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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 19. 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

 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

 041 223 756
 info@vginvest.si
 www.vginvest.si

VG invest d.o.o.
Majšperk 22d
2323 Ptujska Gora

• 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 
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nepovratne finančne 
spodbude socialno šibkim 
občanom za investicije v 
ukrepe večje energetske 
učinkovitosti eno- ali 
dvostanovanjskih stavb  
(2. javni poziv zero500)
Program ZERO500 sofinancirata 
Republika Slovenija in Evropska 
unija iz Kohezijskega sklada.

Nepovratna finančna spod-
buda se dodeli socialno šibkim 
občanom, ki bivajo v eno- ali 
dvostanovanjski stavbi na celo-
tnem območju RS za investicije v 
ukrepe večje energetske učinko-
vitosti, ki so:
- toplotna izolacija strehe ali 
stropa proti neogrevanemu 
prostoru,
- toplotna izolacija zunanjih 
sten,
- vgradnja energijsko učinkovitih 
oken in/ali vhodnih vrat,
- zamenjava neučinkovitega 
sistema priprave tople vode z 
grelnikom vode s sprejemniki 
sončne energije,
- zamenjava neučinkovitega 
sistema priprave tople vode 
z grelnikom vode s toplotno 
črpalko,
- vgradnja lokalnega prezračeva-
nja z vračanjem toplote odpa-
dnega zraka.

 Investicija v posamezni ukrep 
ali kombinacijo ukrepov pri 
izbranem vlagatelju predstavlja 
projekt.

 Višina spodbude znaša 100 % 
upravičenih stroškov projekta, 
vendar ne več kot 9.620 EUR 
z DDV za izvedbo enega ali 
kombinacijo izbranih ukrepov 
oz. 15.000 EUR z DDV izključno 
za izvedbo ukrepa: toplotna 
izolacija strehe ali stropa proti 
neogrevanemu prostoru skupaj z 
menjavo strešne kritine (samo v 
primeru, da energetski sveto-
valec na predhodnem ogledu 
ugotovi, da je strešna kritina 

stavbe dotrajana in je potrebna 
zamenjave, Eko sklad pa to 
potrdi). Točna višina spodbude 
se določi s tripartitno pogodbo, 
in sicer na podlagi predračuna 
za izbrani ukrep.

 Na 2. javni poziv ZERO500, ki 
bo odprt do dodelitve sredstev, 
lahko kandidira vsaka fizična 
oseba, ki izpolnjuje naslednje 
pogoje:
- ima prijavljeno stalno prebi-
vališče v RS, na njem dejansko 
živi in bo na tem naslovu izvedla 
projekt,
- je bila zadnjih zaporednih 12 
mesecev pred vložitvijo vloge ter 
je na dan vložitve vloge preje-
mnik denarne socialne pomoči 
in/ali varstvenega dodatka, 
- je  na dan vložitve vloge ter 
vse do izdaje odločbe sama ali 
skupaj z enim oz. več družin-
skimi člani, ki so upoštevani 
pri ugotavljanju materialnega 
stanja vlagatelja v odločbi CSD, 
lastnica ali solastnica vsaj do 
½ stanovanja ali stanovanjske 
stavbe, kjer bo izveden projekt. 
Lastništvo mora biti zemljiško-
knjižno urejeno pred vložitvijo 
vloge.

pogoji stavbe, kjer se bo 
projekt izvajal
Projekt se lahko izvede na 
eno- ali dvostanovanjski stavbi 
oziroma stanovanju v dvostano-
vanjski stavbi, za katerega mora 
biti izdano/izdana:
- gradbeno dovoljenje za gradnjo 
ali spremembo namembnosti 
pred 1. 1. 2003 ali
- odločba o legalizaciji stavbe 
(zgrajena pred 1. 1. 2003) pred 
vložitvijo vloge ali
- dovoljenje za objekte daljšega 
obstoja po 117. členu Gradbene-
ga zakona pred vložitvijo vloge 
ali
- odločba o domnevi izdanega 
gradbenega in uporabnega 

dovoljenja po 118. členu GZ (če je 
bila stavba zgrajena pred 31. 12. 
1967), pred vložitvijo vloge ali
- uporabno dovoljenje, iz kate-
rega je razvidno izpolnjevanje 
pogojev iz prejšnjih alinej in je 
izdano pred vložitvijo vloge na ta 
javni poziv.

Vsi postopki pridobivanja 
upravne odločbe, ki izkazuje 
legalnost predmetne nepre-
mičnine, morajo biti ob vložitvi 
vloge zaključeni, sicer bo Eko 
sklad vlogo zavrnil. Nepovratna 
finančna spodbuda po tem jav-
nem pozivu je lahko dodeljena le 
za dele stavbe, katerih namemb-
nost je stanovanjska.
Če povzamemo: vlagatelj 
mora dokazati legalnost  
stanovanjske stavbe!

Gre za razširitev nabora stavb, 
na katerih se projekti lahko izve-
dejo, glede na predhodni javni 
poziv, kjer so bili projekti lahko 
izvedeni le na stavbah, zgrajenih 
pred 31. 12. 1967.

 Nepovratna finančna spod-
buda je lahko dodeljena tudi za 
stavbe, ki imajo izvedene pri-
zidave ali nadzidave, izvedene 
po 1. 1. 2003 oz. za katere je bilo 
gradbeno dovoljenje izdano po 
1. 1. 2003, vendar ti deli ne pred-
stavljajo upravičenega predmeta 
nepovratne finančne spodbude 
in na njih ukrepi ne smejo biti iz-
vedeni. V tem primeru mora biti 
upravna odločba, ki izkazuje le-
galnost gradnje tega dela stavbe, 
izdana pred vložitvijo vloge na 
ta javni poziv, sicer taka stavba 
ne more biti predmet nepovratne 
finančne spodbude.

Vlagatelj z izjavo izjavi, da 
sem imetnik upravne odločbe, 

iz katere izhaja, da je stavba ali 
del stavbe, kjer se bo izvedel 
projekt, legalna in da je njena 
namembnost stanovanjska!

Tehnični pogoji ukrepov, za ka-
tere se lahko dodeli nepovratna 
finančna spodbuda, so enaki kot 
v predhodnem razpisu!

V primeru dvoma glede izpol-
njevanja pogojev ali razhajanj 
med podatki iz vloge/izjave ter 
podatki, razvidnimi iz uradnih 
evidenc, si Eko sklad pridržuje 
pravico, da zahteva dodatna 
dokazila.

V primeru, da je predmetna 
nepremičnina kulturnovarstve-
no zaščitena ali pa se nahaja na 
kulturnovarstveno zaščitenem 
območju, je potrebno pred skle-
nitvijo tripartitne pogodbe Eko 
skladu predložiti soglasje pristoj-
nega Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine ter kulturnovarstvene 
pogoje za posamezen ukrep.

Vlagatelj, kateremu je bila na 
prvem javnem pozivu ZERO500 
z odločbo dodeljena pravica do 
nepovratne finančne spodbu-
de, ne more kandidirati na tem 
javnem pozivu!
Lucjan Batista, ENSVET  

nova razpisa eko sklada
za socialno šibke občane

Eko sklad je v začetku aprila 
objavil 2 javna poziva za socialno 
šibke občane. V prispevku vam 
predstavljamo enega, s poudarkom 
novosti glede na predhodnega.
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• 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

 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

www.renault.si

Renault ClIO lIMIteD 
 bogato opremljen

R
EN

A
U

LT
 S

.A
.S

. R
C

S
 N

A
N

T
ER

R
E 

B
 7

80
 12

9 
98

7.
P

H
O

T
O

 : J
A

N
 S

T
EI

N
H

IL
B

ER

*Mesečni obrok velja za model Renault CLIO LIMITED SCe 65 in začetno ceno 12.450 €, ki že vsebuje redni popust v višini 500 € ter dodatni popust v višini 200 €, ki velja ob nakupu z Renault Fleksi financiranjem.
**1.150 € oglaševanih ugodnosti sestavljajo popust za obvezno in osnovno kasko zavarovanje v vrednosti 304 €, podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) v vrednosti 500 € in 
vzdrževanje za motor (4 leta ali 80.000 km, karkoli se zgodi prej) po polovični ceni, v vrednosti 350 €. Velja preko Renault financiranja. Pridržujemo si pravico do napak. Več informacij o ponudbi, nakupu 
in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 
Poraba pri mešanem ciklu: 5,1–7,8 l/100 km. Emisije CO2: 116–142 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,017–0,0338. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. 
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega 
zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

129 €
z Renault fleksi financiranjem*

ugodnosti do 1.150 €**

možnost menjave vozila po 4 letih

že za
/mesec

Renault priporoča www.renault.si

 02 749 35 50
 02 749 35 49
 zan.horvat@ahpa.si
 www.ahpa.si

AHPA d.o.o.
Ormoška cesta 23
2250 Ptuj
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Turistično društvo Podleh-
nik  je pripravilo Turistično 
kulturno pohodniško pot, ki 
je primerna za hojo v vsa-
kem letnem času in za vse 
generacije. Na koncu vas 
razvajajo z edinstveno kul-
turno-zgodovinsko zgodbo, 
običaji, šegami in navadami 
lokalnega okolja in haloški-
mi kulinaričnimi dobrotami. 
Po predhodnem naročilu 
lahko dobite tople napitke 
iz domačih zelišč, ponujajo 
vam degustacijo vrhun-
skih haloški vin in domačo 
kulinariko  (tunko, gibanico, 
gerpo, haloški lonec, potico, 
zaseko, domači kruh in druge 
haloške specialitete …). 

Slovenija ni velika dežela, 
vendar z naravnimi lepota-
mi ne skopari. In ena izmed 
teh so prav gotovo Haloze z 
občino Podlehnik. Veliko do-
gajanja, mnogo vsega skozi 
vse leto vabi obiskovalca, 
da obišče Podlehnik, deželo 
enkratnih trenutkov, ki jih 
lahko vsakokrat drugače do-
živi. Pozdravljamo vas v oko-
lju, ki je slovenski zgodovini 
prispevalo neizbrisen pečat 
viničarstva, pa vendar so 
kljub trpljenju srčni in dobri 
ljudje. Ponosni, samosvoji in 
delovni ljudje, ki znajo zapeti 
ob vsakem trenutku.

Ko vstopite v občino 
Podlehnik, vstopite v svet vi-
nogradov, travnikov, gozdov, 
v svet legend, predvsem pa 
v objem neokrnjene narave, 
kjer vas gostoljubni domačini 
prijazno povabijo medse.
Ko se pripeljete v center Pod-
lehnika, vas usmerjevalne 
table vodijo do ribnika. Tukaj 
pustite avtomobil, si nadente 
nahrbtnik in hajd pot pod 
noge. Pot pričnete pri Gosti-
šču ribnik, nato se sprehodi-

te ob lepo urejenem ribniku, 
kjer vas bodo pozdravili 
ribiči. Prispete do gozdiča 
in ob poti boste naleteli na 
kamnito ploščo, ki opozarja 
na starodavne čase čarov-
ništva, saj so ravno tukaj 
leta 1701 sežgali na grmadi 
zadnjo čarovnico v teh kra-
jih. Pot nadaljujete po gozdu 
in prispete do Ornigove vile. 
Naredite krajši postanek, saj 
je čudovit razgled na pod-
lehniško dolino in cerkev Sv. 
Trojice. Prav tako si vzemite 
čas za ogled prelepe vile, v 
kateri je bil včasih gostinski 
lokal, po 2. sv. vojni pa je bila 
vila preurejena v Dom igre 
in dela, kjer so bili v varstvu 
predšolski otroci delavcev, ki 
so delali v vinogradih. V 19. 
stoletju je bila priljubljena 
oblika zdravljenja z grozdno 
kuro, ki se je odvijala v tej 
vili. Pred Ornigovo vilo pa 
stoji sredi vinogradov vrtna 
uta. 

Pot nadaljujete med vino-
gradi. Spomladi vas bo poz-
dravljala trta, ki bogato cveti, 
v jeseni pa trta, obložena s 
sladkim grozdjem. Klopotec 
bo veselo naznanjal trgatev.
Pohodniška pot se zaključi 
na Gorci ob Viničarskem mu-
zeju in Etnološkem muzeju. 
Ob Etnološkem muzeju so 
postavljene klopce, kjer si 
popotnik počije in se zazre v 
lepote Dravskega in Ptujske-
ga polja, Ptujskega jezera, 
vse do Pohorja in Alp nese 
razgled. V muzeju si lahko 
ogledate zbirko vinogradni-
škega orodja in gospodinj-
skih pripomočkov. Če vam 
dopušča čas, si lahko ogleda-
te še multimedijsko predsta-
vitev podlehniške občine. 
Ogledate si še zunanjost in 
notranjost prave viničarske 

hiše. Pot nadaljujete krožno, 
nazaj v dolino. Tu imate 
krasen pogled na Maceljsko 
hribovje, na haloški Triglav – 
Donačko goro, pa vse tja do 
Boča.

Podate se v gozd, kjer boste 
prehodili Gozdno učno pot z 
označbami. Prispeli boste do 
pravega haloškega studenca. 
Zajamete lahko vodo in se 
odžejate s hladno izvirsko 
studenčnico. Iz gozda se 
podate na cesto in po njej 
se med samimi vinogradi, 
počitniškimi hišami in zida-

nicami spustite v dolino na 
izhodiščno točko do ribnika.

Pridite v oazo miru in na-
ravnih lepot!
Zdenka Golub    

Vabimo vas na pohod v majhno 
občino Podlehnik, ki leži v osrčju 
Haloz. Za krožno pot boste porabili 4 
ure, vmes pa boste še posedeli in se 
naužili miru in naravnih lepot.

turistično kulturna pohodna  
pot podlehnik
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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

∙ 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

 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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Pomembno je, da se zobe 
ščetka zjutraj in zvečer, še bolj 
priporočljivo je, da se zobne 
obloge odstrani po vsakem 
obroku.

Za temeljito očiščeno ustno 
votlino je potrebnih le nekaj 
minut pravilnega ščetkanja. 
Na zobno ščetko, ki naj bo 
mehka s čim več ščetinami, 
nanesite zobno pasto (naj vse-
buje fluorid) in rahlo pritisnite 

na dlesen. Nežno ščetkajte od 
dlesni proti zobu. Ščetkajte 
zunanje in notranje površine 
zob ter grizne površine. Z 
zobno ščetko podrgnite tudi 
jezik, kajti tudi tam se nahaja-
jo bakterije, ki povzročajo slab 
zadah.

Zelo pomembno je očistiti 
tudi vse medzobne prostore, 
katere z zobno ščetko ne dose-
žemo. Za čiščenje teh prosto-

rov je potrebna zobna nitka 
in/ali medzobna ščetka. Ljudje 
posvečajo premalo pozornosti 
na medzobne prostore, ti pa so 
velikokrat vzrok za karies ali 
vnetje dlesni.

Tudi protetične izdelke je 
potrebno čistiti. Protezo čistite 
tako, da uporabite ščetko 
(namenjeno čiščenju proteze) 
in navadno tekoče milo (ne 
zobne paste, saj ta poškoduje 

material). Za čiščenje mostičk-
ov in implantatov pa obstajajo 
posebne zobne nitke. 

Priporočena menjava zobne 
ščetke je na 3 mesece. V 
primeru, da je zobna ščetka 
obrabljena (ščetine obrnje-
ne navzven), ali v primeru 
bolezni (angina, viroza ...) jo je 
potrebno zamenjati že prej.
Zobek I.M.A.M. 

Pravilna ustna higiena je zelo 
pomembna za zdrave zobe in 
obzobna tkiva.  Zobne obloge, ki 
nastajajo na zobeh, so tanek in 
lepljiv sloj bakterij, ki povzročajo 
zobno gnilobo (karies), težave z 
dlesnimi in z zobovjem.

pravilna ustna higiena

 

• 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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najučinkovitejša  
zaščita je cepljenje
Z novim koronavirusom 
se lahko okuži vsak, tako 
starejši kot tudi mlajši, k 
preprečevanju širjenja virusa 
pa lahko pomembno prispe-
vamo vsi. Pri tem je najpo-
membnejše, da upoštevamo 
priporočena zaščitna ravna-
nja: vzdržujemo medosebno 
razdaljo vsaj 2 metra, pravil-
no nosimo masko, skrbimo 
za higieno rok, zmanjšamo 
medosebne stike z drugimi 
in v primeru bolezni ostane-
mo doma. Najučinkovitejši 
ukrep za zaščito našega 
zdravja in zdravja naših 
bližnjih pa je cepljenje, ki 
predstavlja najboljšo zaščito 
pred boleznijo ter težavami, 
tveganji in posledicami, ki 
jih prinaša covid-19. 

cepiva so varna  
in učinkovita
Skrb glede varnosti in učin-
kovitosti cepiv je odveč. Vsa 
cepiva morajo namreč skozi 
enake, točno določene po-
stopke testiranja in ocenjeva-
nja, kjer se preverja njihova 
učinkovitost in varnost. 
Cepiva proti covidu-19 so 
bila preizkušena v kliničnih 
testiranjih, v katerih je sode-
lovalo več deset tisoč ljudi 
in čeprav je bila časovnica 
strnjena, se je upoštevalo vse 
pomembne vmesne korake.

informacije pridobivajmo  
iz zanesljivih virov
Ker je ključnega pomena pri 
odločitvi vsakega od nas 
naše zaupanje v varnost in 
učinkovitost cepiv, so na 

posebni spletni strani Nacio-
nalnega inštituta za zdravje 
www.cepimose.si na enem 
mestu zbrane vse informa-
cije o cepivih in cepljenju 
proti covidu-19. Na strani 
so z odgovori strokovnjakov 
naslovljena najpogostejša 
vprašanja ter objavljene ak-
tualne novice, načrt ceplje-
nja, informacije o cepilnih 
centrih in neželenih učinkih. 
V preglednem interaktivnem 
prikazu pa so predstavljeni 
tudi podatki o cepljenju proti 
covidu-19 tako za celotno 
Slovenijo kot tudi za posa-
mezne regije in občine.

zaščitimo sebe in druge
Odločitev za cepljenje proti 
covidu-19 je v rokah vsakega 
posameznika, odgovornost 
do drugih pa je v rokah nas 
vseh. Ne pozabimo, da je 
cepljenje proti covidu-19 tudi 
izkaz odgovornosti do tistih, 
ki so lahko krhkega zdravja 
in podvrženi resnim zaple-
tom. Ko bomo na vrsti, se 
torej cepimo. S tem namreč 
izkazujemo skrb zase in za 
vse okoli nas. 

Pomembno je, da za 
uspešno obvladovanje  
epidemije stopimo skupaj.

Zato se čim prej nalezimo 
dobrih navad in se cepimo 
v čim večjem številu.

najpogostejša vprašanja

Kako cepiva delujejo? 
S cepivom, ki ne more 
povzročiti bolezni, spodbu-
dimo naš imunski sistem, da 
izdela zaščitna protitelesa 

proti povzročitelju bolezni. 
Če kasneje pridemo v stik s 
povzročiteljem bolezni, ga 
naš imunski sistem prepozna 
in uniči, še preden bi povzro-
čil covid-19.

Ali lahko zaradi cepljenja 
zbolimo za covidom-19? 
Cepiva proti covidu-19, ki 
so na voljo v Sloveniji, ne 
vsebujejo virusa SARS-CoV-2 
in ne morejo povzročiti bole-
zni. Če zbolimo po prejemu 
1. odmerka cepiva, smo bili 
najverjetneje okuženi že v 
času cepljenja in še nismo 
imeli simptomov ali pa smo 
se okužili v naslednjih dneh, 
ko zaščita po cepljenju še ni 
bila vzpostavljena.

Ali smo lahko zaradi 
cepljenja na testiranju 
pozitivni? 
Cepljenje proti covidu-19 ne 
more povzročiti pozitivne-
ga rezultata PCR testa ali 
hitrega antigenskega testa, 
saj merita prisotnost virusa, 
v cepivu pa virusa SARS-
-CoV-2 ni.

Ali cepiva proti covidu-19 
povzročajo neplodnost? 
Trditev, da naj bi bila pro-
titelesa, ki bodo delovala 
proti novemu koronavirusu, 
škodljiva pri nastajanju 
posteljice, je neresnična in 
jo je ovrglo več medicinskih 
strokovnjakov. Ženskam 
zanositve po cepljenju ni 
potrebno odlagati.

Ali se cepivo lahko vgradi v 
našo DNK in jo spremeni? 
Cepivo proti covidu-19 ne 
povzroči spremembe člove-
ške DNK, saj se ne vgrajuje 
v celično jedro in v celicah 
obstane le toliko časa, da 
sproži nastajanje protiteles 
in naše telo prične z imun-
skim odzivom, nato pa se 
razgradi. 
 
Kako se prijavimo  
na cepljenje?
Prijavimo se  lahko na porta-
lu zvem.ezdrav.si ali na sple-
tni strani www.cepimose.si.
Nacionalni inštitut za 
javno zdravje
www.nijz.si  

Epidemija covida-19 je povzročila 
eno največjih kriz v zadnjem 
stoletju, ki je korenito spremenila 
naša življenja, in učinkovita cepiva 
so v tem trenutku edino realno 
upanje, da se ne bo ponovila tudi v 
naslednji hladni sezoni. 

nalezimo se dobrih navad  
– cepimo se
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POMA group d.o.o.
Foersterjeva ulica 10
8000 Novo mesto

040 309 813
info@poma.si
www.poma.si

Zdrava osvežitev z visokim deležem sadja.
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 040 309 813
 info@poma.si
 www.poma.si

Poma group d.o.o.
Foersterjeva ulica 10
8000 Novo mesto

• 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

 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



informator365

10

kako ti lahko pomagajo 
access barsi? 
Access Bars® je nežna tehni-
ka, kjer z dotikom 32 točk na 
glavi, možgani po 15 minu-
tah terapije preidejo v theta 
stanje. To je stanje globokega 
sproščanja, ki v našem telesu 
aktivira samozdravljenje 
telesa in odpira prostor zave-
danja v našem življenju.

Zgodi se razelektritev 
telesa in tako se spustijo vse 
energije in vse napetosti, ki 
so ujete v možganih, kot tudi 
v telesu. 

Aktivacija barsov vpliva 
na zavest, ta pa lahko potem 
spremeni vsa stanja. Če 
vemo, da vzroki za naše bo-
lezni in težave na različnih 
življenjskih področjih ležijo 
v negativnih prepričanjih in 
stališčih, potem lahko z ak-
tivacijo barsov pričakujemo 
spremembe, tako na podro-
čju fizičnega zdravja, kot na 
področju odnosov.

kakšni so učinki terapije?
Med največkrat omenjenimi 
učinki terapije so: 
povečan občutek miru in 
sproščenosti, vse manj buren 
in jezen odziv na stresne 
situacije, bolj sproščujoč 
in globok spanec, manj 
glavobolov, več energije, 
boljša koncentracija, manj 
zakrčenosti telesa ipd.

Bars terapija je popolnoma 
lahka in varna ter ni nika-
kršnih omejitev, da je ne bi 
prejemali. 

Terapijo lahko prejema-
jo tudi otroci, nosečnice, 
starejši ljudje, hendikepirane 

osebe, skratka vsakdo. Pri-
poroča se tudi kot dopolnitev 
k drugim zdravilnim tehni-
kam. Aktivacija določenih 
točk namreč omogoča, da 
se po opravljeni zdravilni 
terapiji telo ne vrača nazaj 
v prvobitno stanje oz. da se 
bolezen ne vrača.

Več o tem, kakšni tretmaji 
so vam na voljo, si lahko 
pogledate na moji spletni 
strani.
Simona Emeršič,  
Dotik lahkotnosti 

dotik, ki osvobaja

Access Bars® je terapija, ki je 
nastala pred več kot 20 leti v ZDA. 
Njen ustanovitelj je Gary Douglas, 
ki je razvil Access Consciousness® 
(dostop v zavedanje) in ki jo z 
veseljem vsakodnevno uporablja že 
več kot 100.000 ljudi po celem svetu. 

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

Simona 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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Premalo gibanja in preveč 
sedenja ter prisilni položaji pri 
delu 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 in 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 vretenc. 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.

Mišice v hrbtenici zaradi 
nezadostnega gibanja zakrnijo, 
kar še dodatno poslabša oporo 
hrbtenici. Vezi postanejo 
ohlapne in ne nudijo hrbtenici 
stabilnosti. Medvretenčni 
diskus ima velik odstotek vode. 
Sestavljen je iz želatinoznega 
jedra v sredini in vezivnega 
obroča okoli jedra.

degenerativne  
spremembe
Zaradi pritiska hernije na 
korenine živcev, ki iztopajo iz 
hrbtenjače, nastanejo klinični 
pojavi. Nastane bolečina v 
prizadetem segmentu. Bolečine 
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, 
daje lahko znake 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 postopoma 
nastane 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 razvito hrbtenično 
muskulaturo lahko brez 
težav vzdržujemo normalno 
telesno držo in pri tem znatno 
razbremenimo pritisk na 
medvretečno 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 treniranje 
globokih hrbteničnih mišic.

Poleg usmerjene vadbe za 
hrbtenico v Klubu izvajajo 
redno vadbo nordijske hoje, 
kjer se pri pravilni tehniki 
izvajanja prenese 30 % 
telesne teže na palici in se 
trenira mišice hrbtenice v 
tako razbremenjenem stanju. 
Krepijo se tudi trebušne 
mišice, ki skupaj s hrbtnimi 
oblikujejo močen 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.
Zdravi in vitalni, Koper 

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

poskrbimo za svojo hrbtenico      



informator365

12

Dorijan je, tako kot mnogo dru-
gih naših udeležencev, za poklic-
no oziroma karierno orientacijo 
obiskal Ljudsko univerzo Ptuj, 
kjer je spoznal svojega osebnega 
svetovalca za IPS (individualno 
poklicno svetovanje). Preden se 
je vključil v program, je bil neod-
ločen glede svoje poklicne poti. 
Po prvem obisku pri svetovalcu, 
se je na Ljudski univerzi Ptuj zanj 
oblikoval osnutek njegovega ak-
cijskega (poklicnega) načrta, ki je 
temeljil na osebnih željah, potre-
bah in ciljih. Že s tem korakom je 
Dorijan začel delati v smeri svoje 
finančne in družbene neodvi-
snosti. Po manj kot treh mesecih 
svetovanja z IPS metodo se je 
Dorijan odločil, da bo končal 
manjkajoče univerzitetne izpite 
za pridobitev diplome iz računal-

ništva in informatike na Univerzi 
v Mariboru. Med študijem je 
zaprosil še za službo v regional-
nem družinskem centru in službo 
dobil! Razen administrativnih 
del nudi starejšim udeležencem 
pomoč pri uporabi računalnikov 
in druge informacijske tehnologi-
je. Čestitke Dorijanu!

Zgodba predstavlja uspeh 
projekta IPS4NEETS (indivi-
dualno poklicno svetovanje za 
mlade), ki smo jo v zadnjih dveh 
letih uspešno uvedli z Norveške. 
V sklopu projekta smo razvili 
tudi spletno aplikacijo, ki služi 
svetovalcu kot digitalni zapis 
strankinega dnevnika.  Ta vsebu-
je vse, od osnovnih podatkov do 
tistih najbolj zasebnih infor-
macij, ki omogočajo svetovalcu 
celostno obravnavo svetovanca 

ter njegovo usmerjanje. Svetova-
lec z vpisom stranke v aplikacijo 
prične voditi evidenco srečanj in 
se trudi poiskati takšne rešitve za 
svetovanca, ki bi ga čim hitreje 
pripeljale do zaposlitve. 

V svetovanje po IPS metodi je v 
Sloveniji v sklopu projekta trenu-
tno vključenih 176 mladih, med 
katerimi je več kot polovica že 

zaključila svetovanje s tako ime-
novanim pozitivnim izhodom, to 
je vključitev v izobraževanje ali 
zaposlitev. Do konca trajanja pro-
jekta ostaja še nekaj mesecev, mi 
pa si bomo prizadevali pomagati 
vsem mladim, ki bodo pomoč 
iskali tudi po koncu projekta.
Ljudska univerza Ptuj  

pomoč mladim na ljudski univerzi ptuj
– spoznajte dorijana

Dorijan je samo ena izmed naših 
zgodb o uspehu, ki jo delimo z vami. 

ni razloga, da se v temi izgubite,  
za pot do cilja k nam prihitite.

svetovalno podporo in pomoč nudimo pri:
• odločanju za izbiro vrste izobraževanja  
    ali usposabljanja za poklic,
• načrtovanju poklicne kariere,
• načrtovanju in spremljanju izobraževanja  
    in učenja,
• ugotavljanju in vrednotenju predhodno 
   pridobljenega znanja,
• morebitnih razpisih za sofinanciranje šolnin  
    ali različnih tečajev,
• iskanju zaposlitve – kako poiskati delodajalca,   
    kako mu učinkovito predstaviti znanje,   
    izkušnje in zmožnosti.

 02 749 21 50
 051 389 660
 info@lu-ptuj.si
 www.lu-ptuj.si

 02 741 55 00
 070 766 976 
 lu-ormoz@guest.arnes.si
 www.lu-ormoz.si

Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
2250 Ptuj

Ljudska univerza Ormož
Vrazova ulica 12
2270 Ormož
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Center za družine Špajza modrosti 
se nahaja v osrčju Ptuja, in sicer 
na Ulici heroja Lacka 3 in ponuja 
brezplačne vsebine in dejavnosti 
za obiskovalce vseh generacij. 
Izvajalci vsebin so izkušeni stro-
kovnjaki, ki jih je kot kompeten-
tne prepoznalo MDDSZEM.

Center za družine Špajza mo-
drosti je v svojem dosedanjem 
delovanju postal pomembna 
podporna institucija družinam 
in medgeneracijskemu sode-
lovanju. Je stičišče in središče 
različnih generacij, prostor za 
druženje, izmenjavo dobrih 
praks, pozitivnih izkušenj, 
mnenj in prostor za nudenje 
strokovne podpore, ki vključuje 
tudi individualizirano psihotera-
pevtsko podporno svetovanje.

Pri izvajanju aktivnosti se po-
vezujemo z lokalnimi organiza-
cijami in njihovimi strokovnimi 
delavci (CSD-ji, vrtci, osnovnimi 
šolami, drugimi javnimi  
zavodi ...), ki so nam v pomoč 
pri širjenju informacij o sami 
dejavnosti družinskega centra 
in o brezplačnih dejavnostih, ki 
jih center omogoča. Prav tako 
bi izpostavili dobro sodelova-
nje z Mestno občino Ptuj, saj z 
njihovim soglasjem pri naših 
aktivnostih souporabljamo zu-
nanje javne površine (vrt, park, 
igrišče). 

Delavnice, predavanja in 
raznorazna izobraževanja iz-
postavljajo teme, kot so posta-
vljanje meja, ohranjanje dobrih 
odnosov, varno in sočutno 
starševstvo. Na nas se lahko obr-
nejo tudi starši, ki se znajdejo v 
situaciji razhoda s partnerjem. V 
programih se srečujemo s tema-
mi, kot so zdrav življenjski slog, 
čuječnost, premagovanje stresa 

in podobno. Novost predstavlja 
individualno svetovanje, kjer 
posamezniki zaupajo izkušenim 
strokovnjakom, ki jim pomagajo 
pri vseh izzivih, s katerimi se 
srečujejo. 

Organiziramo številne poči-
tniške aktivnosti in dejavnosti 
za otroke, različne ustvarjalne 
in miselne delavnice. Prav tako 
med počitnicami ponujamo 
celodnevno brezplačno varstvo, 
kjer so otroci v varstvu izkuše-
nih mentorjev in med kreativ-
nim druženjem sklepajo nova 
prijateljstva. 

Špajza modrosti zraven 
organiziranih dogodkov 
ponuja neformalno druženje. 
Njena vrata so odrta vsak dan 
in mimoidočim ponuja prostor, 
kjer lahko preživijo svoj prosti 
čas, na računalnikih preberejo 
novičke, pregledajo naše knjižne 
police in se informirajo o drugih 
dogodkih.  Otrokom, ki so naši 
vsakodnevni obiskovalci, so na 
voljo številne družabne igre, 
sestavljanke, lego kocke, pobar-
vanke, otroške knjige. 

Vabimo vas na naše številne 
brezplačne aktivnosti, ki zaradi 
trenutnih epidemioloških raz-
mer potekajo hkrati na daljavo 
preko spleta in tudi v prosto-
rih Centra za družine Špajza 
modrosti, kjer upoštevamo vse 
predpisane ukrepe pri izvedbi 
dogodkov v živo. 

Vse informacije o posameznih 
dogodkih najdete na spletni 
strani Ljudske univerze Ptuj in 
Facebook strani Špajza modrosti.  
Pokličite nas na 02 749 21 50 ali 
nam pišite na info@lu-ptuj.si.
Ljudska univerza Ptuj    

Ljudska univerza Ptuj je bila ponovno 
uspešna na javnem razpisu Ministrstva 
za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti za sofinanciranje 
vsebin centrov za družine v letih 
2021–2025, kar je omogočilo ponovno 
oživitev Špajze modrosti. 

center za družine
špajza modrosti
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 059 044 972
 info@audiobm.si
 www.audiobm.si

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

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

slušni center ptuj

audiobm.si

slušni aparati na ponovno 
polnjenje – baterije so 
preteklost
Ob izbiri slušnih aparatov na 
ponovno polnjenje lahko na 
baterije za enkratno uporabo 
preprosto pozabite. Slušne 
aparate pred spanjem le 
postavite v polnilno napravo, 
kjer se samodejno izključijo 
in napolnijo. Naslednji dan so 
polni energije, pripravljeni za 
uporabo. Preprosteje ne gre – še 
posebej primerno za starejše, ki 
imajo lahko težave pri menjavi 
drobnih baterij.

moč umetne inteligence 
poskrbi za odlično 
razumevanje govora in 
zmanjševanje šumov
Najnovejši slušni aparati niso 
zgolj ojačevalci zvoka. Zelo 
zmogljivi procesorji poskrbijo, 
da slušni aparati prepoznavajo 
slušna okolja in se na njih tudi 
samodejno prilagajajo. To v pra-
ksi pomeni, da zelo učinkovito 
lokalizirajo smeri prihajajočih 
zvokov, poudarjajo govor in celo 
zmanjšujejo šume.

odprta prilagoditev 
omogoča naravno 
poslušanje zvokov
Zapiranje sluhovodov z ušesnimi
vložki spremeni poslušanje
zvokov in je lahko zelo moteče.
Zaradi novih rešitev, ki prepre-
čujejo piskanje, je možno, da 

sluhovodi ostanejo odprti. Slušni 
akustik vam bo na podlagi meri-
tve sluha z veseljem svetoval, če 
ste kandidat za slušne aparate, 
pri katerih sluhovod lahko osta-
ne odprt.

preprosto prostoročno 
telefoniranje s slušnimi 
aparati
Za uporabnike slušnih aparatov 
je bilo telefoniranje pogosto 
težavno. Prostoročno telefonira-
nje z novejšimi slušnimi aparati 
je postalo neverjetno enostavno 
– tudi za starejše. Preko slušnih 
aparatov lahko kar v obeh ušesih 
poslušate sogovornika na tele-
fonu. Ko nekdo pokliče, se poziv 
prenese v slušna aparata, klic pa 
se sprejme s preprostim dotikom 
slušnega aparata. Telefona se ni 
potrebno niti dotakniti. Je lahko 
bolj preprosto? Najnovejši slušni 
aparati iz AUDIO BM slušnih 
centrov omogočajo, da je prosto-
ročno telefoniranje možno brez 
dodatnih vmesnih naprav in s 
katerimikoli mobilnimi telefoni. 
Brezžično lahko poslušate tudi 
glasbo, podkaste, youtube ...

brezžično poslušanje 
televizije 100% brez motenj 
iz okolja 
Akustika v prostoru močno 
vpliva na to, kako slišimo TV. 
Običajno je med poslušalcem in 
TV nekaj metrov razdalje. Morda 
je prostor večji in zvok odmeva 

ali pa poslušanje motijo drugi 
zvoki iz okolja. Sedaj lahko v 
celoti premagate negativni vpliv 
razdalje, odmeva in hrupa ter si 
zagotovite kristalno čist zvok iz 
TV. Gledanje slovenskih filmov, 
kjer ni podnapisov, pogovornih 
oddaj ali filmov, ponovno posta-
ne čisti užitek. Uporabniku slu-
šnih aparatov ni potrebno storiti 
ničesar, saj se brezžični sprejem 
zvoka vzpostavi samodejno, čim 
se vključi TV sprejemnik.

prilagajanje slušnih 
aparatov na daljavo  
in aplikacije
Če ob uporabi slušnih aparatov
ugotovite, da jih je potrebno
drugače prilagoditi, vam jih
slušni akustik lahko prilagodi
kar na daljavo. Obisk slušnega
centra ni potreben. Veliko prila-
goditev lahko naredite tudi
sami, preko brezplačne aplika-
cije.

kam na informativno meritev 
sluha in po slušne aparate?
Ne veste, kako dobro slišite? Va-
bljeni na brezplačni test sluha z 
avdiometrom. Meritev lahko brez-
plačno opravite v kateremkoli od 
14 AUDIO BM slušnih centrov po 
Sloveniji. Prosimo za rezervacijo 
termina. Napotnica ni potrebna. 

Dobavitelja slušnih aparatov si
morate izbrati sami, saj je to vaša
odgovornost. Svetujemo vam,
da primerjate slušne aparate, 
cene, možnosti brezplačnega 
testiranja, strokovnost, razpo-
ložljivost usposobljenih slušnih 
akustikov, dostopnost lokacije od 
vašega doma, garancijske pogo-
je, servis, možnost plačila
na obroke ... Preverite tudi mne-
nja drugih strank.

 V AUDIO BM za slušne aparate
sprejemamo naročilnice iz vseh 
ORL ambulant v Sloveniji.
Franci Urankar, AUDIO BM 

najnovejši slušni aparati  
prinašajo revolucionarne rešitve

V 17. stoletju so naglušni začeli 
uporabljati t. i. vušesne trobente, 
ki so bile nerodne in velike naprave 
za poslušanje. V 20. stoletju so po 
iznajdbi telefona in mikrofona 
razvili elektronske slušne aparate, 
sprva analogne. Najnovejši slušni 
aparati so diskretnejši, učinkovitejši 
in preprostejši za uporabo kot 
kdajkoli prej. Spoznajmo nekatere 
zmogljivosti. Navdušeni boste!
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