Mesarija Kokol d.o.o.
Dolane 9
2282 Cirkulane

svetovanje –dobava-montaža –servis 
toplotnih črpalk daikin in mitsubishi electric

 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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Vendarle pa je  po dnevih 
negotovosti napočil čas rahlja-
nja ukrepov in s tem ponovno 
odprtje ambulant.

Upamo, da ste kljub trenutnim 
razmeram epidemije ostali zdra-
vi, prav tako tudi Vaši bližnji.

V zadnjih tednih smo kot 
celotna družba morali mnogo 
prestati, se marsičemu odpo-
vedati in vsi se veselimo, da 
bomo počasi lahko obnovili 
vsaj del običajnih navad in se 
navadili na nov, morda boljši 
jutri. Medtem ko se je marsikaj 
spremenilo, ena stvar vendarle 
ostaja enaka: naša skrb za vaše 
zdravje!

Nadzor okužb je bila vedno 
glavna prednostna naloga naše 
prakse, kar ste lahko opazili že 
prej med samimi obiski naše 
ordinacije. Zmeraj smo želeli, 
da se počutite kar se da varno in 
udobno.

Želimo Vas seznaniti z aktu-
alnimi ustreznimi postopki za 
preprečevanje širjenja okužb 
z novim koronavirusom. Naša 
zobozdravniška ordinacija upo-
števa nova strokovna priporočila 
za nadzor okužb s Covid-19, ki 
jih je izdal Razširjeni strokovni 
kolegij za zobozdravstvo in potr-
dilo Ministrstvo za zdravje.

Tudi mi se moramo držati neka-
terih sprememb, ki so v pomoč 
zaščiti Vas, ostalih pacientov 
in zaposlenih. Teh sprememb 
se boste za obisk v ordinaciji 
morali držati in so sledeče:
- Naša ordinacija bo predhodno 
komunicirala z vami, da vam bo 
zastavila nekaj vprašanj.
- Vstopanje v ordinacijo bo 
mogoče le posamično, ob točno 
določenem terminu.
- Vstop bo možen le zdravim, 
brez simptomov COVID-a.
- Predno nas obiščete, je po-
trebno poskrbeti za brezhibno 
ustno higieno – s tem zmanjšate 
količino nepotrebnih mikrobov 
v ustni votlini, zaščitite sebe in 
druge!
- Vstop v ordinacijo je možen le 
z masko!
- Pred vstopom v čakalnico si 
nadenite zaščitno masko čez 
usta in nos.

- Imamo sredstva za čiščenje 
in razkuževanje rok, prosimo, 
da jih uporabite, ko vstopite v 
prostore naše ordinacije.
- Morda boste videli, da naša 
čakalnica ne bo več ponujala 
revij in ostalega čtiva, ker je 
te predmete težko očistiti in 
razkužiti.
- V čakalnici bo poskrbljeno za 
dovolj prostora, da boste lahko 
ohranili primerno razdaljo med 
morebitnimi čakajočimi.
- Na poseg prihajajte sami! 
Spremstvo bo moralo počakati 
zunaj ordinacije. Spremstvo je 
dovoljeno le osebam, ki brez 
njega fizično ne morejo v ordina-
cijo: slabovidnim, invalidom …

Veselimo se ponovnega sreča-
nja z vami!
Zobek I.M.A.M. 

V skrbi za zdravje in omejitvi širjenja 
okužb so se po odredbi Ministrstva 
za zdravje v sredini marca zaprle vse 
zobozdravstvene ambulante.  

obisk zobozdravnika 
v času covid-19

 

• 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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 059 044 972
 info@audiobm.si
 www.audiobm.si

AUDIO BM d.o.o.
Potrčeva cesta 15
2250 Ptuj

smo pogodbeni dobavitelj 
zzzs za slušne aparate

Aktivno ukvarjanje z glasbo, 
bodisi petje bodisi igranje in-
štrumenta, zagotovo z razvoj-
ne perspektive pomeni eno 
izmed dejavnosti, ki najbolj 
celostno vplivajo na človeka. 
Glasbena dejavnost pri otro-
cih spodbuja psihomotorični, 
miselni in čustveno-socialni 
razvoj.

Prav tako to velja za odrasle 
in za starejše, saj je celo 
življenje pomembna aktivna 
skrb za ohranjanje možga-
nov v dobri kondiciji. Torej je 
glasba koristna celo življenje. 
Da bi glasbo lahko ustvarjali 
in slišali, pa je neprecenljiv 
sluh.

ukvarjanje z glasbo je 
najboljši možganski fitnes.
Rezultati se odsevajo v 
kratkoročnih psihofizičnih 
spremembah na ravni mož-
ganskega delovanja, dolgo-
trajno ukvarjanje z glasbo pa 
vodi do anatomskih spre-
memb v človeških možganih. 
Aktivno ukvarjanje z glasbo 
bi glede na svoje pozitivne 
učinke za vsakega otroka 
moralo biti tako pomembno 
kot zdrava prehrana in redna 
telesna dejavnost. Že staro-
davne civilizacije so se tega 
dobro zavedale in v glasbi 
prepoznavale zakone delova-
nja vesolja, s katerimi lahko 
učinkujemo na posameznika 
pa tudi na celotno družbo. 
Tako so glasbo uporabljale v 
zdraviteljske in tudi izobra-
ževalne namene. V sodobni 
družbi se kljub številnim razi-
skavam, ki potrjujejo izjemno 
pozitivne učinke ukvarjanja 
z glasbo, glasbeni dejavnosti 
še vedno ne posveča dovolj 
pozornosti in časa.

Glasba je univerzalna govo-
rica. Z njo se lahko sporazu-
mevamo ne glede na starost, 
ne glede na spol, ne glede na 
kulturo, skratka ne glede na 
razlike med nami. Glasba nas 
povezuje in nagovarja naša 
čustva. Odpre vrata v čarob-
ni svet zvokov, kjer lahko 
spontano izrazimo tisto, kar 
občutimo. 
Koristi ukvarjanja z glasbo: 
- preko glasbe se učimo pre-
poznavanja in izražanja la-
stnih čustev in čustev drugih
- učimo se prilagajanja, sode-
lovanja, javnega nastopanja 
in ob tem spoprijemanja s 
stresom
- zaradi glasbe smo bolj 
vztrajni in samodisciplinirani
- glasbena dejavnost spod-
buja razvoj fonoloških, 
bralnih, pisnih, spominskih, 
prostorskih, matematičnih 
sposobnosti in sposobnosti 
koncentracije.

Zagotovo se strinjate, da 
nam ukvarjanje z glasbo 
veliko da. Da bo ukvarjanje 
z glasbo ali zgolj poslušanje 
glasbe užitek in ne napor, po-
skrbimo za sluh. Ne izposta-
vljajmo ga pretiranemu hrupu 
in če dvomimo v svoj sluh, ga 
čim prej preverimo.

kako so povezani glasba, 
sluh in demenca?
Če poskrbimo za svoj sluh, 
zmanjšamo tveganje za na-
stanek demence. To razkriva-
jo številne raziskave.

Glasba ima velik pomen v 
človekovem življenju. Tudi pri 
osebah z demenco! Posredno 
je torej zelo pomemben tudi 
sluh, ki nam omogoča po-
slušanje glasbe in tudi vseh 
drugih zvokov, med katerimi 

je za komunikacijo najpo-
membnejše, da lahko dobro 
slišimo govor.

Raziskovalec Dan Cohen 
je še pred leti delal v domu 
za starejše. Izkušnja mu je 
spremenila življenje. Kaj se 
zgodi, ko se dementnim lju-
dem predvaja glasbo, ki jim 
je všeč? Ugotovil je, da glasba 
človeka lahko poveže s seda-
njim in preteklim jazom ter 
življenjem.

Glasbe ne moremo ločiti od 
čustev. Ne spodbuja le telesa. 
Če deluje, zajame celega člo-
veka, različne dele možganov 
ter spomine in čustva, ki jo 
spremljajo. Filozof Kant je 
glasbo imenoval poživljajoča 
umetnost.

Za ljudi z demenco je lahko 
zadnji vhod v njihov um. 
Deli možganov, ki skrbijo, da 
se spominjamo glasbe in se 
odzivamo nanjo, pri Alzhei-

merjevi bolezni in drugih 
vrstah demence niso priza-
deti. Glasbeni spomin je med 
drugim jasen zaradi načina, 
kako glasba pride v možgane. 
Glasba lahko močneje vzpod-
budi več delov možganov 
kot drugi dražljaji. Da lahko 
komuniciramo in poslušamo 
glasbo, pa moramo slišati.

Poskrbite za svoj sluh, 
zmanjšajte tveganje za na-
stanek demence in uživajte v 
glasbi. 

Ne spreglejte, da smo od 1. 
junija z vami tudi na Ptuju - v 
pritličju stavbe PLATANA. 
Zagotavljamo vrhunske slušne 
aparate na naročilnico, bate-
rije za slušne aparate po zelo 
ugodnih cenah, lahko pa le 
brezplačno informativno pre-
verite sluh. Lepo povabljeni.
Franci Urankar, AUDIO BM 

zakaj ukvarjanje z glasbo koristi možganom 
in kakšna je povezava med sluhom in demenco?

Glasba v nas lahko prebudi močna 
čustva in pomaga pri razvoju 
možganov. Glasba nas dvigne na 
noge, nariše nasmeh na obrazu in se 
dotakne čustev. Skratka, glasba nas 
osrečuje. 

pon: 8:00-18:00 | tor, sre, čet: 7:30-15:00 | pet: 7:30-14:30

slušni center ptuj
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