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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 18. 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

• športni ribolov za vsakogar
• piknik prostori in druženja
• degustacija domačega vina

 041 653 028
 jozefnovak.posredn@gmail.com

Jožef Novak s.p.
Juršinci 27a
2256 Juršinci

pepčekov ribnik 
v juršincih
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Začetek poti je v Juršincih 
pri pokopališču. Kolesarska 
in pohodniška pot sta dobro 
označeni, pa tudi prijazni 
domačini radi pokažejo pot. 
Že po nekaj korakih zagleda-
mo veliko, bogato domačijo, 
kjer boste prijazno sprejeti 
ob predhodni najavi. Smo 
na Juršinskem Vrhu, kjer 
najdemo obnovljeno Herber-
steinovo klet. Kaže, da so se 
tukaj že od nekdaj ukvarjali 
z vinogradništvom. Pot nas 
vodi po asfaltni cesti, kmalu 
pa zavije markacija v gozdi-
ček, v dolino Svujna, kot ji 
pravijo domačini.  Iz doline 
se vzpnemo po traktorskem 
kolovozu do neometane 
zidane hiše  v Sakušaku, kjer 
nas pričaka tudi klopca za 

počitek. Spet smo na asfal-
tni poti, ki nas pripelje do 
Puhovega muzeja. Tukaj se je 
vredno ustaviti. Odpočijemo 
si in preberemo informativ-
ne table. Ob počitku si na 
Googlu poiščemo več o ino-
vatorju Janezu Puhu. Nekoč 
so bili tukaj globoki, blatni, 
ilovnati klanci, po katerih je 
bilo težko peljati  natovor-
jene vozove. Ceste so ozke, 
vozniki previdni, da je varno 
hoditi tudi pešcu. Poti so 
dobro označene. Usmerili  se 
bomo po  planinski markaciji 
do glavne ceste, kjer bomo 
šli levo in prišli do informa-
tivne table, ki nas usmeri 
do rojstne hiše dr. Antona 
Slodnjaka v Bodkovcih, ki je 
Slovencem podaril 3 izre-

dne življenjepisne romane 
naših  literarnih velikanov: 
Prešerna, Levstika in Cankar-
ja, napisal pa tudi zanimiv 
avtobiografski roman Poho-
jeni obraz, ki nas  seznanja 
z delom zgodovine, ki jo še 
premalo poznamo.
Slovenjegoriška planin-
ska pot se nadaljuje skozi 
gozdiček proti Polenšaku, mi 
pa se bomo napotili nazaj do 
križišča, kjer smo prišli na 
glavno cesto. Nadaljujemo 
po njej mimo vodnega stolpa 

do kapelice na desni strani. 
Zavijemo desno in pridemo na 
cesto pri Herbersteinovi kleti. 
V vasi je tudi muzej vinskih 
kraljic, kar je zanimivost 
posebne vrste. Za opisano 
pot bomo potrebovali okrog 
3 ure zmerne hoje, če pa nas 
bo na poti kdo ustavil in nam 
ponudil kakšno dobroto, se je 
ne bomo branili. Potem se bo 
pot seveda podaljšala. Vzemite 
si čas, ne bo vam žal. 
Viktorija Dabič  

Prepričani, da je veliko zanimivega 
tudi v krajih, ki so nam blizu, se 
bomo danes podali v prijazno 
slovenjegoriško vas Juršinci. 

juršinska pot med vinogradi   
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 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 •

 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

 02 782 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

∙ Proizvodnja diatoničnih harmonik Alpen

 
∙ servis in prodaja delov za harmonike  

∙ najem diatoničnih harmonik

 030 403 206
 sales@alpen-harmonike.com
 www.alpen-harmonike.com

GC glasbeni centri d.o.o.
Puhova ulica 7a
2250 Ptuj
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Ker nad trenutnimi razme-
rami nimamo nadzora, te za 
marsikoga lahko predsta-
vljajo velik izziv za duševno 
in telesno zdravje. Zato je 
pomembno, da poskrbimo za 
svoje dobro počutje, koli-
kor je v naši moči. To lahko 
storimo tako, da ohranimo 
ali vzpostavimo vsakdanjo 
rutino, ki vključuje aktivno-
sti za krepitev in ohranjanje 
zdravja. 

Vzdržujmo stike z družino, 
s prijatelji in sodelavci.
Če pogovor v živo ni mogoč, 
lahko s pomočjo telefona ali 
druge tehnologije vzdržu-
jemo stike tudi na daljavo. 
Pogovor z ljudmi nas lahko 
razbremeni in nasmeji.
Kaj lahko storimo? 
Pošljimo pismo, voščilo ali 
razglednico sorodnikom po 
navadni pošti, povabimo pri-
jatelje na zoom druženje ob 
kavi, organizirajmo online 
malico s sodelavci …

Vzpostavimo, ohranimo 
dnevno rutino.
Dan in teden si organiziraj-
mo tako, da bomo poleg de-
lovnih ali šolskih obveznosti 
imeli redne obroke, čas za 
gibanje in sprostitev, prosti 
čas, pogovore in počitek.
Kaj lahko storimo?
Načrtujmo si dan, naredimo 
seznam aktivnosti, ki jih v 
dnevu/tednu želimo opravi-
ti, določimo si čas za delo, 
sprostitev, druženje, gibanje 
in počitek …

Bodimo telesno aktivni. 
Poskrbimo, da smo čim bolj 
redno telesno aktivni v na-
ravi ali doma. Pomembno je, 
da si tudi pri delu ali šolanju 
od doma vzamemo čas za 
aktivne odmore.
Kaj lahko storimo?
Pojdimo peš v trgovino, na 
pošto ali v knjižnico, pri-
družimo se Zimski gibanici, 
izzivu zbiranja minut aktiv-
nosti na FB strani Zgeni.se, 
kjer so zbrani tudi nasveti in 
videoposnetki z vadbami, ki 
jih lahko izvajamo doma.

Posegajmo po zdravi in 
uravnoteženi prehrani, 
ki vsebuje dovolj sadja in 
zelenjave. 
Izogibajmo se prekomerne-
mu uživanju kofeina, alkoho-
la in psihoaktivnih snovi.
Kaj lahko storimo?
Izdelajmo si tedenski jedil-
nik, poiščimo recept za manj 
kalorično sladico,  preizku-
simo nov recept za zdravo 
malico …

Poskrbimo za zadostno 
količino spanja. 
Poskusimo vsak dan vstajati 
in hoditi spat ob približno 
isti uri.
Kaj lahko storimo?
1 uro pred spanjem počnimo 
nekaj sproščujočega, berimo 
knjigo, poslušajmo glasbo, 
počnimo nekaj, kar nas 
sprošča. 

Vzemimo si čas za sprostitev.
Izberimo aktivnosti, ob 
katerih se počutimo dobro. 
Lahko poiščemo nov hobi, se 

naučimo nove spretnosti ali 
pa novih tehnik sproščanja.
Kaj lahko storimo? 
Vzemimo v roke knjigo, poi-
ščimo online tečaj risanja ali 
fotografiranja, naučimo se 
splesti ali nakvačkati šal. 

(P)ostanimo solidarni in 
pomagajmo drugim. 
Potrudimo se, da nastala 
situacija ne bo ogrozila načel 
solidarnosti in človečnosti. 
Pomislimo tudi na druge, 
predvsem na ranljive skupi-
ne prebivalstva (npr. social-
no ogroženi, starejši idr.), ki 
potrebujejo pomoč.

Možnosti: v posredovalnici 
prostovoljskih del lahko tudi 
v času epidemije preverimo, 
kje je potrebna pomoč pro-
stovoljcev. Na spletnih stra-
neh različnih humanitarnih 
organizacij (Zveza prijateljev 
mladine Slovenije, Rdeči križ 
Slovenije, Škofijska Karitas, 
Humanitarček idr.) preve-
rimo aktualne dobrodelne 
akcije.

Uporabimo veščine, ki so 
nam bile v preteklosti že v 
pomoč v stresnih situaci-
jah in izzivih. 
Pomislimo, kako smo se v 
preteklosti soočali s stresni-
mi situacijami in izzivi, ka-
tere strategije so se takrat iz-
kazale za uspešne in kaj nam 
je pomagalo, da smo lažje 

obvladovali svoja čustva in 
hitreje rešili težave. Poskusi-
mo prenesti te strategije tudi 
v zdajšnjo situacijo in jih po 
potrebi prilagoditi.

 
Obrnimo se po strokovno 
pomoč, če je stiska prehuda. 
Vsak se kdaj počuti slabše ali 
brez volje. Če slabo počutje traja 
dlje časa in če prej našteto ne 
pomaga, poiščimo pomoč. To ni 
znak šibkosti ali poraza, temveč 
znak skrbi zase.

Brezplačni telefon za psi-
hološko podporo prebival-
cem ob epidemiji Covid-19: 
080 51 00 (24 ur/na dan, 
vsak dan). Ostale vire pomo-
či in gradiva najdete na naši 
spletni strani.

Telefonska podpora pa je 
na voljo tudi v (vašem) zdra-
vstvenem domu. Seznam 
s telefonskimi številkami 
in razpoložljivimi termini 
svetovalcev v zdravstvenih 
domovih je na voljo na naši 
spletni strani.  
Nacionalni inštitut za 
javno zdravje
www.nijz.si  

Epidemija pred nas postavlja 
posebne izzive in vnaša spremembe 
v naš vsakdanjik. Spreminja se naša 
dnevna rutina, več časa preživljamo 
doma – dom je postal delovno mesto, 
igralnica ali učilnica, kuhinja in 
mogoče tudi telovadnica. 

poskrbimo 
za svoje dobro počutje



informator365

6

V letu 2020 je policija ugotovila 
36.771 kršitev glede uporabe 
mobilnega telefona med vožnjo, 
v zadnjih devetih letih je tovr-
stnih kršitev za kar 100 %  več. 
Med kršitelji z 28,5 % prevladuje 
starostna skupina 35–44 let.  
Glede na kategorijo udeleženca 
v prometu prevladujejo vozniki 
osebnih vozil, teh je bilo kar 
62 % , sledijo vozniki tovornih 
vozil, ki jih je za skoraj četrti-
no vseh kršiteljev in kolesarji 
s 3,5 %. Tveganje za nastanek 
prometne nesreče je ob uporabi 
mobilnega telefona v prome-
tu po različnih mednarodnih 
raziskavah 4–23 krat večje. Tako 
ogrožamo sebe in druge, za 
nastanek nesreče pa je dovolj že 
majhna napaka.

v 11 mestnih občinah v štirih 
urah skoraj 1.500 voznikov 
med vožnjo uporabljalo 
telefon
Agencija za varnost prometa je 
v času nacionalne preventivne 
akcije izvedla terensko raziska-
vo, s katero so preverjali, kakšno 
je stanje uporabe mobilnih 
telefonov pri voznikih motornih 
vozil na vpadnicah v 11 mestnih 
občinah. V dveh intervalih, 
jutranjem in popoldanskem, so v 
času zgolj štirih ur zabeležili kar 
1.482 voznikov, ki so med vožnjo 
uporabljali mobilni telefon. Več 
kršiteljev, skupaj kar 841, je bilo 
v popoldanski konici, pri čemer 
izstopajo občine Celje, Novo me-
sto in Ljubljana. V jutranji konici 
je bilo skupaj 641 kršitev, največ 
na področju lokacij Koper, Celje, 
Novo mesto in Ptuj. Največje 
število kršitev v absolutnih 
številkah zjutraj in popoldan 
skupaj je bilo v Celju, skupaj kar 

295, sledita lokaciji Ljubljana in 
Novo mesto, obe z 234 kršitva-
mi. V dvotedenski akciji je sicer 
policija ustavila 3.590 voznikov, 
ki so med vožnjo uporabljali 
telefon.

mobilni telefoni močno 
vplivajo na kognitivne 
sposobnosti voznika
Telefoni motijo našo koncen-
tracijo, saj človek ni sposoben 
opravljati dveh miselnih operacij 
hkrati. 
Pozornost voznika je zmanjšana 
v kar treh vidikih zaznavanja in 
upravljanja:
- vidnem – namesto na cesto 
in okolje, je pogled usmerjen v 
zaslon telefona,
- telesnem – roke niso na vola-
nu ali krmilu vozila, temveč na 
napravi,
- miselnem – miselni procesi 
so usmerjeni v dogajanje, ki ga 
sporoča naprava.

kako dolgo razdaljo bi 
prevozili z zaprtimi očmi?
Če je voznik le 5 sekund osredo-
točen na telefon in ne na vožnjo, 
pri hitrosti 60 km/h prevozi 
razdaljo 83 metrov, v naselju pri 
vožnji 50 km/h pa prevozi 70me-
trov. Še večje tveganje je na avto-
cestah, kjer pri hitrosti 130 km/h 
v petih sekundah prevozi  
180 metrov, na hitri cesti pri 
vožnji 100 km/h pa prevozi 
139 metrov. Gre za podobno tve-
ganje, kot da bi takšno razdaljo 
prevozil z zaprtimi očmi. 
Pri voznikih so različne študije 
ugotovile tudi do 50 % slabši 
reakcijski čas kot pri vožnji v 
normalnih pogojih:
- počasneje zaznavajo prometno 
signalizacijo, 

- imajo daljši zavorni čas, 
- imajo zmanjšano zaznavanje 
okolice, 
- počasneje se odzivajo na ne-
predvidene dogodke, 
- imajo zmanjšano vidno polje, 
- vozijo s krajšo/neustrezno 
varnostno razdaljo, 
- ne zmorejo vzdrževati enako-
merne hitrosti vožnje,
- odziv na nepredvidene dogod-
ke je slabši,
- pogosto brez nadzora menjajo 
vozni pas.

v sloveniji med vožnjo 
telefonira 75 % voznikov
Vozniki, kolesarji in pešci se 
še vedno premalo zavedajo 
nevarnosti in tveganj, poveza-
nih z uporabo mobilnih tele-
fonov med vožnjo. Tudi zato je 
Agencija za varnost prometa v 
času nacionalne preventivne 
akcije izvedla terensko raziskavo 
uporabe mobilnih telefonov v 
prometu. Raziskava iz leta 2016 
je pokazala, da mobilne telefone 
med vožnjo uporablja kar 75 % 
voznikov. Trije od štirih vozni-
kov so med vožnjo telefonirali, 
vsak tretji (30 %) pa je pregledo-
val družbena omrežja. Približno 
7 % voznikov si je med vožnjo 
zapisovalo beležke, opomnike, 
5 % jih je brskalo po spletu, 3 % 
pa so uporabljali druge mobilne 
aplikacije. Pogovori med vožnjo 
v povprečju trajajo 5 minut, 
pisanje ali pregledovanje sporo-
čil vzame 3 minute, za pregled 
družbenih omrežij pa vozniki 
porabijo 4 minute. 

pogosta uporaba tudi med 
kolesarji in pešci 
Tudi med kolesarjenjem ne 
uporabljajmo mobilnega telefona 

ali slušalk za poslušanje glasbe, 
saj to pomembno vpliva na 
zaznavanje prometa in doga-
janja v okolici ter pravočasno 
reagiranje. Nemalokrat vidimo 
zamišljene pešce, ki s pogledom 
v mobilni telefon stopijo na 
prehod za pešce ali na kolesar-
sko stezo, in ne preverijo, ali so 
to storili dovolj varno. Pravo-
časnost in ustreznost reakcij 
pešca je zaradi uporabe mobil-
nih telefonov in pregledovanja 
družbenih omrežij zmanjšana 
do 60 %. 

v pričakovanju 
strožjih kazni
Uporaba mobilnega telefona 
predstavlja velik izziv na podro-
čju izboljšanja varnosti cestnega 
prometa. Agencija za varnost 
prometa v različnih preventiv-
nih akcijah na to opozarja že 
dalj časa, zato je predlagala 
spremembo Zakona o pravilih 
cestnega prometa, da se uporaba 
telefona med vožnjo opredeli kot 
prekršek, za katerega bi kršitelj 
poleg denarne kazni v višini 250 
evrov dobil tudi 3 kazenske toč-
ke. Ministrstvo za infrastrukturo 
je predlog Agencije upoštevalo v 
predlogu zakonske novele, ki je 
v postopku obravnave v Držav-
nem zboru.
Klic, sporočilo, všeček ali objava 
na družbenih omrežjih lahko 
počakajo. Za volanom ne bodite 
za ekranom, v prometu ne bodite 
na spletu!
Javna agencija RS za varnost 
prometa
www.avp-rs.si   

Mobilni telefoni so že vrsto let eden 
izmed večjih motilcev pozornosti v 
prometu. Vse bolj razširjen problem 
tudi v Sloveniji je vedno pogostejši 
dejavnik, ki dokazano povečuje 
tveganje za nastanek prometnih 
nesreč. 

za volanom ne bodite za ekranom, 
v prometu ne bodite na spletu!
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 02 749 35 50
 02 749 35 49
 zan.horvat@ahpa.si
 www.ahpa.si

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

*EKO SKLAD na svoji spletni strani https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/elektrina-in-hibridna-vozila/elektricna-in-hibridna-vozila-kredit po vnosu v rubriko nudi naslednje kreditne pogoje 
za vozilo v vrednosti: Informativna mesečna anuiteta za model Renault ZOE Life R110 v skupni vrednosti 25.240 € z DDV, s pologom v višini 4.000 € in financirano vrednostjo 21.240 € za obdobje 120 mesecev, znaša ob najemu 
kredita prek EKO SKLADA 188,85 € na mesec. Obrestna mera za najem kredita znaša 1,3 % letno. EOM = 2,78 % se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, 
znaša 23.640,38 € od tega znašata zavarovalna premija 403,38 € in strošek odobritve kredita 175,00 €. Kreditojemalec mora kredit zavarovati pri Zavarovalnici Triglav, d.d., Ljubljana, v skladu s pogoji poziva. Vse informacije so 
zgolj informativne narave in temeljijo na informativnem izračunu kredita na spletni strani EKO SKLADA. Več o kreditih EKO SKLADA za električna in hibridna vozila, si lahko preberete na uradni spletni strani https://www.ekosklad.
si/. Renault Nissan Slovenija ne odgovarja za informacije objavljene na spletnih straneh EKO SKLADA kot tudi ne za točnost in zanesljivost in celovitost teh informacij in informativnega izračuna kredita, ki je na voljo na spletnih 
straneh EKO SKLADA. V ceno 25.240 € je že vključen redni popust v višini 3.000 € ter subvencija EKO SKLADA v višini 4.500 €. ** Ne glede na obliko financiranja kupec prejme tudi kartico GREMO NA ELEKTRIKO z dobropisom 150 €,  
kar na podlagi izračuna za model novi ZOE Life R110 s povprečno porabo v varčnem načinu 13,164 kWh/100 km in ceno polnjena po ceniku storitev polnjenja na elektro polnilnicah elektro Ljubljana, d. d. veljavnem od 6.5.2019 
in dostopnem na https://www.gremonaelektriko.si/splosni-pogoji zadostuje za do 37 polnjenj ali 12.367 km. Pridržujemo si pravico do napak. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana. 

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca, e naslov, telefon v eni vrstici

RENAULT E-TECH
ELEKTRIČNA  
VOZILA

 10.000 km** na kartici                  +  5 leti podaljšanega jamstva

RENAULT ZOE E-TECH 
100% eleKtriČEN
ŽE ZA 

189€ /MESEC  z                           kreditom*

*EKO SKLAD na svoji spletni strani https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/elektrina-in-hibridna-vozila/elektricna-in-hibridna-vozila-kredit po vnosu v rubriko nudi naslednje kreditne pogoje 
za vozilo v vrednosti: Informativna mesečna anuiteta za model Renault ZOE Life R110 v skupni vrednosti 25.240 € z DDV, s pologom v višini 4.000 € in financirano vrednostjo 21.240 € za obdobje 120 mesecev, znaša ob najemu 
kredita prek EKO SKLADA 188,85 € na mesec. Obrestna mera za najem kredita znaša 1,3 % letno. EOM = 2,78 % se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, 
znaša 23.640,38 € od tega znašata zavarovalna premija 403,38 € in strošek odobritve kredita 175,00 €. Kreditojemalec mora kredit zavarovati pri Zavarovalnici Triglav, d.d., Ljubljana, v skladu s pogoji poziva. Vse informacije so 
zgolj informativne narave in temeljijo na informativnem izračunu kredita na spletni strani EKO SKLADA. Več o kreditih EKO SKLADA za električna in hibridna vozila, si lahko preberete na uradni spletni strani https://www.ekosklad.
si/. Renault Nissan Slovenija ne odgovarja za informacije objavljene na spletnih straneh EKO SKLADA kot tudi ne za točnost in zanesljivost in celovitost teh informacij in informativnega izračuna kredita, ki je na voljo na spletnih 
straneh EKO SKLADA. V ceno 25.240 € je že vključen redni popust v višini 3.000 € ter subvencija EKO SKLADA v višini 4.500 €. ** Ne glede na obliko financiranja kupec prejme tudi kartico GREMO NA ELEKTRIKO z dobropisom 150 €,  
kar na podlagi izračuna za model novi ZOE Life R110 s povprečno porabo v varčnem načinu 13,164 kWh/100 km in ceno polnjena po ceniku storitev polnjenja na elektro polnilnicah elektro Ljubljana, d. d. veljavnem od 6.5.2019 
in dostopnem na https://www.gremonaelektriko.si/splosni-pogoji zadostuje za do 37 polnjenj ali 12.367 km. Pridržujemo si pravico do napak. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana. 

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca, e naslov, telefon v eni vrstici

RENAULT E-TECH
ELEKTRIČNA  
VOZILA

 10.000 km** na kartici                  +  5 leti podaljšanega jamstva

RENAULT ZOE E-TECH 
100% eleKtriČEN
ŽE ZA 

189€ /MESEC  z                           kreditom*

  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

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

darilo: 
letna vinjeta

ob nakupu do 30.04.2021  
in predložitvi tega kupona 

 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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Že naše babice so iskale rešitve 
za zdrav in obilen pridelek. Na 
svojih vrtovih so pridelale najbolj 
okusno zelenjavo, jagode,
krompir in ostale povrtnine ter 
zelišča, ki so nujno potrebna v 
vsakem vrtu.
Vrtičkanje, delo z zemljo in ra-
stlinami, je krepilo telo in duha. 
Vseh teh dobrin pa ne bi bilo, 
če jih ne bi pridelali z ljubezni-
jo. Pričeli so zgodaj spomladi s 
skrbno obdelavo vrta ter v njega 
vkopali najboljše, da so zašči-
tili rastlino in njen koreninski 
sistem. Z leti je tempo življenja 
prisilil človeka, da je začel pose-
gati v naravo s človeku škodlji-
vimi sredstvi, vse z željo po hitri 
in večji količini pridelka, s tem 
pa zavedel človeštvo z instant 
zelenjavo brez okusa.
Naši predniki so se zanašali na 
naravo, da je za zdrav duh v zdra-
vem telesu potrebno spoštovanje 
sebe, narave ter sočloveka. Za 
obilen pridelek pa so uporabljali 
naravi prijazna sredstva za vzgo-
jo rastlin.

v ta namen smo razvili 
masko

MASKA® je organski izboljše-
valec tal z močnim repelentnim 
delovanjem, ki krepi koreninski 
sistem in ščiti rastlino pred ško-
dljivci, kot so bramorji, strune, 
sovke in polži.

MASKA® v granulah je grobo 
mleta koruza, aromatizirana z vo-
njem čebule, zelene in peteršilja, 
pridobljena na poseben način. 
Dodani vonji iz naravnih arom 
delujejo sekundarno kot odganja-
lo proti talnim škodljivcem iz 
rodu hroščev, strun, bramorja in 
tudi proti polžem.

MASKA® zaradi svoje sestave 
zelo dobro izboljšuje strukturo 
tal in vzpostavi ravnovesje med 
vodnim in zračnim režimom. 

Uporabljamo jo lahko pri sajenju 
in pridelavi vse zelenjave na vrtu, 
pri sajenju sadik sadnih dreves, v 
drevesnicah, kot tudi v vrtnar-
stvu ob sajenju okrasnih čebul-
nic in drugih okrasnih rastlin.

MASKA® se preprosto vtre v 
zemljo ob prekopavanju vrta oz. 
frezanju po celi površini ali z 
vmešavanjem v sadilni substrat 
ali pa ob sajenju drevnin v sadil-
no jamo. Še posebej jo priporo-
čamo sedaj ob sajenju krompirja, 
saj je mnogo tal okuženih od 
strun in bramorja.

V letošnjem letu smo dodali še 
dva nova tudi popolnoma na-
ravna EKO proizvoda za zaščito 
rastlin pred škodljivci.
 
MASKA® UNIVERZAL KZ je 
koncentriran macerat (rastlin-
ski izvleček) čebule, zelene in 
rabarbare, ki s svojim značilnim 
vonjem odbija odrasle krompirje-
ve hrošče in rastlinske uši. Inten-
zivni vonj ne vpliva na kakovost 
končnih pridelkov. Uporablja se 
preventivno pred prvim napa-
dom žuželk. Uporabimo ga lahko 
v vseh kulturah. Odlične rezulta-
te dosežemo, če smo predhodno 
pri sajenju uporabili MASKO 
organski izboljševalec tal.

MASKA® LIQUID je koncentri-
ran macerat (rastlinski izvleček) 
čebule, zelene, koprive in pekoče 
paprike, ki s svojim vonjem in 
okusom odvrača divje živali. 
Sredstvo se uporablja v sadjar-
stvu, v drevesnicah in v gozdar-
stvu z namenom zaščite rastlin 
pred napadi kuncev in drugih 
divjih živali. 

Proizvode MASKA®  za zaščito 
rastlin lahko kupite v Semenarni, 
vrtnih centrih Kalia in v vseh 
dobro založenih trgovinah s kme-
tijskim repromaterialom.
Agroproagro 

Z močjo narave lahko rastline 
uspešno zaščitimo pred talnimi 
škodljivci, kot so bramorji, strune, 
sovke in polži.

moč  narave  
za zaščito našega vrta

 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

pakiranje:  
1 kg

repelentno 
delovanje

proti 
škodljivcem

krepi
koreninski 

sistem
zaščiti 

rastlino
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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 

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

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

ČISTIlNE NAPRAVE SBR REg

PROIZVAJAlEc IN PROdAJAlEc PROIZVOdOV 
ZA IZgRAdNJO KOMUNAlNE INFRASTRUKTURE

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

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

učinek 
čiščenja

95%odobreno 
s strani 

gospodarske 
zbornice 
slovenije
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Tako pri RFT s pritiskanjem 
in masiranjem refleksnih po-
dročij vplivamo na sprošča-
nje in ravnovesje celotnega 
telesa. Obenem pa omogo-
čamo telesu, da se znebi 
toksinov in strupov, ki so se 
nabrali v telesu.

V vsakem stopalu je na-
mreč več kot 7.500 živčnih 
končičev, ki so povezani s 
celotnim telesom. Z glaje-
njem in masiranjem stopal 
pa lahko vplivamo na celo-
tno fizično kot tudi psihično 
počutje. Z masažo stopal smo 
med drugim v nenehnem 
stiku s sabo in s tem, kar 
se nam dogaja. Hitro vidi-
mo tudi, da so limfne žleze 
malce bolj nabrekle in da se 
dogaja vnetni proces. Limfni 
sistem npr. zaznavamo v 
okolici gležnjev. Če torej v 
tem predelu ob masaži začu-
timo kaj nenavadnega, je to 
že lahko znak, da se nekaj 
dogaja. 

In kako vam lahko pri tem po-
magam v Dotiku lahkotnosti?
Kot refleksoterapevtka in kot 
praktik za tibetansko refle-
ksno masažo vratu in glave 
izvajam različne tretmaje, 
kjer svojim strankam:
- zmanjšam mišično napetost 
- zmanjšam bolečine v križu 
in hrbtenici
- izboljšam hormonsko 
neravnovesje
- zmanjšam ali celo odstra-
nim glavobole in migrene

- izboljšam prebavo in 
izločanje blata (v primeru 
zaprtosti)
- saniram poškodbe trtice, ki 
so posledica padcev (lahko 
še iz otroštva)
- omogočim bolj umirjen in 
kakovosten spanec
- okrepim imunski sistem

Svoje stranke seveda tudi 
sprostim in jim omogočim, 
da se njihovo telo napolni z 
novo in svežo energijo.
Simona Emeršič,  
Dotik lahkotnosti 

refleksoterapija - zrcalo telesa

Refleksoterapija (RFT) je metoda 
v zdravilski medicini, ki temelji 
na holističnem pristopu. RFT oz. 
refleksna masaža stopal je masaža, 
kjer na stopala gledamo kot na 
zrcalo telesa. Različni predeli telesa 
so povezani z različnimi organi v 
našem telesu.

 041 345-526
 info@dotiklahkotnosti.si
 www.dotiklahkotnosti.si

Janez Emeršič s.p.
Rajšpova ulica 15b
2250 Ptuj

  

• različne vrste refleksne masaže nog ali rok

• tibetanska refleksna masaža vratu in glave 

• access bars® tretma 

• energetski facelift tretma 

• tretma korekcija vida

• tretma za limfno žlezna neskladja
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Sama telesna teža nam ne pove 
dosti o telesni sestavi. Tudi pri 
debelosti je zelo pomembno, ali 
se maščoba nabira enakomerno 
v podkožju, na zadnjici, stegnih 
ali se kopiči na trebuhu. Včasih 
je lahko ITM v mejah normale, 
obseg pasu pa povečan.

visceralna maščoba
Ko ima posameznik povečan 
obseg trebuha, je vedno 
povečana tudi maščoba v 
trebuhu, ki obdaja notranje 
organe: jetra, črevesje, želodec, 
vranico, slinavko, velike žile …  
To maščobo imenujemo 
visceralna maščoba. Kopiči se 
tudi v samih notranjih organih. 
Bistveno se zviša tveganje za 
diabetes tip 2, povišan krvni 
tlak, povišan holesterol in 
druge maščobe v krvi. S tem se 
poveča nevarnost pojavljanja 
srčno-žilnih bolezni, infarkta in 
možganske kapi ter obolevanje 
za rakava obolenja (zlasti 
na dojki in črevesju). Zelo 
obremenjujoč je tudi vpliv na 
dihala in gibala.

Lahko rečemo, da so tisti, 
ki se jim maščoba kopiči na 
zadnjici in na stegnih, manj 
ogroženi, ker je maščoba 
pretežno v podkožju in manj 
okrog  notranjih organov. Ti 
imajo telesno postavo v obliki 
hruške. Tisti z obliko jabolka 
pa so veliko bolj ogroženi, več 
zbolevajo in njihova življenjska 
doba je precej krajša. Ob tem je 
treba izpostaviti, da se ne glede 
na obliko telesa posebno po 50. 
letu starosti tudi pri ženskah 
začne kopičiti maščoba bolj 
okrog pasu, četudi se jim je prej 

kopičila predvsem na stegnih, 
bokih in zadnjici. Pri moških se 
običajno v vseh obdobjih bolj 
kopiči na trebuhu. Približno 
polovica visceralne maščobe je 
v podkožju, druga polovica pa 
okrog notranjih organov.

britanska študija
V dobrih 20 let trajajoči raziskavi 
so britanski znanstveniki 
proučevali obliko telesa 
(somatotip), obseg pasu, telesno 
težo in indeks telesne mase 
pri 7.500 prostovoljcih. Svoje 
ugotovitve so nato primerjali 
z izsledki ameriških raziskav, 
ki so se osredotočile predvsem 
na telesno težo in ITM. Pri tem 
so britanski znanstveniki z 
metaanalizo ugotovili, da ljudje, 
ki uspejo obseg svojega pasu 
ohraniti manjši od polovice 
svoje višine, živijo dlje in so bolj 
zdravi. Potrebno je upoštevati 
škodljiv vpliv visceralne 
maščobe na zdravje, ki se odraža 
v povečanem obsegu pasu, na 
drugi strani pa povečani telesni 
teži botruje tudi povečana 
mišična masa, ki ne ogroža 
zdravja, nasprotno zagotavlja 
kakovostno in dolgo življenje. 
Za odraslo žensko je optimalen 
obseg pasu do 80 cm, pri moških 
pa do 94 cm.

nezdrava prehrana  
in veliko sedenja
Porast koncentracije glukoze 
v krvi je poglavitni fiziološki 
dražljaj, da trebušna slinavka 
začne izločati inzulin. Ta ima 
nalogo prenašalca krvnega 
sladkorja preko membran celic 
v same celice. Inzulin vpliva 

tudi na presnovo maščob, 
saj vzpodbudi shranjevanje 
in blokira mobilizacijo ter 
izgorevanje maščobnih kislin. 
Pri nezdravem prehranjevanju, 
kot je prekomeren vnos hrane, 
preveč sladkorja ali maščob, 
nastane povečano izločanje 
inzulina – hiperinzulinizem, 
ki je poglavitni razlog, da se 
redimo. Ob večji koncentraciji 
inzulina v krvi se vsa odvečna 
hranila pospešeno shranjujejo v 
obliki maščob, tako v podkožju 
kot med notranjimi organi. Pri 
fizični neaktivnosti in veliko 
sedenja se pojavlja centralna 
debelost, ko se maščoba 
nabira predvsem na trebuhu 
in med notranjimi organi. Ko 
hiperinzulinizem traja dalj 
časa, se telesne celice vse slabše 
odzivajo nanj, tako postane 
inzulin sčasoma neučinkovit 
(inzulinska rezistenca). To 
stanje postopoma vodi v 
sladkorno bolezen tipa 2, z vsemi 
posledicami, predvsem moteno 
presnovo ogljikovih hidratov, 
maščob in beljakovin. 

Nezdrava prehrana in nezdrav 
življenjski slog sta v današnjem 
času ključna vzroka za epidemijo 
debelosti ter za strmo naraščanje 
števila sladkornih bolnikov.

Že dolgo je znano, da je tudi 
stres kriv za trebušno debelost. 
Ko smo pod stresom, se v 
telesu izloča stresni hormon 
kortizol, ki poruši presnovno 
ravnovesje v telesu in povzroča 

nalaganje visceralne maščobe. 
Pri ljudeh z obilo visceralne 
maščobe se razvije skupek 
kliničnih in presnovnih znakov, 
ki jih imenujemo metabolični 
sindrom.

odprava resnih zapletov
Sprememba načina življenja, 
ki vključuje znižanje telesne 
teže, zmanjšanje obsega 
pasu, zdravo prehrano in 
redno fizično aktivnost, je 
ključnega pomena za zdravo 
hujšanje, preprečevanje 
in ukrepanje pri sladkorni 
bolezni. Z ustrezno prehrano 
zmanjšamo ali odpravimo 
inzulinsko rezistenco. Redna 
aerobna vadba pa pomaga za 
odpravo presnovnih motenj in 
mobilizacijo shranjene maščobe, 
zlasti visceralne maščobe med 
notranjimi organi in na trebuhu. 
S tem zmanjšamo obseg svojega 
pasu. Za to so zlasti učinkovite 
dinamične vadbe, ki vključujejo 
treniranje mišic trupa, 
zlasti trebušnih mišic. Poleg 
usmerjenih vadb v prostoru so 
zelo učinkovite: nordijska hoja, 
tek, tenis, hitra hoja, hoja v 
hribe, plavanje.
Marjan Radetič, dr.med.
Zdravi in vitalni, Koper 

Obstajajo novejše raziskave, ki 
za oceno zdravstvenega stanja 
posameznika dajejo prednost 
obsegu pasu pred indeksom telesne 
mase (ITM), saj je oseba s povečanim 
obsegom pasu kar 4 krat bolj 
ogrožena za nastanek kroničnih 
bolezni sodobnega časa. 

obseg pasu pomembnejši od itm
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Zobje predstavljajo pomemb-
no vlogo stomatognatega sis-
tema. Ta je sestavljen iz delov, 
ki so med seboj povezani in 
tudi odvisni. Stomatognati 
sistem sestavljajo zgornja 
in spodnja čeljustnica, vse 
mišice obraza, čeljustni sklep, 
zgornji in spodnji zobni lok, 
živci, čutila, žleze slinavke 
in žile. V današnjem času 
standard estetike in moderne 
stomatologije predstavljajo 
keramični zobje.

Najpogosteje se pacienti 
odločajo za kovinsko kera-
mične/porcelanske zobe, ki 
so estetsko zadovoljivi. 
 

kovinsko porcelanska/
keramična  prevleka (kpp)
Je prevleka, ki dobro prenaša 
žvečne obremenitve. Sesta-
vljena je iz kovinske kapice in 
estetsko belega porcelanskega 
plašča.  Oba dela povezuje 
kovinsko porcelanska vez. 
Kovinska kapica nudi podporo 
porcelanskemu plašču. Za 
ulivanje kovinske kapice upo-
rabljamo zlitine, primerne za 
kovinsko porcelansko tehniko. 

Porcelanski plašč: zobni 
porcelan/keramika je zelo 
estetska, saj posnema optične 
lastnosti barve naravnih zob.  
 
 
 

zobozdravstveni 
slovarček (za 
lažje razumevanje 
zobozdravstvene stroke):
- ANESTEZIJA: zdravilo 
(injekcija) proti bolečini, ki ga 
dobite pred zobozdravstvenim 
posegom, 
- KARIES: zobna gniloba,
- KOMPOZIT: plastičen mate-
rial, ki se uporablja za bele 
zalivke/plombice,

- KRONA: vidni del zoba/zob 
nad dlesnijo,
- PREVENTIVA: postopki, ki 
jih izvajamo (higiena, obisk 
zobozdravnika), da prepreči-
mo nastanek zobne gnilobe, 
- SAMOPLAČNIŠKA AMBU-
LANTA: ambulanta, ki nima 
sklenjene pogodbe z ZZZS, v 
samoplačniski ambulanti so 
vse storitve plačljive.  
Z nasmehom v lep dan!
Zobek I.M.A.M. 

Izguba zoba, zobnih skupin ali 
celotnega zobovja močno vpliva na 
človekovo počutje in samozavest. 

prej ali slej se vsi soočamo 
z izgubo ali poškodbo zoba

 

• 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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 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

30 % oseb, starih 70 let ali več, 
uporablja slušne aparate. Pri 
mlajših odraslih, starih med 20 
do 69 let, slušne aparate upo-
rablja 16 % oseb. Gre za osebe, 
ki bi imele od slušnih aparatov 
dejansko korist, a se tega ne 
zavedajo ali težave (še) zanikajo.
Zagotovo se strinjamo, da je 
težko imeti ob sebi družinskega 
člana ali prijatelja, ki se bori z 
zanikanjem izgube sluha, če-
prav obstaja možnost, da bi mu 
lahko slušni aparati pomagali 
in s tem zelo povečali kakovost 
življenja. Nerehabilitirana 
naglušnost dolgoročno prinese 
številne težave, poveča se tudi 
tveganje za depresijo in razvoj 
demence.

če vaša ljubljena oseba 
zanika naglušnost
Predlagajte ji, da boste kar sku-
paj obiskali slušni center in brez-
plačno informativno preverili 
sluh z avdiometrom. Tam boste 
poleg meritve sluha deležni 
tudi brezplačnega strokovnega 
svetovanja – če bo ugotovljena 
naglušnost, boste napoteni k 
specialistu ORL, da opravite 
celovit ORL pregled.

zmotno prepričanje, 
da so slušni aparati  
velik strošek
Kakovostni standardni slušni 
aparati se dobijo tudi preko 
naročilnice, ki vsakih 6 let 
pripada naglušni osebi preko 
ZZZS. Pojasnite najbližjim, da so 
slušni aparati, ki ne presegajo 
cenovnega standarda, popolno-

ma brezplačni. Osebe, ki želijo 
boljše slušne aparate, pa jih 
najprej brezplačno testirajo in se 
šele nato odločijo za tip slušnih 
aparatov, ki jih bodo dolgoročno 
nosili. Doplačilo razlike med 
cenovnim standardom in ceno 
nadstandardnega slušnega 
aparata sledi šele po uspešnem 
testiranju.

obrnite se na prijatelje, ki 
uporabljajo slušni aparat
Dodaten način, kako spremeniti 
miselnost ljubljene osebe glede 
slušnih aparatov je, da se obrne-
te na prijatelje, ki jih že upora-
bljajo. Povprašajte jih po nasvetu 
in njihovih izkušnjah. Večina 
oseb, ki uporablja novejše 
slušne aparate, je z njimi izredno 
zadovoljna, saj so slušni aparati 
z novimi tehnologijami bolj 
udobni za uporabo, predvsem 
pa bolj učinkoviti pri razumeva-
nju govora, tudi v zahtevnejših 
slušnih okoljih.

razblinite napačne  
predstave o slušnih  
aparatih
Slušni aparati so se v zadnjih 
letih močno izboljšali. V prete-
klosti so bili tudi precej večji od 
sedanjih. Mnogi modeli niti ne 
potrebujejo več baterij, saj jih je 
čez noč mogoče zelo preprosto 
napolniti, delujejo samodejno, 
omogočajo prostoročno telefoni-
ranje …

Naslonite se na študije, ki 
dokazujejo, da slušni aparati 
dokazano upočasnjujejo upad 
kognitivnih sposobnosti, da po-

magajo pri delovanju možganov 
in spominu, da lahko zmanjšajo 
tveganje za demenco itd.

naravno je, da vid in sluh  
s starostjo pešata
Primerjajte slabši vid s slabšim 
sluhom. Za oboje je normalno, 
da s starostjo peša. Za boljši vid 
poskrbimo, kaj pa za boljši sluh? 
Poudarite, kako pomembno je 
poskrbeti za sluh.

kdaj po slušni aparat
Slušne aparate se začne upo-
rabljati, ko zdravnik specialist 
ORL postavi zanj indikacijo in 
izda naročilnico. To pomeni, da 
je slušni aparat že potreben in bi 
imela naglušna oseba od njega 
korist – a najprej si je potrebno 
naglušnost sploh priznati in jo 
izmeriti.

 
 

ste vedeli, da je prosta 
izbira dobavitelja vaša 
pravica? 
Dobavitelja slušnih aparatov 
si morate izbrati sami, saj je to 
vaša odgovornost. Svetujemo, 
da obiščete več ponudnikov 
in primerjate: slušne aparate, 
cene, možnosti brezplačnega 
testiranja, strokovnost, razpo-
ložljivost usposobljenih slušnih 
akustikov, dostopnost lokacije 
od vašega doma (ne glejte, kako 
blizu je ORL ambulanti), korek-
tnost, garancijo, servis, plačilne 
pogoje, mnenja drugih strank …

Vabljeni na brezplačni test slu-
ha z avdiometrom. Meritev lahko 
brezplačno opravite v katerem-
koli od 14 AUDIO BM slušnih 
centrov po Sloveniji. Prosimo za 
predhodno rezervacijo prostega 
termina. Napotnica ni potrebna.
Franci Urankar, AUDIO BM 

kako pomagati ljubljenim osebam,
ki zanikajo naglušnost

Pešanje sluha in vida s starostjo je 
naravno. Zavedanje, da ne slišimo več 
dobro oziroma tako kot smo včasih, 
težko sprejme večina ljudi. Na žalost 
si pri sluhu veliko ljudi ne pomaga in 
se še naprej bori skozi svoje vsakdanje 
življenje (dokler ni vse težje), namesto 
da bi sprejeli svojo novo resničnost in 
pravočasno poiskali pomoč. 

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

slušni center ptuj
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 07 384 62 00
 ponudba@bmigroup.com 
 www.bmigroup.com/si

BMI Adriatic Škocjan, d.o.o.
Dobruška vas 45 
8275 Škocjan

• pločevina, cevi, profili
• črpalke
• inox oprema

• razrez cevi in profilov
• dostava
• več kot 30 let izkušenj

 02 703 62 00
 pc.benedikt@inoxcenter.si
 www.inoxcenter.si

Inox center d.o.o. 
Industrijska cesta 7
2234 Benedikt

 Izolacija vlažnih opečnatih, kamnitih  
in betonskih zidov s strojnim prerezom.

 Izolacija kletnih prostorov,  
ki jih zaliva voda.

 Izolacija ravnih streh, teras in balkonov.
 Zunanja hidroizolacija objektov  

in drenaža.

 041 675 039 
 041 636 489
 info@hakplus.si
 www.hakplus.si

Hak plus d.o.o.
Dobrovnik 13
9223 Dobrovnik

 041 675 039 
 041 636 489
 info@hakplus.si
 www.hakplus.si

Hak plus d.o.o.
Dobrovnik 13
9223 Dobrovnik

 031 511 466
 info@nedok.si
 www.nedok.si

Simon Nedok s.p.
Cesta na Ostrožno 16a
3000 Celje

gARAŽNA 
VRATA

dOORHAN Nedok
Garažna vrata

prodajni zastopnik za ledus d.o.o.:

PE Banovci | Banovci 14a | 9241 Veržej
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