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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 3. 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

•	 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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Murska Sobota z okolico je 
pravi raj za kolesarje, tudi 
tiste, ki na svoji poti radi 
odkrivate naravne in kulturne 
točke. Na pot, ki ni zahteva in 
je primerna tudi za družine, 
se lahko podate v mestnem 
parku, v katerem se nahaja  
renesančni grad z bogato 
muzejsko zbirko. Po urejeni 
in označeni kolesarski poti 
se zapeljite skozi obnovljeni 
del mestnega jedra mimo 
Hranilnice prekmurskih 
dobrot z lokalno trgovinico 
do dvorca Rakičan in  nato do 
Soboškega jezera. Tu lahko za 
nekaj uric kolo zamenjate za 
plavutke ali sup, lahko se pre-
izkusite v deskanju na vodi 
ali veslanju kajaka. Morda pa 
si le spočijte na obali jezera, 
ob katerem se nahaja tudi 
gostinska ponudba. Ob jezeru 
odkrijte paviljon Expano, 
interaktivni doživljajski park, 

ki nudi vrhunsko virtualno 
izkušnjo s pomočjo sodobnih 
tehnologij. V razstavnem delu 
paviljona skozi več tematskih 
točk spoznate pomursko 
regijo iz različnih, precej pre-
senetljivih zornih kotov. S 3D 
očali poletite nad Pomurjem 
ali z mislimi dvigujte vodo. 
Obenem v paviljonu Expano 
uživajte lokalne dobrote v 
gostilnici in TIC-u. Pot vas 
nato od Soboškega jezera 
in Expana vodi do evropske 
zelene amazonke, reke Mure, 
ki je pod UNESCO zaščito in 
pravi raj za ljubitelje narave. 
TIC Murska Sobota   
www.visitmurskasobota.si

S kolesom od mestnega parka, 
mimo dvorca s konji in okoli jezera, 
vse do evropske zelene amazonke. 

odkrijte mursko soboto 
na kolesu
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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

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

•	 balkonsko	cvetje,	enoletnice	
     in trajnice
•	 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
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A dojenje zaradi številnih pre-
poznanih pozitivnih kratkoroč-
nih in dolgoročnih učinkov na 
zdravje otroka, matere in družin 
in zaradi skrbnejšega odnosa do 
okolja ostaja prva izbira načina 
hranjenja dojenčka.

Materino mleko je dragoceno 
za rast in razvoj otroka, doje-
nje pa je pomembno tudi za 
blagostanje planeta. Podpora 
dojenju je del prizadevanj za 
varovanje okolja. Človeško 
mleko je namenjeno otrokom in 
je po svoji sestavi prilagojeno 
posameznemu dojenčku in nje-
govim potrebam. Pridobivanje 
živalskega mleka ali surovin za 
izdelavo mlečnih nadomestkov 
iz rastlin in njihova predelava 
zahtevata številne postopke in 
procese, ki puščajo svoj »okolj-
ski odtis«. Proizvodnja mlečnih 
nadomestkov negativno vpliva 
na okolje in prispeva k podneb-
nim spremembam v vseh kora-
kih, od kmetijske pridelave in 
proizvodnje izdelka, pakiranja, 
distribucije do končne oblike 
hrane v otroški steklenički; ob 
tem so potrebni tudi proizvo-
dnja in distribucija stekleničk, 
cucljev in druge opreme ter 
energije in materialov za varno 
pripravo mlečnega nadomestka, 
npr. sterilizatorjev. Pretirana 
raba mlečnih nadomestkov je 
v nasprotju z naravnanostjo k 
varovanju okolja. Nasprotno pa 
dojenje ne zahteva drugih virov 
kot to, da mati zaužije dodatno 
hrano, in seveda njen čas oziro-
ma posvečanje dojenju.

podpirajmo dojenje
Dojenje se pogosto jemlje kot 
samoumevno žensko dejavnost. 
Od žensk se nemalokrat priča-
kuje, da bodo svoje dojenčke 
dojile ne glede na okoliščine in 
njihove osebne izbire. Pri tem pa 
se podcenjujejo številni dejavni-

ki, ki ženskam dojenje otežujejo, 
preprečujejo ali onemogočajo ali 
jih celo napotujejo k odločitvam, 
da ne bodo dojile ali da bodo 
dojile krajše obdobje, kot bi si 
želele.

Odgovorno ravnanje z viri 
pomeni tudi omogočanje in 
varovanje dobrih praks dojenja, 
kar je zavezujoča naloga celotne 
družbe. Skupne dolžnosti varo-
vanja okolja nikakor ne smemo 
prelagati na ramena mater. Kaj 
ženske potrebujejo za uresniče-
vanje odločitve, da bodo dojile? 
»Na ravni posameznice, ožjega 
in širšega okolja in družbe ter 
kulture obstajajo ovire dojenju, 
kot so na primer pomanjkljive ali 
napačne informacije, neznanje 
in pomanjkanje spretnosti, 
osebnostne lastnosti, kot sta 
sramežljivost ali pomanjkanje 
samozavesti, delovne in študij-
ske obveznosti, dolžnosti skrbi 
za druge, bližnje, časovne ovire, 
pomanjkanje podpore partnerja, 
družine, prijateljev, neustrezne 
prakse obporodne skrbi, ki ne 
podpirajo fizioloških procesov 
ali jih motijo z nepotrebnimi 
ukrepi in posegi, neustrezna 
pričakovanja, da bo dojenje 
»nevidna in zasebna dejavnost, 
ki ne sodi v javni prostor«, je 
povedala dr. Zalka Drglin z NIJZ 
in dodala, da je skoraj vse ovire 
možno preseči ali jih razgraditi.

v sloveniji si prizadevamo za: 
· dobre prakse dojenja, 
· varovanje pred promocijo 
mlečnih nadomestkov,
· prehranjevanje otrok s sveže 
pripravljeno pestro mešano 
lokalno pridelano hrano.

Zaradi kratkoročnih in dol-
goročnih pozitivnih učinkov na 
zdravje otrok in matere ter zaradi 
okoljskih prednosti v primerjavi 
z rabo mlečnih nadomestkov je 
dojenje koristno tudi za družbo.

prvih	6	mesecev	naj	se	
dojenček izključno doji

Dojenje je naraven način 
hranjenja dojenčka, materino 
mleko pa dojenčku do dopolnje-
nih šestih mesecev zagotavlja 
vse potrebno za rast in razvoj: 
energijo, hranila in tekočino.

Svetovna zdravstvena 
organizacija priporoča, naj se 
novorojenček pristavi k prsim 
v prvi uri po rojstvu in naj se 
izključno doji do dopolnjenega 
šestega meseca, dojenje naj mati 
nadaljuje do dveh let otrokove 
starosti ali dlje, dojenček pa naj 
po zaključku šestih mesecev 
svoje starosti dobiva hranilno 
primerno in varno dopolnilno 
mešano hrano. Odločitev, kdaj z 
dojenjem zaključiti, je odvisna 
od matere in otroka. Za navede-
ne dobre prakse dojenja matere 
potrebujejo kakovostne infor-
macije, praktično podporo in 
pomoč ter ustrezne pogoje.

Če  mati iz različnih razlogov 
ne more ali ne želi dojiti ali pa 
dojenje ni mogoče zaradi razlo-
gov pri otroku, bo pediater v 
porodnišnici ali otrokov izbrani 
pediater svetoval glede hra-
njenja dojenčka z industrijsko 
pripravljenim nadomestkom za 
materino mleko.

»Ugotavljamo, da večina mater 
v Sloveniji svojega novorojenč-
ka začne dojiti in da se več kot 
polovica dojenčkov hrani pri 
materinih prsih še po šestem 
mesecu starosti, kar sta razvese-
ljiva podatka,« je poudarila Vida 
Fajdiga Turk z NIJZ. 

dolgoročni učinki dojenja 
na zdravje:

- pri ženskah: znižuje tveganja 
za raka na prsih in jajčnikih, 
znižuje tveganje za povišan krv-
ni tlak; če si ženska želi dojiti, 
dojenje (s)teče brez večjih težav, 
to krepi njeno duševno zdravje;

- pri otrocih: pomaga pri 
obrambi pred okužbami, znižuje 
pojavnost hujših drisk, znižuje 
tveganja za bolezni dihal in vne-
tja srednjega ušesa, preprečuje 
karies, omogoča skladen telesni 
razvoj in razporeditev zobovja; s 
pomočjo tesnega telesnega stika 
in neposrednega očesnega stika 
prispeva k otrokovim občutkom 
varnosti in zaupanja, kar mu 
prinaša psihične in razvojne 
prednosti.

Kje najti sodobne in prever-
jene informacije o laktaciji in 
dojenju ter nasvete za prehod 
z dojenja oziroma hranjenja z 
nadomestki materinega mle-
ka na mešano prehrano?
Če pričakujete dojenčka ali če se 
vam je pravkar pridružil, vas va-
bimo, da si preberete gradiva o 
nosečnosti, porodu in dojenčku, 
o laktaciji in dojenju, o prehrani 
doječe matere in prehodu na me-
šano hrano na spletnem mestu 
www.zdaj.net. 
Nacionalni inštitut za 
javno zdravje
www.nijz.si  

Dojenje so v 20. stoletju opuščali 
zaradi različnih razlogov, med drugim 
tudi zato, ker se je začela industrijska 
proizvodnja nadomestkov materinega 
mleka, podprta z močno promocijo. 

dojenje je okoljsko 
zavedno delovanje
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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

Helen Keller, ki  je bila gluho-
slepa ameriška pisateljica in 
borka za pravice gluhoslepih 
je dejala: »KO IZGUBITE SlUH, 
IZGUBITE STIK Z lJUDMI.« 
Zaradi njenega poguma, moči 
in izjemne osebnosti je veliko 
ljudi spremenilo in izboljšalo 
svoje življenje.

kaj	je	dobro	vedeti	o	sluhu
Sluh omogoča komunikacijo 
in prepoznavanje glasov, ki 
sestavljajo bistven del našega 
vsakdana. Izguba sluha velja 
za težjo prizadetost kot izgu-
ba vida, kajti slušni kanal je 
glavni vir pridobivanja infor-
macij. Izguba sluha človeka 
tudi bolj osami. Uho, ki nam 
omogoča sluh, nenehno upo-
rabljamo. Njegovo delovanje 
se nam zdi samoumevno in o 
njem sploh ne razmišljamo. 
Svet, v katerem živimo, je 
svet slišečih. Prilagojen je 
ljudem, ki dobro verbalno ko-
municirajo. V primeru težav 
s sluhom nastopi vrsta težav, 
če si naglušna oseba to prizna 
ali ne.

naglušnost
Naglušnost je navzven nevi-
dna, njene posledice pa so 
vse prej kot zanemarljive. Na-
glušnost bistveno omeji naše 
možnosti pri vključevanju v 
družbo. Naglušnost običajno 
močno oteži sporazumeva-
nje z okolico, ljudi vodi v 
socialno izolacijo, depresijo, 
poveča pa se tudi tveganje za 
demenco. Okvara sluha lahko 
nastane kjerkoli na slušni 
poti, od zunanjega ušesa 
do možganskih centrov, ki 
procesirajo zvočne dražljaje. 
Nekatere primere naglu-
šnosti je mogoče odpraviti z 

zdravljenjem ali operativno. 
Največkrat, predvsem pri 
zaznavni naglušnosti, pa je 
slušni aparat edina pot.

V večini primerov se 
naglušnost razvija počasi – 
včasih več let. Žal se tega, 
kako pomembno je slišati, 
zavemo šele takrat, ko težave 
s sluhom začnejo ovirati naš 
vsakdanjik.

Po podatkih Svetovne zdra-
vstvene organizacije je na 
svetu več kot 500 milijonov 
ljudi z okvaro sluha. V Evropi 
se blaga okvara, torej izguba 
sluha na ravni vsaj 25dB, 
pojavlja pri 16 % odraslih 
v starosti od 18 do 85 let. V 
Sloveniji je 10 % oseb z okva-
ro sluha, od katerih jih ima 
samo malo več kot tretjina 
okvaro sluha tudi dejansko 
izmerjeno. Med najpogostejša 
vzroka za nastanek naglušno-
sti sodita hrup in staranje.

S podaljševanjem življenj-
ske dobe se je povečal tudi 
delež ljudi s starostno izgubo 
sluha (naglušnostjo). Po-
dobno kot s sluhom je tudi z 
očmi, ko na sredini našega 
življenja že večinoma potre-
bujemo vsaj očala za branje. 
Za dober vid poskrbimo, kaj 
pa za dober sluh?

boljše slišati ni več 
nemogoče
V povezavi s tehnološkim 
napredkom je sluh omogočen 
skoraj vsem, ki imajo okvaro 
tega čutila, saj so na voljo 
zelo zmogljivi slušni aparati. 
Večina naglušnih oseb si z 
uporabo slušnih aparatov 
močno izboljša svoje življenje 
in tudi življenje svojcev ter 
prijateljev. Uporaba slušnih 
aparatov je povezana z 

zmanjšanjem jeze, frustracij, 
paranoje in splošnim izbolj-
šanjem čustvene stabilnosti.

Za ugotovitev, kako je s 
stanjem našega sluha, je 
potrebno narediti meritev 
sluha z avdiometrom. Če se 
ugotovi trajna naglušnost, bo 
zdravnik specialist otorinola-
ringolog, v koliko so izpol-
njene medicinske indikacije, 
predlagal slušne aparate 
in do cenovnega standarda 
strošek plača zdravstvena 
zavarovalnica. 

Kje najhitreje opraviti me-
ritev sluha? Na meritev sluha 
lahko pridete v vam najbližji 
AUDIO BM slušni center. 
Brezplačno vam ga bo izmeril 
strokovno usposobljen slušni 
akustik. Če potrebujete slušni 
aparat, vam bo strokovno 
svetoval in slušne aparate 
tudi predstavil. V AUDIO BM 
zagotavljamo brezplačno 

testiranje in veliko izbiro 
slušnih aparatov. Za slušne 
aparate sprejemamo naročil-
nice iz vseh ORl ambulant. 
Za rezervacijo termina in 
dodatne informacije vas pro-
simo, da nas pokličete.
Franci Urankar, AUDIO BM 

sluh	nas	povezuje	in	osrečuje

Prvo razvito človeško čutilo je sluh. 
Že v materinem trebuhu slišimo na 
primer mamin utrip srca in pomirjujoč 
glas. Sluh je od začetka do konca 
življenja eden najpomembnejših poti 
do drugih ljudi. 

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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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

Ljudska univerza Lendava
 02 578 91 94 
 041 755 980
 www.lulendava.si

LUMS – Svetovalno središče 
 02 536 15 76
 031 637 243
 www.lums.si

JZ Knjižnica Gornja Radgona
 02 564 87 14 
 041 538 502
 www.lu-gradgona.si

SVETOVANJE  2016–2022  LU MURSKA SOBOTA

Brezplačno in zaupno informiranje, svetovanje  in vrednotenje pridobljenih znanj
za pridobivanje novih znanj, kompetenc, izobrazbe, certifikatov  in osebni razvoj.

Storitve svetovanja so  prednostno namenjene zaposlenim odraslim z največ srednjo končano izobrazbo. 
V svetovanje in učenje vključujemo tudi brezposelne in druge.

•	pogovorili se bomo o vaših željah, potrebah, interesih  in ciljih

•	pregledali bomo možnosti in poti do novih znanj

•	pregledali bomo učne pomoči za uspešno učenje 
in možnosti financiranja  

•	izvedli bomo postopke ugotavljanja, dokumentiranja in 
priznavanja pridobljenega znanja in delovnih izkušenj za 

izobraževanje, usposabljanje, NPK, zaposlovanje

•	brezplačni	jezikovni,	računalniški	in	drugi	tečaji	

•	učna	pomoč		za	pridobitev	poklica	in	prekvalifikacijo

•	sofinanciranje	šolnin,	izpitov	in	npk					

•		zapis	kompetenc	za	namene	zaposlovanja,	
izobraževanja,	pridobitve	npk

kaj pridobite s svetovanjem:

Operacijo Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 delno financira Evropska unija iz ESS  
ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

• 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
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Ugodni krediti in subvencije, 
tudi do 100 %, so na voljo 
tudi prejemnikom redne de-
narne pomoči ali varstvenega 
dodatka.

Preden se lotite menjave 
oken, izolacije strehe ali na-
kupa električnega avtomobi-
la, obiščite spletno mesto Eko 
sklada in preverite, za kaj vse 
lahko dobite ugoden kredit 
ali subvencijo. Kredit Eko 
sklada lahko – če ste seveda 
kreditno sposobni – dobite 
z obrestno mero 3-mesečni 
Euribor + 1,3-odstotne točke, 
dodatno pa računajte še na 
stroške:
· odobritev v višini 1,4 % od 
vrednosti najetega posojila 
oziroma najmanj 40,00 € in 
ne več kot 175,00 €,
· vodenje kredita enkrat 
letno: 30,00 € za kredite do 
višine največ 4.000,00 € 
in 40,00 € za kredite nad 
4.000,00 €,
· zavarovanje kredita z zava-
rovalno premijo, odvisna je 
od odplačilne dobe kredita in 
zavarovalne osnove, izraču-
nane po naslednji formuli: 
AN (anuiteta kredita) x n 
(število mesečnih anuitet). 
Zaračunana premija je zmno-
žek zavarovalne osnove in za-
varovalne premije, izražene v 
odstotku (premijski stavek), 
in sicer:
· 0,98 % za odplačilno dobo 
do 4 leta,

· 1,28 % za odplačilno dobo 
nad 4 do 9 let,
· 1,78 % za odplačilno dobo 
nad 9 do 15 let,
· 1,98 % za odplačilno dobo 
nad 15 do 20 let.
Najmanjši možen znesek 
kredita pri Eko skladu je 
1500 € . V nekaterih primerih 
lahko za isto naložbo dobite 
tako kredit kot subvenci-
jo. Predvsem subvencij ne 
spreglejte – povrnjenih lahko 
dobite kar nekaj sredstev 
(pri nakupu plinske peči do 
polovico zneska, pri izola-
ciji strehe in fasade do 20 % 
oziroma 12 € /m², za zunanje 
stavbno pohištvo prav tako 
do 20% oziroma do 150 €/m²). 
Prejemniki redne denarne 
socialne pomoči (zadnjih 
9 mesecev) ali varstvenega 
dodatka pa ste upravičeni do 
100 %, v nekaterih primerih 
tudi, če ste le najemniki in ne 
lastniki nepremičnin, kjer se 
bodo investicije izvajale.
Več koristnih nasvetov naj-
dete na www.vemvec.si in na 
www.zps.si. 
Zveza potrošnikov Slovenije 

V teh dneh marsikdo razmišlja o 
popravilih na domu, ki bi jih bilo 
smotrno izpeljati v prihodnjem letu, 
morda še pred zimo. A s sanacijami 
so povezani tudi (visoki) stroški. Če 
razmišljate o kreditu za financiranje 
obnovljivih virov energije, 
električnega avtomobila ali obnove 
doma, ne spreglejte ponudbe Eko 
sklada. 

z mislijo na okolje  
tudi pri najemu kredita
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•			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

 040 215 850
 031 715 023
 proing.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
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•	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

 070 850 850
 ladislav@sojos.si
 www.sojos.si

Sojos d.o.o.
Kolodvorska ulica 6
9220 Lendava

•	izvedba	na	kjuč
• biološke čistilne naprave

•	nizka	poraba	energije
•	več	volumna,	manj	prekatov,	nič	preparatov

•	praznjenje	na	4	leta	ali	več
•	odlično	razmerje	med	ceno	in	kvaliteto

•	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
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Cilji javnega poziva so:
·  zmanjševanje energetske 
revščine v gospodinjstvih soci-
alno šibkih občanov,
·  povečanje energijsko učinko-
vitost stavb,
· izboljšanje socialni status in 
življenjske pogoje vseh članov 
gospodinjstva,
· prispevek k zmanjševanju 
onesnaženosti zraka in
·  ozaveščanje občanov o po-
menu učinkovite rabe energi-
je.

Nepovratna finančna spodbu-
da je lahko dodeljena za inve-
sticije v naslednje ukrepe:
· toplotna izolacija strehe  
in/ali stropa proti neogrevane-
mu prostoru,
· toplotna izolacija zunanjih 
sten,
· vgradnja energijsko učinkovi-
tih oken in/ali vhodnih vrat,
· zamenjava neučinkovitega 
sistema priprave tople vode z 
grelnikom vode s sprejemniki 
sončne energije,
· zamenjava neučinkovitega 
sistema priprave tople vode 
z grelnikom vode s toplotno 
črpalko,
·  vgradnja lokalnega prezra-
čevanja z vračanjem toplote 
odpadnega zraka.

Za posamezno vrsto ukrepa 
so predpisane tehnične zahte-
ve (debeline izolacije, toplotna 
prehodnost, energijska učin-
kovitost …), ki so navedene v 
samem razpisu.

Nepovratna finančna 
spodbuda je lahko dodeljena 
le za investicije v ukrepe, ki 
se bodo začele izvajati po 
podpisu pogodbe, katera se na 

podlagi izdane odločbe sklene 
med vlagateljem, izvajalcem 
posameznega ukrepa in Eko 
skladom, j.s.

Na javni poziv lahko kandi-
dira vsaka fizična oseba/vla-
gatelj, ki izpolnjuje naslednje 
pogoje:
· je polnoletni državljan RS 
(Republike Slovenije) s stalnim 
prebivališčem v RS;
· ima prijavljeno stalno 
prebivališče in dejansko živi 
na naslovu stavbe, kjer se bo 
investicija izvajala;
· je bil zadnjih 9 mesecev 
pred vložitvijo vloge ter je na 
dan vložitve vloge prejemnik 
denarne socialne pomoči ali 
varstvenega dodatka po pred-
pisih RS, ki urejajo socialne 
transfere;
· je vlagatelj sam ali skupaj 
z enim oz. več družinskih 
članov, ki so navedeni v Od-
ločbi Centra za socialno delo o 
priznanju pravice vlagatelja do 
denarne socialne pomoči ali 
varstvenega dodatka, lastnik 
ali solastnik vsaj do ½ eno- oz. 
dvostanovanjske stavbe ali 
etažni lastnik ali solastnik vsaj 
do ½ stanovanja v dvosta-
novanjski stavbi, kjer se bo 
izvedel projekt, oz. živi z njimi 
v skupnem gospodinjstvu.

Predmet nepovratne finanč-
ne spodbude je eno- ali dvo-
stanovanjska stavba oziroma 
stanovanje v dvostanovanjski 
stavbi, zgrajeni pred 31.12.1967, 
je legalna in se lahko upo-
rablja. Nepovratna finančna 
spodbuda je lahko dodeljena 
le za dele predmetne stavbe, 

katerih namembnost je stano-
vanjska.
Izpolnjevanje zgoraj navede-
nih pogojev  vlagatelj izkazuje 
z obveznimi prilogami, ki so 
navedene v pozivu.
Prijavni obrazec lahko vlaga-
telj brezplačno pridobi: 
· osebno na naslovu Eko sklad, 
j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 
ljubljana v času uradnih ur 
· osebno na vseh območnih 
enotah Centrov za socialno 
delo (CSD) v času uradnih ur 
· na podlagi poslanega zapro-
sila za obrazce na e-naslov 
zero500@ekosklad.si 

Vlagatelj se lahko prijavi na 
javni poziv od dneva objave v 
Uradnem listu Republike Slo-
venije do porabe sredstev, ven-
dar ne kasneje kot 31.12.2020.
Vloge, prispele na javni poziv, 
se bodo odpirale po vrstnem 
redu prispetja vlog.

Višina nepovratne finančne 
spodbude znaša 100 % upravi-
čenih stroškov projekta, ven-
dar ne več kot 9.620,00 EUR z 
DDV. Točna višina spodbude se 
določi s tripartitno pogodbo in 
sicer na podlagi predračuna za 
izbrani ukrep.

V izvajanje javnega poziva 
bodo vključeni tudi neodvi-
sni energetski svetovalci, ki 
delujejo v okviru energetske 
svetovalne mreže ENSVET pre-
ko naslednjih aktivnosti: 
· informiranje potencialnih 
vlagateljev o možnostih prijave 
na javni poziv, 

· svetovanje potencialnim 
vlagateljem pri izboru ukrepov 
učinkovite rabe energije, 
· pomoč vlagateljem pri prijavi 
na javni poziv.

V času izvajanja projektov, 
energetski svetovalci poleg 
predhodnih, vmesnih in konč-
nih ogledov po potrebi opravijo 
tudi kontrolne oglede z name-
nom zagotovitve namenske 
rabe sredstev oz. preveritve, 
da se projekti izvajajo skladno 
z zahtevami, ki so določene v 
javnem pozivu. 

Rok za zaključek projekta je  
6 mesecev od datuma sklenitve 
tripartitne pogodbe. 
Podlaga za predložitev zaklju-
čene dokumentacije je končno 
poročilo o izvedbi projekta s 
strani energetskega svetovalca, 
na  podlagi katerega Eko sklad 
pozove vlagatelja k predložitvi 
dokumentacije o zaključku iz-
vedbe posameznega ukrepa. 

 Eko sklad, j.s. ima pravico 
kadarkoli v obdobju od oddaje 
vloge do 5 let po izplačilu spod-
bude z ogledi, preverjanjem 
dokumentacije ali na drug 
način preveriti pravilnost in 
skladnost projekta.

Vse podrobnosti so navede-
ne v samem razpisu, dodatne 
informacije pa lahko dobite v 
svetovalnih pisarnah ENSVET 
in na Centrih za socialno 
delo.
Lucjan Batista, ENSVET  

subvencije socialno šibkim občanom  
za energetsko sanacijo stavb

Predmet javnega poziva (subvencij) 
ZERO 500 so nepovratne 
finančne spodbude socialno 
šibkim občanom, ki bivajo v 
gospodinjstvih z nizkimi prihodki, 
za investicije v ukrepe večje 
energetske učinkovitosti eno- ali 
dvostanovanjskih stavb.
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•	mulčenje	zaraščenih	površin
•	mulčenja	stare	trave,	robidovja,	 

drobne podrasti in grmovja
•	mulčenje	strmih	terenov	do	naklona	50°

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

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

∙ VRHUNSKI EN+A1 LESNI PELETI  
∙ SUHA BUKOVA DRVA 

∙ KURILNO OLJE

DOSTAVA  
NA DOM

GAALLES
ODKUP HLODOVINE  
IN PRODAJA DRV  
zA KURJAVO

Prodaja drv za kurjavo:   
• v razsutem stanju
• pakirano na palete
• hlodovina

 
+ možna	dostava

 041 707 298
 jozegaal03@gmail.com

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

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

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

salon	žarov	in	dodatne	opreme
na	podlagi	naših	dolgoletnih	praktičnih	izkušenj	 

vam strokovno svetujemo in pomagamo izbrati  
pravi model za vas.

 
•	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)

 

POSEBNI 
JESENSKI 
POPUSTI

 070 850 850
 ladislav@sojos.si
 www.sojos.si

Sojos d.o.o.
Kolodvorska ulica 6
9220 Lendava
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V letu 2020 je problem glodavcev 
še toliko bolj pereč, saj je to leto 
mišje mrzlice.
Na trgu je moč kupiti različne 
vabe mnogih ponudnikov, ki 
so rdeče ali modre barve. Za 
vse je značilno, da so to vabe 2. 
generacije  in spadajo v skupino 
t. i. antikoagulantov, za katere 
je značilno, da jo glodavec mora 
uživati večkrat  in to več dni 
zaporedoma, da se v organiz-
mu nakopiči zadostna količina 
aktivne snovi, ki šele takrat 
doseže zaželen učinek. V zadnjih 
letih se je rezistentnost in s tem 
manjša učinkovitost antikoagu-
lantnih vab vse bolj pojavljala še 
zlasti ob pojavu nove podvrste 
miši Mus musculus spretus, ki je 
najbolj razširjena prav v Evropi. 
Zadnje odkritje, da so vabe prvih 
dveh generacij ob nepravilnem 
rokovanju nevarne tudi za ljudi, 
pa je po celem svetu doprineslo 
sprejetje zakona, ki je antikoagu-
lantnim vabam  okrnila aktivno 
snov za 40 % in preprečuje pro-
dajo pakiranja, večje od 150 g.

maxi starr  rodenticid 
3. generacije (manj	vabe,	
večja	učinkovitost)
Maxi starr je edina alternativa 
dosedanjim antikoagulantom. S 
svojo edinstveno aktivno snovjo 
AlFAKlORAlOZO deluje s šok 
učinkom že v par urah in ne v 
zamiku več dni, kot je značilno 
za tradicionalne vabe prejšnjih 
generacij. Populacijo miši ali 
podgan zatre takoj in tako 
prepreči škodo, ki jo povzročajo 
s svojo prisotnostjo. Je močan 
hipnotik, ki deluje samo v nekaj 
urah in povzroči, da glodavec za-
spi, nastopi koma, ki ji sledi smrt. 
Tako že enkratno zaužitje 0,15 g 

zatre pojav miši ali podgan že v 
nekaj urah, medtem ko dosedanji 
antikoagulanti v 7 do 10 dni z 
dosti večjim skupnim odmerkom 
zaužite vabe 4 g in več.

Aktivna snov je zaščitena v t. i. 
tehnologiji MIKROKAPSUlIRANJA, 
ki kot nekakšen plašč obdaja 
aktivno snov in tako omogoča 
aktiviranje aktivne snovi šele v 
črevesju, kjer so njeni obrambni 
mehanizmi najbolj ranljivi. Tako 
mikrokapsula ščiti aktivno snov, 
kontrolira sproščanja strupa in 
poveča njeno absorpcijo. Nova 
tehnologija omogoča učinko-
vitost vabe tako pri nizkih kot 
visokih temperaturah.
Maxi starr vaba je črne barve in 
je zelo okusna.  Za njen učinek 
in smrtni odmerek zadostuje že 
eno, minimalno hranjenje. Za 
20-gramsko miš je potrebno le 
0,15 g vabe s takojšnjim učinkom, 
medtem ko je količina antikoagu-
lantne vabe za isto miš vsaj 7-krat 
večja z do 10-dnevnim zamikom 
delovanja. 

Za ohranjanje ješčnosti 
nastavljenih vab priporočamo 
menjavo Maxi starr mehke vabe 
z Maxi starr žitno vabo, ki je 
ena redkih na trgu. Značilnost 
Maxi starr vab je, da je za su-
rovino namesto pšenice izbran 
neprimerno bolj ješčen oves, 
ki s svojo sočnostjo poveča 
ješčnost v primerjavi z osta-
limi tradicionalnimi vabami. 
Posebnost je tudi, da je zaradi 
minimalne količine zaužite 
vabe enostavno ne zmanjka in 
je tako nastavljena lahko dolgo 
prisotna v prostoru. V takšnih 
primerih priporočamo, da se 
v roku meseca, meseca in pol 
vaba zamenja s svežo, da se 
ohranja svežina in ješčnost.

Mnogi, ki so že nastavili vabo 
Maxi starr, so presenečeni nad 
takojšnjim delovanjem in vidnim 
učinkom in priznavajo, da se gle-
de na učinek ne morejo primerja-
ti s  tradicionalnimi vabami.
1. Vabo uporabljajte varno in 
vedno preberite navodila za 
uporabo. 

2. Vabo nastavljajte nedostopno 
domačim in divjim živalim.  
3. Priporočamo uporabo derati-
zacijskih postaj. 

Vaba Maxi starr se že nahaja v 
Vam najbližji trgovini s kmetij-
skim repromaterialom.
Agroproagro 

Že nekaj časa se na slovenskem 
trgu pojavlja nov rodenticid s 
popolnoma novim pristopom 
zatiranja vseh vrst glodavcev, ki s 
svojo učinkovitostjo preseneča vse, 
ki so novo vabo že preizkusili in se 
prepričali o njenem delovanju.

vaba maxi starr – rodenticid 3. generacije z inovativno 
tehnologijo	in	revulucionarno	aktivno	snovjo

 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

PRIMERJAVA DELOVANJA AKTIVNIH SNOVI IN PREDNOSTI ALFAKLORALOZE 

	   ANTIKOAGULANT 
Rodenticid 2.generacije 

ALFAKLORALOZA 
Rodenticid 3. generacije 

UČ INEK Preprečuje strjevanje krvi Hipnotik, anestetik 
SIMPTOMI Difuzna krvavitev skoz nos, 

ušesa, kri v urinu, postopoma 
slabitev živali 

Utrujenost, koma in hitra smrt 

ČAS DELOVANJA Nekaj dni; 7–10 dni Nekaj ur; 24 do 72 ur 
KOLIČ INA ZAUŽ ITE 

SNOVI, DA NASTOPI 
SMRTNI ODMEREK LD50 

0,30 –1g vabe/miš, glodavci 
jo morajo uživati več dni 3–11 
dni, da nakopičijo potrebno 
smrtonosno dozo 4,2 g/miš 

0,15g vabe/miš (2–7x manj kot pri 
antikougolantih), takojšnje 
delovanje, brez kopičenja, 

uživanje max. 1–2 dni 
ODPORNOST DA Ne obstaja 

ZASTRUPITEV Tveganje zaradi načina 
delovanja in kopičenja strupa 

v organizmu 

Brez kopičenja, majhno tveganja, 
saj se molekule razgradijo v 24 

urah 
PROTISTRUP Vitamin K 1 

 
Aktivno oglje, Atropin, 

Benzodiazepin, Naloxone, 
ogrevanje 

Tabela:	  primerjava	  aktivnih	  snovi	  za	  zatrtje	  20g	  miši	  

	  

	  

PRIMERJAVA DELOVANJA AKTIVNIH SNOVI IN PREDNOSTI ALFAKLORALOzE
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 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

•	 bioklimatske	pergole

 031 722 561
 a.bucek82@gmail.com

Andrej Buček s.p.
Sotina 42
9262 Rogašovci

•	adaptacije
•	gradnje
•	fasade

•	klasični	ometi
•	sanirni	ometi

GRADBENIŠTVO

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

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

generalni uvoznik  
hladilno	–	ogrevalnih	naprav	samsung

Dom objet v toplino.

•	toplotne	črpalke•	klimatske	naprave	

 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
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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


