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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 1. številka brezplačne regijske revije 
Informator365, kjer boste našli informacije, 
koristne nasvete, strokovne članke in 
predstavitve podjetij iz vaše regije. 
Informator365 izhaja v nakladi 24.000; dobijo 
ga gospodinjstva v naslednjih občinah: Murska 
Sobota, Lendava, Beltinci, Cankova, Črenšovci, 
Dobrovnik, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, 
Kuzma, Moravske Toplice, Odranci, Puconci, 
Rogašovci, Šalovci, Tišina, Turnišče  
in Velika Polana.
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 ter ostanite zdravi, pazite 
nase in na druge!
Ekipa Informator365, Marko Križnič

 RAdIAtORSKA IN tALNA OgREVANJA
 tOPLOtNE čRPALKE
 VOdOVOdNE INštALACIJE
 AdAPtACIJE KOPALNIC, KuRILNIC
 PREZRAčEVANJE

StROJNE 
INštALACIJE

 051 365 003
 stefan.tkalec65@gmail.com

TK-AD-IS, 
Štefan Tkalec s.p.
Velika Polana 4a
9225 Velika Polana

 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

 031 610 704
 info@in-dom.si
 www.in-dom.si

Indom d.o.o.
Skakovci 15
9261 Cankova

dovršene inovacije  
za vaše zunanje  
prostorske potrebe

•	dvoriščne	ograje	 
in vrata

•	nadstreški	 
za avtomobile 
in teraso

•	montažne	garaže	 
in lope



informator365

3

S prisilnim prezračevanjem 
sicer zagotovimo zahtevam po 
izmenjavi zraka v zadostnih in 
konstantnih količinah, vendar 
je ta način energetsko potraten. 
Za primerjavo samo podatek: za 
potrebe prezračevanje porabimo 
1,5 do dvakrat toliko energije, kot 
je dovoljena poraba energije za 
ogrevanje v pasivni hiši! Zato je 
gotovo prava rešitev prezračeva-
nje z vračanjem toplote odpa-
dnega zraka oz. – kar udomačen 
izraz – rekuperacija. Naprave  
za prezračevanje objektov so 
grajene tako, da je možno z njimi 
izkoristiti toploto odpadnega 
zraka oziroma da je omogočeno 
vračanje toplote izstopnega zra-
ka nazaj v prezračevalni sistem. 
Naprava (rekuperator) sestoji iz 
ventilatorja, ki potiska zunanji 
zrak v stavbo, drugi pa ga iz 
stavbe odvaja. Med dovodnim in 
odvodnim zrakom je protitočni 
prenosnik toplote – tu toplota iz 
notranjega ogretega odpadne-
ga zraka prestopa na hladnen 
zunanji zrak, katerega dovajamo 
v prostor. Prenosniki toplote so 
različnih izvedb, od kovinskih 
lamel (starejše izvedbe) do pla-
stičnih mas, ki so dobro toplotno 
prevodne (novejše izvedbe). Tudi 
večina entalpijskih prenosnikov 
toplote (prenosniki, ki omogo-
čajo poleg toplote tudi vračanje 
vlage v prostor – običajno do 
60 %) je narejenih iz posebne 
plastike.

V povprečju lahko z rekuperacijo 
ponovno uporabimo do 90 % 
toplote, odvisno od potrebe po 
predgrevanju svežega zraka. 
To pomeni, da je temperaturna 
razlika med zrakom v prostoru 
in dovedenim zunanjim zrakom 
lahko le 3–4 °C. Sodobne napra-
ve poleg vračanja toplote omogo-
čajo tudi dogrevanje in hlajenje 
vstopajočega zraka, s čimer 
zagotovimo primerno tempe-
raturo vpihovanega zraka tako 
v času kurilne sezone kot tudi 
izven nje. Pri pasivnih hišah je 
to lahko edini način ogrevanja 
prostorov.

rekuperatorji lokalne  
ali centralne izvedbe
Pri obstoječih zgradbah pred-
stavlja montaža sistema razvoda 
lahko nekoliko večji gradbeni 
poseg (razvod vgrajen v steno/
strop/tla) oz. neestetski videz, 
ko razvod, vgrajen v prosto-
ru, »zapiramo – skrijemo« v 
mavčno-kartonske obloge.  Zato 
se v takšnih primerih večkrat 
poslužujemo lokalnih rekupera-
torjev, katere vgradimo v steno 
posameznega prostora. Izkorist-
ki so praviloma nekoliko slabši, 
gradbeni posegi pa običajno ne-
koliko manjši, ne pa tudi cenejši. 
Rekuperatorje lahko vgradimo 
v odprtino v zunanji steni ali 
nad okno oz. v razširitveni profil 
okna. Zavedati pa se moramo 
nekaterih dejstev:

- naprava je montirana v prosto-
ru, zato je hrup lahko zelo moteč 
– posebno v nočnem času,
- toplotni izkoristek in kvaliteta 
prezračevanja sta slabša,
- kvaliteta prezračevanja je bi-
stveno slabša, ko imamo dovod 
in odvod zraka v isti točki,
- to delno popravimo z rekupera-
torji, na katere lahko priključimo 
cev za dovod ali odvod zraka, 
ali prezračujemo prostore z 
vgraditvijo parnega števila enot, 
ki z izmenjajočo smerjo zračnega 
toka dovajajo/odvajajo zrak iz 
posameznih prostorov. Toplota 
odpadnega zraka se shranjuje v 
keramičnem jedru in ta toplotna 
energija prestopi na dovajani 
zrak.

Bolj primeren in uporaben je 
centralni prezračevalni sistem 
(predvsem pri novogradnjah), 
vendar le ko je pravilno zasno-
van, strokovno izveden in redno 
vzdrževan (redna menjava 
filtrov). 

Pri odločanju in izbiri moramo 
biti pozorni predvsem na:
- pravilno projektiranje in 
strokovno izvedbo naložbe – 
reference
- toplotni izkoristek rekupera-
torjev
- porabo električne energije na 
volumsko enoto zraka
- hrupnost naprave – naprava 
naj pri običajnem obratovanju 
dela s 50 % zmogljivostjo zaradi 
manjšega hrupa (posebno ko je 
vgrajena v bivalnem prostoru)
- ali ima entalpijski izmenjeval-
nik (vračanje vlage v prostor, 
posebno važno v zimskem času, 
ko imamo zaradi ogrevanja suh 
zrak)
- dobro in do uporabnika prija-
zno regulacijo sistema.

Kaj je še pomembno vedeti pri 
prisilnem prezračevanju z reku-
peracijo? Morebitna kurišča, ki 
jih imamo v prostoru, ne smejo 
za gorenje uporabljati zraka iz 

prostora, ampak morajo imeti 
lasten dovod zgorevalnega zraka 
od zunaj.

 Z rekuperatorjem poleg 
konstantne in energetsko varčne 
izmenjave zraka še dobimo:
- zdravo bivalno klimo  
v prostorih
- izločanje cvetnega prahu v 
letnem času in PM 10 delcev v 
zimskem času
- preprečevanje prekomerne 
vlažnosti (in posledično plesni) 
v prostoru zaradi neustreznega 
prezračevanja
- preprečitev povečanja koncen-
tracije CO2 zaradi neustreznega 
prezračevanja
- ni dela z odpiranjem oken
- ni vdora mrčesa, smrada, hru-
pa zaradi zaprtih oken
- zmanjšane stroške ogrevanja 
zaradi vračanja toplote odvede-
nega zraka
- in seveda kvaliteto – komfort 
bivanja v našem prostoru, v ka-
terem je vedno svež, čist zrak.
To pa ima tudi svojo ceno, katere 
ne moremo neposredno ovre-
dnotiti.

Glede na nastalo situacijo oseb-
no energetsko svetovanje odpa-
de, lahko pa se poslužite drugih 
oblik svetovanja, ki so primerne 
nastalim razmeram:
- svetovanje po e-pošti:  
lucjan.batista@ensvet.si
- svetovanje po telefonu:  
051 690 438 – Lucjan Batista
Opišite svojo situacijo, vprašajte, 
kar vas zanima,  in poskušali 
vam bomo čimbolj celovito 
odgovoriti. 
Morda pa je ravno sedaj pravi 
trenutek, ko je na razpolago več 
časa, da razmislite o  bodočih 
ukrepih glede energetske sana-
cije svoje stavbe ali o prenovi 
ogrevalnega sistema.
Lucjan Batista, ENSVET  

prezračevanje z vračanjem  
toplote odpadnega zraka – rekuperacija

Stalno dosledno in zadostno 
prezračevanje je povezano z našo 
prisotnostjo v prostoru, z vnosom 
vseh nečistoč, ki so v zunanjem 
zraku, v prostor, kot tudi padavin, 
mrzlega zunanjega zraka in 
nenazadnje z vprašanjem varnosti. 
Torej željenega stanja ugodja 
običajno ne dosežemo. Željeno 
kvaliteto bivanja dosežemo le s 
prisilnim prezračevanjem. 
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•	čistilne	naprave
•	zbiranje	deževnice
•	prečrpalni	jaški	
•	lovilci	olj	in	maščob
•	ponikalni	sistemi

 070 335 860
 info@gramikom.si
 www.gramikom.si

Gramikom
Ranca 2b
2211 Pesnica pri Mariboru

GAALLES
ODKUP HLODOVINE  
IN PRODAJA DRV  
ZA KURJAVO

Prodaja drv za kurjavo:   
• v razsutem stanju
• pakirano na palete
 
+ možna	dostava

 041 707 298
 jozegaal03@gmail.com

Gaalles,
Jožef Gaal s.p
Žitkovci 2a
9223 Dobrovnik

•	 ponudba	raznih	vrst	balkonskega		
cvetja,	enoletnic	in	trajnic

•	 razne	lončnice	in	rezano	cvetje
•	 aranžerske	storitve
•	 urejanje	okolice
•	 poročni	šopki
•	 aranžmaji	za	vse	priložnosti

	cvetličarna	florjana	nemčavci,	cvetličarna		
btc	city	in	cvetličarna	plese,	mercator	center

 031 403 401
 florjana.horvat.jozica@gmail.com

Florjana 
Horvat Jožica s.p.
Nemčavci 10a
9000 Murska Sobota

∙ VRHUNSKI EN PLUS A1 
LESNI PELETI  

∙ SUHA BUKOVA DRVA 

∙ KURILNO OLJE

peleti:  

     215 
  €/tono*

AKCIJA
od 27.03.2020 

*cena z ddv, brez prevoza

 že 
od   

 051 353 898
 trans@arpis.si
 www.arpis.si

Arpi S d.o.o.
Nemčavci 69 (poleg Obija)
9000 Murska Sobota
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Že naše babice so iskale rešitve 
za zdrav in obilen pridelek. 
Na svojih vrtovih so pridelale 
najbolj okusno zelenjavo, ja-
gode … Tudi kakšna zdravilna 
rož'ca za čaje v zimskih dneh 
je zacvetela.

Vrtičkanje, delo z zemljo in 
rastlinami je krepilo telo in 
duha. Vseh teh dobrin pa ne 
bi bilo, če jih ne bi pridelali 
z ljubeznijo. Pričeli so zgodaj 
spomladi s skrbno obdelavo 
vrta ter v njega vkopali naj-
boljše, da so zaščitili rastlino 
in njen koreninski sistem. Z 
leti je tempo življenja prisilil 
človeka, da je začel posegati v 
naravo s človeku škodljivimi 
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 zdravem telesu potrebno 
spoštovanje sebe, narave ter 
sočloveka. Za obilen pridelek 
pa so uporabljali naravi prija-
zna sredstva za vzgojo rastlin.

v ta namen smo razvili 
masko
MASKA® je organski izboljše-
valec tal z močnim repelentnim 
delovanjem, ki krepi korenin-
ski sistem in ščiti rastlino pred 
škodljivci, kot so bramorji, 
strune, sovke in polži.

MASKA® je na poseben način  
pridobljen proizvod, ki s svojo 
močjo deluje repelentno in 
preprečuje, da se talni ško-
dljivci lotijo podzemnih delov 
rastlin.

MASKA® zaradi svoje sestave 
zelo dobro izboljšuje strukturo 
tal in vzpostavi ravnovesje 
med vodnim in zračnim reži-
mom. Uporabljamo jo lahko 
pri pridelavi vse zelenjave 
na vrtu, pri pridelavi sadja 

ob sajenju in drevesnicah 
kot v vrtnarstvu, ob sajenju 
okrasnih čebulnic 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 sadilno jamo. Še 
posebej jo priporočamo sedaj 
ob sajenju krompirja, saj je 
mnogo tal okuženih od strun 
in bramorja.

MASKA® sredstvo za zaščito 
rastlin lahko kupite v  Seme-
narni, vrtnih centrih Kalia in v 
vseh dobro založenih trgovi-
nah s kmetijskim repromate-
rialom.
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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Murska Sobota je majhno mesto 
z velikim srcem in ogromno 
zelenih površin. Ob mestnem 
jedru se namreč nahaja 9,5 hek-
tarjev zelene površine, park, ki 
mu domačini pravijo kar pljuča 
mesta in se ponaša z več kot 200 
let starimi hrasti in raznolikimi  
vrstami dreves in grmovnic (260 
vrst). Skozi park vodi Soboška 
zelena pout, krožna sprehajalna 
pot, ki povezuje center mesta z 
zelenimi površinami na mestnem 
obrobju. 

Sprehod začnemo izpred 
Hranilnice prekmurskih dobrot, 
nadaljujemo prek mestnega 
parka mimo renesančnega gradu 
do gozda Fazanerije s teniškim 
igriščem in nogometnim stadi-
onom Fazanerija, do razbreme-
nilnega kanala rečice Ledava in 
do glavne cestne povezave med 
Markišavci in Mursko Soboto. 
V mesto se vrnemo po eni od 
številnih parkovnih poti mimo 

Evangeličanske cerkve ter hotela 
Zvezda (nekdanji hotel Dobray) 
in pot nadaljujemo na obrobju 
mesta, kjer se ob nekdanjem 
degradiranem območju raz-
prostira Soboško jezero, okoli 
katerega se lahko sprehodimo (8 
km) ali si ogledamo edinstveno 
moderno arhitekturno stvaritev – 
paviljon EXPANO, ki se nahaja ob 
jezeru. Objekt, ki je bil leta 2015 
na sejmu v Milanu, se od aprila 
2019 dviga ob Soboškem jezeru 
in nudi vrhunsko interaktivno, 
virtualno izkušnjo. V razstavnem 
delu paviljona namreč skozi 
več tematskih točk spoznamo 
pomursko regijo iz različnih, 
precej presenetljivih zornih 
kotov. Obenem se v paviljonu 
nahaja lokalna gostilnica in TIC. 
Ob stavbi se razprostira Soboško 
jezero, ki je pravi raj za ljubitelje 
narave, športnega adrenalina na 
in ob vodi. 
TIC Murska Sobota  

Murska Sobota z mestnim parkom, 
Soboškim jezerom in reko Muro 
ponuja številne možnosti za 
preživetje prostega časa v naravi.
Vabimo vas na Soboško zeleno pout.

soboška zelena pout
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V družbi Helos d.o.o. 
smo pravi naslov za 
nakup vozila.

Po ugodnih cenah  
vam nudimo  
rabljena vozila 
različnih znamk iz  
naše	zaloge.

Po naročilu vam lahko 
poiščemo in uvozimo 
vozilo po vaši želji. 

 041 818 533
 info@helos.si
 www.helos.si

Helos d.o.o.
Bakovska ulica 23
9000 Murska Sobota

•	 tehnični	pregledi		
motornih	in	priklopnih	vozil

•	 registracija	vozil
•	 sklepanja	zavarovanj
•	 homologacije

 02 555 11 42
 avtocenter.andrejek@siol.net
 www.ac-andrejek.si

Avto center Andrejek d.o.o.
Trdkova 24
9263 Kuzma

•	 prodaja	novih	in	rabljenih	vozil
•	 trgovina	z	rezervnimi	deli
•	 servisiranje		in	diagnostika
•	 avtokleparstvo	in	ličarske	storitve
•	 klima	servis
•	 vulkanizerstvo	in	avtooptika
•	 avtovleka
•	 nadomestna	vozila
•	 popravila	in	zamenjava	vetrobranskih	stekel
•	 sodno	izvedeništvo	in	cenilstvo

 02 530 35 00  - Tehnični pregledi    02 530 35 12 - Veščica servis

TEHNIČNI	PREGLEDI

 

 

Picerija Kobula, 
Lea Gjörek s.p. 
Kobilje 36 
9227 Kobilje 

 

  

  

 

tel: 059 149 638 
e-mail: picerija.kobula@gmail.com 
fb: picerija kobula 
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Kobilje 36 
9227 Kobilje 
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Picerija Kobula, 
Lea Gjörek s.p. 
Kobilje 36 
9227 Kobilje 

 

  

  

 

tel: 059 149 638 
e-mail: picerija.kobula@gmail.com 
fb: picerija kobula 

 

 

Picerija Kobula, 
Lea Gjörek s.p. 
Kobilje 36 
9227 Kobilje 

 

  

  

 

tel: 059 149 638 
e-mail: picerija.kobula@gmail.com 
fb: picerija kobula 

 

 

Picerija Kobula, 
Lea Gjörek s.p. 
Kobilje 36 
9227 Kobilje 

 

  

  

 

tel: 059 149 638 
e-mail: picerija.kobula@gmail.com 
fb: picerija kobula 

 059 149 638
 picerija.kobula@gmail.com
 picerija kobula

Picerija Kobula,
Lea Gjörek s.p.
Kobilje 36
9227 Kobilje

 051 766 555
 narocila@vitapek.si
 www.vitapek.si

Pekarna Vitapek 
Borut Perkič s.p.
Ulica Štefana Kuzmiča 27
9000 Murska Sobota
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Običajno obiščemo zdravnika, 
ko se počutimo bolne, šibke 
ali ranljive. Bolnik ima bodisi 
zdravstveno težavo, ki jo zaupa 
zdravniku, in od njega seveda 
pričakuje, da jo bo čim prej kar 
najbolje rešil ali pa je trenutno 
še zdrav in pričakuje od zdravni-
ka pomoč pri vzdrževanju tega 
»zdravja« in dobrega počutja, 
tudi s pomočjo diagnostičnih, 
laboratorijskih in ostalih metod. 
Kakorkoli, z leti se postopoma 
vzpostavlja odnos med bolnikom 
in zdravnikom. Če jima to uspe-
va, postane njuna relacija neke 
vrste »partnerski odnos«. 

Za oceno kvalitete vašega 
odnosa s svojim izbranim 
zdravnikom vam predlagam 
nekaj vprašanj. Ali moj zdravnik 
izpolnjuje moja pričakovanja? 
Ali je tudi večina ostalih bolni-
kov zadovoljna z »našim« istim 
izbranim zdravnikom? Ali sem 
zadovoljen z zdravljenjem, ali je 
to uspešno in se počutim bolje? 
Ali me je zdravnik prepričal, da je 
moje zdravljenje »pod kontro-
lo«? Ali me zdravnik vzpodbuja 
in mi daje možnost za dodatna 
vprašanja glede nejasnosti, 
nerazumevanja zdravstvenih 
težav in danih napotkov? Ali me 
zdravnik poskuša razumeti? Mi 
daje občutek, da sem neumen? 
Me obsoja? Ali jaz razumem nje-
ga/njo? Govori v jeziku, ki mi je 

domač? Ali sploh lahko zaupam 
sposobnostim svojega zdravnika? 
Me je prepričal s svojim znanjem 
in poznavanjem problemov? 
Ali vztrajam pri tem zdravniku 
samo zato, ker nimam trenutno 
nobene druge, boljše možnosti za 
medicinsko oskrbo?

Bolnik se mora obenem zave-
dati, da nosi tudi sam velik del 
odgovornosti v svojem odnosu 
do zdravnika, zdravljenja in 
posledično srečnega in zdravega 
življenja.

besedna (verbalna) 
informacija 
Tudi  »vaša preteklost« se nanaša 
tako na odgovore na zastavljeno 
zdravnikovo vprašanje kot tudi 
na tisto, kar poveste brez poseb-
nega zdravnikovega vzpodbu-
janja »med vrsticami«. Neredko 
se zgodi, da prav tista, za vas 
nepomembna malenkost, potrdi 
ali ojača zdravnikovo pravilno 
sklepanje in pomaga pri postavi-
tvi diagnoze. 

nebesedna komunikacija/
obnašanje 
Izraža globlji pomen povedane-
ga, saj nam samo besedni del 
komunikacije ne prikaže celotne 
slike (tako bolnika kot zdravni-
ka). Bodimo pozorni na držo tele-
sa, grimase, geste, živčne kretnje, 
usmerjenost pogleda, položaj 

rok … Nebesedna komunikacija 
lahko podvoji pomen povedanih 
besed in jim še bolj verjamemo, 
lahko pa tudi izniči ali zavrne 
prepričljivost povedanih besed.

razjasnitev pojmov 
Zdravnik lahko spregleda, da 
uporablja preveč znanstveni 
jezik, kratice, tujke …, ki lahko za 
bolnika pomenijo nekaj drugega 
ali pa prav nič. Zatorej naj vas to 
ne vznemirja in odkrito izrazite, 
da pravkar povedanega ne razu-
mete! Nihče si ne bo mislil, da 
ste navaden neumnež; istočasno 
morda tudi zdravnik morda ne 
razume, kaj konkretno ste imeli 
vi v mislih in tako ponovite tudi 
vi svojo razlago.

sporočanje slabe novice
To ni nikoli enostavno, ne za 
zdravnika in ne za tistega, ki mu 
je le ta namenjena. Zdravnik bo 
morda ocenil, na kakšen način bi 
si vi želeli, da vam jo pove. 

Pa vendar – kako lahko bolnik 
SAM prispeva h kvalitetnejše-
mu odnosu med bolnikom in 
zdravnikom?
1. Pripravite se za pregled, saj 
veste, da so dandanes zdravni-
ki v časovni stiski. Poskušajte 
zdravniku povedati čim več v 
čim krajšem času. Razvrstite si 
težave po prednostni, prioritetni 
lestvici, torek kaj vas najbolj teži. 
Poročajte zdravniku o vseh spre-
membah zdravstvenega stanja, 
kaj ga izboljša, kaj poslabša, 
imate že kako obstoječo bolezen, 
oziroma ste se nenadoma znašli 
v kaki novi, neznani situaciji, 
večjem stresu/poroka/nosečnost, 

katera zdravila ste že vzeli, s kom 
ste se že pogovarjali. Pametno je, 
če si doma zapišete vprašanja, 
saj vemo, da veliko bolnikov ob 
stiku z zdravnikom pozabi na 
najnujnejša vprašanja.

2. Malce se izobrazite glede 
svoje bolezni ali težave, preberite 
v revijah, člankih, na internetu. 
Veliko lažje boste zdravniku 
postavili vprašanje in razumeli 
odgovor.

3. Vaše želje so pomembne! 
Imate morda hude, neznosne 
stranske učinke po zdravilih? 
Zakaj bi molčali? Namen zdra-
vljenja je vendar, da se počutite 
čim prej čim bolje in ne drugače! 
Nekatera zdravila povzročajo 
zvečanje telesne teže, nekatera 
zmanjšajo spolno moč. Obvezno 
omenite zdravniku stranske poja-
ve ob zdravljenju in se pogovorite 
o morebitni zamenjavi.

4. Povratna informacija s stra-
ni bolnika lahko zdravniku zelo 
koristi! Zdravnik ne more »brati 
vaših misli«! Ne more vedeti, če 
vam npr. zdravilo ne pomaga, 
če mu tega  ne poveste; enako je 
s stranskimi učinki. Za zdrav-
nika je ključnega pomena vaša 
odkritosrčna, ne zlonamerna, pa 
vendar kritična razlaga.

Če se bosta tako bolnik kot 
zdravnik trudila, da se bosta 
čim boljše (spo)razumela, bosta 
kvaliteta zdravstvenih storitev in 
vsesplošna zdravstvena blaginja 
hodili z roko v roki. Tega si pa 
vsi že dolgo zelo želimo, mar ne? 
Dobre komunikacije se lahko vsi 
naučimo, zatorej pohitite!
Mojca Miholič, dr.med., 
specialistka druž.med. 

Ena od veščin, ki je ključnega pomena 
v odnosu do drugih ljudi in okolice, 
je vsekakor sposobnost dobre 
komunikacije. Že iz vsakdanjega 
življenja ugotavljamo, da ima znanje/
vedenje bore malo odlik, če ga ne 
znamo pravilno razložiti in podati 
tudi ostalim ljudem. Nenazadnje 
je ključna in torej zelo pomembna 
tudi v odnosu med zdravnikom in 
bolnikom, saj je to, kar poveš in kar 
zamolčiš, ENAKO pomembno!    

o odnosu med zdravnikom 
in bolnikom  
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Razplet poškodbe je močno 
odvisen od tega, kako v takem 
primeru ravnamo. Pri resnejših 
poškodbah zob je nujno, da 
v čim krajšem času poiščemo 
zobozdravniško pomoč. 
Ob poškodbah lahko pride do:                         
- zloma krone
- zloma korenine
- pretresa, omajanja  
ali izbitja zoba

Zlom krone lahko obsega 
samo sklenino, lahko pa sega 
tudi globje. Pri obsežnejših zlo-
mih je lahko poškodovana celo 
zobna pulpa. V tem primeru je 
potrebno nujno poiskati zoboz-
dravniško pomoč. Pri poškod-
bah zobne pulpe je najpogosteje 
potrebno endodontsko zdravlje-
nje zoba. Odlomljen del zoba 

bo zobozdravnik nadomestil z 
zalivko ali prevleko.

Ob zlomu korenine pogosto 
opazimo, da je poškodovan zob 
navidezno podaljšan. Zoboz-
dravnik bo tak zob povrnil v pr-
votni položaj in imobiliziral. Ob 
rednih kontrolnih pregledih je 
potrebno spremljati ali je zobna 
pulpa še vitalna. 

Ko so poškodovana še 
obzobna tkiva, pa govorimo o 
pretresu, omajanju ali izbitju 
zoba. V primeru lažjih poškodb 
obzobnih tkiv se je priporočljivo 
vsaj 2 tedna izogibati trdi hrani. 
Kadar ima zob spremenjeno lego 
zaradi poškodbe, bo zobozdrav-
nik zob povrnil v prvotno lego 
in ga imobiliziral. Potrebne so 
redne kontrole. 

Najhujša poškodba je izbitje 
zoba. Ko pride do tega, je po-
trebno nemudoma poiskati zo-
bozdravniško pomoč. Pomemb-
no je tudi, da že sami primerno 
rokujemo z izbitim zobom. Zob 
nemudoma damo v fiziološko 
raztopino in v najkrajšem mo-
žnem času obiščemo zobozdrav-
nika. Zobozdravnik bo izbit zob 
reimplantiral ter ga za 7 do 10 
dni imobiliziral. Potrebno bo 
tudi endodontsko zdravljenje. 

V primeru izbitja mlečnega zoba 
se reimplantacije ne poslužu-
jemo, saj bi lahko poškodovali 
razvijajoči se zametek  
stalnega zoba.

V izogib naštetim poškodbam 
je priporočljiva uporaba zašči-
tnih sredstev. Najboljša zaščita 
za zobe, predvsem pri športih, je 
uporaba ščitnika za zobe. 
Zobek I.M.A.M. 

Poznan rek "Nesreča nikoli ne počiva" 
velja tudi pri poškodbah zob. 

poškodbe zob

 

• 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 ?

 040 533 556 
 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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 059 044 979
 info@audiobm.si
 www.audiobm.si

AUDIO BM d.o.o.
Lendavska ulica 20
9000 Murska Sobota

smo pogodbeni dobavitelj 
zzzs za slušne aparate

pametni
slušni aparati

brez 
napotnice

brezplačno 
preverite 

sluh 

pokličite 
za termin

Ne glede na leta imejmo 
do svojega sluha primeren 
odnos. Ne obremenjujmo ga s 
hrupom in če opažamo znake 
za naglušnost, upoštevajmo 
nasvet TV-voditelja in pevca 
Borisa Kopitarja: Preverite 
sluh in poskrbite zanj.

kdaj k strokovnjakom?
Ob vsaki motnji, ki se zdi 
neobičajna, čeprav ni zelo 
huda, je smiselno obiskati 
strokovnjake (zdravnika 
ORL, slušnega akustika), da 
okvara sluha ne bo negativ-
no vplivala na razumevanje 
govora, zmanjševala posame-
znikovo učinkovitost za delo 
ter nasploh znižala kakovosti 
življenja.

Včasih so ljudje v dilemi, 
ali je z njihovim sluhom res 
tako slabo, da bi bilo treba 
obiskati zdravnika, in se na 
specialistični ORL pregled 
niti ne naročijo. V slušnih 
centrih AUDIO BM lahko ka-
dar koli opravite informativ-
no in brezplačno preverjanje 
sluha (napotnica ni potreb-
na). Rezultat stanja sluha je 

predstavljen v obliki pražne-
ga tonskega avdiograma. Če 
se ugotovi, da s sluhom ni 
vse tako, kot bi moralo biti, je 
potreben celovit ORL pregled, 
ki ga opravi specialist otori-
nolaringolog.

kdaj pričeti z uporabo  
slušnih aparatov?
Uporabo slušnih aparatov pri-
poročamo, čim se opazi, da je 
pri osebi moten socialni kon-
takt in če je zanj postavljena 
tudi medicinska indikacija.

Zanimivo je, da na naglu-
šnost pogosto prej opozarjajo 
drugi, kot pa se tega zave 
oseba sama. Uho oziroma 
naglušna oseba z leti pozabi 
poslušati. Vendar mora vsak 
organ opravljati svojo funkci-
jo, če želimo, da je v kondiciji. 
Uho, ki je v primeru naglu-
šnosti prikrajšano za zvoke, 
zato deluje »le na pol«.

kaj se zgodi,  
če ne ukrepamo?
(Pre)pozna oskrba s slušnimi 
aparati večinoma pomeni 
slabše razumevanje govora, 
kot če se naglušna oseba za 
slušni aparat odloči pravo-
časno. Po dolgih letih naglu-
šnosti se oseba zelo odvadi 
poslušanja marsikaterih 
zvokov.

Od vsakega posameznika 
je odvisno, kako hitro se bo 
navadil na slušne aparate. 
Predvsem od njegove motiva-
cije in želje po boljšem sluhu 
ter lažjem komuniciranju.

Če je oseba že od prej upo-
rabnik slušnih aparatov, je 
zamenjava slušnih aparatov 
lahko zelo hitra in enostavna. 
Kdor prvič izbira slušne apa-
rate, priporočamo, naj testira 

različne izvedbe in si vzame 
čas. Običajno je potrebnih 
več prilagoditev in svetova-
nja, saj se je potrebno navaja-
ti na zvoke, pa tudi na sama 
opravila, ki so povezana z 
uporabo slušnih aparatov. 
V AUDIO BM uporabnikom 
zagotavljamo preizkušanje 
katere koli izvedbe in tehno-
logije povsem brezplačno.

Večinoma velja, da čim 
daljša je naglušnost, tem dlje 
traja tudi privajanje, saj se 
mora oseba ponovno priva-
diti na poslušanje že poza-
bljenih zvokov. Običajno so 
rezultati pri doseganju odlič-
nega razumevanja govora 
pri ljudeh, ki so se (pre)dolgo 
odrekali slušnih aparatov, 
nekoliko slabši.

Naročite se na brezplačno 
meritev sluha.
Franci Urankar, AUDIO BM 

praktični nasveti za sluh

Že v najstniških letih bi se morali 
zavedati, da lahko dolgotrajna 
izpostavljenost hrupu povzroči 
nepopravljive poškodbe sluha, kar 
se lahko v izrazitejši meri pokaže 
šele z leti.

pon, čet: 11:00-18:00 | tor, sre: 8:00-15:00 | pet: 7:00-14:00

slušni center murska sobota

2 koristna nasveta  

Varujte vaš sluh pred 
premočnimi zvoki.  
Velja za otroke 
in odrasle.

Pravočasno poiščite 
pomoč usposobljenih 
strokovnjakov, če s 
sluhom ni več tako, 
kot bi moralo biti. 
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Šola Bistra buča ima prostore v 250 let stari stavbi.
Učitelj Jože Matekovič ima ponarejeno diplomo, kar 

priznava, a mu tega ne morejo dokazati.
S palico v roki zaigra šolsko uro na humorističen, 

zabaven, a poučen način.

  040 147 798
 bistrabuca@gmail.com
 www.bistrabuca.si

Osnovna šola Bistra buča 
Radovica 32
8330 Metlika

Katoliški vrtec s koncesijo 
v Murski Soboti  
in na Tišini.
Kombinirane skupine,  
kjer so skupaj otroci od 
1–6. leta starosti.
Vpis poteka v marcu, 
mogoč pa je tudi vse leto.

Vzgoja je 
stvar srca. 

SV. JANEZ BOSKO

 02 530 04 01
 031 646 100
 info@vrtec-lavra.si
 www.vrtec-lavra.si

Miklavžev zavod Murska Sobota 
Vrtec Lavra
Gregorčičeva ulica 2a
9000 Murska Sobota

• korekcijska očala
• kontaktne leče
• sončna očala

• očesni pregledi

POPOLN  
VId tudI ZAtE!

 051 899 799
 info@optikafocus.si
 www.optikafocus.si

Optika Focus d.o.o.
Panonska ulica 47
9231 Beltinci

fitosavna
1 oseba (20 min)

25	€ 

V Rusiji pravijo, da se tisti dan,  
ko se savnaš, ne postaraš!

Savnanje v fitobočki  
v kombinaciji s himalajsko  
solno sobo - idealno  
za krepitev zdravja

himalajska	 
solna soba

1 otrok + spremstvo  
(25 min)

10	€ 
himalajska	
solna soba
1 oseba (50 min)

15	€ 

novo v 
prekmurju

 031 532 247
 studio.viva2020@gmail.com
 www.studioviva.si

Studio Viva,
Leon Lenarčič s.p.
Ulica Slave Klavora 1
9000 Murska Sobota
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Ventilator  z nizko emisijo hrupa 
in tihi nočni način delovanja 
zagotavljata neopazno prisotnost 
sistema. Učinkovito deluje v vseh 
letnih časih. Ogrevanje je optimi-
zirano glede na dejansko delov-
no temperaturo in vključuje: 
- talno ogrevanje, 
- radiatorsko ogrevanje, 
- vročo vodo.

vrhunsko delovanje 
še pri −25 c̊
Nova toplotna črpalka nudi 
izboljšano udobje tudi pri ekstre-
mno nizkih temperaturah do  
−25 ˚C, kar je idealno tudi za 
pripravo tople sanitarne vode.

izjemno tihe toplotne 
črpalke
Uporabnikom omogočajo miren 
in udoben spanec, saj so to ene 
izmed najtišjih črpalk na trgu 
z nočnim delovanjem zunanje 
enote do 35 dB(A) na oddaljeno-
sti 3 m.

prijazna uporabnikom 
in monterjem
Ima funkcijo vzdrževanja na 
daljavo, katera prihrani čas in 
zmanjša število obiskov mon-
terjev. To monterjem omogoča, 
da se na težave odzovejo hitreje, 
pri tem pa ohranijo zadovoljstvo 
stranke.

izjemno širok razpon 
zmogljivosti
Toplotne črpalke Samsung EHS 
nudijo zmogljivosti od  
4 kW pa vse do 16 kW. Modeli 
imajo oznako A+++ za delovanje 
pri nizkih temperaturah. To je 
najvišji energijski razred.

dve različici
Na voljo sta notranji enoti Split in 
Mono, z 200 l oz. 260 l rezervo-
arjem tople sanitarne vode ali 
brez. Ogrevalna voda se segreva 
do 65 °C, sanitarna voda pa celo 
do 70 °C.

nastavitev dveh 
ogrevalnih krogov
Funkcija avtomatskega prilaga-
janja na podlagi merjenja sobne 
in zunanje temperature izračuna 
moč za ogrevanje prostorov. Tako 
sistem Samsung EHS zagotavlja 
najbolj primerno moč ogrevanja. 
Če ogrevate s talnim gretjem 
in radiatorji, omogoča črpalka 
tudi nastavitev dveh ogrevalnih 
krogov.

pametno upravljanje
Upravljajte vašo toplotno črpalko 
na daljavo s Samsung aplika-
cijo SmartThings. Tako lahko 
nadzirate funkcije in načrtujete 
delovanje sistema – od kjerkoli in 
kadarkoli!

subvencija eko slada
Možnost pridobitve državne 
subvencije Eko sklada v višini 
2.500 € ali 3.200 € v »urbanih 
področjih«.
Tratnjek d.o.o. 

Predstavljamo novo toplotno črpalko 
Samsung: sistem, ki vključuje talno in 
radiatorsko ogrevanje ter segrevanje 
sanitarne vode.

vrhunsko udobje 
in nizki stroški delovanja

 051 450 320
 office@tratnjek.si
 www.tratnjek.si

Tratnjek d.o.o.
Noršinska ulica 28
9000 Murska Sobota

ponosen distributer 
hladilno – ogrevalnih naprav samsung

• klimatske naprave 
• toplotne črpalke 

• servisiranje samsungove
  elektronike

TALNO OGREVANJE
35 c̊

VROČA VODA
70 c̊

RADIATORSKO OGREVANJE
65 c̊
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 041 751 858, 02 573 73 80
 info@biroplast.si
 www.biroplast.si

Biroplast s.p.
Ulica Prekmurske čete 83
9232 Črenšovci

 servis	in	prodaja	računalnikov	 
in tiskalnikov

 davčne	blagajne
 programi	za	poslovanje	vašega	

podjetja

 tovarniško obnovljeni prenosniki  
z	garancijo	od

 računalniki	z	garancijo	od

 montorji od

v boj proti virusom

189	€
89	€

59	€

  
"profesionalni	čistilci	zraka	ideal 
  proti virusom, bakterijam"

  čisti	zrak	v	zaprtih	prostorih
  odstranjuje bakterije, viruse
  odstranjuje neprijeten vonj
 	odlično	počutje,	zdravje

VSE NA 
ENEM 

MEStu

že	od	
299	€

+ddv

+ddv
+ddv

+ddv

 041 751 858
 02 573 73 80
 info@biroplast.si
 www.biroplast.si

Biroplast solutions d.o.o.
Ulica Prekmurske čete 83
9232 Črenšovci

 041 818 227
 041 991 234
 info@elektro-zrim.si
 www.elektro-zrim.si

Elektro Zrim d.o.o.
Gederovci 13
9251 Tišina

•	 izvedbe	električnih	inštalacij

•	vzdrževanje	električnih	 
inštalacij

•	 izvedbe	javnih	in	hišnih	 
razsvetljav

•	meritve	električnih	inštalacij	 
in strelovodov

•	vzdrževanje	objektov	

•	hišniška	opravila

•	dežurna	služba	24	ur

•			elektrarna na ključ
•			energetska neodvisnost

•			dostopna cena
•			zanesljivi partner
•		trajnostna	naložba

 031 646 563
 041 667 393
 foton@siol.net
 www.vegasolar.eu

Vega d.o.o.
Skakovci 15
9261 Cankova

PRIKLOPIMO SE NA SONcE
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•	fasaderstvo

•	sanacije	fasad

•	slikopleskarstvo

•	polaganje	
		talnih	oblog

•	splošna	
gradbena	dela

•	parketarstvo

•	keramičarstvo

40	
	let

 041 510 639
 info@dogsa.si
 www.dogsa.si

Dogša d.o.o.
Prešernova ulica 8
9220 Lendava

•  slikopleskarska  
in pleskarska dela

•  izdelava in barvanje fasad
•  barvanje opažev
•  izdelava dekorativnih ometov
•  barvanje železnih konstrukcij
•  izvedba suhomontažnih gradbenih sistemov: 

predelnih sten, stenskih oblog,  
mansard in spuščenih stropov

KVALItEtA  
ZA VAš dOM

 051 420 130
 040 157 213 
 r.sumak@daf-gradbenistvo.si

DAF d.o.o.
Bogojina 163d
9222 Bogojina

•	NOVOGRADNJE
•	FASADERSTVO
•	ADAPTACIJE

•	UREJANJE	OKOLICE
•	TLAKOVANJE
•	STROJNI	IZKOPI

•	SUHOMONTAŽNA	DELA

 041 225 482
 info@gradbenistvo-tkalec.com
 www.gradbenistvo-tkalec.com

Peter Tkalec s.p.
Ravenska ulica 8
9233 Odranci

•	parketarstvo	•	talne	obloge	•

 041 590 412
 robert@parketarstvo-paho.si
 www.parketarstvo-paho.si

Paho
Robert Horvat s.p.
Pečarovci 117
9202 Mačkovci
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	•	lesena	okna

	•	les/alu	okna

	•	pasivna	okna

	•	panoramske	stene

	•	balkonska	vrata

	•	lesena	notranja	vrata

	•	lesena	vhodna	vrata

eko sklada 
    20%do

nepovratna sredstva 

Brezplačno vam pripravimo 
vso ustrezno dokumentacijo.

Mizar FM d.o.o. | Lipovci 177a | 9231 Beltinci 
  041 792 297  franc.maucec@siol.net   www.oknamaucec.si


