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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 16. 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

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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Iz Ptuja se odpeljimo do Cir-
kulan. Razglejmo se po kraju, 
ki ima zanimivo lego in meji 
na Hrvaško. Stolp cerkve sve-
te Barbare je malo nagnjen, 
kar mu daje posebno privlač-
nost. Oglejmo si pokopališče, 
potem pa krenimo po dobro 
označeni planinski poti skozi 
gozd do ceste, ki nas pripelje 
pod Gradiški Hum (333 m). 
Z vrha se bomo morali  malo 
vrniti in prečkati pobočje 
do ceste, ki nas pripelje do 
križa, od koder zavijmo levo 
v hrib. Od tod imamo ves čas 
lep razgled proti Slovenskim 
goricam, Ptujskemu polju, 
Veliki Nedelji, Dornavi in 
Ptuju. Zanimivo je, da so 
v Halozah občinska sredi-
šča v dolini, medtem ko so 
osončena pobočja posejana 
z vinogradi, ki so bili nekoč 
ena največjih značilnosti 
teh krajev, pridelava vina pa 
skoraj edini vir dohodka za 
preživetje. Danes so manjši 
tovarniški objekti pripeljali 
delo ljudem, ki si s pridelavo 
vina niso mogli več dovolj 
zaslužiti. Haložani so začeli 
odhajati v večja mesta in 
celo daleč v Nemčijo. Vračali 
so se z markami, obnovili 
ali podrli so stare domačije. 
Nastale so hiše, včasih skoraj 
gradovi na teh obubožanih 
tleh. Prebivalci so se odselili, 
veliko hiš je ostalo praznih. 
Danes se življenje v te kraje  
počasi vrača. Ljudje težko za-
pustijo kraj, kjer imajo svoje 
korenine.

Bliža se trgatev, zato 
bomo marsikje našli odprto 
klet, mimo katere ne bomo 
mogli, če je  gospodar doma.  
Najlepša nagrada zanj bo, če 
ga bomo pohvalili za dobro 
kapljico. 

Nadaljujmo proti Dravcem 
in Repišču in  občudujmo 
razgled do Pohorja in dlje 
proti Avstriji. Pod nami pa  se 
razprostirata krajinski park 
Šturmovec in sotočje Drave z 
Dravinjo. Pogled nam zaob-
seže  umetno nastalo Ptujsko 
jezero, ki ga zadržuje jez v 
Markovcih, od tod dalje pa je 
speljan kanal do elektrarne 
Formin. Dravinja se zliva v 
staro strugo Drave, ki je tukaj  
nedotaknjena, umirjena in 
včasih razlije svoje odvečne 
vode po travnikih in logih. V 
Dravcih je lepo urejena turi-
stična domačija Korpič, kjer 
so uredili manjši etnografski 
muzej in postavili enega 
največjih klopotcev v Halo-
zah. Razpon kril je 6 metrov 
in je prava umetnina. Večina 
klopotcev, ki jih najdemo po 
haloških gričih, je manjših, a 
še vedno opravljajo isto funk-
cijo kot nekoč. Odganjajo na-
mreč ptice, da se ne zapodijo 
med zrele jagode. Njihova 
pesem je ena od posebnosti 
haloških gričev. Tako kot 
znajo violinisti poiskati pravi 
les za svojo violino, znajo 
Haložani  najti pravi les za 
svoj klopotec. 

Na križišču smo, ponovno  
se vzpnemo v breg in pride-
mo kmalu do asfaltne ceste 
na Varejskem bregu. Pot 
nadaljujemo med vinogradi 
na Dravinjski Vrh, od koder 
se nam odpre pogled proti 
zahodu, celo do vzhodnih 
obronkov Kamniških planin 
z Ojstrico v ozadju. Prišli smo 
že v občino Videm in spozna-
li, kako majhne so haloške 
občine, saj si to skromno 
pokrajino deli kar šest občin. 
Vrhunska vina in izvirna 
kulinarika ter ljudje odprtih 
src naj  ostanejo bogastvo teh 

krajev. Čim večkrat jih bomo 
obiskali, jim izkazali ustre-
zno spoštovanje zaradi njiho-
ve vztrajnosti na teh težkih, 
nekoč ilovnatih poteh, tem 
bolj bomo razumeli tudi, kaj 
pomeni ljubezen do rodne, 
čeprav skromne haloške 
zemlje. Vredna je te ljubezni, 

zato prihajajmo v te kraje z 
odprtim srcem. Bogato bomo 
nagrajeni.
Viktorija Dabič  

Jesen je pred vrati. Vinogradi v 
Halozah vas čakajo, da jih obiščete. 
Na opisani 3-urni poti boste lahko 
spoznali nekaj lepot tega dela 
Slovenije.

pojdimo v haloze
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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)

Motorno olje, oljni filter, 
podložka oljnega čepa, 
zračni filter, filter kabinskega prostora

Motrio paket!

 KDO ZNA BOLJŠE KOT RENAULT, 
VZDRŽEVATI VAŠ RENAULT  ???

CLIO III, CAPTUR,LOGAN, SANDERO 1,5 DCI = 65,82€
SCENIC III 1,5 DCI= 67,76€, SCENIC III 1,6 16V = 58,07€
MEGANE III 1,6, 16V = 61,95€, MEGANE III 1,5 DCI = 63,89€
KANGOO 1,5 DCI = 63,89€

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

AHPA d.o.o.
Ormoška cesta 23
2250 Ptuj
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Ugodni krediti in subvencije, 
tudi do 100 %, so na voljo 
tudi prejemnikom redne de-
narne pomoči ali varstvenega 
dodatka.

Preden se lotite menjave 
oken, izolacije strehe ali na-
kupa električnega avtomobi-
la, obiščite spletno mesto Eko 
sklada in preverite, za kaj vse 
lahko dobite ugoden kredit 
ali subvencijo. Kredit Eko 
sklada lahko – če ste seveda 
kreditno sposobni – dobite 
z obrestno mero 3-mesečni 
Euribor + 1,3-odstotne točke, 
dodatno pa računajte še na 
stroške:
· odobritev v višini 1,4 % od 
vrednosti najetega posojila 
oziroma najmanj 40,00 € in 
ne več kot 175,00 €,
· vodenje kredita enkrat 
letno: 30,00 € za kredite do 
višine največ 4.000,00 € 
in 40,00 € za kredite nad 
4.000,00 €,
· zavarovanje kredita z zava-
rovalno premijo, odvisna je 
od odplačilne dobe kredita in 
zavarovalne osnove, izraču-
nane po naslednji formuli: 
AN (anuiteta kredita) x n 
(število mesečnih anuitet). 
Zaračunana premija je zmno-
žek zavarovalne osnove in za-
varovalne premije, izražene v 
odstotku (premijski stavek), 
in sicer:
· 0,98 % za odplačilno dobo 
do 4 leta,

· 1,28 % za odplačilno dobo 
nad 4 do 9 let,
· 1,78 % za odplačilno dobo 
nad 9 do 15 let,
· 1,98 % za odplačilno dobo 
nad 15 do 20 let.
Najmanjši možen znesek 
kredita pri Eko skladu je 
1500 € . V nekaterih primerih 
lahko za isto naložbo dobite 
tako kredit kot subvenci-
jo. Predvsem subvencij ne 
spreglejte – povrnjenih lahko 
dobite kar nekaj sredstev 
(pri nakupu plinske peči do 
polovico zneska, pri izola-
ciji strehe in fasade do 20 % 
oziroma 12 € /m², za zunanje 
stavbno pohištvo prav tako 
do 20% oziroma do 150 €/m²). 
Prejemniki redne denarne 
socialne pomoči (zadnjih 
9 mesecev) ali varstvenega 
dodatka pa ste upravičeni do 
100 %, v nekaterih primerih 
tudi, če ste le najemniki in ne 
lastniki nepremičnin, kjer se 
bodo investicije izvajale.
Več koristnih nasvetov naj-
dete na www.vemvec.si in na 
www.zps.si. 
Zveza potrošnikov Slovenije 

V teh dneh marsikdo razmišlja o 
popravilih na domu, ki bi jih bilo 
smotrno izpeljati v prihodnjem letu, 
morda še pred zimo. A s sanacijami 
so povezani tudi (visoki) stroški. Če 
razmišljate o kreditu za financiranje 
obnovljivih virov energije, 
električnega avtomobila ali obnove 
doma, ne spreglejte ponudbe Eko 
sklada. 

z mislijo na okolje  
tudi pri najemu kredita
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 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

 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 Gorišnice
•  Velika Nedelja v bližini šole in vrtca
•  bližina centra Ptuja – naselje Budina

• izvedba objektov na ključ
• izvedba vseh gradbenih in zaključnih del
• uredimo potrebno dokumentacijo 
• nudimo ureditve financiranja
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V letu 2020 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.
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

PRIMERJAVA DELOVANJA AKTIVNIH SNOVI IN PREDNOSTI ALFAKLORALOZE 

	   ANTIKOAGULANT 
Rodenticid 2.generacije 

ALFAKLORALOZA 
Rodenticid 3. generacije 

UČ INEK 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 
KOLIČ INA ZAUŽ ITE 

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 

Tabela:	  primerjava	  aktivnih	  snovi	  za	  zatrtje	  20g	  miši	  

	  

	  

PRIMeRjAVA delOVANjA AkTIVNIH SNOVI IN PRedNOSTI AlFAklORAlOze
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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 

• čistilne naprave
• zbiranje deževnice
• prečrpalni jaški 
• lovilci olj in maščob
• ponikalni sistemi

 070 335 860
 info@gramikom.si
 www.gramikom.si

Gramikom
Ranca 2b
2211 Pesnica pri Mariboru

 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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Cilji javnega poziva so:
·  zmanjševanje energetske 
revščine v gospodinjstvih soci-
alno šibkih občanov,
·  povečanje energijsko učinko-
vitost stavb,
· izboljšanje socialni status in 
življenjske pogoje vseh članov 
gospodinjstva,
· prispevek k zmanjševanju 
onesnaženosti zraka in
·  ozaveščanje občanov o po-
menu učinkovite rabe energi-
je.

Nepovratna finančna spodbu-
da je lahko dodeljena za inve-
sticije v naslednje ukrepe:
· toplotna izolacija strehe  
in/ali stropa proti neogrevane-
mu prostoru,
· toplotna izolacija zunanjih 
sten,
· vgradnja energijsko učinkovi-
tih oken in/ali vhodnih vrat,
· zamenjava neučinkovitega 
sistema priprave tople vode z 
grelnikom vode s sprejemniki 
sončne energije,
· zamenjava neučinkovitega 
sistema priprave tople vode 
z grelnikom vode s toplotno 
črpalko,
·  vgradnja lokalnega prezra-
čevanja z vračanjem toplote 
odpadnega zraka.

Za posamezno vrsto ukrepa 
so predpisane tehnične zahte-
ve (debeline izolacije, toplotna 
prehodnost, energijska učin-
kovitost …), ki so navedene v 
samem razpisu.

Nepovratna finančna 
spodbuda je lahko dodeljena 
le za investicije v ukrepe, ki 
se bodo začele izvajati po 
podpisu pogodbe, katera se na 

podlagi izdane odločbe sklene 
med vlagateljem, izvajalcem 
posameznega ukrepa in Eko 
skladom, j.s.

Na javni poziv lahko kandi-
dira vsaka fizična oseba/vla-
gatelj, ki izpolnjuje naslednje 
pogoje:
· je polnoletni državljan RS 
(Republike Slovenije) s stalnim 
prebivališčem v RS;
· ima prijavljeno stalno 
prebivališče in dejansko živi 
na naslovu stavbe, kjer se bo 
investicija izvajala;
· je bil zadnjih 9 mesecev 
pred vložitvijo vloge ter je na 
dan vložitve vloge prejemnik 
denarne socialne pomoči ali 
varstvenega dodatka po pred-
pisih RS, ki urejajo socialne 
transfere;
· je vlagatelj sam ali skupaj 
z enim oz. več družinskih 
članov, ki so navedeni v Od-
ločbi Centra za socialno delo o 
priznanju pravice vlagatelja do 
denarne socialne pomoči ali 
varstvenega dodatka, lastnik 
ali solastnik vsaj do ½ eno- oz. 
dvostanovanjske stavbe ali 
etažni lastnik ali solastnik vsaj 
do ½ stanovanja v dvosta-
novanjski stavbi, kjer se bo 
izvedel projekt, oz. živi z njimi 
v skupnem gospodinjstvu.

Predmet nepovratne finanč-
ne spodbude je eno- ali dvo-
stanovanjska stavba oziroma 
stanovanje v dvostanovanjski 
stavbi, zgrajeni pred 31.12.1967, 
je legalna in se lahko upo-
rablja. Nepovratna finančna 
spodbuda je lahko dodeljena 
le za dele predmetne stavbe, 

katerih namembnost je stano-
vanjska.
Izpolnjevanje zgoraj navede-
nih pogojev  vlagatelj izkazuje 
z obveznimi prilogami, ki so 
navedene v pozivu.
Prijavni obrazec lahko vlaga-
telj brezplačno pridobi: 
· osebno na naslovu Eko sklad, 
j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 
Ljubljana v času uradnih ur 
· osebno na vseh območnih 
enotah Centrov za socialno 
delo (CSD) v času uradnih ur 
· na podlagi poslanega zapro-
sila za obrazce na e-naslov 
zero500@ekosklad.si 

Vlagatelj se lahko prijavi na 
javni poziv od dneva objave v 
Uradnem listu Republike Slo-
venije do porabe sredstev, ven-
dar ne kasneje kot 31.12.2020.
Vloge, prispele na javni poziv, 
se bodo odpirale po vrstnem 
redu prispetja vlog.

Višina nepovratne finančne 
spodbude znaša 100 % upravi-
čenih stroškov projekta, ven-
dar ne več kot 9.620,00 EUR z 
DDV. Točna višina spodbude se 
določi s tripartitno pogodbo in 
sicer na podlagi predračuna za 
izbrani ukrep.

V izvajanje javnega poziva 
bodo vključeni tudi neodvi-
sni energetski svetovalci, ki 
delujejo v okviru energetske 
svetovalne mreže ENSVET pre-
ko naslednjih aktivnosti: 
· informiranje potencialnih 
vlagateljev o možnostih prijave 
na javni poziv, 

· svetovanje potencialnim 
vlagateljem pri izboru ukrepov 
učinkovite rabe energije, 
· pomoč vlagateljem pri prijavi 
na javni poziv.

V času izvajanja projektov, 
energetski svetovalci poleg 
predhodnih, vmesnih in konč-
nih ogledov po potrebi opravijo 
tudi kontrolne oglede z name-
nom zagotovitve namenske 
rabe sredstev oz. preveritve, 
da se projekti izvajajo skladno 
z zahtevami, ki so določene v 
javnem pozivu. 

Rok za zaključek projekta je  
6 mesecev od datuma sklenitve 
tripartitne pogodbe. 
Podlaga za predložitev zaklju-
čene dokumentacije je končno 
poročilo o izvedbi projekta s 
strani energetskega svetovalca, 
na  podlagi katerega Eko sklad 
pozove vlagatelja k predložitvi 
dokumentacije o zaključku iz-
vedbe posameznega ukrepa. 

 Eko sklad, j.s. ima pravico 
kadarkoli v obdobju od oddaje 
vloge do 5 let po izplačilu spod-
bude z ogledi, preverjanjem 
dokumentacije ali na drug 
način preveriti pravilnost in 
skladnost projekta.

Vse podrobnosti so navede-
ne v samem razpisu, dodatne 
informacije pa lahko dobite v 
svetovalnih pisarnah ENSVET 
in na Centrih za socialno 
delo.
Lucjan Batista, ENSVET  

subvencije socialno šibkim občanom  
za energetsko sanacijo stavb

Predmet javnega poziva (subvencij) 
ZERO 500 so nepovratne 
finančne spodbude socialno 
šibkim občanom, ki bivajo v 
gospodinjstvih z nizkimi prihodki, 
za investicije v ukrepe večje 
energetske učinkovitosti eno- ali 
dvostanovanjskih stavb.
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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

Helen Keller, ki  je bila gluho-
slepa ameriška pisateljica in 
borka za pravice gluhoslepih 
je dejala: »KO IZGUBITE SLUH, 
IZGUBITE STIK Z LJUDMI.« 
Zaradi njenega poguma, moči 
in izjemne osebnosti je veliko 
ljudi spremenilo in izboljšalo 
svoje življenje.

kaj je dobro vedeti o sluhu
Sluh omogoča komunikacijo 
in prepoznavanje glasov, ki 
sestavljajo bistven del našega 
vsakdana. Izguba sluha velja 
za težjo prizadetost kot izgu-
ba vida, kajti slušni kanal je 
glavni vir pridobivanja infor-
macij. Izguba sluha človeka 
tudi bolj osami. Uho, ki nam 
omogoča sluh, nenehno upo-
rabljamo. Njegovo delovanje 
se nam zdi samoumevno in o 
njem sploh ne razmišljamo. 
Svet, v katerem živimo, je 
svet slišečih. Prilagojen je 
ljudem, ki dobro verbalno ko-
municirajo. V primeru težav 
s sluhom nastopi vrsta težav, 
če si naglušna oseba to prizna 
ali ne.

naglušnost
Naglušnost je navzven nevi-
dna, njene posledice pa so 
vse prej kot zanemarljive. Na-
glušnost bistveno omeji naše 
možnosti pri vključevanju v 
družbo. Naglušnost običajno 
močno oteži sporazumeva-
nje z okolico, ljudi vodi v 
socialno izolacijo, depresijo, 
poveča pa se tudi tveganje za 
demenco. Okvara sluha lahko 
nastane kjerkoli na slušni 
poti, od zunanjega ušesa 
do možganskih centrov, ki 
procesirajo zvočne dražljaje. 
Nekatere primere naglu-
šnosti je mogoče odpraviti z 

zdravljenjem ali operativno. 
Največkrat, predvsem pri 
zaznavni naglušnosti, pa je 
slušni aparat edina pot.

V večini primerov se 
naglušnost razvija počasi – 
včasih več let. Žal se tega, 
kako pomembno je slišati, 
zavemo šele takrat, ko težave 
s sluhom začnejo ovirati naš 
vsakdanjik.

Po podatkih Svetovne zdra-
vstvene organizacije je na 
svetu več kot 500 milijonov 
ljudi z okvaro sluha. V Evropi 
se blaga okvara, torej izguba 
sluha na ravni vsaj 25dB, 
pojavlja pri 16 % odraslih 
v starosti od 18 do 85 let. V 
Sloveniji je 10 % oseb z okva-
ro sluha, od katerih jih ima 
samo malo več kot tretjina 
okvaro sluha tudi dejansko 
izmerjeno. Med najpogostejša 
vzroka za nastanek naglušno-
sti sodita hrup in staranje.

S podaljševanjem življenj-
ske dobe se je povečal tudi 
delež ljudi s starostno izgubo 
sluha (naglušnostjo). Po-
dobno kot s sluhom je tudi z 
očmi, ko na sredini našega 
življenja že večinoma potre-
bujemo vsaj očala za branje. 
Za dober vid poskrbimo, kaj 
pa za dober sluh?

boljše slišati ni več 
nemogoče
V povezavi s tehnološkim 
napredkom je sluh omogočen 
skoraj vsem, ki imajo okvaro 
tega čutila, saj so na voljo 
zelo zmogljivi slušni aparati. 
Večina naglušnih oseb si z 
uporabo slušnih aparatov 
močno izboljša svoje življenje 
in tudi življenje svojcev ter 
prijateljev. Uporaba slušnih 
aparatov je povezana z 

zmanjšanjem jeze, frustracij, 
paranoje in splošnim izbolj-
šanjem čustvene stabilnosti.

Za ugotovitev, kako je s 
stanjem našega sluha, je 
potrebno narediti meritev 
sluha z avdiometrom. Če se 
ugotovi trajna naglušnost, bo 
zdravnik specialist otorinola-
ringolog, v koliko so izpol-
njene medicinske indikacije, 
predlagal slušne aparate 
in do cenovnega standarda 
strošek plača zdravstvena 
zavarovalnica. 

Kje najhitreje opraviti me-
ritev sluha? Na meritev sluha 
lahko pridete v vam najbližji 
AUDIO BM slušni center. 
Brezplačno vam ga bo izmeril 
strokovno usposobljen slušni 
akustik. Če potrebujete slušni 
aparat, vam bo strokovno 
svetoval in slušne aparate 
tudi predstavil. V AUDIO BM 
zagotavljamo brezplačno 

testiranje in veliko izbiro 
slušnih aparatov. Za slušne 
aparate sprejemamo naročil-
nice iz vseh ORL ambulant. 
Za rezervacijo termina in 
dodatne informacije vas pro-
simo, da nas pokličete.
Franci Urankar, AUDIO BM 

sluh nas povezuje in osrečuje

Prvo razvito človeško čutilo je sluh. 
Že v materinem trebuhu slišimo na 
primer mamin utrip srca in pomirjujoč 
glas. Sluh je od začetka do konca 
življenja eden najpomembnejših poti 
do drugih ljudi. 

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

slušni center ptuj
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A dojenje zaradi številnih pre-
poznanih pozitivnih kratkoroč-
nih in dolgoročnih učinkov na 
zdravje otroka, matere in družin 
in zaradi skrbnejšega odnosa do 
okolja ostaja prva izbira načina 
hranjenja dojenčka.

Materino mleko je dragoceno 
za rast in razvoj otroka, doje-
nje pa je pomembno tudi za 
blagostanje planeta. Podpora 
dojenju je del prizadevanj za 
varovanje okolja. Človeško 
mleko je namenjeno otrokom in 
je po svoji sestavi prilagojeno 
posameznemu dojenčku in nje-
govim potrebam. Pridobivanje 
živalskega mleka ali surovin za 
izdelavo mlečnih nadomestkov 
iz rastlin in njihova predelava 
zahtevata številne postopke in 
procese, ki puščajo svoj »okolj-
ski odtis«. Proizvodnja mlečnih 
nadomestkov negativno vpliva 
na okolje in prispeva k podneb-
nim spremembam v vseh kora-
kih, od kmetijske pridelave in 
proizvodnje izdelka, pakiranja, 
distribucije do končne oblike 
hrane v otroški steklenički; ob 
tem so potrebni tudi proizvo-
dnja in distribucija stekleničk, 
cucljev in druge opreme ter 
energije in materialov za varno 
pripravo mlečnega nadomestka, 
npr. sterilizatorjev. Pretirana 
raba mlečnih nadomestkov je 
v nasprotju z naravnanostjo k 
varovanju okolja. Nasprotno pa 
dojenje ne zahteva drugih virov 
kot to, da mati zaužije dodatno 
hrano, in seveda njen čas oziro-
ma posvečanje dojenju.

podpirajmo dojenje
Dojenje se pogosto jemlje kot 
samoumevno žensko dejavnost. 
Od žensk se nemalokrat priča-
kuje, da bodo svoje dojenčke 
dojile ne glede na okoliščine in 
njihove osebne izbire. Pri tem pa 
se podcenjujejo številni dejavni-

ki, ki ženskam dojenje otežujejo, 
preprečujejo ali onemogočajo ali 
jih celo napotujejo k odločitvam, 
da ne bodo dojile ali da bodo 
dojile krajše obdobje, kot bi si 
želele.

Odgovorno ravnanje z viri 
pomeni tudi omogočanje in 
varovanje dobrih praks dojenja, 
kar je zavezujoča naloga celotne 
družbe. Skupne dolžnosti varo-
vanja okolja nikakor ne smemo 
prelagati na ramena mater. Kaj 
ženske potrebujejo za uresniče-
vanje odločitve, da bodo dojile? 
»Na ravni posameznice, ožjega 
in širšega okolja in družbe ter 
kulture obstajajo ovire dojenju, 
kot so na primer pomanjkljive ali 
napačne informacije, neznanje 
in pomanjkanje spretnosti, 
osebnostne lastnosti, kot sta 
sramežljivost ali pomanjkanje 
samozavesti, delovne in študij-
ske obveznosti, dolžnosti skrbi 
za druge, bližnje, časovne ovire, 
pomanjkanje podpore partnerja, 
družine, prijateljev, neustrezne 
prakse obporodne skrbi, ki ne 
podpirajo fizioloških procesov 
ali jih motijo z nepotrebnimi 
ukrepi in posegi, neustrezna 
pričakovanja, da bo dojenje 
»nevidna in zasebna dejavnost, 
ki ne sodi v javni prostor«, je 
povedala dr. Zalka Drglin z NIJZ 
in dodala, da je skoraj vse ovire 
možno preseči ali jih razgraditi.

v sloveniji si prizadevamo za: 
· dobre prakse dojenja, 
· varovanje pred promocijo 
mlečnih nadomestkov,
· prehranjevanje otrok s sveže 
pripravljeno pestro mešano 
lokalno pridelano hrano.

Zaradi kratkoročnih in dol-
goročnih pozitivnih učinkov na 
zdravje otrok in matere ter zaradi 
okoljskih prednosti v primerjavi 
z rabo mlečnih nadomestkov je 
dojenje koristno tudi za družbo.

prvih 6 mesecev naj se 
dojenček izključno doji

Dojenje je naraven način 
hranjenja dojenčka, materino 
mleko pa dojenčku do dopolnje-
nih šestih mesecev zagotavlja 
vse potrebno za rast in razvoj: 
energijo, hranila in tekočino.

Svetovna zdravstvena 
organizacija priporoča, naj se 
novorojenček pristavi k prsim 
v prvi uri po rojstvu in naj se 
izključno doji do dopolnjenega 
šestega meseca, dojenje naj mati 
nadaljuje do dveh let otrokove 
starosti ali dlje, dojenček pa naj 
po zaključku šestih mesecev 
svoje starosti dobiva hranilno 
primerno in varno dopolnilno 
mešano hrano. Odločitev, kdaj z 
dojenjem zaključiti, je odvisna 
od matere in otroka. Za navede-
ne dobre prakse dojenja matere 
potrebujejo kakovostne infor-
macije, praktično podporo in 
pomoč ter ustrezne pogoje.

Če  mati iz različnih razlogov 
ne more ali ne želi dojiti ali pa 
dojenje ni mogoče zaradi razlo-
gov pri otroku, bo pediater v 
porodnišnici ali otrokov izbrani 
pediater svetoval glede hra-
njenja dojenčka z industrijsko 
pripravljenim nadomestkom za 
materino mleko.

»Ugotavljamo, da večina mater 
v Sloveniji svojega novorojenč-
ka začne dojiti in da se več kot 
polovica dojenčkov hrani pri 
materinih prsih še po šestem 
mesecu starosti, kar sta razvese-
ljiva podatka,« je poudarila Vida 
Fajdiga Turk z NIJZ. 

dolgoročni učinki dojenja 
na zdravje:

- pri ženskah: znižuje tveganja 
za raka na prsih in jajčnikih, 
znižuje tveganje za povišan krv-
ni tlak; če si ženska želi dojiti, 
dojenje (s)teče brez večjih težav, 
to krepi njeno duševno zdravje;

- pri otrocih: pomaga pri 
obrambi pred okužbami, znižuje 
pojavnost hujših drisk, znižuje 
tveganja za bolezni dihal in vne-
tja srednjega ušesa, preprečuje 
karies, omogoča skladen telesni 
razvoj in razporeditev zobovja; s 
pomočjo tesnega telesnega stika 
in neposrednega očesnega stika 
prispeva k otrokovim občutkom 
varnosti in zaupanja, kar mu 
prinaša psihične in razvojne 
prednosti.

Kje najti sodobne in prever-
jene informacije o laktaciji in 
dojenju ter nasvete za prehod 
z dojenja oziroma hranjenja z 
nadomestki materinega mle-
ka na mešano prehrano?
Če pričakujete dojenčka ali če se 
vam je pravkar pridružil, vas va-
bimo, da si preberete gradiva o 
nosečnosti, porodu in dojenčku, 
o laktaciji in dojenju, o prehrani 
doječe matere in prehodu na me-
šano hrano na spletnem mestu 
www.zdaj.net. 
Nacionalni inštitut za 
javno zdravje
www.nijz.si  

Dojenje so v 20. stoletju opuščali 
zaradi različnih razlogov, med drugim 
tudi zato, ker se je začela industrijska 
proizvodnja nadomestkov materinega 
mleka, podprta z močno promocijo. 

dojenje je okoljsko 
zavedno delovanje
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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

 02 761 00 26
 031 720 300
 info@zelenadolina.eu
 www.zelenadolina.eu

Storitve Zelena dolina d.o.o.
Stoperce 35a
2289 Stoperce

• ogled papig •
• okusna domača hrana • jedi po naročilu •
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Veliko ljudi je nezadovoljnih 
s svojim nasmehom oziroma 
s stanjem svojih zob, zato ne 
preseneča dejstvo, da se jih 
vse več odloča za beljenje 
zob.

Zobje se z leti zabarvajo 
iz različnih vzrokov, posta-
nejo rumeni in brez leska. 
Velikokrat nastanejo madeži 
zaradi barvil v določeni hra-
ni in pijači, kot so na primer 
čaj, kava in rdeče vino. Na 
obarvanost zob vplivajo tudi 
jemanje nekaterih zdravil in 
antibiotikov, kajenje, neoči-
ščene zobne obloge, pa tudi 
sam proces staranja. Tudi 

mrtvi zobje spremenijo barvo 
in postanejo temnejši. Ko 
začne videz zob vplivati na 
vaše vsakdanje življenje, je 
čas za spremembo. Beljenje 
zob je estetski poseg, ki vam 
bo spremenil življenje in vam 
povrnil izgubljeno samoza-
vest.

Pred vsakim postopkom 
beljenja je potreben posvet 
z zobozdravnikom, ki bo 
natančno določil vzrok in 
izvor zabarvanja zob ter na 
podlagi tega določil način 
odstranitve zabarvanja. 

Beljenje zob je varno pod 
pogojem, da imamo zdrave 

dlesni in posanirane vse 
kariese. Naslednji korak je te-
meljito odstranjevanje trdih 
in mehkih zobnih oblog.

Poznano je beljenje zob 
z laserjem, s pomočjo UV 
svetlobe ali način, ko s po-
sebnimi griznimi opornicami 
pacient beli zobe doma. Vsi 
tipi beljenj so začasni, saj se 

zobje kmalu zopet zabarvajo 
v njihov naravni odtenek. 
Trajen efekt posvetlitve zob 
dosežemo le z estetskimi 
keramičnimi luskami, ki se 
trajno cementirajo na obru-
šeno površino zob. 
Lep nasmeh!
Zobek I.M.A.M. 

Živimo v času, ko se lepotni trendi 
spreminjajo iz dneva v dan, a 
bleščeč nasmeh je tisti, ki ne gre 
nikoli iz mode.

beljenje zob

 

• 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 ?

 040 533 557
 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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Projekt je namenjen opolnomo-
čenju mladih (18 - 30 let), ki niso 
zaposleni in niso vključeni v 
izobraževanje ali usposabljanje 
ter jim s specifičnim svetova-
njem pomagati na poti do polne 
samostojnosti. V ta namen smo 
na Norveškem usposobili 60 sve-
tovalcev iz Madžarske, Romunije 
in Slovenije, po mednarodno 
uveljavljeni metodi IPS (indivi-
dualna pomoč ob zaposlovanju).

Vodilo omenjene metode je, da 
je prav vsak posameznik, ki želi 
delati, primeren za delo, vendar 
mu je to zaradi spleta okoliščin 
na tak ali drugačen način one-
mogočeno bodisi zaradi lastne 
nezmožnosti bodisi zaradi širših 
družbenih dejavnikov. S temi 
preprekami se srečujejo pred-
vsem mladi v obdobju pozne 
mladosti, ki ga pogosto spremlja-
jo na prvi pogled nepremostljive 
ovire, ki mladim onemogočajo 
vstop na trg delovne sile in jim 
nadalje onemogočajo polno sa-
mostojnost. Vse navedeno pogo-
sto spremljajo občutki tesnobe, 
ki se jim lahko pridružijo simp-
tomi stresa, kar pri posamezniku 
v določenih primerih spodbudi 
občutek družbene izključenosti 
ali vodi v druge, še težje oblike 
duševnih motenj. 

IPS metoda je zato še posebej 
primerna pri delu z mladimi z 
namenom vodenja in usmerjanja 
pri procesu vstopa na trg delov-
ne sile. Uporaba te metode sveto-
valcem omogoča celosten pristop 
spremljanja posameznika v času 
pred zaposlitvijo, med trajanjem 
iskanja zaposlitve ter tudi v času 
zaposlenosti. Svetovalci so tako 
svojim strankam na voljo ves čas 
svetovanja do končnega cilja, ki 
praviloma predstavlja vključi-
tev v proces izobraževanja ali 
zaposlitev.

V zadnjem času zaznavamo 
povečano zanimanje za indivi-
dualna svetovanja ter iskanje 
pomoči zaradi negotovosti, ki jo 
je s seboj prinesla družbeno-eko-
nomska kriza, povzročena s pan-
demijo COVID-19. Mlajši odrasli 
predstavljajo gotovo eno najbolj 
občutljivih družbenih skupin, ki 
jih spremembe v geopolitičnem 
prostoru zadenejo najmočneje. 
Naraščajoča ekonomska nego-
tovost, delno povzročena tudi s 
strani že omenjene pandemije, 
pa posledično potiska mlade 
na obrobje družbe. Na »novo 
resničnost« smo se posledično 
morali prilagoditi tudi na Ljud-
ski univerzi Ptuj, saj v projektu 
nastopamo kot vodilni partner. 
Kljub številnim nujnim prilago-
ditvam smo projektne aktivnosti 
uspeli nadaljevati tudi v času 
odreditve dela od doma. Splet 
okoliščin je tako pripeljal do 
tega, da se temeljni namen pro-
jekta IPS4NEETs vse bolj prebija 
v ospredje, saj mladi dandanes 
potrebujejo oporo in pomoč bolj 
kot kadarkoli prej. 

Prvi uspehi uporabe metode 
IPS so vidni že po manj kot enem 
letu uvedbe metode v delo sveto-
valcev. Trenutno je v svetovanje 
vključenih že več kot 230 mladih 
iz Slovenije, Madžarske in Romu-
nije, med katerimi jih je več 
kot četrtina že usvojila zadani 
cilj – zaposlitev ali vključitev v 
izobraževanje. 

Menimo, da bomo do konca 
projekta na poti do cilja pomaga-
li vsaj 600 mladim iz že omenje-
nih držav. 
David Rihtarič, 
Ljudska univerza Ptuj 

pomoč mladim v negotovih časih

Ljudska univerza Ptuj v sodelovanju 
s partnerji iz petih evropskih držav 
(Španija, Norveška, Madžarska, 
Romunija ter Slovenija) letos jeseni 
prehaja v sklepni del izvedbe 
projekta IPS4NEETs. 

 02 749 21 50
 051 389 660
 luptuj@siol.net
 www.lu-ptuj.si

Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
2250 Ptuj

opolnomočenje nezaposlenih mladih, 
starih med 18 in 30 let

Vodilo metode IPS: 
vsakemu posamezniku, ki želi delati, 

je potrebno omogočiti, da to tudi 
uresniči!

Podrobnosti na www.ips4neets.si.

60 svetovalcev IPS - 600 vključenih posameznikov

Projektni partnerji:

opolnomočenje nezaposlenih mladih, 
starih med 18 in 30 let

Vodilo metode IPS: 
vsakemu posamezniku, ki želi delati, 

je potrebno omogočiti, da to tudi 
uresniči!

Podrobnosti na www.ips4neets.si.

60 svetovalcev IPS - 600 vključenih posameznikov

Projektni partnerji:

podrobnosti na: www.neetseducation.com 
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