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MiT ali resnica - kje iskaTi verodosToj-
ne informacije s področja prehrane? 

Mesec oktober je že vrsto let posvečen hrani, saj 16. oktobra obeležu-
jemo svetovni dan hrane. Po podatkih nacionalnih raziskav se v Slove-
niji zdravo in pretežno zdravo še vedno prehranjuje manj kot polovica 
prebivalstva. V naši prehrani je še vedno premalo sadja, predvsem pa 
zelenjave in prehranske vlaknine, ki so pomembni prehrambeni varo-
valni dejavniki pred kroničnimi nalezljivimi boleznimi. Veliko oviro pri 
ozaveščanju prebivalstva predstavljajo nasprotujoče si, včasih pa celo 
zavajajoče informacije na področju prehrane, ki se pogosto brez pre-
verjanja objavljajo tako na spletu, kot tudi drugje. Kot odgovor na to je 
bil vzpostavljen Nacionalni portal o hrani in prehrani, ki prebivalcem 
v različnih življenjskih obdobjih ponuja verodostojne, strokovne in 
razumljive informacije s področja prehrane. Projekt v okviru nacional-
nega programa Dober tek Slovenija izvajata Inštitut za nutricionistiko 
in Nacionalni inštitut za javno zdravje, financira pa ga Ministrstvo za 
zdravje.
Da bi povečevali obveščenost in znanje prebivalcev o koristih zdrave 
prehrane je bil v Sloveniji vzpostavljen Nacionalni portal o hrani in pre-
hrani: www.prehrana.si. Prof. dr. Igor Pravst z Inštituta za nutricio-
nistiko je povedal: »Pri različnih objavah s področja prehrane je izjemno 
veliko nasprotujočih si informacij, ki med prebivalci povzročajo precejšnjo 
zmedo. Pogosto so v ozadju tudi finančni interesi ponudnikov različnih ži-
vilskih izdelkov. Na nacionalnem portalu o hrani in prehrani zato ne omo-
gočamo nobenega oglaševanja ali drugačnega komercialnega obvešča-
nja. Naš edini namen je prebivalcem ponuditi verodostojne, strokovne in 
razumljive informacije s področja prehrane v različnih življenjskih obdob-
jih. Portal združuje vsebine, ki jih pripravljajo strokovnjaki z različnih stro-
kovnih institucij in strokovnih področij, povzema pa tudi vsebine z drugih 
verodostojnih virov. Poleg prehranskih priporočil so pojasnjeni različni miti 
s področja prehrane, redno pa dopolnjujemo tudi zbirko najpomembnej-
ših informacij o hranilni sestavi različnih živil in njihovih sestavinah. Ob-
javljamo tudi aktualne novice in dogodke s področja prehrane. Da bi za-
gotovili boljšo razumljivost in lažjo uporabo s strani prebivalcev, so ključni 
prispevki podprti z izpostavljenimi najpomembnejšimi informacijami in 
grafičnimi prikazi.« Dopolnila ga je Doc. Dr. Anita Kušar, vodja pro-
jekta na Inštitutu za nutricionistiko: »Če ste zmedeni, ko se odločate med 
maslom ali margarino, ali pa ko vam v ekološki prodajalni kot alternativo 
oljčnemu olju ponudijo kokosovo maščobo, se je o teh vprašanjih vseka-
kor smotrno informirati na neodvisnem in verodostojnem mestu - portalu 
prehrana.si.«

kuriMo Tako, da kar najbolj zManjšaMo 
eMisije PM10 in Porabo goriva

Pravilno kurjenje v kurilnih napravah s trdnim gorivom in pravilna 
priprava drv zelo povečata izkoristek kurjenja drv, prav tako zelo 
zmanjšata izpuste zdravju škodljivih prašnih delcev PM10 in manjših.
Izsledki raziskav kažejo, da se izkoristek kurilnih naprav tako poveča 
za najmanj 20 %, izpusti prašnih delcev pa se prav tako zmanjšajo za 
20 %. Slednje je posebej pomembno za kurjenje s kurilnimi napra-
vami na trda goriva v naseljih, kotlinah in na območjih s prekomerno 
onesnaženostjo zraka.
Da se ti zmanjšajo, je še kako pomembno tudi z vidika zmanjševanja 
stroškov ogrevanja.
Nasveti za pravilno pripravo drv (zlasti glede njihove vlažnosti) in 
pravilno kurjenje so zato še kako dobrodošli. 
Peči s čim večjim izkoristkom in čim manjšimi izpusti prašnih delcev 
so tretja skupina ukrepov učinkovitega kurjenja v malih kurilnih na-
pravah.
6 razlogov za uporabo kakovostnih lesnih goriv
1. Ogrevanje z lesom ni vedno ekološko! Le učinkovita raba kakovo-

stnih lesnih goriv jamči okolju prijaznejše ogrevanje v primerjavi s 
fosilnimi energenti.

2. Količine lesnih goriv so omejene! Kakovostna goriva pri strokovni 
rabi znižujejo potrebno količino goriva in tako znižujejo tudi letne 
stroške ogrevanja.

3. Sosed vam bo hvaležen! Kakovostna lesna goriva, pravilno upo-
rabljena v sodobnih napravah, zmanjšujejo emisije prašnih delcev.

4. Zniževanje stroškov ogrevanja! Kakovostna goriva podaljšuje-
jo življenjsko dobo kurilnih naprav in tako znižujejo letne stroške 
vzdrževanja in servisiranja kurilne naprave in dimnika.

5. Nič ni tako udobno kot olje in plin! Stalno zagotavljanje kakovo-
stnih lesnih goriv in pravilna uporaba sodobnih kurilnih naprav pove-
čuje zaupanje porabnika in mu olajša odločitev o menjavi energenta.

6. Les kot gorivo uporabljajte umno! Najprej les uporabite za izdelke 
višjega cenovnega razreda in čim višje dodane vrednosti ter za čim 
bolj trajnostno rabo (npr. za pohištvo in stavbno pohištvo, ki ga bodo 
uporabljali rodovi), šele nato ga porabite kot gorivo.

(www.mop.gov.si)

dogodki

Prijavite se na prejemanje brezplačnih  
E-obvestil Občine Miklavž na Dravskem polju. 

Prijavo lahko uredite na spletni strani  
www.miklavz.si.
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slovesna oTvoriTev

Slovesna otvoritev Podružnične šole Dobrovce, je letos prenovljenemu 
in povečanemu hramu učenosti, dodala poseben sijaj. 28.septembra 
2017 so slavnostni govorniki, ravnateljica Dušanka Mihalič Mali, župan 
Leo Kremžar in prekmurski umetnik Feri Lainšček, občudovali mo-
gočnost in želeli svetlo prihodnost 124 let staremu šolskemu objek-
tu. Izredno bogat in zanimiv je bil program učenk in učencev. Vodja 

podružnice Alenka 
Primec pa je, kot je 
bilo iz besed njene-
ga nagovora moč 
razbrati, vesela bolj-
ših delovnih pogojev 
tako za kot otroke, 
kot tudi pedagoške 
delavce. Sanje so se 
torej uresničile.

Ulica Kirbiševih ponovno dvosmerna

Občinski svet občine Miklavž na Dravskem polju je na svoji 25. redni 
seji, dne 5.10.2017 sprejel sklep, da se ukine začasna prometna ure-
ditev na območju Ulica Kirbiševih – Zelena ulica – Nad gramoznico 
(Na hribu) – Antoličičeva ulica. Pripraviti se mora nova prometna 
ureditev navedenega območja ter rekonstrukcija cest in ostale ko-
munalne infrastrukture. To pomeni, da bo na delu Ulice Kirbiševih in 
Na hribu ponovno vzpostavljen dvosmerni promet motornih vozil, 
tako kot pred spremembo. Odstranjeni bodo vsi prometni znaki in 
talne označbe, ki so bili potrebni za enosmerno ureditve prometa. 
Vse udeležence v prometu prosimo, da upoštevajo prometne pred-
pise in se ravnajo v skladu s postavljeno prometno signalizacijo. 

vgc šTajerska

Moto VGC Štajerska je “Kanček več za vse”, kar pomeni, da si z vsemi 
aktivnostmi in vsebinami prizadevamo za čim boljšo socialno vklju-
čenost vseh, za preprečevanje revščine, za medgeneracijsko povezo-
vanje in tako vsakemu posamezniku skušamo ponuditi priložnost za 
boljše, srečnejše, mirnejše in bolj zdravo življenje. Prepričani smo, da s 
priložnostjo za vsakega in ponujeno roko vsakemu posamezniku lahko 
skupaj dosežemo boljše življenje za vse in tako pripomoremo k boljši 
družbi.
VGC Štajerska vsem uporabnikom ponuja prostore, strokovno podpo-
ro, vodene aktivnosti, info točko in neformalno druženje, kar za upo-
rabnike predstavlja ustvarjanje in vzdrževanje socialnih mrež, prepre-
čuje osamljenost, socialno izključenost in revščino. Projekt sledi cilju 
dviga kakovosti življenja ciljnih skupin ter preprečevanju zdrsa v social-
no izključenost in revščino s pomočjo socialnega delovanja v družbi, v 
kateri te skupine živijo. Ciljne skupine, ki jih bomo vključili v projekt, so: 
•	 družine oziroma osebe z nizko delovno intenzivnostjo; 
•	 osebe (zlasti otroci in mladi), ki tvegajo socialno izključenost; 
•	 starejši (zlasti tisti iz socialno ogroženih okolij); 
•	 družine, v katerih so bile zaznane slabe starševske kompetence; 
•	 otroci in mladi s posebnimi potrebami; 
•	 romske družine (zlasti otroci in mladi iz teh družin); 
•	 enostarševske družine in
•	 invalidi.

Za vsebine skrbijo zaposleni na projektu in prostovoljci s pomočjo 
vključevanja drugih organizacij. Vsi ti so zagotovilo za odlično izpeljane 
aktivnosti in profesionalno voden VGC, ki pa kljub vsej profesionalnosti 
kaže tudi kanček več – toplino, prijaznost in domačnost.
Po lokalnih skupnostih bomo izvajali naslednje programe:
1. storitve brezplačnega pravnega svetovanja namenjene ranljivim 

ciljnim skupinam - pomoč pri invalidskih postopkih, pomoč pri pra-
vicah v primerih iz Družinskega zakonika, osnovne informacije v po-
stopkih dedovanja, pomoč pri pripravi različnih vlog, ugovorov, ter, 
dopisov, informacije s področja delovnega prava …

2. storitve brezplačnega socialnega svetovanja namenjene ranljivim 
skupinam - svetovanje glede možnosti pridobitve sredstev na osnovi 
Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, informacije s 
področja Zakona o socialnem varstvu, Zakona o preprečevanju nasilja 
v družini, Zakona o duševnem zdravju …

3. Aktivnosti za dvig kakovosti življenja ciljnih skupin ter preprečeva-
nje zdrsa v socialno izključenost in revščino - izvajanje delavnic za in-
formiranje in ozaveščanje, aktivnosti skupin za samopomoč, izvajanje 
preventivnih delavnic za krepitev fizičnega in duševnega zdravja, tečaji 
tujih jezikov, inštrukcije, športne, kulturne in zabavne aktivnosti, laična 
nega bolnika na domu …

4. Strokovni program »Mala šola demence«, ki bo potekal pod vod-
stvom Doma Danice Vogrinec Maribor - program osveščanja za nefor-
malne oskrbovalce (svojce) in druge deležnike v verigi oskrbe za osebe 
z demenco v domačem okolju.

Na območju pokopališča 
so zraven posod za sve-
če in posode za mešane 
komunalne odpadke, na 
dveh lokacijah dodatno 
nameščene posode za 
zbiranje odpadnega pe-
ska, plastike in bioloških 
odpadkov. Prosimo, da se 
odpadke odlaga v ustrezne 
posode.

obvestila


