
INFORMATOR 365
prekmurje | junij 2020

www.informator365.si

številka 2 | brezplačna izdaja | naklada: 24.000

po poti studencev — stran 6 
toplotna izolacija ovoja stavbe — stran 11
paradižnik potrebuje pozornost — stran 13

slušni center 
— stran 3

brezglutenska 
pekarna — stran 5



2

SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 2. 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!    
Ekipa Informator365, Marko Križnič

• 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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 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

Aktivno ukvarjanje z glasbo, 
bodisi petje bodisi igranje in-
štrumenta, zagotovo z razvoj-
ne perspektive pomeni eno 
izmed dejavnosti, ki najbolj 
celostno vplivajo na človeka. 
Glasbena dejavnost pri otro-
cih spodbuja psihomotorični, 
miselni in čustveno-socialni 
razvoj.

Prav tako to velja za odrasle 
in za starejše, saj je celo 
življenje pomembna aktivna 
skrb za ohranjanje možga-
nov v dobri kondiciji. Torej je 
glasba koristna celo življenje. 
Da bi glasbo lahko ustvarjali 
in slišali, pa je neprecenljiv 
sluh.

ukvarjanje z glasbo je 
najboljši možganski fitnes.
Rezultati se odsevajo v 
kratkoročnih psihofizičnih 
spremembah na ravni mož-
ganskega delovanja, dolgo-
trajno ukvarjanje z glasbo pa 
vodi do anatomskih spre-
memb v človeških možganih. 
Aktivno ukvarjanje z glasbo 
bi glede na svoje pozitivne 
učinke za vsakega otroka 
moralo biti tako pomembno 
kot zdrava prehrana in redna 
telesna dejavnost. Že staro-
davne civilizacije so se tega 
dobro zavedale in v glasbi 
prepoznavale zakone delova-
nja vesolja, s katerimi lahko 
učinkujemo na posameznika 
pa tudi na celotno družbo. 
Tako so glasbo uporabljale v 
zdraviteljske in tudi izobra-
ževalne namene. V sodobni 
družbi se kljub številnim razi-
skavam, ki potrjujejo izjemno 
pozitivne učinke ukvarjanja 
z glasbo, glasbeni dejavnosti 
še vedno ne posveča dovolj 
pozornosti in časa.

Glasba je univerzalna govo-
rica. Z njo se lahko sporazu-
mevamo ne glede na starost, 
ne glede na spol, ne glede na 
kulturo, skratka ne glede na 
razlike med nami. Glasba nas 
povezuje in nagovarja naša 
čustva. Odpre vrata v čarob-
ni svet zvokov, kjer lahko 
spontano izrazimo tisto, kar 
občutimo. 
Koristi ukvarjanja z glasbo: 
- preko glasbe se učimo pre-
poznavanja in izražanja la-
stnih čustev in čustev drugih
- učimo se prilagajanja, sode-
lovanja, javnega nastopanja 
in ob tem spoprijemanja s 
stresom
- zaradi glasbe smo bolj 
vztrajni in samodisciplinirani
- glasbena dejavnost spod-
buja razvoj fonoloških, 
bralnih, pisnih, spominskih, 
prostorskih, matematičnih 
sposobnosti in sposobnosti 
koncentracije.

Zagotovo se strinjate, da 
nam ukvarjanje z glasbo 
veliko da. Da bo ukvarjanje 
z glasbo ali zgolj poslušanje 
glasbe užitek in ne napor, po-
skrbimo za sluh. Ne izposta-
vljajmo ga pretiranemu hrupu 
in če dvomimo v svoj sluh, ga 
čim prej preverimo.

kako so povezani glasba, 
sluh in demenca?
Če poskrbimo za svoj sluh, 
zmanjšamo tveganje za na-
stanek demence. To razkriva-
jo številne raziskave.

Glasba ima velik pomen v 
človekovem življenju. Tudi pri 
osebah z demenco! Posredno 
je torej zelo pomemben tudi 
sluh, ki nam omogoča po-
slušanje glasbe in tudi vseh 
drugih zvokov, med katerimi 

je za komunikacijo najpo-
membnejše, da lahko dobro 
slišimo govor.

Raziskovalec Dan Cohen 
je še pred leti delal v domu 
za starejše. Izkušnja mu je 
spremenila življenje. Kaj se 
zgodi, ko se dementnim lju-
dem predvaja glasbo, ki jim 
je všeč? Ugotovil je, da glasba 
človeka lahko poveže s seda-
njim in preteklim jazom ter 
življenjem.

Glasbe ne moremo ločiti od 
čustev. Ne spodbuja le telesa. 
Če deluje, zajame celega člo-
veka, različne dele možganov 
ter spomine in čustva, ki jo 
spremljajo. Filozof Kant je 
glasbo imenoval poživljajoča 
umetnost.

Za ljudi z demenco je lahko 
zadnji vhod v njihov um. 
Deli možganov, ki skrbijo, da 
se spominjamo glasbe in se 
odzivamo nanjo, pri Alzhei-

merjevi bolezni in drugih 
vrstah demence niso priza-
deti. Glasbeni spomin je med 
drugim jasen zaradi načina, 
kako glasba pride v možgane. 
Glasba lahko močneje vzpod-
budi več delov možganov 
kot drugi dražljaji. Da lahko 
komuniciramo in poslušamo 
glasbo, pa moramo slišati.

Poskrbite za svoj sluh, 
zmanjšajte tveganje za na-
stanek demence in uživajte 
v glasbi. Obiščite najbližji 
AUDIO BM slušni center.
Franci Urankar, AUDIO BM 

zakaj ukvarjanje z glasbo koristi možganom 
in kakšna je povezava med sluhom in demenco?

Glasba v nas lahko prebudi močna 
čustva in pomaga pri razvoju 
možganov. Glasba nas dvigne na 
noge, nariše nasmeh na obrazu in se 
dotakne čustev. Skratka, glasba nas 
osrečuje. 

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

slušni center murska sobota
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Vendarle pa je  po dnevih 
negotovosti napočil čas rahlja-
nja ukrepov in s tem ponovno 
odprtje ambulant.

Upamo, da ste kljub trenutnim 
razmeram epidemije ostali zdra-
vi, prav tako tudi Vaši bližnji.

V zadnjih tednih smo kot 
celotna družba morali mnogo 
prestati, se marsičemu odpo-
vedati in vsi se veselimo, da 
bomo počasi lahko obnovili 
vsaj del običajnih navad in se 
navadili na nov, morda boljši 
jutri. Medtem ko se je marsikaj 
spremenilo, ena stvar vendarle 
ostaja enaka: naša skrb za vaše 
zdravje!

Nadzor okužb je bila vedno 
glavna prednostna naloga naše 
prakse, kar ste lahko opazili že 
prej med samimi obiski naše 
ordinacije. Zmeraj smo želeli, 
da se počutite kar se da varno in 
udobno.

Želimo Vas seznaniti z aktu-
alnimi ustreznimi postopki za 
preprečevanje širjenja okužb 
z novim koronavirusom. Naša 
zobozdravniška ordinacija upo-
števa nova strokovna priporočila 
za nadzor okužb s Covid-19, ki 
jih je izdal Razširjeni strokovni 
kolegij za zobozdravstvo in potr-
dilo Ministrstvo za zdravje.

Tudi mi se moramo držati neka-
terih sprememb, ki so v pomoč 
zaščiti Vas, ostalih pacientov 
in zaposlenih. Teh sprememb 
se boste za obisk v ordinaciji 
morali držati in so sledeče:
- Naša ordinacija bo predhodno 
komunicirala z vami, da vam bo 
zastavila nekaj vprašanj.
- Vstopanje v ordinacijo bo 
mogoče le posamično, ob točno 
določenem terminu.
- Vstop bo možen le zdravim, 
brez simptomov COVID-a.
- Predno nas obiščete, je po-
trebno poskrbeti za brezhibno 
ustno higieno – s tem zmanjšate 
količino nepotrebnih mikrobov 
v ustni votlini, zaščitite sebe in 
druge!
- Vstop v ordinacijo je možen le 
z masko!
- Pred vstopom v čakalnico si 
nadenite zaščitno masko čez 
usta in nos.

- Imamo sredstva za čiščenje 
in razkuževanje rok, prosimo, 
da jih uporabite, ko vstopite v 
prostore naše ordinacije.
- Morda boste videli, da naša 
čakalnica ne bo več ponujala 
revij in ostalega čtiva, ker je 
te predmete težko očistiti in 
razkužiti.
- V čakalnici bo poskrbljeno za 
dovolj prostora, da boste lahko 
ohranili primerno razdaljo med 
morebitnimi čakajočimi.
- Na poseg prihajajte sami! 
Spremstvo bo moralo počakati 
zunaj ordinacije. Spremstvo je 
dovoljeno le osebam, ki brez 
njega fizično ne morejo v ordina-
cijo: slabovidnim, invalidom …

Veselimo se ponovnega sreča-
nja z vami!
Zobek I.M.A.M. 

V skrbi za zdravje in omejitvi širjenja 
okužb so se po odredbi Ministrstva 
za zdravje v sredini marca zaprle vse 
zobozdravstvene ambulante.  

obisk zobozdravnika 
v času covid-19

 

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

Pekarna Vitapek 
Borut Perkič s.p.
Ulica Štefana Kuzmiča 27
9000 Murska Sobota

 041 253 424
 info@broilking.si
 www.broilking.si

Urška Petek s.p.
Ulica Prekmurske čete 14a
9232 Črenšovci

največji razstavni salon žarov in dodatne  
opreme v sv sloveniji

 
• prostostoječi ter vgradni plinski žari, peletni žari, 

kamado žari in prenosni žari
• bogat izbor dodatne opreme: pica kamni, orodje za 

peko, ltž plošče, stojala, posode za dimljenje … 
• možen nakup na obroke

 (mastercard, visa, karanta, diners)

 

OB NAKUPU ŽARA

GRATIS
PICA KAMEN 

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

 

 

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

Picerija Kobula,
Lea Gjörek s.p.
Kobilje 36
9227 Kobilje
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Na robu prekmurske ravni-
ce, tik ob meji z Madžarsko, 
popotnika prijetno preseneti 
najbolj vzhodno slovensko 
gričevje, ki se dviga nad 
mestom Lendava in kar sije v 
zelenju in sončnih žarkih. To 
gričevje je osamljen podaljšek 
prekmurskega Goričkega. Je 
najmanjša, pa vendar najbolj 
tipična slovenska vinogra-
dniška pokrajina in hkrati 
največje strnjeno vinogradni-
ško območje Slovenije. 

Zaradi ugodnih naravnih 
razmer so v Lendavskih go-
ricah že zelo zgodaj zasadili 
vinsko trto. Tu so imeli vino-
grade lendavski graščaki in 
meščani. Domačini se lahko 
pohvalijo tudi s tem, da so s 
svojimi izvrstnimi vini oskr-
bovali sam dunajski dvor.

Pričetek poti je ob vznož-
ju goric v samem mestu v 
Kranjčevi ulici pri treh izvirih, 
od koder nadaljujemo po 
ulici mimo prvega vodnjaka 
do cerkve svete Katarine, kjer 
nas smerne table in markacije 
usmerijo mimo lendavskega 
gradu v Lendavske gorice. Po 
nekaj minutah hoje pridemo 
do 1. razgledišča in počiva-
lišča z lepim razgledom na 
grad in Lendavo, nadaljujemo 
pot po novi, utrjeni stezi do 
2. razgledišča in počivali-
šča, kjer se odpre pogled na 
številne vinske kleti, med 

katerimi so tudi takšne, ki 
nudijo prenočitve turistom v 
obliki razpršenega hotela, ter 
hkrati na ravnico ob Lendavi 
pa vse tja do Pohorja, Boča, 
Donačke gore in Ivanjščice na 
Hrvaškem. 

Sledimo smernim tablam 
levo proti Dolgovaškim go-
ricam, mimo stanovanjskih 
hiš proti tako imenovanemu 
Mrzlemu studencu. Ta je bil 
posebnega pomena, saj so 
se s pitno vodo oskrbovali 
vaščani in tudi vojska, ki je s 
konji prenašala vodo do svoje 
kasarne. Pot nadaljujemo 
do križišča v Dolgovaških 
goricah, kjer zavijemo levo in 
čez nekaj minut pridemo do 
gozda. Sledimo udobni, dobro 
markirani gozdni poti mimo 
studenca, imenovanega Vre-
lec. Iz gozda nas pot pripelje 
do stolpa Vinarium, naprej se 
povzpnemo do Piramide, ki je 
s 327 m najvišja točka Len-
davskih goric. Nekoč je tukaj 
bila opazovalnica in točka, od 
koder so meščane obveščali 
o nevarnostih pred turškimi 
vpadi v mesto.

Od tu se ob državni meji z 
Madžarsko spustimo do me-
sta nekdanje kasarne, kjer po 
novem stoji vaški dom in do 
naslednjega studenca v bliži-
ni 50 metrov. Tu se obrnemo 
nazaj do Piramide in sledi-
mo smernim tablam po lepi 

razgledni poti Lendavskih in 
Dolgovaških goric ob vino-
gradih. Na enem od grebenov 
opazimo tudi majhno cerkvi-
co – kapelico Sv. Trojice, ki 
je posebna zaradi ohranjene 
mumije nekdanjega vojšča-
ka iz turških časov Mihaela 
Hadika. Nato se spustimo v 
mesto Lendava, kjer nas pot 
znova pripelje do samega 
izhodišča pri Treh izvirih, 

kjer se v bližini nahajajo tudi 
zemljanke – kleti, vkopane 
v peščen hrib pred davnimi 
leti, obzidane s polno opeko 
in prirejene za hrambo vina 
in ostalih pridelkov stoletja 
nazaj.
Zavod za turizem in razvoj 
Lendava  
Fotografije: Peter Škrilec, 
Jožef Čivre

Tradicija vinske kulture in kulinarike, 
barve vinogradov, pristna doživetja 
v naravi in edinstvena priložnost 
za rekreacijo so razlogi za obisk 
slikovitih Lendavskih goric, kjer so 
»posejani« tudi studenci ter izviri 
vode, ki so še danes ohranjeni in o 
katerih krožijo zanimive pripovedi. 
Vabimo vas na Pot studencev, kjer 
boste lahko videli 10 ohranjenih 
vodnjakov ter 4 izvire.

po poti studencev na skrajnem  
severovzhodu dežele
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•	 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
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
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Nova tehnologija klimatskih 
naprav 2020 s svojo izboljšano 
tehnologijo Wind-FreeTM in 
novim zmogljivim digitalnim 
pretvornikom Inverter ponuja 
potrošnikom prijetno klimo v 
zaprtih prostorih, hkrati pa pove-
čuje energetsko učinkovitost.

tehnologija hlajenja 
wind-freetm

Samsung je na trgu predstavil 
prvo stensko klimatsko napravo s 
tehnologijo Wind-FreeTM v Evropi 
leta 2017. Klimatske naprave s 
tehnologijo Wind-FreTM sledijo 
tristopenjskemu načinu hlajenja. 
V prvem koraku se temperatura 
v načinu hitrega hlajenja hitro 
zniža. Drugič, s funkcijo razvla-
ževanja vlage nastavi optimalno 
raven vlažnosti. Ko končno 
dosežete želeno temperaturo, se 
aktivira način hlajenja brez vetra  
za ohranjanje teh nivojev in zago-
tavljanje idealne ravni udobja.

V načinu hlajenja brez vetra se 
svež zrak nežno in enakomerno 
razprši skozi tisoče mikro lukenj, 
kar ustvari stanje "mirni zrak". 
Ljudem omogoča udobno biva-
nje, delo in sprostitev, ne da bi se 
srečali z neprijetnimi prepihi.

pametno delovanje
Novi Samsungov nabor za stene 
prav tako optimizira proces hlaje-
nja s svojo funkcijo AI (Artificial 
Intelligence) Auto Comfort, ki 
potrošnikom omogoča učinkovi-

tejšo uporabo klimatske naprave. 
AI Auto Comfort analizira pogoje 
v sobi, uporabniku prilagojene 
temperature in načine hlajenja 
ter celo zunanjo klimo, da samo-
dejno preklopi na najprimernejše 
nastavitve.

Z aplikacijo Samsung Smart-
Things App lahko na daljavo 
nadzirate enote, uporabnikom pa 
omogoči, da vklopijo ali izklopijo 
klimatsko napravo, izberejo že-
lene načine hlajenja, razporedijo 
urnike in celo spremljajo porabo 
energije – vse na dotik. Z Sam-
sung Bixby glasnim nadzorom 
lahko enoti preprosto povemo, 
kaj si uporabnik želi prek pame-
tnega telefona.

večja energetska  
učinkovitost
Stenske klimatske naprave nove 
generacije Wind-FreeTM upora-
bljajo Samsungov novi energijsko 
učinkovit digitalni kompresor 
Inverter Boost, ki potrošnikom 
omogoča ohranjanje želene tem-
perature ob zmanjšanju porabe 
energije. Novi digitalni kompre-
sor Inverter Boost je razvit za 
učinkovito vzdrževanje tempera-
ture v zaprtih prostorih.

Ima vgrajen senzor zaznavanja 
gibanja (MDS), ki sledi gibanjem 
uporabnikov, učinkovito ohladi 
prostor, hkrati pa se izogne za-
pravljanju energije. Senzor lahko 
zazna, ko v sobi ni uporabnikov, 
samodejno spremeni nastavitve 

klimatske naprave, rahlo zviša 
temperaturo ali vklopi stanje pri-
pravljenosti. Vrh ponudbe Wind-
-FreeTM Elite je njena energijska 
nalepka A +++ za SEER in SCOP, 

kar je najvišji dosežek energijske 
učinkovitosti v Evropi.
Tratnjek d.o.o. 

Samsung je uradno predstavil svojo 
novo stensko klimatsko napravo za 
leto 2020. Popolnoma nova ponudba 
je na voljo v petih različnih izvedbah, 
od katerih tri različice odlikujejo 
Samsungovo edinstveno tehnologijo 
hlajenja Wind-Free™, dopolnjeno z 
novimi inteligentnimi tehnologijami 
za izboljšanje udobja v zaprtih 
prostorih in izboljšano energetsko 
učinkovitost.

inteligentno hlajenje 
brez hladnih prepihov

 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

Hlajenje

23 °C

inteligentno hlajenje.
brez hladilnih sunkov 

zraka.
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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

•			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

 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

 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
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•  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

 040 215 850
 031 715 023
 .gradnje@gmail.com

Proing gradnje d.o.o.
Vadarci 15
9265 Bodonci

vrhunske gradbene rešitve ter celostna 
podpora projektov od zasnove do uporabe

• gradnja ali  
  adaptacija objektov
• izvedba 
  armirano-betonskih  
  konstrukcij
• sanacije betonskih    
  površin
• urejanje okolic  
  in bazenov



informator365

11

Pravilnik o učinkoviti rabi 
energije v stavbah (v nadaljeva-
nju Pravilnik) nam dodeli  neko 
letno količino energije za ogre-
vanje  glede na faktor oblike in 
ogrevano površino stavbe. Da tej 
zahtevi ugodimo, gradimo ovoj 
stavbe iz materialov z dobrimi 
toplotno-izolacijskimi lastnostmi 
oz. stavbo »ovijemo« v toplotno 
izolacijo.

V izračunu  upoštevamo  iz-
gube toplote skozi vse elemente 
ogrevanega dela stavbe: zunanji 
zidovi, okna, streha in tla.

Da zadostimo zahtevam 
Pravilnika, da mora biti toplotna 
prehodnost skozi zunanje stene 
manjša od U <  0,28 W/m2K, kar 
v praksi pomeni, da moramo 
zidu iz kamna  debeline npr. 
60 cm, ali iz modularne opeke 
debeline 30 cm, dodati še 12cm 
toplotne izolacije v osnovni 
kvaliteti (za „osnovno kvaliteto” 
vzamemo toplotno-izolacijski 
material s toplotno prevodnostjo  
λ  ≤ 0,039W/mK). Seveda je to 
zakonski minimum, zato je večja 
debelina izolacije samo plus, ki 
pa v končni ceni investicije ne 
predstavlja občutnega doda-
tnega stroška  (vsak dodatni cm 
izolacije podraži fasado cca 2 %).  

EKO sklad pa v razpisnih 
pogojih za nepovratne spodbude 
predpisuje razmerje med toplo-
tno prevodnostjo (λ) in debelino 
(d) toplotne izolacije:  λ/d ≤ 0,230 
W/(m2K). Pri osnovni kvaliteti 
znaša debelina izolacije 17 cm, 
ta pa je ustrezno tanjša, ko je 
kvaliteta izolacije boljša, tako da 
dosežemo enak učinek izolativ-
nosti. Za sisteme kontaktno-izo-
lacijskih fasad so dovoljeni le fa-

sadni sistemi, ki imajo evropsko 
tehnično oceno (ETA).

Načeloma dajemo izolacijo 
zunaj, le ko je to neizbežno, tudi 
na notranji strani. V kolikor 
izoliramo zidove zunaj, se nam 
ogrevalna toplota akumulira v 
zidu, s tem vzdržujemo topel in 
suh zid in tako prispevamo h 
kvalitetnem ugodju v prostoru. 
Prostor se sicer ogreva dalj časa, 
se pa tudi dalj časa ohlaja. 

Po zahtevah Pravilnika mora 
biti toplotna prehodnost stropa 
proti neogrevanemu podstrešju 
ali strehe v mansardi manjša 
od U <  0,20 W/m2K, kar običaj-
no dosežemo z 20 cm debelo 
izolacijo. Optimalna debelina 
izolacije pa je 25–30 cm, saj s tem 
poleg majhnega prehoda toplote 
navzven v hladnejših mesecih 
rešimo tudi problem pregrevanja 
podstrešja v poletnih mesecih. 
S tem zadostimo tudi pogojem v  
razpisih EKO sklada, kjer je zah-
tevano razmerje med toplotno 
prevodnostjo (λ) in debelino (d) 
toplotne izolacije:  λ/d ≤ 0,140 W/
(m2K). Pri osnovni kvaliteti tako 
znaša debelina izolacije 28 cm in 
seveda ustrezno manj, ko je kva-
liteta izolacije boljša. Obenem 
s takšno izvedbo preprečimo 
zimsko taljenje snega na strehah 
ter z njim povezano zaledenitev 
ob napušču in morebitno zama-
kanje skozi kritino. 

Pri izolaciji stropa ali strehe 
moramo zelo paziti, da ne pride 
do nepravilne namestitve folij. 
Veliko pozornost pri polaganju 
folij moramo posvetiti tudi spo-
jem (ob zidovih, prebojih ipd.), 
saj nestrokovna in malomarna 
izvedba v veliki meri vpliva na 

kvaliteto izolacije in s tem izgu-
bo toplote. Če polagamo izolacijo 
v dveh plasteh, položimo eno 
prečno na drugo in tako izniči-
mo morebitno uhajanje toplote 
skozi špranje.

Po Pravilniku sme biti toplo-
tna prehodnost tal na terenu in 
tal nad neogrevanim prostorom: 
U < 0,35 W/m2K (talno ogrevanje 
in tla nad zunanjim zrakom:  
U < 0,30 W/m2K). To vrednost, 
dosežemo z izolacijo v debelini 
10–15 cm. Ker smo tu največkrat 
omejeni z svetlo višino prosto-
rov, se debelina izolacije pač 
prilagaja tem omejitvam, da 
zadostimo pogojem v razpisih 
EKO sklada, kjer je zahtevano 
razmerje med toplotno pre-
vodnostjo (λ) in debelino (d) 
toplotne izolacije:   
λ/d ≤ 0,280 W/(m2K). Pri osnovni 
kvaliteti tako znaša debelina izo-
lacije 14 cm in seveda ustrezno 
manj, ko je kvaliteta izolacije 
boljša. V kolikor delamo tlake 
z lahkim toplotno-izolacijskim 

betonom (v kombinaciji z izola-
cijskim materialom), je debelina 
betona pač ustrezno prilagojena 
zahtevam. 

K ovoju stavbe spada tudi 
stavbno pohištvo. Po Pravilniku 
sme biti toplotna prehodnost  
energetsko učinkovitih oken 
od U ≤1,30 W/m2K. Zahteve EKO 
sklada pa so: leseno stavbno po-
hištvo s toplotno prehodnostjo 
UW ≤ 1,1 W/m2K, vgrajeno trojno 
zasteklitvijo in z energijsko učin-
kovitim distančnikom. Tesnjenje 
med konstrukcijo in okvirjem 
mora biti izvedeno po načelu 
tesnjenja v treh ravneh, kot je 
opredeljeno v smernici RAL za 
načrtovanje in izvedbo vgradnje 
zunanjega stavbnega pohištva.
Več informacij glede racional-
ne rabe in obnovljivih virov 
energije dobite v vaši svetovalni 
pisarni ali  na spletni strani 
www.ekosklad.si. 
Lucjan Batista, ENSVET  

toplotna izolacija 
ovoja stavbe

Zunanji ovoj stavbe nas ščiti  pred 
padavinami, vlago, nizkimi ali 
visokimi temperaturami, sončnim 
sevanjem in hrupom. Da dosežemo 
optimalne rezultate vseh teh zahtev, 
moramo samo izvedbo pravilno 
in strokovno načrtovati in seveda 
brezhibno izvesti.
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•	 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

AKCIJA
brezplačna 

dostava 
pelet in drv do

31.07.2020

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

Arpi S d.o.o.
Nemčavci 69 (poleg Obija)
9000 Murska Sobota

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

 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
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sadilna razdalja
Pomembna je izbrati av-
tohtone sorte paradižnika. 
Domače, na naše okolje pri-
lagojene sorte so nemalokrat 
primernejše od uvoženih. Ko 
kupujemo, izbiramo odporne 
sorte, ki so večinoma hibri-
di, in češnjeve paradižnike. 
Odpornost proti boleznim po-
meni le zmanjšano možnost 
za okužbo, ne imunosti na 
bolezen. Najmanj odporne so 
sorte z velikimi plodovi, kot 
je priljubljeno volovsko srce. 
K vzdrževanju zdravih rastlin 
pripomore tudi razdalja med 
rastlinami, ki naj bo vsaj  
70 cm. Zelo pa je dobrodošla 
tudi streha nad paradižni-
kom. Tako še dodatno poskr-
bimo, da ostanejo rastline 
suhe. Pozorni moramo biti 
tudi ne zalivanje pri tleh in 
ne po listih. 

plodovke rabijo 
dognojevanje
Poleg gnojenja je pomembno 
tudi dognojevanje, saj plo-
dove s paradižnika obiramo 
zelo dolgo, vse do jeseni, 
kar velja tudi za papriko, 
bučke, kumare, jajčevce. Za 
dognojevanje uporabimo 
tekoče organsko gnojilo iz 
morskih alg Bio Plantella Vrt. 
Morske alge so zelo hranilne 
in vsebujejo veliko narav-
nega kalija. Kalij zagotavlja 
čvrstost rastlin in poskrbi za 
dober in kakovosten pridelek. 
Ko je paradižnik v polni rasti 
in redno cveti ter tvori plodo-
ve, ga dognojujemo enkrat 
tedensko. Paradižnika ne 
zalivamo, ker potem naredi 
le plitev koreninski sistem. 
Ampak ga namakamo na 3 
dni z večjo količino vode, ki 

prodre globlje v zemljo. To 
velja tudi za ostale plodovke 
in kapusnice. 

oblikovanje rastline 
Pri paradižniku je pomemb-
no odstranjevanje spodnjih 
listov, zalistnikov in krajšanje 
vrha. Ko se rastlina dobro 
razvija in ima cvetne nastav-
ke, je čas, da odstranimo vse 
spodnje liste do prve veje s 
cvetnimi nastavki. Zalistni-
ke sproti odstranjujemo pri 
visokem paradižniku, da je 
boljša prehranjenost rastli-
ne. Puščamo jih pri nizkem, 
grmičastem paradižniku, saj 
bo tako več plodov. 

glivične okužbe
Ob vlažnem vremenu in rosi 
se na spodnji strani peg obli-
kuje umazano bela plesniva 
prevleka. Na steblu se poja-
vljajo temne pege elipsaste 
oblike, na zelenih plodovih 
pa opazimo temnejše vdrte 
pege. Plod je neužiten in brez 
vsake vrednosti. Poleg plesni 
se lahko pojavi še pegavost, 
pepelovka, siva plesen … Za 
ekološko zaščito in dvig imu-
nosti uporabljamo pripravek 
iz njivske preslice Bio Plan-
tella Vital, s katerim rastline 
škropimo enkrat tedensko in 
obvezno po vsakem moč-
nejšem dežju. Bolezni se 
najhitreje širijo v vlažnem in 
toplem okolju. 

škropljenje preko listov
Posamezna hranila doda-
jamo, če smo prejšnja leta 
opazili pomanjkanje ali goji-
mo določene skupine rastlin. 
Tako recimo vse plodovke 
potrebujejo veliko kalcija za 
uspešno rast. Škropiti zač-

nemo že od prvega cvetenja 
dalje s sredstvom Bio Plan-
tella Kalcij za paradižnike, 
in sicer 4 ml/1l vode. Nato s 
škropljenjem nadaljujemo na 
2–3 tedne. Pri pomanjkanju 
opazimo zmanjšano čvrstost 
listov in črnino okoli plodove 
muhe, ki lahko preraste v 
gnitje. Posebnost pri sredstvu 
je ta, da poleg naravnega 
kalcija vsebuje tudi aminoki-
sline, kar zvišuje odpornost 
rastlin. Bor je eden izmed 
mikrohranil, ki ga najpogo-
steje pogrešamo v slovenski 
zemlji, zato ga dodajamo 
foliarno vsem rastlinam s 
škropljenjem sredstva Plan-
tella Tekoči Bor, in sicer  
2,5 ml/1l vode. Pomanjka-
nje se kaže v zakrneli rasti 

vršičkov in pokanju plodov. 
Z dognojevanjem začnemo že 
pri sajenju in ponovimo vsaj 
3 krat med rastno sezono. Do-
gnojevanje s sredstvom Plan-
tella Tekoče železo začnemo 
v primeru pojava bledice – 
razbarvanja na rastlinah, in 
sicer 5 ml/1l vode. 
Plantellini strokovnjaki  
                  

Ker paradižnik obilno rodi in to 
vse do jeseni, namenimo veliko 
pozornosti in skrbi temu velikanu. 
Posebej v deževnem vremenu se 
lahko pojavi veliko težav. Kako se 
lahko temu ognemo?

paradižnik 
potrebuje pozornost
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1. Neo – Alfa  edinstven 
biocidni insekticid
(z najnovejšo – najsodobnejšo 
formulo)
 Z ustrezno zaščito lahko 
poskrbimo za zatiranje letečih 
in plazečih insektov, kot so 
muhe, komarji, ose, sršeni, 
pajki, mravlje, ščurki …
Razredčenega z vodo raz-
pršimo na površine, kjer se 
nahajajo insekti.
V naravi človeka je, da si obli-
kuje življenjski prostor in hkrati 
ohranja visoko raven higiene in 
čistoče. 

Lastnosti:  
- Neo – Alfa vsebuje aktivno 
snov, ki sproži hitro začetno 
delovanje ter jo ohranja vsaj  
12 tednov
- Neo – Alfa je brez vonja in ne 
pušča madežev 
- Neo – Alfa  je uporabna v 
zaprtih prostorih (v kuhinji, 
pralnici, gostinskih obratih, 
hotelih, bolnicah, hlevih ...)  
in zunaj (na gostinskih tera-
sah, kot zaščita fasade pred 
insekti …).

2. Neo – Starr*Plus insekti-
cid v  prahu (edini s 3 aktivni 
snovmi)
Posteljni zajedavci oz. steni-
ce, uši, bolhe, molji, ščurki, 
srebrne ribice in drugi plazeči 
insekti, katerim lahko enostav-
no naredimo konec. 
Lastnosti: 
- Neo – Starr* Plus je v priročni 
embalaži za hitro uporabo pri 

zatiranju plazečih insektov, za 
domačo in profesionalno rabo
-Neo – Starr* Plus insekticid s 
širokim spektrom delovanja, 
izjemna učinkovitost s podalj-
šanim delovanjem
-Neo – Starr* Plus je učinkovit 
tudi proti osam in sršenom ter 
njihovim gnezdom.
Agroproagro 

Prihajajo najlepši dnevi v letu. Na 
žalost pa nam vsako leto mrčes 
z svojo nadležnostjo pokvari 
razpoloženje. Predstavili vam 
bomo 2 rešitvi v boju proti mrčesu:

zaščita našega doma in vrta

 031 617 349
 info@agroproagro.com
 www.agroproagro.com

Agroproagro d.o.o.
Podlehnik 2c
2286 Podlehnik
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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.
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