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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 20. 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

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

Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
2250 Ptuj

LJUDSKA UNIVERZA PTUJ 
vabi k vpisu!

Srednješolski programi:
- trgovec
- ekonomski tehnik
- predšolska vzgoja
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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

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

slušni center ptuj

Vse to zagotavlja blagovna 
znamka Unitron, ki jo zastopa-
mo v naših slušnih centrih. Na 
temo slušnih aparatov smo se 
pogovarjali z gospodom Rainer-
jem Kerscheckom, direktorjem 
distribucije in prodaje za Evropo, 
ki je Slovenijo že večkrat obiskal.

Se lahko našim bralcem pred-
stavite?
V zasebnem življenju sem velik 
ljubitelj Afrike in afriškega 
kontinenta, saj sem tam odraščal 
in skoraj 20 let živel v Namibiji. 
V prostem času sem rad zunaj 
v naravi, rad kampiram, spim v 
strešnem šotoru svojega vozila, 
obožujem pa tudi vodne športe, 
kot so deskanje, jadranje na 
deski … 

Večkrat ste že obiskali Slove-
nijo. Kakšen vtis ste dobili?
Slovenija je čudovita! Prelepa 
narava in prijazni ljudje. Vsaka 
država ima svoje posebnosti 
glede strukture in trga slušnih 
aparatov, na katere vplivajo 
različni politično-gospodarski 
dejavniki, uvozni predpisi in 
izobraževalni sistem v državi. 
Povečevanje ozaveščenosti glede 
okvare sluha in posredovanje 
znanja o tehnologijah slušnih 
sistemov na različne trge sta od 
nekdaj predstavljala največji 
izziv. Slovenski trg je razmeroma 
majhen, vendar zelo strokoven. 

Kakšno je vaše mnenje o pod-
jetju AUDIO BM?
V splošnem me zelo navdušuje 
strokovnost celotnega podjetja. 

Franci je zelo izkušen in spreten 
slušni akustik ter briljanten 
direktor, ki je ustvaril izjemen 
timski duh. Njegovi zaposleni 
resnično delujejo kot ekipa, vsak 
od njih opravlja specifične doda-
tne dolžnosti, spodbujeni pa so 
tudi k izražanju in udejstvovanju 
svojih idej. Zaposlene vključuje v 
vsakodnevne procese odločanja 
in ohranja zelo enakopravno 
hierarhijo. Motivira jih preko 
spodbujanja, da se nikoli ne 
nehajo učiti, postavljati vpraša-
nja in preizkušati novosti. Sem 
mnenja, da je to glavna skrivnost 
uspeha podjetja AUDIO BM.  

Zakaj izbrati Unitron?
Unitron je že vse od začetka, 
pred dobre pol stoletja, imel 
vizijo, da je potrebno ljudem s 
slabšim sluhom ponuditi nekaj 
več po dostopni ceni z zaveda-
njem, da rešitve, ki so bile na 
razpolago v danem trenutku, 
niso dovolj, da bi ljudje lahko v 
polni meri doživeli zvoke okoli 
sebe. Tako smo v Unitronu vedno 
iskali rešitve, izboljšave ter sode-
lovali s skupnostjo naglušnih, da 
so se le-te obnesle tudi v praksi 
– pri samem poslušanju.

Kaj ponujajo zadnje  
tehnologije?
Unitronov cilj je vedno iti naprej, 
zato tehnologije stalno izboljšu-
jemo. Že izhodiščni modeli Dis-
cover ali Blu zajemajo pametno 
tehnologijo, in sicer samodejno 
prepoznavanje slušnih okolij, 
neposredno povezovanje z dru-
gimi napravami, kot so pametni 

telefon, televizija in podobno, 
upravljanje preko telefona, 
možnost ponovnega polnjenja ... 
Te tehnologije v takem obsegu so 
edinstvene in jih tako dostopno 
zagotavlja le Unitron.

Omenili ste povezovanje. 
Lahko to malce bolj razložite?
Seveda. Naša tehnologija 
omogoča, da vaš slušni aparat 
neposredno povežete z vašim 
pametnim telefonom, brez vme-
snika. Tako lahko sprejmete kli-
ce, poslušate in se pogovarjate,  
brez da bi telefon držali ob glavi 
– popolnoma prostoročno. Po-
slušate lahko glasbo, predvajate 
pretočne vsebine iz kanalov, kot 
so Youtube itd. Pametni telefon 
v povezavi s slušnimi aparati je 
lahko tudi daljinski upravljalec, 
kjer dodatno urejate glasnost po 
važi želji, ocenjujete vaše izku-
šnje, ki so posredovane vašemu 
akustiku, da bosta skupaj z njim 

vašo izkušnjo s slušnimi aparati 
še izboljšala.

Celoten članek si preberite 
na spletni strani audiobm.si ali 
skenirajte spodnjo QR kodo.

V AUDIO BM za slušne aparate 
sprejemamo naročilnice iz vseh 
ORL ambulant v Sloveniji. Testi-
ranje sluha in preizkus slušnih 
aparatov zagotavljamo brezplač-
no. Vabljeni!
Franci Urankar, AUDIO BM 

o sloveniji in o najnovejših slušnih aparatih unitron
intervju z rainerjem kerscheckom

AUDIO BM je uporabnike slušnih 
aparatov v preteklosti že večkrat 
navdušil s tehnologijami, ki 
omogočajo naraven in čist zvok, boljše 
razumevanje govora in samodejno 
prepoznavanje zvočnih okolij. Ne 
smemo pa pozabiti tudi edinstvene 
možnosti preizkušanja slušnih 
aparatov s Flex:Trial tehnologijo. 

rainer kerscheck, unitron 
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kako varno je kuhanje z 
indukcijo? 
Že od otroštva uporabljam 
plin. Z leti sem postal 
pozabljiv in v zadnjem 
času se mi je že nekajkrat 
zgodilo, da sem odšel od 
doma, ne da bi ugasnil plin 
pod loncem. Je res varneje 
kuhati z indukcijo? To so 
mi svetovali v trgovini. 
Menda plošče same uga-
snejo, ko zmanjka vode v 
posodi. Ali to pomeni, da 
na taki plošči ne morem 
peči palačink?
Vsa indukcijska kuhališča 
imajo vgrajen varnostni 
sistem, ki v primeru prazne 
posode samodejno izklopi ali 
vsaj močno zmanjša gretje.
So pa med modeli razlike v 
tem, pri kateri temperaturi 
sistem reagira. Če na vklo-
pljenem kuhalnem mestu 
ni posode, se pri indukciji 
gretje niti ne začne.
Varnostni sistem na in-
dukcijskih kuhališčih torej 
zagotavlja ustrezno varnost, 
tudi če pozabimo izklopiti 
kuhališče. Palačinke lahko 
pečemo na vseh kuhališčih, 
je pa pečenje na nekaterih 
hitrejše.

ovoj hrenovke
V trgovini sem kupil hre-
novke. Ko sem jih skuhal, 
je z njih odstopila plastika, 
ki verjetno ni čisto pravi 
PVC, dvomim pa, da je uži-
tna. Kaj pa, če bi jo zaužil 
otrok? Tak ovoj je verjetno 

tudi nevaren, ker se lahko 
zatakne v grlu.
Slovenci smo navajeni, da so 
hrenovke (iz rdečega mesa 
ali perutninske) in njim 
podobne barjene (pasterizi-
rane) klobase ovite v užiten 
ovoj, lahko so tudi brez 
njega. Ovoj pa je lahko tudi 
umeten in neužiten. Proi-
zvajalec mora na deklaraciji 
med drugimi obveznimi na-
vedbami navesti tudi, da tak 
ovoj ni primeren za zaužitje 
in ga je treba pred kuhanjem 
ali takoj po njem odstraniti. 
Hrenovke ali druge barjene 
klobase v umetnem, neuži-
tnem ovoju ne smemo peči v 
pečici ali v ponvi, ker se ovoj 
lahko začne topiti in izloča-
ti zdravju škodljive snovi. 
Pravilnik o kakovosti mesnih 
izdelkov in mesnih priprav-
kov (Uradni list RS, št. 58/17) 
pravi, da so mesni izdelki, 
tudi barjene klobase, kot sta  
hrenovka ali kranjska klo-
basa, lahko v naravnem (iz 
prebavnega trakta klavnih 
živali) ali umetnem (kola-
genskem, plastičnem, ko-
vinskem) ovoju. Uredba EU 
o informiranju potrošnikov 
o živilih (Uredba 1169/2011) 
pa določa: »Če ovoj za 
klobase ni užiten, mora biti 
to označeno.« Potrošnikom 
svetujemo, da pred nakupom 
prehranskega izdelka, ki ga 
ne poznajo, vedno preberejo 
deklaracijo živila in se tako 
seznanijo ne samo s sestavi-
nami in hranilno vrednostjo, 

ampak tudi z vsemi opozorili 
o morebitnih nevarnostih, 
pa naj bodo to alergeni ali 
neužitne ovojnine hrenovk.

plačilo zobozdravstvenih 
storitev
Imel sem težave z mrtvim 
zobom, zato sem želel, da 
mi vstavijo zobni implan-
tat. Moj zobozdravnik 
trdi, da v mojem primeru 
obvezno zdravstveno zava-
rovanje ne krije vstavitve 
zobnega implantata. Po-
nudba kirurga, ki bi opravil 
poseg, se mi je zdela zelo 
draga, plačati bi moral tudi 
za zobni aparat pri orto-
dontu, da se naredi prostor 
za implantat. Ali takšnega 
posega obvezno zdravstve-
no zavarovanje res ne 
krije? Kaj narediti, če se mi 
zdita ponudbi kirurga in 
ortodonta predragi?
Zobozdravstvene storitve, ki 
jih krije obvezno (in dopol-
nilno) zdravstveno zavaro-
vanje, so določene v Pravilih 
obveznega zdravstvenega 
zavarovanja. Zavarovanec 
je do zobnih implantatov 
upravičen le ob izpolnjenih 
pogojih iz 30. člena pravil. 
Če zavarovanec teh pogo-
jev ne izpolnjuje in kljub 
temu želi vstavitev zobnega 
implantata, je tak poseg v 
celoti plačljiv. Zakonodaja ne 
omejuje cen samoplačniških 
zdravstvenih storitev. Te se 

določajo na prostem trgu, 
zunaj sistema obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, 
zato je priporočljivo prido-
biti več ponudb različnih 
izvajalcev in jih primerjati 
med seboj. Če se zavarova-
nec ne strinja z mnenjem 
oziroma odločitvijo svojega 
zobozdravnika in meni, da 
bi moralo vstavitev zobnega 
vsadka kriti obvezno zdra-
vstveno zavarovanje, lahko 
vloži pritožbo po Zakonu 
o pacientovih pravicah. Ta 
določa poseben pritožbeni 
postopek (t. i. postopek z 
zahtevo za obravnavo kršitve 
pacientovih pravic), ki ga 
lahko uporabi pacient, kadar 
meni, da mu je bila kršena 
katera od pacientovih pravic. 
Če spora ni mogoče rešiti v 
postopku z izvajalcem, lahko 
na drugi stopnji kršitev 
obravnava Komisija RS za 
varstvo pacientovih pravic. 
Več informacij o samem 
postopku je dostopnih na 
spletni strani ministrstva za 
zdravje: www.gov.si/zbirke/
storitve/ pritozbeni-posto-
pek-za-paciente/.
Zveza potrošnikov Slovenije 

Ne glede na to, ali kupujemo 
živila, tehniko ali imamo težave z 
obrtnikom, izvajalci zdravstvenih 
storitev … pogosto potrebujemo 
neodvisen nasvet, pomoč. Pri 
ZPS potrošnikom, svojim članom 
pomaga skupina strokovnjakov. 
Zbrali smo nekaj zanimivih vprašanj 
potrošnikov in odgovorov nanje.

zps svetuje
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Nadomesti zob in izpolnjuje 
vse naloge naravnega zoba 
(daje podporo, sidranje, stabi-
lizacijo, izboljša govor, videz 
ter počutje in samozavest). 
Preprečuje topljenje kosti ozi-
roma omogoči tvorbo nove. 
V roku 3–6 mesecev se poveže 
s kostjo (osteointegracija).

Narejen je iz TITANA, ta je 
biokompatibilen, redkokdaj 
povzroči zavrnitve in alergične 
reakcije.
Protetična oskrba na implan-
tatih obsega:
- nadomestilo izgube posame-
znega zoba, 
- nadomestilo izgube vseh zob 
(mostiček na implantatih ali 
snemna proteza na implanta-
tih),

- nadomestilo izgube nekaj 
zob. 

Načrtovanje implantatno-
protetične oskrbe je za kirurga 
in protetika večkrat zahtevnej-
še in časovno zamudnejše od 
same izvedbe.
Pripravljalni postopki: 
- splošni vprašalnik o zdravju 
pacienta,
- preveri se, ali ima pacient 
druge bolezni, kakšna je nje-
gova psihološka stabilnost, ali 
je prisoten alkohol, droge itd.,
- preveri se podpora lic, linija 
smeha, debelina sluznice, 
stanje obstoječih zob, kvalite-
ta kosti (RTG), medčeljustna 
razdalja in odnos ter ustna 
higiena. 

Pri protetični oskrbi z 
implantati moramo upošteva-

ti, da je pri brezzobi čeljusti 
potrebno vstaviti:
V zgornji čeljusti: 
- za snemno protezo na im-
plantatih minimalno 4 zobne 
vsadke (implantate),
- za fiksni pripomoček (mosti-
ček na implantatih) je potreb-
nih vsaj 6 implantatov. 

V spodnji čeljusti:
- za snemno protezo na im-
plantatih so potrebni minimal-
no 2–4 implantati, 
- za fiksni pripomoček (most) 
pa minimalno 4 implantati.
Zobek I.M.A.M. 

Zobni vsadek – implantat je v 
čeljustno kost vstavljen tujek. 

protetična oskrba  
na implantatih

 

• 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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 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

∙ pestra ponudba pizz
∙ prostor za zaključene družbe

 02 771 17 31
 info@pivnica-zlatorog.si
 www.pivnica-zlatorog.si

Okrepčevalnica Pivnica Zlatorog
Katja Ducman Purg s.p.
Slomškova ulica 20 
2250 Ptuj 

Zakladnica spominov 
in kraj, kjer se srečujejo generacije

∙ pestra ponudba pizz
∙ prostor za zaključene družbe

 02 741 12 26
 agencija.klopotec@siol.net
 www.agencija-klopotec.si

Agencija Klopotec d.o.o. 
Ptujska cesta 8b 
2270 Ormož

Zavarujemo vse, kar vam je pri SRCU

AGENCIJA KLOPOTEC 

PE Gorišnica | Gorišnica 54 | 2272 Gorišnica  02 740 86 15

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.

KAKOVOST 
NA 

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

Poma group d.o.o.
Foersterjeva ulica 10
8000 Novo mesto
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Če potujete po stari cesti iz 
Ptuja v smeri Podlehnika, 
boste v naselju Tržec na 
levi strani zagledali gasilski 
dom. V naslednjem križišču 
zavijete levo, kjer vas bodo 
usmerjevalne table z napi-
som Djočanova domačija 
popeljale naprej do etno-
grafskega muzeja. V njem se 
nahaja ohranjena etnološka 
zbirka.   

Ko prispete do muzeja, 
pred vhodom Djočanove 
domačije parkirajte avtomo-
bil. Nadenete si nahrbtnik, 
vzamete pohodne palice in se 
podate na pot po cesti skozi 
vas proti regionalni cesti, 
kjer se podate do mostu pre-
ko reke Dravinje. Pot nada-
ljujete ves čas ob reki Dra-
vinji med travniki, pašniki, 
njivami in gozdovi.

Prispete do mostu, ki 
prečka reko Dravinjo na Vid-
mu. Na desni strani vas bo 

pozdravila ena najstarejših 
cerkva v Sloveniji, cerkev sv. 
Janeza, zgrajena iz ostankov 
gradu Traun.

Prispeli boste v sam center 
Vidma pri Ptuju. Na levi stra-
ni vas bo pozdravila cerkve 
sv. Vida. Videm pri Ptuju je 
dobil svoje ime ravno po tej 
cerkvici. Nato pot nadaljujete 
skozi center, do krožišča ob 
pokopališču. Krožišče ima 
zelo zanimivo skulpturo 
Sožitje, ki nas nagovarja o 
sožitju med ljudmi, sožitju 
med pokrajino in človekom, 
sožitju v naravi in sožitju v 
nas samih. Govori o smislu 
našega obstoja, o naši majh-
nosti in minljivosti.

Pot nadaljujete po pločniku 
proti Lancovi vasi mimo ka-
pelice sv. Urbana do gramoz-
nice. Pred gramoznico zavije-
te levo na stransko cestico, ki 
vodi skozi vas Tržec. 

Prispete do 3. mostu preko 
reke Polskave. Na obrežju 
reke Polskave boste naleteli 
na leseno skulpturo Roglača, 
simbol Pokačev iz Tržca, ki 
simbolizira notranjo duševno 
usklajenost, zunanji nemir in 
moč ter ponazarja 3 vodotoke 
pod Halozami:  Rogatnico, 
Polskavo in Dravinjo. Pot vas 
vodi po vasi. Ob opazovanju 
prelepe narave, predvsem 
vsega živega ob rekah, pri-
spete na Djočanovo domači-
jo. Na dvorišču pred muze-
jem si lahko odpočijete in 
pomalicate hrano iz nahrb-
tnika. Če vam čas dopušča pa 
vam člani društva na doma-
čiji prikažejo različna dela, 
ki so se opravljala na kmetiji, 
kot je pletenje ribiških mrež 

in košar, klepanje kose in 
motike. Prostor je možno 
uporabiti za piknik, srečanje 
ali učno delavnico. Skozi leto 
pripravijo več prireditev in 
možnost vožnje s splavom 
po reki Dravinji. Etnografski 
muzej Djočanova domačija 
ima prelep vrt, sadovnjak, 
brajde, koruznjak, klet, lese-
no prešo, pohištvo in orodje 
iz časa naših dedkov in ba-
bic. Po predhodnem naročilu 
lahko imate vodeni ogled. 

Podajte se na pot, saj jesen 
kar vabi v naravo!
Zdenka Golub 
 

V občini Videm se lahko podate na 
Etnografsko turistično pot. Pot je 
krožna in se prične ter se zaključi 
pri Etnografskem muzeju Djočanova 
domačija. Za pot boste potrebovali 3 
do 4 ure zmerne hoje. 

etnografsko turistična pot 
– djočanova domačija 



informator365

8

Indašnja iža je tradicionalna 
prekmurska hiša, obnovlje-
na z naravnimi materiali, 
in predstavlja pomemben 
spomenik stare ljudske arhi-
tekture. Sama notranjost hiše 
je opremljena z restavriranim 
rustikalnim pohištvom, am-
bient nas odpelje v pretekle 
čase, kjer se preprosto spoji-
mo s preprostostjo in mirom 
same narave. 

V velbani iži, ki je nekoč 
služila tudi kot hlev za živino 
se preteklost sreča z moderno 
sedanjostjo. Hiška leži na 
sredini kompleksa in ob njej 
je plavalni bazen. Ime je do-
bila po tradicionalnih velbih, 
ki so bili značilni za hlevsko 
poslopje delavsko-kmetijske 

družine na Goričkem v pre-
teklosti. V njej si boste lahko 
v tradicionalni krušni peči iz  
domače moke, ki jo nudimo, 
spekli sami svoj kruh. 

Konopljina iža je hi-
ška, ki kliče po pozornosti 
zaradi arhitekturne zasnove, 
načina izgradnje iz konoplje 
in naravnih materialov ter 
edinstvene notranje razpore-
ditve. Je edina novogradnja 
v turističnem kompleksu 
Goričke iže in ena izmed red-
kih hiš, pri katerih je glavno 
vlogo pri gradbenih materia-
lih igral konopljin pezdir. Na 
minimalni kvadraturi nudi 
velik izkoristek prostora  ter 
edinstveno udobno počutje. 
Evitel 

goričke iže ... kjer se preteklost
spogleduje s prihodnostjo

Sredi Krajinskega parka Goričko, 
v Križevcih, stojijo 3 prelepe 
goričke hiše: Indašnja, Velbana 
in Konopljina iža. Navdih zanje 
je bil način gradnje „kot nekoč“ 
in njihova obnova z naravnimi 
materiali. 

 031 784 555
 051 322 242
 info@goricke-ize.si
 www.goricke-ize.si

Evitel d.o.o.
PE Goričke iže
Križevci 216
9206 Križevci

V neokrnjeni naravi Goričkega blizu Murske Sobote vam 
nudimo prvovrstne apartmaje za oddih in sprostitev.

Vljudno vabljeni! 

možnost najema 
skednja za teambuildinge, 
seminarje in praznovanja. 

plačilo možno tudi 
s turističnimi boni.

slike: velbana iža, konopljina iža 

slike: indašnja iža, savna v 
hrastovem sodu z jakuzzijem, 

skedenj
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Veliko je oseb, ki se danes 
soočajo z otrdelostjo in bo-
lečinami v vratu in ramenih. 
Včasih celo tudi v glavi. A 
vse to so le posledice:   
- slabe drže pred računalni-
kom, kjer oseba veliko gleda 
navzdol (tukaj velja omeniti 
tudi nenehno pogledovanje 
v telefon, ki se ravno tako 
izvaja navzdol),  
- ponavljajočega se obrata 
glave iz ene strani na drugo 
stran, kot so npr. plavanje 
kravla ali dela na tekočem 
traku, 
- držanja vratu v neugodni 
poziciji zaradi držanja telefo-
na med vratom in ramenom, 
- spanja v neudobni poziciji 
(še posebej v avtomobilu), 
- padca ali nenadnega udar-
ca, ki ima za posledico, da 
pritisne glavo v stran (špor-
tna poškodba, avtomobilska 
nesreča ipd.).

A tudi te težave, kot seveda 
mnogo drugih, si lahko olaj-
šamo s: 
tibetansko refleksoterapi-
jo vratu in glave Sorensen-
sistem™, ki  pomaga pri: 
- premagovanju glavobolov 
- premagovanju omotic 
- bolečinah v ramenih 
- mravljinčenju prstov  
 in karpalnem kanalu 
- izboljšanju simptomati-
ke, Parkinsonove bolezni, 
Alzheimerjeve bolezni, 
demence 
- boljši drži telesa 
- sproščanju mišic in tetiv ce-
lega telesa, kar izboljša držo 
telesa 
- oživčenosti naših notranjih 
organov in njihovi vitalnosti 
 

Primerna je za vse, katerih 
težave so posledica slabe 
drže. Od drže telesa in zdrav-
ja hrbtenice je odvisno, kako 
so oživčeni naši notranji 
organi. V kar 85 % primerov 
je slaba drža posledica nesi-
metrične zakrčenosti mišic, 
ki nastane zaradi človekovih 
čustvenih reakcij. Ob dol-
gotrajnem stresu se najprej 
zakrčijo mišice vratu in pov-
zročijo glavobole, lahko tudi 
vrtoglavice.

Masaža poteka na refle-
ksnih conah vratu in glave. 
S tem se sproščajo mišice in 
tetive celega telesa, posledič-
no pa se izboljša drža telesa. 
Pri obrabi vretenc lahko vpli-
vamo na izboljšanje simp-
tomatike, saj je pretok krvi, 
limfe, energije ter živčnih 
impulzov boljši. Ob masaži 
se sprostijo medvretenčni 
prostori na celotni hrbtenici, 
tkiva se lahko tako ponovno 
nahranijo. 

Kaj po sami terapiji lah-
ko pričakujete, pa si lahko 
pogledate na: 
www.dotiklahkotnosti.si/iz-
delek/tibetanska-refleksna-
-masaza/, kjer je med drugim 
na voljo še veliko več infor-
macij o učinkih te masaže. 
Simona Emeršič,  
Dotik lahkotnosti 

naj zatrdel vrat in boleča ramena  
postanejo le še spomin na preteklost

Tibetanska refleksoterapija vratu 
in glave Sorensensistem™ je 
zasnovana po stari tibetanski metodi 
in posodobljena z znanji kitajskega, 
indijskega, perzijskega in grškega 
sistema zdravljenja. 

 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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Zgodovina harmonike sega 
v 19. stoletje, prvi naj bi jo 
izdelal Ch. Fr. L. Buschmann. 
To je bil preprost instrument 
z enim nosilnim pasom, glas-
benik pa je iz njega izvabljal 
preproste melodije v sedečem 
položaju. Kot eden prvih je v 
Sloveniji izdeloval diatonič-
ne harmonike Franc Kucler. 
Ohranjena je njegova harmo-
nika iz leta 1937, sestavljena 
je iz preprosto obdelanega 
lesa ter meha iz časopisnega 
papirja. 

Kot so glasbeniki izobliko-
vali način igranja, tako se je 
izpopolnjevala tudi harmoni-
ka. Od prvotnega instrumen-
ta je ostala le še skrbna izbira 
resonančnega lesa. 

Proizvajalci harmonik pre-
cej pozornosti posvetijo lesu, 
ki ga na podlagi izkušenj in 
znanja izbira mojster sam z 
najvišjo stopnjo  skrbnosti. 
Harmonika je sestavljena iz 
več kot 1000 kosov. Glavni 
zunanji deli so ohišje iz dveh 
delov, greben in tipke na 
diskantni strani ter bas stran. 
Oba dela sta povezana z me-
hom, ki je pri kakovostnejših 
proizvajalcih delno vodood-
poren. V notranjosti harmo-
nike so lesene glasovnice, 
oblikovane po posebnem 
postopku iz zelo specifične-
ga lesa. Na njih so pritrjene 
kovinske glasilke. Odlično 
zveneče glasilke prihajajo le 
iz Italije. Posebno pozornost 

namenjajo izdelovalci dis-
kantni in basni mehaniki, ki 
mora dobro tesniti, biti hitro 
odzivna in mehka ter nesli-
šna pri igranju. 

Kakovosten proizvajalec 
proizvede večino delov har-
monike v lastni proizvodnji. 
S tem zagotavlja stalen razvoj 
ter takojšnjo odpravo more-
bitnih napak in hiter servis. 
Stranki lahko tako ponudi 
različne vrste lesa, barve har-
monike, poslikave na mehu 
in morebitne detajle, kot so 
kristalčki in ročne poslikave 
harmonike. Posebej pomem-
ben pa je tehnološki razvoj, 
saj mora harmonika zadostiti 
zahtevam vedno bolj izurje-
nih glasbenikov. Kvaliteta, 
način in hitrost igranja so v 
zadnjih letih močno napre-
dovali. 

V podjetju za proizvodnjo 
harmonik Alpen izdelajo 
v lastni proizvodnji in z 
lastnim razvojem več ko 90 % 
vseh delov harmonike sami, 
vključno z uglaševanjem. 
Stranka ima možnost izbire 
tudi najmanjšega detajla ter 
tako sooblikuje instrument, 
ki jo bo osrečeval še leta.

Pri razvoju Alpen harmo-
nik sodelujejo tudi  zunanji 
svetovalci, tako s področja 
oblikovanja kot  razvoja teh-
nologije, torej znanstveniki 
oz. strokovnjaki s fakultete 
za strojništvo in biotehniške 
fakultete ter  najbolj prizna-

ni glasbeniki. Pri nakupu 
harmonike vam svetujejo, da 
pred ceno izberete tradicijo, 
saj se napake na instrumen-
tu, kot so nekakovostna 
mehanika, slabo tesnenje in 
pogoste napake pri uglaše-

vanju, ki imajo za posledico 
lome glasilk, pojavijo šele čez 
leto ali več.  
Dejan Pečnik,  
evropski prvak v kategoriji 
B in svetovni mladinski 
podprvak 

diatonična harmonika,  
instrument z dušo

Dandanes pristno slovensko glasbo 
povezujemo predvsem z diatonično 
harmoniko, za kar so poleg ljudskih 
godcev  zaslužni tudi popularni 
narodno zabavni ansambli, ki 
s svojim virtuoznim izvajanjem 
izražajo dušo harmonike, ki zna 
zapeti žalostno ter tolaži, lahko 
pa zaslišiš ritem plesa in vrisk 
podoknice. 

∙ 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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 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 

 040 216 543
 ajpahor@gmail.com  

Bring rešitve d.o.o.
Osterčeva ulica 1
2250 Ptuj

• izdelava projektne dokumentacije  
izp, dgd, pzi, pid, pov, oppn za vse vrste objektov

• svetovalne storitve s področja urbanizma  
in arhitekture

• izdelava vizualizacij
• gradbeni nadzor
• notranja oprema

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

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

NAJBOLJŠE PO UGODNI CENI - 
ČISTILNE NAPRAVE IN 
SISTEMI ZA DEŽEVNICO
Vse, kar potrebujete, ničesar kar ne.

Deževnica
Z uporabo deževnice lahko 
prihranite do 50 % pitne vode. 
In denarja. Priporočamo vam 
uporabo brezplačne deževnice za 
pranje avtomobila, splakovanje WC-
ja, pranje perila in zalivanje vrta. 

Čistilna naprava 
One2clean
Inovativna čistilna naprava nemške 
kakovosti, ki poskrbi za družinski 
proračun in okolje.
Visok učinek čiščenja, v rezervoarju 
ni električnih komponent. Praznjenje 
le enkrat na tri leta, nizka poraba 
energije in minimalno vzdrževanje. 
Rezervoar je povozen.

 070 335 860
 info@gramikom.si
 www.čistilna-naprava.si

Gramikom
Ranca 2b
2211 Pesnica pri Mariboru

• IZVEDBA ELEKTROINŠTALACIJ  
V NOVOGRADNJAH IN PRI SANACIJI 
STAREJŠIH OBJEKTOV

• IZVEDBA PAMETNIH 
HIŠNIH INŠTALACIJ

• IZVEDBA SONČNIH ELEKTRARN  
(SAMOOSKRBA)

• SERVIS IN VZDRŽEVANJE  
SONČNIH ELEKTRARN

 041 698 862
 info@paros.si

Paros mont d.o.o.
Osojnikova cesta 21
2250 Ptuj
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Objekti z velikimi steklenimi 
površinami so ena od značil-
nosti moderne arhitekture. 
Steklene površine omogočajo 
večje koriščenje dnevne svetlo-
be in se naravno in harmonič-
no zlivajo z okolico. Steklene 
fasade na objektih so privlačne 
za oko, a imajo nekaj pomanj-
kljivosti, saj se zaradi sončne 
energije in sončnega sevanja 
pojavljajo težave v notranjosti 
objekta. 

Normalno zastekljene povr-
šine brez zaščite prepuščajo  
88 % sončne energije, od tega 
80 % prodira direktno v notra-
njost objekta. Zidovi in sobno 
pohištvo vpijajo sončno seva-
nje in pretvarjajo to energijo v 
toploto, ki se zadržuje v notra-
njosti. Ta pojav je dobrodošel v 
hladnejših delih leta, ko nam 
zmanjšuje potrebo po energiji 
za ogrevanje, ni pa dobrodošel 
v toplem delu, saj porabimo 
precej več energije za hlajenje 
objekta. 

Zaščita pred soncem deluje 
kot mehanska ovira, od katere 
se sočni žarki odbijejo, vanjo 
absorbirajo ali prepustijo sko-
znjo. V poletnih mesecih, ko 
segrevanje prostora ni zažele-
no, je ključno, da v prostor ne 
vstopajo direktni sončni žarki, 
ampak le indirektna svetloba, 
ki se odbija od lamel oziroma 
jo senčilo prepušča. Da bi do-
segli prijetno temperaturo brez 
naprav za hlajenje, potrebuje-
mo zunanja senčila, ki nudijo 
kakovostno zaščito in so eno-
stavna za vzdrževanje. 

Zaščita pred soncem je lahko 
zunanja ali notranja. Bistve-
no bolj učinkovita je zunanja 
zaščita pred soncem, saj one-
mogoča vstop sončnih žarkov 
v prostor. Namen senčila je 

zagotoviti visoko stopnjo ter-
mičnega ugodja, to pa pomeni 
čim manj segrevanja prostorov 
v poletnih mesecih in s tem 
prihranek pri hlajenju prostora 
in seveda ravno nasprotno v 
zimskih mesecih.

zunanja senčila
Z zunanjimi senčili preprečimo 
segrevanje stekel, kar je zlasti 
pomembno na južni in zaho-
dni fasadi. Prostori se tako 
manj segrevajo, zato prihrani-
mo pri energiji, saj ne potrebu-
jemo klimatske naprave ali pa 
jo vključujemo redkeje. 

Ponudba različnih sistemov 
zunanjega senčenja oken je 
pestra, zato se hitro znajdemo 
pred vprašanjem, kaj pravza-
prav izbrati. Ena izmed možno-
sti so vsem dobro znane rolete. 
Te omogočajo dobro toplotno 
in zvočno izolativnost, so 
dobra zaščita pred vremenski-
mi vplivi, na primer ob toči ali 
hudih nalivih, hkrati pa pred-
stavljajo varnostno oviro pred 
nezaželenimi vlomi. S spušče-
nimi roletami pozimi prihrani-
mo pri stroških za ogrevanje, 
poleti pa porabimo precej manj 
energije za hlajenje. Rolete se 
razlikujejo po obliki, načinu 
vgradnje, načinu upravljanja 
in vrsti lamel. Najpogosteje so 
roletne lamele izdelane iz lesa, 
aluminija, jekla ali umetne 
mase.

Spuščanje in dvigovanje 
rolet najpogosteje izvajamo 
s trakom ali palico ob strani 
okenskega okvirja. Ker so v so-
dobni gradnji prisotne vedno 
večja okna oz. zasteklitve, se 
vedno bolj uveljavljata motorni 
pogon in daljinsko upravljanje. 
Če imamo vgrajen daljinski 
upravljalnik, je smotrno, da 

ga kombiniramo s svetlobnim 
tipalom, tako da se rolete 
dvigajo in spuščajo glede na 
količino sončne svetlobe. S 
tem preprečimo dostop sončne 
toplote v prostore tudi v času, 
ko nas ni doma.

Večje steklene površine 
(panoramske stene) lahko sen-
čimo z zunanjimi žaluzijami, 
pri katerih z nagibom lamel 
uravnavamo količino svetlobe, 
ki jo bomo spustili v prostor. 
Takšne žaluzije so narejene 
večinoma iz aluminija in dobro 
prenašajo različne vremenske 
vplive. Žaluzije lahko dvigamo 
in spuščamo z vrvico, nagib 
usmerjamo s palico, lahko 
pa tudi z elektromotorjem in 
daljinskim upravljalnikom, 
ročnim stikalom ali centralnim 
vodenjem.

Za senčenje oken je primer-
na rešitev tudi tenda, s katero 
sicer pogosteje senčimo večje 
površine, kot so balkoni in 
terase. Osnova je aluminijasto 
ogrodje, na katero je napeto 
impregnirano, PVC- ali screen 
platno. Upravljamo jih lahko 
ročno s pogonsko palico ali 
elektromotorjem.

Ne glede na to, za katero 
obliko senčenja se odločimo, 
moramo vedeti, da je zelo 
pomembna izbira kakovostne-
ga materiala in pogonskega 
mehanizma. Senčila so vedno 
bolj tehnološko izpopolnjena, 
avtomatizirana in pametna.

notranja senčila
Ponudba notranjih senčil je 
pestra, od notranjih žalu-
zij, rolojev, panelnih zaves 
do lamelnih in plise senčil. 
Izbor je odvisen od različnih 
dejavnikov, od tega, kaj bi radi 
dosegli, ali gre zgolj za deko-

racijo ali potrebujemo senčilo 
za senčenje čez dan. Navadno 
se v dnevni sobi odločimo za 
drugačna senčila kot v spalni-
ci. V dnevni sobi potrebujemo 
bolj prosojna in polprosojna, v 
spalnici pa iz tkanin, ki nam 
bodo prostor čimbolj zatemni-
le. Pri steklenih površinah z 
večjimi širinami se pogosteje 
uporabljajo prosto viseči roloji 
in panelne zavese. 

Pri izbiri senčila je pomem-
ben tudi način pritrditve, ki 
je lahko stropni ali stenski ter 
način upravljanja. Način upra-
vljanja je lahko na potezno 
vrvico, krožno verižico, ročko 
ali pa z elektromotorjem. Na 
izbiro vrste senčila pa vplivata 
tudi oblika oken in njihova 
lega.

Notranja senčila so največ-
krat izdelana iz poliestrov, ki 
so obdelani tako (antistatični), 
da se na njih prah čim manj 
nabira, poleg tega so lahko 
pralna ali pa jih le brišemo z 
mokro krpo. Na voljo so tudi 
izdelki iz naravnih tkanin, 
na primer iz jute in volne, ki 
so prav tako primerno obde-
lani.

Notranja senčila premikamo 
ročno ali na motorni pogon, 
ki pride v poštev pri večjih 
dimenzijah ali kjer je senčilo 
nameščeno tako visoko, da je 
ročno upravljanje onemogo-
čeno. Plise senčila običajno 
upravljamo z ročko in vrvico, 
kjer je dostop omejen, pa lahko 
vgradimo motorni pogon. 
Podobno je pri rolojih, pri 
katerih prevladuje upravljanje 
s krožno verižico. Lamelne in 
panelne zavese navadno pre-
mikamo le na poteg z vrvico.
Lucjan Batista, ENSVET  

senčila

V bivalnih prostorih nam v 
poletnem času povzročajo težave 
visoke zunanje temperature, 
seveda v kolikor nimamo ustrezno 
urejenega senčenja, prezračevanja 
oz. hlajenja.
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 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

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

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

avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca

Renault priporoča www.renault.si

*Vsa vozila v programu Renault Selection imajo vključeno podaljšano jamstvo od 12 do 24 mesecev in neomejeno število kilometrov. Vsa vozila kupljena preko Renault Financiranja 
vključujejo 1x redni servis in brezplačno članstvo v programu Renault Pomoč na cesti. Ponudba velja za vse znamke vozil v skladu s splošnimi pogoji Renault Selection.  
Več na www.renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Renault Selection

tvoje novo 
rabljeno vozilo 
z jamstvom 
do 24 mesecev*,
paketom 
vzdrževanja* in
paketom 
financiranja
obnovljeno in pripravljeno, 
da ga odpelješ 
renew. Rabljena vozila Renault
prenovljeno zate 
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 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
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Evitel d.o.o.
PE Supernova Qlandia Ptuj
Ormoška cesta 15, Ptuj
www.evitel.si

T: 031 348 670
E: ptuj.evitel@siol.net
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