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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 6. 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

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

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

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

 02 771 17 31
 www.pivnica-zlatorog.si
 info@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  749 21 50
 luptuj@siol.net
 www.lu-ptuj.si

Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2 
2250 Ptuj
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Sama pot ni naporna in 
povprečen popotnik porabi 
zanjo 2 uri in pol, ker pa nas 
ob poti k sebi vabijo različni 
ponudniki in turistične zna-
menitosti, vam priporočamo, 
da si zanjo vzamete še ka-
kšno urico ali dve zraven. Pot 
poteka med mehko zaobljeni-
mi vinskimi griči, prekrasni 
razgledi na vse strani neba 
pa bodo nepozabni raj za 
fotografe.
Potovanje pričnemo v kraju 
s svetim imenom Jeruzalem, 
kjer si lahko ogledamo znano 
romarsko cerkev Žalostne 
Matere božje, se lahko spre-
hodimo in si oddahnemo v 
čudovitem parku, ki obdaja 
tamkajšnji dvorec. Nadalju-
jemo po cesti do vodnega 
stolpa nedaleč. Po kratkem 
sprehodu se že lahko prvič 
ustavimo in okrepčamo v 
znanem gostišču. Počasi se 
spustimo v dolino, kjer nas iz 
bližnje izletniško vinogradni-
ške kmetije premami vonj po 
odlični kuhinji. Med vino-
gradi se spustimo v mirno 
dolino, a kaj hitro se pot po-
novno povzpne na grič in se 
počasi približamo še eni ču-
doviti vasici Svetinje. Tam se 
lahko ohladimo in osvežimo 
v bližnji vinoteki. Ponovno 
nas očara prečudovit razgled  
zaradi lepo speljane poti med 
vinogradi. Lepote mehko 

valovite pokrajine vsakemu 
popotniku vzamejo dih. Na 
zadnjem delu poti iz Svetinj 
proti Jeruzalemu se lahko 
okrepčamo v Taverni ter si v 
njeni neposredni bližini ogle-
damo še zidanico Malek. Med 
zidovi 300-letne zidanice 
se skrivajo kapelica, manjši 
etnološki muzej s staro prešo 
in klet, v kateri lahko posku-
simo vrhunska bela vina, ki 
prihajajo iz vinogradov, ki so 
nas spremljali ob poti. 
Ko vas bo na odhodu domov 
spremljalo zahajajoče sonce, 
ki se bo potapljalo med vin-
skimi griči, boste ugotovili, 
da ime Jeruzalem le ni tako iz 
trte izvito in ste res obiskali 
»sveto deželo«.
Javni zavod za turizem, 
kulturo in šport Občine 
Ormož  

Dovolite, da vas povabimo na 
potep po krožni Jeruzalemski poti, 
ki poteka skozi deželo najlepših 
vinogradov, vijugastih terasastih 
goric, in se nahaja v gričevnatem 
delu občine Ormož. Pokrajina 
čarobnih razgledov nas vabi v 
vseh letnih časih; živa in nemirna 
spomladi, polna sonca poleti, 
odeta v tisoče barv jeseni ter tiha in 
skrivnostna pozimi.

jeruzalemska vinska pot 
– pot razgledov
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 031 220 221
 eurobusprevozi@gmail.com
 www.eurobusprevozi.si

Andrej Roškar s.p.
Slavšina 56
2255 Vitomarci

Eurobus
P R E V O Z I

potujte varno, udobno in cenovno ugodno.

popeljemo vas kamorkoli & kadarkoli.

• avtobusni in kombi prevozi:
Turistični in linijski prevozi.

• šolski prevozi: 
Posebni linijski in občasni prevozi šolskih otrok.

•  prevozi na letališča/pristanišča: 
Ugodni skupinski in zasebni prevozi.

•  prevozi po meri: 
Zasebni prevozi na zabave, športne prireditve, sejme, konference, 

poslovna srečanja, poroke, hotele ...

• posebni izleti:
Kopalni in nakupovalni izleti.

 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

Avtohiša Petovia avto
AHPA d.o.o.
Ormoška cesta 23
2250 Ptuj
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Imejte brezskrbno pomlad.
Z novimi letnimi pnevmatikami.

 

velika izbira letnih
 pnevmatik že od 

40€
Ponudba velja v pooblaščeni servisni mreži Renault 
od 20. 3. 2018 do 30. 4. 2018 oz. do razprodaje zalog. 
Ponudba ni združljiva z ostalimi akcijami. Cena 
velja za pnevmatiko Motrio Conquest 175/65R14 82T 
TL . V ceno je vključen DDV. 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.
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Dokazano je, da bi z dosledno 
uporabo varnostnih pasov in 
otroških varnostnih sedežev 
lahko za 50 % zmanjšali število 
smrtno in hudo poškodovanih 
voznikov in potnikov, prepre-
čili bi lahko smrtne žrtve med 
otroki potniki. V lanskem letu 
je v Sloveniji umrlo 33 voznikov 
in 18 potnikov osebnih vozil, 
20 od teh ni uporabljalo varno-
stnega pasu v času nesreče (39 
%). Kar 60 % umrlih in huje 
poškodovanih otrok do 15. leta 
je bilo udeleženih v prometnih 
nesrečah kot potnikov, ki bi jih 
odrasli morali zaščititi.  

naletna teža pri trku
Namreč sile pri trku so odvi-
sne od mase ter hitrosti. Vaša 
naletna teža je že pri 50 km/h 
kar nekaj ton (npr. ženska s 60 
kg je pri 50 km/h težka več kot 
1,5 tone, podobno tudi moški 
z 80 kg več kot 2 toni, že pri 
90 km/h pa se teža moškega 
poveča na skoraj 7 ton). Zato 
moramo biti med vožnjo vedno 
pripeti. 

Sile so enake ne glede na se-
dež v vozilu (spredaj ali zadaj), 
na vrsto vozila (avto, avtobus, 
kombi) ter na vrsto ceste (zno-
traj naselja, na avtocesti) in 
dolžino vožnje. Pripeti moramo 
biti vsi vozniki in vsi potniki!

pripetost med vožnjo
Opazovanja, ki jih je izvedla 
AVP, kažejo, da med vožnjo 
uporablja varnostni pas 90 

% voznikov, 92 % potnikov 
spredaj ter le 68 % odraslih 
potnikov na zadnjih sedežih. 
Otroci so v povprečju pripeti 
v 93 %. Ženske so v povprečju 
bolj pogosto pripete kot moški. 
Najbolj pogosto smo pripeti na 
avtocestah, sledijo regionalne 
ceste, najnižji delež pripetosti 
pa je na ulicah znotraj naselij.  

Nekaj pogostih, a napačnih 
prepričanj, ki jih imamo v zve-
zi z uporabo varnostnih pasov:
- varnostni pas je pomemben 
samo na sprednjih sedežih v 
avtu: velikokrat opažamo, da 
se ljudje kot vozniki pripnejo 
z varnostni pasom, ko sedejo 
na zadnji sedež v avtomobilu, 
pa se jim to ne zdi smiselno. 
Sile pri trku so enake, tudi na 
zadnjih sedežih je obvezna 
uporaba varnostnih pasov; 
- uporaba varnostnega pasu je 
stvar vsakega posameznika, 
saj vsak sam zase plača globo: 
tudi pogost izgovor, da je 
uporaba varnostnega pasu od-
govornost vsakega posamezni-
ka, ne zdrži povsem. Namreč 
s tem, ko sami nismo pripeti, 
prav z našo naletno težo 
ogrožamo vse ostale potnike v 
vozilu, zato je pomembno, da 
so med vožnjo prav vsi pripeti;  
 - varnostni pas je pomemben 
samo pri visokih hitrostih in 
na daljših vožnjah: iz opazo-
vanj lahko zaključimo, da je 
uporaba varnostnih pasov na 
ulicah znotraj naselja, tudi v 
bližini šol in vrtcev nižja v pri-

merjavi z avtocestami. Seveda 
je res, da se naletna teža s hi-
trostjo povečuje. Ampak že pri 
nizkih hitrostih je naletna teža 
posameznika tako velika, da 
lahko pri neuporabi varnostne-
ga pasu utrpi hujše posledice, 
zato je uporaba varnostnega 
pasu prav pri nižjih hitrostih 
najbolj učinkovita, ker bi lahko 
z uporabo varnostnega pasu 
povsem preprečili telesne 
poškodbe.  

otroci morajo biti 
zavarovani v posebnih 
otroških sedežih 
in vedno pripeti
Velikokrat ob pogledu na 
mimo vozeča vozila opazimo, 
da otroci stojijo med sedeži. 
Je mogoče, da mamica ni 
pomislila, da tako neposredno 
ogroža svojega otroka, če ga 
ni pripela z varnostnim pasom 
in v otroški sedež? Žal je v Slo-
veniji največ otrok umrlih ali 
hudo poškodovanih prav kot 
potnikov v motornih vozilih 
(več kot 60 %). Naša ljubezen 
ne obvaruje pred posledica-
mi trka, lahko tudi pri nižjih 
hitrostih, kjer je varnostni pas 
prav najbolj učinkovit. Otrok z 
20 kg ima pri 50 km/h že preko 

0,5 tone naletne teže, pri 90 
km/h pa več kot 1,5 tone. Si 
ne želite zavarovati svojega 
otroka? Vedno ga ustrezno pri-
pnite v otroški sedež! Otroci, 
manjši od 150 cm, morajo biti 
nameščeni v otroških varno-
stnih sedežih, ki so primerni 
njihovi velikosti in teži. S 
poznanim sloganom Red je 
vedno pas pripet,  s katerim 
Pasavček nagovarja in uči 
otroke po slovenskih vrtcih in 
osnovnih šolah, sporočamo 
prav to: da je edino pravilno 
in sprejemljivo, da smo med 
vožnjo vedno vsi pripeti. 

 V letošnjem letu v projektu 
Pasavček sodeluje preko 820 
skupin in oddelkov, kar pome-
ni skupno preko 18.000 otrok, 
ki se aktivno učijo o varni 
vožnji. V času akcije izvaja-
mo tudi lutkovno predstavo 
Pasavček v prometu, ki otroke 
na poučen in zabaven način 
uči, kaj je red: Red je vedno 
pas pripet!

Več informacij je na naših sple-
tnih straneh www.avp-rs.si 
dr. Mateja Markl, Javna agen-
cija RS za varnost prometa  

Varnostni pas je eden izmed najbolj 
učinkovitih sistemov varnosti 
voznikov in potnikov med vožnjo, 
saj zmanjšuje težo posledic ob 
morebitnem trku. Zato je pomembno, 
da se vedno pripnemo ter da to 
storimo na ustrezen način.  Agencija 
za varnost prometa opozarja: »Klik 
varnostnega pasu vam lahko reši 
življenje. Vozimo pametno!«

vam je že kliknilo?
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 082 057 633
 030 203 192
 slr@hansa-flex.si
 www.hansa-flex.com

Hansa-Flex-Nova d.o.o.
PE Ptuj
Rogozniška cesta 54
2250 Ptuj

eden izmed vodilnih ponudnikov rešitev za hidravlične sisteme

• hidravlika • pnevmatika
• industrijske cevi

 02 749 26 10
 info@asfalti-ptuj.si
 www.asfalti-ptuj.si

Asfalti Ptuj d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 13
2250 Ptuj

• asfaltiranje 
   dvorišč

                   • asfaltiranje 
                      dovoznih poti

• pooblaščeni prodajalec in serviser vozil 
   renault in dacia

• pooblaščeni prodajalec in serviser traktorjev 
new holland in steyr ter kmetijske mehanizacije sip, 

ino, gorenc in tajfun
• prodaja rabljenih vozil

• trgovina nadomestnih delov in dodatne opreme
• tehnični pregledi, homologacije, cestnine 

• cenitve škod 
• kleparsko-ličarska dela

• ročna avtopralnica

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

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

 02 741 64 00
 info@avtocenter-ormoz.si
 www.avtocenter-ormoz.si

     Avtocenter Ormož

Avtocenter Ormož d.o.o.
Hardek 44c
2270 Ormož

trgovina
nadomestnih delov
za traktorje in kmetijsko mehanizacijo

novo

 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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Vedno imam na zelenjavnem 
vrtu tudi jagode. Iz poganj-
kov sem vzgojila svoje sadike, 
ker so res okusne sorte. Zani-
ma me, kdaj jih lahko presa-
dim in s čim bi jih pognojila, 
ker imam na voljo majhen del 
vrta za jagode, velik skoraj 10 
m2. Koliko let so lahko jagode 
na istem mestu?
Jagode presajamo ali sadimo 
nove sadike meseca aprila, ko 
se zemlja dobro ogreje in je 
toplo. Sadike vzgojimo sami iz 
živic, ki poganjajo iz matične 
rastline. Živice so zeleni po-
ganjki, ki se ob stiku z zemljo 
lepo ukoreninijo. Nasad jagod 
je dobro menjati na tri leta, saj 
se jagodam poslabša rodnost 
in poveča pojav bolezni in ško-
dljivcev. Posadimo jih na drug 
del vrta, čim dlje od doseda-
njega nasada. Jagode potrebu-
jejo srednje težka, zračna tla, 
bogata s humusom. Za površi-
no 10 m2 je najbolj enostavno 
uporabiti organsko gnojilo Bio 
Plantella Nutrivit za jagode 
in jagodičevje, saj pakiranje 
1 kg zadostuje za to površino. 
Tako zagotovimo jagodam vsa 
potrebna hranila za celo rastno 
sezono, dobro cvetenje in plo-
dove, bogate z vitamini. Sadike 
jagod sadimo 30 cm narazen, 
lahko jih razporedimo v obliki 
»cikcak« in tako prihranimo 
prostor. Dober sosed jagodam 
so: česen, čebula, por, sola-
ta in špinača. Ne prenašajo 
dobro kapusnic (zelje, ohrovt, 
kitajsko zelje). Če so zraven 
jagod čebulnice, bo na jagodah 
manj bolezni in škodljivcev, 
saj čebulnice zmanjšajo pojav 
plesni in pepelovk. 

Za živo mejo okoli parcele 
sem pred 4 leti posadil lovo-
rikovce. Rastejo zelo počasi 
in imajo blede liste. Ali bi jih 
bilo treba pognojiti? Kdaj bi 
bil najprimernejši čas in s 
katerim gnojilom? Kdaj jih 
lahko obrežem?
Lovorikovec je zelo hvaležna 
in uporabna živa meja, ki 
zmanjša vpliv močnega vetra 
in tudi hrupa. Je pa tudi močna 
in hitro rastoča rastlina, ki zra-
ste vsako leto 60 – 90  cm. Da 
lovorikovci ne rastejo dobro ali 
zelo počasi, je po navadi vzrok 
v pomanjkanju hranil. Vsako 
leto jih spomladi pognojimo 
z modernim gnojilom Plan-
tella Formula 365 za okrasne 
rastline in žive meje. Velika 
prednost tega gnojila je, da 
ga potresemo le spomladi in 
vse leto prehrani rastlino s 
potrebnimi hranili. V poseb-
ni membrani so shranjena 
hranila, ki se sproščajo glede 
na zunanjo vlago in tempera-
turo. Tako rastline ne moremo 
pregnojiti, temveč imajo na 
voljo vedno primerno količino 
hranil. Lovorikovce porežemo 
spomladi, pred začetkom pole-
tja, ko se je že razbohotila nova 
mlada rast, jo primerno skraj-
šamo in damo živi meji obliko. 
Lahko ga porežemo tudi zgodaj 
spomladi, da spodbudimo rast 
mladih poganjkov, ki bodo 
prekrili gole veje. Še zadnjič 
ga porežemo septembra, da 
ustvarimo lepo obliko. 

Pred hišo imam zelo lepo 
sončno lego, kjer so posajene 
različne vrtnice, od grmov, 
plazečih, do vzpenjavk. Vsa-

ko leto pa se pojavijo plesni 
in pegavost. Obstaja kakšno 
naravno sredstvo za zmanj-
šanje bolezni? Ali so kakšne 
enostavne, preproste smerni-
ce za obrezovanje?
Vrtnice so res občutljive 
rastline za mnoge glivične 
bolezni. Pri preprečevanju ali 
zmanjšanju pojava bolezni 
je potrebno začeti s sajenjem 
odpornih sort in primernim 
vzdrževanjem. Na naraven 
način lahko pomagamo vsem 
vrtnicam, a je potrebno slediti 
nekaj pomembnim smernicam. 
Uporabimo sredstvo na osnovi 
njivske preslice Bio Plantel-
la Natur, s katerim rastline 
škropimo enkrat na teden. Zelo 
učinkovito je škropljenje po 
vsakem dežju, saj se bolezni 
razvijajo v toplem in vlažnem 
okolju. Sredstvo ima dvojno 
delovanje: debeli celično steno 
rastlin in deluje tudi kon-
taktno, ker vsebuje žveplene 

spojine. Enostavne smernice za 
spomladansko rez vrtnic so, da 
je potrebno odstraniti stari les. 
Ves odmrl, polomljen, raz-
pokan les izrežemo čim bliže 
tlom. Režemo 0,5 cm nad zdra-
vim brstom, pod kotom 45°. Pri 
grmičastih sortah odrežemo 
zdrave poganjke na 5–8 očes. 
Pokrovne vrtnice odrežemo še 
nižje in tako vzpodbudimo rast 
novih poganjkov. Pri vzpe-
njavkah na 2-letnih poganjkih 
stranske poganjke skrajšamo 
na 10 cm in puščamo vse 1-le-
tne poganjke, ki bodo cveteli 
prihodnje leto. Pri vseh vrtni-
cah poganjke dobro zredčimo, 
saj bo tako manj bolezni. Ko 
začnejo vrtnice odganjati, jih 
pognojimo s Plantella Speci-
alnim gnojilom za vrtnice in 
tako zagotovimo vsa potrebna 
hranila za rast. Tekom sezone 
jih dognojimo vsaj še trikrat. 
Strokovnjaki agronomi
Kluba Gaia 

S strokovnjaki Kluba Gaia 
pripravljamo nasvete in odgovore 
na vprašanja naših bralcev. Kadar 
naletite na nerazrešljivo oviro, 
pokličite brezplačno številko Kluba 
Gaia 080 81 22 in skušali bodo najti 
najboljšo rešitev.

klub gaia svetuje:
jagode, lovorikovci, vrtnice
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mesnica sirc

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

za vas smo pripravili veliko mesnih dobrot:

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

Radi jeste okusno in domače?

pripravimo tudi okusne narezke

PE Ormož, Tuš Krap  031 741 510

PE Ptuj, Arnuševa ul. 5  031 468 017

Dober 
tek! 

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

Janko Sirc s.p.
Podgorci 24
2273 Podgorci

 02 776 35 31
 041 501 409 
 cvetjebezjak@gmail.com

Bezjak Tatjana Tanja s.p.
K jezeru 1 
2250 Ptuj 

cvetje bezjak

Balkonsko cvetje, enoletnice, sadike zelenjave, 
aranžmaji za različne priložnosti, mačehe, lončnice, 

konopljini izdelki, pasji piškoti.

~ cvetličarna in vrtnarija ~

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

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

120€ popusta ob izbiri elektrike
Izbrani paket  Trio ali Modri povežite z elektriko Telekoma Slovenije 

in si za 1 leto znižajte mesečno naročnino paketa za 10 EUR*.

* Več informacij na www.telekom.si

5 € (pri nakupu dodatne opreme 
nad 10€ - ne velja za 

originalno dodatno opremo)

Izkoristite
popust

Velja do 15. 04. 2018
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Sodoben potrošnik v borbi 
s časom pogosto izbira le s 
pogledom na sprednjo stran 
izdelka, torej na embalažo, 
ki je pravzaprav v veliki meri 
oglasni prostor izdelka, manj 
pogosto pa preveri sestavine 
in hranilno tabelo. Razumlji-
vo? Da. Priporočljivo? Ne, saj 
potrošnika pogled na slike 
na embalaži in ime izdelka 
lahko pogosto privedeta do 
napačnih sklepov o sestavi 
živila. 

Zavedati se moramo, da 
je prednja stran embalaže, 
ki jo kupci najprej opazijo, 
učinkovito oglasno mesto 
proizvajalca o izdelku. 
Oglasi pa, kot kaže praksa, 
izdelke pogosto predstavljajo 
enostransko. V kolikor želite 
prejeti pravo sliko o izdelku, 
embalažo obrnite in preveri-
te hranilno tabelo ter seznam 
sestavin, bližnjic ni. Glede 
na pestro izbiro prehran-
skih izdelkov na trgovskih 
policah, med katerimi niso 
vsi priporočljivi za pogosto 
uživanje, je za potrošnike 
pomembno, da znajo infor-
mirano izbrati.

veliko sadja na sliki na 
embalaži, minimalno 
v embalaži 
V zimskih mesecih, ko 
je manj svežega sadja in 
zelenjave, potrošniki v želji 
po zdravi, uravnoteženi in 
tudi vitaminov polni hrani 
še pogosteje posegamo po ži-
vilih, ki nas vabijo k nakupu 
s slikami sadja na embalaži. 
Embalaža je prvi stik potro-
šnika z izdelkom, ki sporoča, 
kaj vsebuje. Če torej na njej 
vidimo veliko sadja, upravi-
čeno pričakujemo, da ga bo 
izdelek tudi zares vseboval. 
A to vedno ne drži!
            

»light« izdelki niso 
vedno lahki 
Ste si mogoče zadali zaoblju-
bo, da boste malo bolj »pazili 
na izbiro živil«? Vsekakor 
je odločitev za bolj zdrav in 
uravnotežen način prehra-
njevanja dobrodošla, a tudi 
tu brez branja deklaracij ne 
bo šlo. Embalažo moramo 
obrniti ter prebrati deklara-
cijo: seznam sestavin (pove, 
katere sestavine so v izdel-
ku) in hranilno tabelo, ki 
pove, kolikšna je energijska 
vrednost in koliko je hranil 
(maščob, sladkorja, beljako-
vin in soli) v izdelku.

čokolada ali le 
njen nadomestek?
Velikonočni in novoletni pra-
zniki poskrbijo, da so police 
polne sezonskih izdelkov, 
med njimi tudi predvsem med 
otroci priljubljeni čokoladni 
dobri možje, zajčki, jajčka 
ipd. A četudi so si izdelki na 
pogled od zunaj zelo po-
dobni, se notranjost lahko 
bistveno razlikuje. Že pogled 
na ime izdelka na zadnji 
strani nam odkrije, ali gre le 
za kakavov izdelek ali pravo 
mlečno čokolado.
Zato pred nakupom prebe-
rite ime izdelka in seznam 
sestavin. Če je ime izdelka 
»kakavov izdelek«, »slad-
korna ploščica« ali »mlečni 
čokoladni nadomestek«, je 
izdelek nadomestek čokolade. 
Branje seznama sestavin pa 
nam razkrije tudi resnično 
sestavo izdelka. V izdelkih, ki 
niso čokolada, so na začetku 
seznama sestavin sladkor, 
rastlinska maščoba in sirotka 
ali posneto mleko v prahu. 
Sledi odstotek kakava v 
prahu. Tudi cena je običajno 
nižja.

Ne pozabite! Seznam sestavin 
se vedno začne s tisto sesta-
vino, katere je v živilu največ, 
nato v padajočem vrstnem 
redu sledijo še druge, vse do 
tiste, katere je najmanj.

Obiščite www.veškajješ.si , 
kjer najdete vrsto koristnih 
informacij in nasvetov.  

Na Zvezi potrošnikov Slo-
venije bodo preko praktič-
nih primerov potrošnikom 
predstavili prednosti branja 
in razumevanja hranilne 
tabele in seznama sestavin 
na živilih. Gre za aktivnost v 
okviru s strani Ministrstva za 
zdravje RS sofinanciranega 
programa »Inovativne rešitve 
za informirane odločitve".
Zveza potrošnikov Slovenije 
www.zps.si 

Informacija o sestavinah in hranilna 
tabela na izdelku sta njegova 
osebna izkaznica. Jo preberemo, jo 
razumemo? 

deklaracija = informacija

na. mašč. kisl.

1,5 g
-

sol

1,2 g
-

sladkor

20,2 g
x

maščobe

14,4 g
-

maščobe

2,5 g
√

na. mašč. kisl.

1,7 g
-

sladkor

26,1 g
x

sol

0,86 g
-
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Premalo gibanja in preveč 
sedenja ter prisilni položaji v 
službi ali pri domačih opravilih, 
pri vožnji vodijo v degeneracijo 
medvretenčne ploščice, kar 
predstavlja začetek vseh 
bolečin v področju hrbtenice. 
Okvare pritiskajo tudi na 
živčne korenine, ki gredo iz 
medvretenčnih odprtin ter 
tvorijo splete, ki oskrbujejo z 
živci vse telesne strukture ob 
hrbtenici in v rokah pa nogah. 
Tako se bolečine in nevrološki 
izpadi, senzorični in motorični, 
prenašajo iz hrbtenice tudi 
v ramena in roke, iz ledvene 
hrbtenice pa v področje zadnjice 
ter v noge do stopal.

premalo gibanja in preveč 
sedenja
Pri pomanjkanju ustreznega 
gibanja nastane nezadostna 
oskrba mišic, vezi, medvretenčne 
ploščice in sklepnega hrustanca 
s hranili in kisikom. Potrebno 
je poudariti, da medvretenčna 
ploščica nima lastnih krvnih 
žil. Vsa preskrba s hranili in 
kisikom poteka s pomočjo 
difuzije iz sosednjih struktur, 
največ iz vretencev. Ko se 
hrbtenica raztegne, se vretenca 
razmaknejo in zmanjšajo pritisk 
na medvretenčno ploščico, takrat 
pritekajo vanjo sokovi s hranili 
in kisikom. Ko se nato poveča 
pritisk na ploščico, se iz nje 
odstranjujejo ostanki presnove. 
Samo veliko ustreznega 
gibanja zagotavlja izmenjavo 
snovi. V današnjem času, ko 
prevladuje sedenje, prihaja 
do pomanjkljivih zmožnosti 
izmenjave hranilnih snovi, kar 
ima za posledico predčasno 
obrabljanje medvretenčne 
ploščice – diskusa. Zato se 
okvare diskusa pojavljajo že 

pri mladostnikih. Celo hernije 
diskusa niso nobena redkost.

degenerativne spremembe
Zaradi pritiska hernije na 
korenine živcev, ki izstopajo iz 
hrbtenjače, nastane bolečina 
v prizadetem segmentu. Te se 
pogosto širijo v roke in noge, 
notranje organe, proti srcu in 
kolkom. Refleksno so mišice ob 
hrbtenici napete, kar povzroča 
utrujenost, nelagodnost in 
statično negotovost. Ko hernija 
pritiska na korenine živcev, 
imamo občutek omrtvičenosti 
in paralize nog, mravljinčenje, 
nemoč zadrževanja blata in vode. 
Pritisk na ledvene korenine daje 
sliko išijasa s širjenjem bolečine 
po celi nogi do stopal.

Zaradi degeneracije 
diskusa se zoži medvretenčni 
prostor, kar poveča pritisk na 
medvretenčne sklepe. Posledica 
tega je okvara hrustanca sklepov 
(spondiloartroza), pogosteje v 
ledvenem predelu, redkeje v 
vratnem in prsnem. Tvorijo se 
kostni izrastki z naplastitvijo 
kostne mase.

Naplastitve kosti v sam 
hrbtenični kanal povzroča 
njegovo zožitev, ki jo imenujemo 
spinalna stenoza. Gre za pogosto 
obolenje, ki je najpogosteje pri 
starosti 50 in 60 let. S tem se 
poslabšajo bolečine v križu in 
nogah, parestezije, mravljinčenje 
in motnje občutkov ter postopno 
zmanjšanje moči mišic nog.

Večkrat je potrebna operativna 
obravnava, ko so bolečine 
neznosne in nevrološki znaki 
zelo moteči.  Treba je vedeti, da 
tudi operativna obravnava, ki 
je usmerjena v odstranjevanje 
trenutnih težav, ni zagotovilo, 
da se bolezensko stanje ne bo 
poslabšalo.

redno gibanje 
in usmerjena vadba
Zelo pomembno je vedeti, da 
z dobro razvitim hrbteničnim 
mišičjem lahko brez težav 
vzdržujemo normalno telesno 
držo in pri tem znatno 
razbremenimo pritisk na 
medvretenčno ploščico in 
hrbtenične sklepe. To je eno 
izmed najpomembnejših dejstev 
v celotni zgodbi hrbteničnih 
težav. Ne glede na zdravljenje 
hrbteničnih težav, z zdravili ali 
operativno, je na koncu zmeraj 
potrebno redno vzdrževanje 
tonusa hrbteničnih mišic, 
kar zahteva redno in pravilno 
izvajanje vaj. Pri tem ima velik 
pomen redno treniranje globokih 
hrbteničnih mišic.

Poleg usmerjene Vadbe za 
hrbtenico v Klubu izvajajo 
redno vadbo nordijske hoje, 
kjer se pri pravilni tehniki 
izvajanja prenese 30 odstotkov 
telesne teže na palici in se 
trenira mišice hrbtenice v tako 
razbremenjenem stanju. Krepijo 
se tudi trebušne mišice, ki skupaj 
s hrbtnimi oblikujejo močan 
mišični pas, ki predstavlja zelo 
dobro oporo hrbtenici, tako 
za preprečevanje bolezni kot 
tudi za odpravo težav pri že 

prisotnih boleznih hrbtenice. 
Pri odvečni telesni teži je pritisk 
v hrbtenici dodatno povečan. Z 
nordijsko hojo uspešno hujšamo 
in krepimo hrbtenične mišice, 
tako premagamo oba problema. 
Potrebno je poznati in izvajati 
pravilno tehniko.

Vsi se moramo zavedati 
pomena redne vadbe vse 
življenje, saj z njo pridobivamo 
gibčnost in mišično moč, tako 
je možnost ponovitve bolezni 
hrbtenice bistveno manjša.
Marjan Radetič, dr.med. 

Bolečina v križu z išijasom in bolečine 
v vratu s pogostim širjenjem v ramena 
ter v roki sodijo med najpogostejše 
težave, ki pestijo današnjega človeka, 
in pogosto polnijo čakalnice izbranega 
zdravnika, ortopeda, fiziatra.

poskrbimo za svojo hrbtenico      
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Program Svit je državni program 
presejanja in zgodnjega odkri-
vanja predrakavih sprememb 
in raka na debelem črevesu in 
danki, ki v Sloveniji poteka že od 
leta 2009. Vključuje prebivalce 
Slovenije med 50. in 74. letom 
starosti, ki imajo urejeno osnov-
no zdravstveno zavarovanje. 

Cilj Programa Svit je pravoča-
sno odkriti predrakave spremem-
be (polipe) in raka na debelem 
črevesu in danki pri čim večjem 
deležu ciljne populacije. Ta 
oblika raka je 3. najpogostejša 
oblika raka pri ženskah ter 4. 
najpogostejša pri moških. Rak na 
debelem črevesu in danki je ena 
izmed redkih rakavih bolezni, ki 
jo je mogoče preprečiti s prese-
janjem (t. i. »skriningom«). Pre-
sejanje za raka debelega črevesa 
in danke pomeni iskanje in od-
krivanje predrakavih in zgodnjih 
rakavih sprememb pri navidezno 
zdravih odraslih s preprostimi 
preiskavami ali testi. Med zdra-
vimi osebami odkrijejo tiste, pri 
katerih je velika verjetnost, da bi 
se iz odkritih sprememb razvil 
rak, ali že imajo začetno obliko 
raka. Zgodaj odkrita bolezen se 
uspešno zdravi, z odkritjem pre-
drakavih sprememb pa bolezen 
lahko celo preprečimo.

Rak na debelem črevesu in 
danki se v telesu razvija več let, 
preden se pojavijo prvi simptomi. 
Mnogokrat je takrat, ko simpto-
me opazimo in pomislimo, da z 
našim zdravjem morda nekaj ni v 
redu, že pozno, zato je pomemb-
no, da ukrepamo prej.

Zakaj sodelovati 
v Programu Svit?
Program Svit je namenjen zdra-
vim ljudem, da svoje zdravje tudi 
ohranijo. S hitrim odvzemom 
vzorca blata, ki ga opravite v 
zasebnosti lastnega doma, lahko 
preverite zdravje svojega črevesa. 

Sodelovanje v Programu Svit 
omogoča, da se morebitne spre-
membe še pravočasno odkrije in 
tako prepreči razvoj bolezni.

S Programom Svit vsako leto 
odkrijemo več kot 200 primerov 
raka na debelem črevesu ali dan-
ki. V večini primerov gre za zelo 
zgodaj odkrite primere bolezni, 
zato je pomembno, da vsi, ki jim 
je program namenjen, izkoristijo 
možnost sodelovanja. Odzivnost 
prebivalcev v program se pove-
čuje, želimo pa si, da bi bila še 
večja. V večini občin Spodnjega 
Podravja je bila odzivnost v pro-
gram v letu 2017 pod slovenskim 
povprečjem (62,74 %), in sicer:

V času, odkar v Sloveniji deluje 
Program Svit, je življenje rešil že 
mnogim in jim omogočil kvalite-
tno življenje. Zaradi zgodnjega 
odkrivanja raka na debelem 
črevesu in danki pričakujemo 
zmanjševanje umrljivosti za to 
boleznijo. Zaradi odkrivanja 
in odstranjevanja predrakavih 
sprememb se  že beleži upad no-

vih primerov bolezni, kar je tudi 
primarni cilj programa.

Sodelovanje v Programu Svit 
krije Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije, zato vabljenim 
ne predstavlja dodatnih stroškov.

Za kakršnokoli vprašanje glede 
sodelovanja v Programu Svit se 
lahko obrnete na:
• Svitovo kontaktno točko v 
vašem zdravstvenem domu,
elektronski naslov:
svit@nijz.si ali
• telefonsko številko:
01 620 45 21.

• Več o Programu Svit najdete na 
spletni strani:
 www.program-svit.si.
Če ste vi ali vaši bližnji dobili va-
bilo za sodelovanje v Programu 
Svit, torej ne oklevajte – lahko 
vam ali njim reši življenje!
Nacionalni inštitut za 
javno zdravje
www.nijz.si  

Ste morda prejeli vabilo za 
sodelovanje v Programu Svit, pa 
oklevate? Ne bojte se sveta tam 
znotraj – sodelovanje v programu 
vam lahko reši življenje!   

sodelovanje v programu svit 
je modra odločitev

»Kot ambasadorka Programa Svit polagam na srce vsem, ki 
lahko kakorkoli vplivate na svoje znance, prijatelje, sorodnike, 
sodelavce – spodbudite jih, naj se odzovejo vabilu v program! 
Pomagajte jim, če pomoč potrebujejo – pri tem pa ne pozabite 
nase. Včasih smo do svojega zdravja malce brezbrižni in testira-
nje vidimo kot obveznost, ki jo vedno znova prestavljamo na ju-
tri. Naj bo ta jutri danes! Ko zboli katerikoli družinski član, pusti 
to zelo težke posledice na vseh ostalih. Če vam za svoje najdraž-
je ni vseeno, se postavite v njihove čevlje. Tudi njim ni vseeno za 
vas. Izkoristite podarjeno priložnost in ohranite svoje zdravje.«

Silvestra Brodnjak, 
ambasadorka Programa Svit, Občina Hajdina

»Kljub mnogim prednostim sodelovanja v Programu Svit se va-
bilu še vedno vsaka tretja oseba ne odzove. To pomeni, da vsaka 
tretja oseba lahko v sebi nosi bolezen, ki bi jo lahko enostav-
no preprečila ali ozdravila, pa se tega ne zaveda, saj misli, da 
je zdrava. V povprečju se slabše odzivajo moški, ki za to vrsto 
raka zbolevajo pogosteje kot ženske. Presejanje je zelo učinkovit 
način, da bolezen preprečimo ali pa jo odkrijemo dovolj zgodaj, 
ko je zdravljenje lahko uspešno. Pozivam vse, da se odzovejo 
vabilu v Program Svit, ko ga prejmejo, in izkoristijo priložnost. 
Včasih nam majhno dejanje mimogrede lahko spremeni življe-
nje na bolje."

Dominika Novak Mlakar, 
vodja Programa Svit

občina odzivnost

destrnik      65,96 % 
kidričevo      65,48 %
markovci         65,31 %
dornava          64,16 %
ptuj                                                 64,00 % 
videm                       62,72 %
hajdina               61,03 %
majšperk           59,84 %
gorišnica             59,07 %
ormož                                               58,88 %
sveti tomaž               58,81 %
podlehnik               57,19 %
trnovska vas            56,82 % 
središče ob dravi     55,73 %
juršinci                                                         53,44 %
žetale                                                           51,67 %
cirkulane                47,25 %
sveti andraž           44,83 % 
zavrč                                                          44,31 %
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Delimo jo na stomatološko 
in laboratorijsko protetiko. 
Stomatološko izvajajo zo-
bozdravniki v zobni ordina-
ciji, laboratorijsko pa zobni 
tehniki v zobotehničnem 
laboratoriju.

Keramične/porcelanske 
prevleke spadajo med estetske 
prevleke, ki dobro prenašajo 
žvečne obremenitve. 
Sestavljene so iz kovinske 
kapice in keramičnega/
porcelanskega plašča.

izdelava keramične/
porcelanske prevleke:
1. V ordinaciji se pacientu naj-
prej tam, kjer bodo prevleke, 
obrusijo zobje v krne.  S po-
močjo odtisne žlice se odtisne 
stanje v ustih, odtisne se tudi 
antagoniste in vzame griz.
2. V laboratoriju se odtis izlije 
iz mavca, na modelu se pri-
pravijo krni. Delovni model 
skupaj z antagonisti in grizom 
vmavčimo v artikulator. Po 
vmavčenju sledi modelacija. 
Iz voska oblikujemo konstruk-
cijo, ki predstavlja podporo 
keramiki. Konstrukcija mora 
biti oblikovana tako, da so 

robovi zaokroženi. Voščeno 
konstrukcijo izlijemo iz zlitine 
za kovinsko keramično/por-
celansko tehniko – jeklo. Te 
zlitine morajo imeti višje ta-
lišče kot keramika/porcelan, 
vsebovati morajo nežlahtne 
kovine, ki na površini tvorijo 
okside in imajo določeno 
stopnjo elastičnosti, da 
lahko prenašajo obremenitve. 
Preden se izlita konstrukcija 
pošlje v ordinacijo na posku-
šnjo, se obdela tako, da nima 
ostrih robov. 
3. Na poskušnji se preveri, ali 
konstrukcija sedi na krnih in 
ali sega pod dlesen. Takrat se 
določi tudi barva zob.
4. V laboratoriju se začne 
peka keramičnega/porce-
lanskega plašča na kovinsko 
ogrodje. Keramika je zelo 
estetska, ker lahko posnema 
optične lastnosti in barvo na-
ravnih zob (fluorescentnost, 

transparentnost …). Postopek 
peke keramike/porcelana se 
imenuje sintranje. To je posto-
pek, pri katerem se keramič-
ni/porcelanski delci zlepijo 
po kristalnih mejah. Postopek 
poteka v vakumski keramični 
peči pri temperaturi 960–980 
°C. Običajno je poleg nanosa 
opakra (ta prepreči proseva-
nje kovine) potrebno izvesti 
tri peke, da dobimo željeno 
barvo in obliko. Po pekah je 
potrebno prevleke korekturno 
obdelati s specialnimi kamni 
za obdelavo keramike/porce-
lana. Zadnji nanos je nanos 
glazure, ta je v obliki prozor-
ne paste in zagotovi gladkost 
ter naravni lesk prevlek.
5. Končani izdelek se pošlje 
v ordinacijo, kjer se s cemen-
tom cementira v usta.
Zobek I.M.A.M. 

Stomatološka protetika je veda, 
ki se ukvarja z zdravljenjem in 
nadomeščanjem manjkajočih ali 
poškodovanih zob in zobnih tkiv. 

stomatološka protetika

 

Zobek I.M.A.M. d.o.o.
Zobotehnični laboratorij
Ulica dr. Hrovata 4
2270 Ormož

• Celovita oskrba 
• 1. pregled zastonj
• Garancija
• Brez čakanja

• Keramični zobje
• Implantati 
• Beljenje zob
• Otroško 
    zobozdravstvo

• Brezkovinska  
   keramika
• Računalniško
   načrtovanje zob
• Dentalni nakit
• Preventiva

 059 983 095
 040 533 556 
 zobekimam@gmail.com
 www.zobekimam.com

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

Zobna ambulanta
PE Ivanjkovci 9
2259 Ivanjkovci

 040 533 557

kako do nas ?

ponudba

delamo tudi ob sobotah!

najugodnejše cene, primerljive hrvaškim!

• Fleksibilno 
   naročanje
• Svetovanje
• Za celo družino

zakaj izbrati nas?
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Neredko nastane tudi krat-
kotrajna izguba občutka za 
okus in voh. Nekateri pričnejo 
močneje kašljati, občutijo 
dušenje, bronhialna astma 
se lahko poslabša in morda 
bo potrebno v tem času celo 
povišati dnevno dozo zdravila 
proti astmi. So vam našteti 
bolezenski znaki kaj znani?

Seveda! Saj to je seneni na-
hod, ki mu pravilneje pravimo 
tudi sezonski alergijski rinitis 
in NI zgolj posledica alergije 
na seno, kot bi si lahko kdo 
mislil. Povzroča ga alergija 
na pelod (cvetni prah), ki je v 
zraku med cvetenjem rastlin. 
Alergija najbolj prizadene 
zgornja dihala (nos, sinuse, 
žrelo) in oči. Pojavnost sene-
nega nahoda je največja med 
pomladnimi in poletnimi me-
seci, saj smo prav v teh dneh 
leta ljudje veliko na prostem. 
Časovna napoved bolezni in 
trajanje pri posamezniku je 
zatorej odvisna od tega, na 
kakšen (kateri) cvetni prah 
je oseba alergična, kolikšna 
je količina cvetnega prahu 
v kubičnem metru zraka in 
kakšne so trenutne vremen-
ske razmere. Na sproščanje 
in količino cvetnega prahu 
vplivajo veter, dež in sončna 
pripeka. Rastline sproščajo 
cvetni prah že zgodaj zjutraj. 
V sončnem vremenu se odpre 
več cvetov, zato količina pelo-
da v zraku narašča. Najvišja 
koncentracija cvetnega prahu 

v zraku je zgodaj zvečer. Ob 
vetrovnem, vlažnem vremenu 
se pelod zlahka razširja v oko-
lico. Pravo olajšanje prinesejo 
šele dežne kaplje.

Bolezenski znaki so zelo 
podobni navadnemu prehla-
du. Veliko vlogo igra bolnikov 
imunski sistem, ki se v tem 
primeru prekomerno odziva 
na sicer popolnoma neško-
dljive snovi iz okolja, to je na 
cvetni prah. Celice v nosni, 
ustno-žrelni in očesni slu-
znici pridejo v stik s cvetnim 
prahom. Telo »misli«, da je 
cvetni prah škodljiv, in prične 
izdelovati protitelesa (imuno-
globuline E oz. IgE), ki »napa-
dejo« cvetni prah. Te reakcije 
vodijo k sproščanju snovi 
HISTAMIN in tako posledič-
no nastanejo že prej našteti 
bolezenski znaki. Kajenje in 
vdihovanje izpušnih plinov 
še dodatno poslabša bolezen. 
Seneni nahod se pogosto  
prvič izrazi v najstniških letih 
in raziskave kažejo, da se 
lahko z leti preobčutljivost za 
cvetni prah zmanjša. Osebni 
zdravnik bo najverjetneje 
že na podlagi vašega opisa 
težav brez posebnih preiskav 
pomislil na seneni nahod. 
Bodite natančni pri časovnem 
opredeljevanju svoje bolezni 
(predvsem mislim na mesece 
in tudi dele dneva, ko imate 
najhujše težave). Občasno 
pa je potrebno za natančno 
diagnozo opraviti še kožne 

teste (na kožo vbodejo majh-
no količino »sumljive« snovi, 
alergena, in nato pregledajo 
količino krvnih protite-
les proti le-temu) in krvni 
test  za določitev  protiteles 
proti določenemu alergenu. 
Zdravljenje senenega nahoda 
naj se prične z izogibanjem 
vdihavanja cvetnega prahu. 
Med največjo dnevno koncen-
tracijo peloda ostanite raje 
v zaprtem prostoru. Danda-
nes lahko dobite obvestila o 
koncentraciji cvetnega prahu 
v slovenskih krajih že pre-
ko spletnih strani in preko 
drugih medijev. Zaprite vrata 
in okna (tudi v avtomobilu), 
posebno ob lepem vremenu. 
Stanovanje zračite zgodaj 
zjutraj. V mestu je največ 
peloda zvečer. Ne nabirajte 
cvetja in ga ne dajajte v vazo. 
V kritičnem času preživljajte 
dopust v višjih legah in ob 
morju, kjer je manj peloda.

Zdravnik vas bo zdravil sto-
penjsko, glede na težavnost 
bolezni.

Pomembno vlogo imajo 
zdravila ANTIHISTAMINIKI. 
Nekatere si lahko kupite v 
lekarni brez zdravnikovega 
recepta. Antihistaminiki 
lahko povzročajo zaspanost. 
LOKALNE, NOSNE SPREJE, 
ki vsebujejo steroid, lahko 
pričnete uporabljati že malce 
pred sezono škodljivega pelo-
da. Zanje potrebujete zdravni-

kov recept. Če so vaše težave 
zelo dolgotrajne in nadležne, 
do sedaj predpisana zdravila 
pa vam niso omilila bole-
zni, vam bo osebni zdravnik 
priporočal obisk specialista, 
alergologa in morda bo po-
trebna t.i. IMUNOTERAPIJA. 
Mnogi med vami prisegate na 
akupunkturo, homeopatijo 
in ostale komplementarne 
metode zdravljenja. Med 
nosečnostjo se lahko pri 
ženskah, ki so že prej imele 
težave s senenim nahodom, 
le ta poslabša, ni pa nujno. V 
splošnem se mora nosečnica 
izogibati zdravil, oziroma jih 
jemati v najnižji dozi, ki je še 
učinkovita za preprečevanje 
bolezenskih znakov. Vedite, 
da je seneni nahod bolj nadle-
žna kot nevarna bolezen in 
zaradi tega si nikar ne omejuj-
te življenja v smislu druženja 
na prostem ali izogibanja 
športni aktivnosti. Opazujte 
se in pozorno spremljajte mo-
rebitna poslabšanja bolezni. 
Še preden se pričnejo težave s 
senenim nahodom (običajno 
jih ima bolnik vsako leto ob 
istem času), se posvetujte s 
svojim osebnim zdravnikom, 
ki vam bo predpisal ustrezna 
zdravila.
Mojca Miholič, dr.med., 
specialistka druž.med. 

Ob pogledu skozi okno in 
prisluškovanju jutranjega ptičjega 
petja nam je vsem jasno, da prihaja 
pomlad v našo deželo, obenem 
pa skoraj petina Slovencev prične 
kihati, si iz nosu briše vodeni nahod, 
omenja zamašeni nos, toži zaradi 
pekočih in rdečih očesnih veznic ter 
se pritožuje zaradi srbenja v ustih, 
žrelu, nosu in ušesih.         

seneni nahod
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naredimo vam:
• mansarde
• amf stropove
• spuščene stropove
• stenske obloge
• predelne stene
• napušč

 041 977 504
 aleksander.lajh@gmail.com

Aleksander Lajh s.p. 
Dragovič 3b
2256 Juršinci

suhomontaža lajh 

... povsem po vaših željah

 051 748 187
 info@gramikom.si
 www.gramikom.si

Gramikom
Ranca 2b
2211 Pesnica
pri Mariboru

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

 02 781 49 01
 041 328 518
 ales@agrodom.si
 www.agrodom.si

Kaldom d.o.o.
PE Agrodom
Draženci 96
2288 Hajdina

• brezplačno svetovanje
• brezplačne izmere
• brezplačna ponudba
• strokovna vgradnja
• tehnično dovršeni izdelki
• možnost kredita 
   takoj na prodajnem mestu

sedaj v gorišnici 

okna • vrata • senčila
pvc • alu • les

garažna vrata

 02 741 13 80
 041 755 853
 info@naitors.si
 www.naitors.si

Naitors d.o.o.
Gorišnica 1
2272 Gorišnica
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sudoku/pobarvanka
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načini plačila:
• takoj
• vnaprej
• max. v 2 dneh

ponudba:
• neomejene količine pitancev 

(telice 200–300 kg) za dopitanje
• prodaja pitancev

spodnje podravje:
do konca junija 2018 plačamo + 5 centov na dnevno 

odkupno ceno za kilogram mesa.

Kogler Franz A. d.o.o.
Parmova ulica 53
1000 Ljubljana
PE Zbirni center Pleterje
Pleterje 50
2324 Lovrenc na Dravskem polju

 02 790 15 60
 031 733 637
 0043 664 46 46 280
 office@kogler-vieh.at

Imamo 40 let izkušenj odkupa živine in smo  eden 
največjih izvoznikov živine v Sloveniji.

odkup živine je stvar zaupanja.
Odkupujemo: krave, debele krave, telice,

bike, doplačilo za EKO.

skokovito v prednosti!


