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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 5. 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

2021

VPIS OTROK
DVE LOKACIJI
ISTE VREDNOTE
Enota Murska Sobota
Enota Tišina

PRIDRUŽITE
SE NAM

je mogoč na podlagi prijav in prostih 
mest vse leto, vpisnico je potrebno 
oddati (dobite jo v vrtcu ali na 
spletnih straneh) najkasneje do 10. 
aprila 2021 za vpis otroka v naslednje 
šolsko leto.
Staršem ob vpisu nudimo individualno 
obravnavo in možnost ogleda vrtca 
po predhodnem dogovoru.  

»Vzgoja je stvar srca.« (sv. Janez Bosko)

Kombinirane skupine, 
kjer so v skupini skupaj 
otroci od 1. do 6. leta 
starosti, tudi bratci in 
sestrice.

 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

Studio Viva,
Leon Lenarčič s.p.
Ulica Slave Klavora 1
9000 Murska Sobota

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

novo
kmalu solarij
ergoline

· himalajska solna soba · fitosavna
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Ker nad trenutnimi razme-
rami nimamo nadzora, te za 
marsikoga lahko predsta-
vljajo velik izziv za duševno 
in telesno zdravje. Zato je 
pomembno, da poskrbimo za 
svoje dobro počutje, koli-
kor je v naši moči. To lahko 
storimo tako, da ohranimo 
ali vzpostavimo vsakdanjo 
rutino, ki vključuje aktivno-
sti za krepitev in ohranjanje 
zdravja. 

Vzdržujmo stike z družino, 
s prijatelji in sodelavci.
Če pogovor v živo ni mogoč, 
lahko s pomočjo telefona ali 
druge tehnologije vzdržu-
jemo stike tudi na daljavo. 
Pogovor z ljudmi nas lahko 
razbremeni in nasmeji.
Kaj lahko storimo? 
Pošljimo pismo, voščilo ali 
razglednico sorodnikom po 
navadni pošti, povabimo pri-
jatelje na zoom druženje ob 
kavi, organizirajmo online 
malico s sodelavci …

Vzpostavimo, ohranimo 
dnevno rutino.
Dan in teden si organiziraj-
mo tako, da bomo poleg de-
lovnih ali šolskih obveznosti 
imeli redne obroke, čas za 
gibanje in sprostitev, prosti 
čas, pogovore in počitek.
Kaj lahko storimo?
Načrtujmo si dan, naredimo 
seznam aktivnosti, ki jih v 
dnevu/tednu želimo opravi-
ti, določimo si čas za delo, 
sprostitev, druženje, gibanje 
in počitek …

Bodimo telesno aktivni. 
Poskrbimo, da smo čim bolj 
redno telesno aktivni v na-
ravi ali doma. Pomembno je, 
da si tudi pri delu ali šolanju 
od doma vzamemo čas za 
aktivne odmore.
Kaj lahko storimo?
Pojdimo peš v trgovino, na 
pošto ali v knjižnico, pri-
družimo se Zimski gibanici, 
izzivu zbiranja minut aktiv-
nosti na FB strani Zgeni.se, 
kjer so zbrani tudi nasveti in 
videoposnetki z vadbami, ki 
jih lahko izvajamo doma.

Posegajmo po zdravi in 
uravnoteženi prehrani, 
ki vsebuje dovolj sadja in 
zelenjave. 
Izogibajmo se prekomerne-
mu uživanju kofeina, alkoho-
la in psihoaktivnih snovi.
Kaj lahko storimo?
Izdelajmo si tedenski jedil-
nik, poiščimo recept za manj 
kalorično sladico,  preizku-
simo nov recept za zdravo 
malico …

Poskrbimo za zadostno 
količino spanja. 
Poskusimo vsak dan vstajati 
in hoditi spat ob približno 
isti uri.
Kaj lahko storimo?
1 uro pred spanjem počnimo 
nekaj sproščujočega, berimo 
knjigo, poslušajmo glasbo, 
počnimo nekaj, kar nas 
sprošča. 

Vzemimo si čas za sprostitev.
Izberimo aktivnosti, ob 
katerih se počutimo dobro. 
Lahko poiščemo nov hobi, se 

naučimo nove spretnosti ali 
pa novih tehnik sproščanja.
Kaj lahko storimo? 
Vzemimo v roke knjigo, poi-
ščimo online tečaj risanja ali 
fotografiranja, naučimo se 
splesti ali nakvačkati šal. 

(P)ostanimo solidarni in 
pomagajmo drugim. 
Potrudimo se, da nastala 
situacija ne bo ogrozila načel 
solidarnosti in človečnosti. 
Pomislimo tudi na druge, 
predvsem na ranljive skupi-
ne prebivalstva (npr. social-
no ogroženi, starejši idr.), ki 
potrebujejo pomoč.

Možnosti: v posredovalnici 
prostovoljskih del lahko tudi 
v času epidemije preverimo, 
kje je potrebna pomoč pro-
stovoljcev. Na spletnih stra-
neh različnih humanitarnih 
organizacij (Zveza prijateljev 
mladine Slovenije, Rdeči križ 
Slovenije, Škofijska Karitas, 
Humanitarček idr.) preve-
rimo aktualne dobrodelne 
akcije.

Uporabimo veščine, ki so 
nam bile v preteklosti že v 
pomoč v stresnih situaci-
jah in izzivih. 
Pomislimo, kako smo se v 
preteklosti soočali s stresni-
mi situacijami in izzivi, ka-
tere strategije so se takrat iz-
kazale za uspešne in kaj nam 
je pomagalo, da smo lažje 

obvladovali svoja čustva in 
hitreje rešili težave. Poskusi-
mo prenesti te strategije tudi 
v zdajšnjo situacijo in jih po 
potrebi prilagoditi.

 
Obrnimo se po strokovno 
pomoč, če je stiska prehuda. 
Vsak se kdaj počuti slabše ali 
brez volje. Če slabo počutje traja 
dlje časa in če prej našteto ne 
pomaga, poiščimo pomoč. To ni 
znak šibkosti ali poraza, temveč 
znak skrbi zase.

Brezplačni telefon za psi-
hološko podporo prebival-
cem ob epidemiji Covid-19: 
080 51 00 (24 ur/na dan, 
vsak dan). Ostale vire pomo-
či in gradiva najdete na naši 
spletni strani.

Telefonska podpora pa je 
na voljo tudi v (vašem) zdra-
vstvenem domu. Seznam 
s telefonskimi številkami 
in razpoložljivimi termini 
svetovalcev v zdravstvenih 
domovih je na voljo na naši 
spletni strani.  
Nacionalni inštitut za 
javno zdravje
www.nijz.si  

Epidemija pred nas postavlja 
posebne izzive in vnaša spremembe 
v naš vsakdanjik. Spreminja se naša 
dnevna rutina, več časa preživljamo 
doma – dom je postal delovno mesto, 
igralnica ali učilnica, kuhinja in 
mogoče tudi telovadnica. 

poskrbimo 
za svoje dobro počutje
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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

30 % oseb, starih 70 let ali več, 
uporablja slušne aparate. Pri 
mlajših odraslih, starih med 20 
do 69 let, slušne aparate upo-
rablja 16 % oseb. Gre za osebe, 
ki bi imele od slušnih aparatov 
dejansko korist, a se tega ne 
zavedajo ali težave (še) zanikajo.
Zagotovo se strinjamo, da je 
težko imeti ob sebi družinskega 
člana ali prijatelja, ki se bori z 
zanikanjem izgube sluha, če-
prav obstaja možnost, da bi mu 
lahko slušni aparati pomagali 
in s tem zelo povečali kakovost 
življenja. Nerehabilitirana 
naglušnost dolgoročno prinese 
številne težave, poveča se tudi 
tveganje za depresijo in razvoj 
demence.

če vaša ljubljena oseba 
zanika naglušnost
Predlagajte ji, da boste kar sku-
paj obiskali slušni center in brez-
plačno informativno preverili 
sluh z avdiometrom. Tam boste 
poleg meritve sluha deležni 
tudi brezplačnega strokovnega 
svetovanja – če bo ugotovljena 
naglušnost, boste napoteni k 
specialistu ORL, da opravite 
celovit ORL pregled.

zmotno prepričanje, 
da so slušni aparati  
velik strošek
Kakovostni standardni slušni 
aparati se dobijo tudi preko 
naročilnice, ki vsakih 6 let 
pripada naglušni osebi preko 
ZZZS. Pojasnite najbližjim, da so 
slušni aparati, ki ne presegajo 
cenovnega standarda, popolno-

ma brezplačni. Osebe, ki želijo 
boljše slušne aparate, pa jih 
najprej brezplačno testirajo in se 
šele nato odločijo za tip slušnih 
aparatov, ki jih bodo dolgoročno 
nosili. Doplačilo razlike med 
cenovnim standardom in ceno 
nadstandardnega slušnega 
aparata sledi šele po uspešnem 
testiranju.

obrnite se na prijatelje, ki 
uporabljajo slušni aparat
Dodaten način, kako spremeniti 
miselnost ljubljene osebe glede 
slušnih aparatov je, da se obrne-
te na prijatelje, ki jih že upora-
bljajo. Povprašajte jih po nasvetu 
in njihovih izkušnjah. Večina 
oseb, ki uporablja novejše 
slušne aparate, je z njimi izredno 
zadovoljna, saj so slušni aparati 
z novimi tehnologijami bolj 
udobni za uporabo, predvsem 
pa bolj učinkoviti pri razumeva-
nju govora, tudi v zahtevnejših 
slušnih okoljih.

razblinite napačne  
predstave o slušnih  
aparatih
Slušni aparati so se v zadnjih 
letih močno izboljšali. V prete-
klosti so bili tudi precej večji od 
sedanjih. Mnogi modeli niti ne 
potrebujejo več baterij, saj jih je 
čez noč mogoče zelo preprosto 
napolniti, delujejo samodejno, 
omogočajo prostoročno telefoni-
ranje …

Naslonite se na študije, ki 
dokazujejo, da slušni aparati 
dokazano upočasnjujejo upad 
kognitivnih sposobnosti, da po-

magajo pri delovanju možganov 
in spominu, da lahko zmanjšajo 
tveganje za demenco itd.

naravno je, da vid in sluh  
s starostjo pešata
Primerjajte slabši vid s slabšim 
sluhom. Za oboje je normalno, 
da s starostjo peša. Za boljši vid 
poskrbimo, kaj pa za boljši sluh? 
Poudarite, kako pomembno je 
poskrbeti za sluh.

kdaj po slušni aparat
Slušne aparate se začne upo-
rabljati, ko zdravnik specialist 
ORL postavi zanj indikacijo in 
izda naročilnico. To pomeni, da 
je slušni aparat že potreben in bi 
imela naglušna oseba od njega 
korist – a najprej si je potrebno 
naglušnost sploh priznati in jo 
izmeriti.

 
 

ste vedeli, da je prosta 
izbira dobavitelja vaša 
pravica? 
Dobavitelja slušnih aparatov 
si morate izbrati sami, saj je to 
vaša odgovornost. Svetujemo, 
da obiščete več ponudnikov 
in primerjate: slušne aparate, 
cene, možnosti brezplačnega 
testiranja, strokovnost, razpo-
ložljivost usposobljenih slušnih 
akustikov, dostopnost lokacije 
od vašega doma (ne glejte, kako 
blizu je ORL ambulanti), korek-
tnost, garancijo, servis, plačilne 
pogoje, mnenja drugih strank …

Vabljeni na brezplačni test slu-
ha z avdiometrom. Meritev lahko 
brezplačno opravite v katerem-
koli od 14 AUDIO BM slušnih 
centrov po Sloveniji. Prosimo za 
predhodno rezervacijo prostega 
termina. Napotnica ni potrebna.
Franci Urankar, AUDIO BM 

kako pomagati ljubljenim osebam,
ki zanikajo naglušnost

Pešanje sluha in vida s starostjo je 
naravno. Zavedanje, da ne slišimo več 
dobro oziroma tako kot smo včasih, 
težko sprejme večina ljudi. Na žalost 
si pri sluhu veliko ljudi ne pomaga in 
se še naprej bori skozi svoje vsakdanje 
življenje (dokler ni vse težje), namesto 
da bi sprejeli svojo novo resničnost in 
pravočasno poiskali pomoč. 

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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• parket • vinil • laminat • guma • epoksi •

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

Paho
Robert Horvat s.p.
Pečarovci 117
9202 Mačkovci

 041 792 297
 franc.mizarfm@gmail.com
 www.oknamaucec.si

Mizar FM d.o.o.
Lipovci 177a 
9231 Beltinci 

 • 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.

• 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

 070 752 525
 059 693 010
 lendava@posrednik.telemach.si

Pooblaščeni prodajalec 
Preteks d.o.o. 
Glavna ulica 23 
9220 Lendava

Akcijska ponudba »6 mesecev cena paketa 1€ na paketih ŠE VEČ in NAJVEČ« velja v obdobju od 5. 2. 2021 do 31. 3. 2021 ob 
sklenitvi novega naročniškega razmerja za paketa mobilnih storitev ŠE VEČ ali NAJVEČ. Pogoj za pridobitev ugodnosti je 
vezava novega naročniškega razmerja za 24 mesecev. Ugodnosti ni mogoče koristiti ob spremembi ali podaljšanju obstoječega 
naročniškega razmerja. Redna cena mesečne naročnine je cena paketov ŠE VEČ ali NAJVEČ vsakokrat veljavnega cenika, ki se 
prične obračunavati po poteku 6 mesecev od sklenitve naročniškega razmerja. Razlika med redno in akcijsko ceno se všteva v 
prejeto ugodnost ob vezavi. Ponudba se izključuje z drugimi morebitnimi popusti ali akcijami, v kolikor ni navedeno drugače. Za 
prodajo na daljavo veljajo Splošni pogoji poslovanja za nakupe na daljavo in izven poslovnih prostorov, dostopni na 
www.telemach.si.« Pred sklenitvijo naročniškega razmerja se o ponudbi in tu navedenih pogojih pozanimajte na 
www.telemach.si, na prodajnih mestih Telemacha ali na telefonski številki 070 700 700.

Vabljeni k nam!
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ai161521637852_600K_oglas_preteks_95x112mm_tisk.pdf   1   8. 03. 2021   16:12:58
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• mulčenje zaraščenih površin
• mulčenja stare trave, robidovja,  

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

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

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

 031 722 561
 a.bucek82@gmail.com

BA-mont d.o.o.
Sotina 42
9262 Rogašovci

• adaptacije
• gradnje
• fasade

• klasični ometi
• sanirni ometi

GRADBENIŠTVO

 02 558 82 10
 041 530 898
 info@zkg.si
 www.zkg.si

ŽKG Grad d.o.o.
PE Murska Sobota 
Obrtna ulica 44a 
9000 Murska Sobota

PE Grad | Grad 186b | 9264 Grad |  02 558 82 13

akcija 
robotskih kosilnic 

že od 799 €

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

BMI Adriatic Škocjan, d.o.o.
Dobruška vas 45 
8275 Škocjan
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Že naše babice so iskale rešitve 
za zdrav in obilen pridelek. Na 
svojih vrtovih so pridelale najbolj 
okusno zelenjavo, jagode,
krompir in ostale povrtnine ter 
zelišča, ki so nujno potrebna v 
vsakem vrtu.
Vrtičkanje, delo z zemljo in ra-
stlinami, je krepilo telo in duha. 
Vseh teh dobrin pa ne bi bilo, 
če jih ne bi pridelali z ljubezni-
jo. Pričeli so zgodaj spomladi s 
skrbno obdelavo vrta ter v njega 
vkopali najboljše, da so zašči-
tili rastlino in njen koreninski 
sistem. Z leti je tempo življenja 
prisilil človeka, da je začel pose-
gati v naravo s človeku škodlji-
vimi 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 zdra-
vem telesu potrebno spoštovanje 
sebe, narave ter sočloveka. Za 
obilen pridelek pa so uporabljali 
naravi prijazna sredstva za vzgo-
jo rastlin.

v ta namen smo razvili 
masko

MASKA® je organski izboljše-
valec tal z močnim repelentnim 
delovanjem, ki krepi koreninski 
sistem in ščiti rastlino pred ško-
dljivci, kot so bramorji, strune, 
sovke in polži.

MASKA® v granulah je grobo 
mleta koruza, aromatizirana z vo-
njem čebule, zelene in peteršilja, 
pridobljena na poseben način. 
Dodani vonji iz naravnih arom 
delujejo sekundarno kot odganja-
lo proti talnim škodljivcem iz 
rodu hroščev, strun, bramorja in 
tudi proti polžem.

MASKA® zaradi svoje sestave 
zelo dobro izboljšuje strukturo 
tal in vzpostavi ravnovesje med 
vodnim in zračnim režimom. 

Uporabljamo jo lahko pri sajenju 
in pridelavi vse zelenjave na vrtu, 
pri sajenju sadik sadnih dreves, v 
drevesnicah, kot tudi v vrtnar-
stvu ob sajenju okrasnih čebul-
nic 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 sadil-
no jamo. Še posebej jo priporo-
čamo sedaj ob sajenju krompirja, 
saj je mnogo tal okuženih od 
strun in bramorja.

V letošnjem letu smo dodali še 
dva nova tudi popolnoma na-
ravna EKO proizvoda za zaščito 
rastlin pred škodljivci.
 
MASKA® UNIVERZAL KZ je 
koncentriran macerat (rastlin-
ski izvleček) čebule, zelene in 
rabarbare, ki s svojim značilnim 
vonjem odbija odrasle krompirje-
ve hrošče in rastlinske uši. Inten-
zivni vonj ne vpliva na kakovost 
končnih pridelkov. Uporablja se 
preventivno pred prvim napa-
dom žuželk. Uporabimo ga lahko 
v vseh kulturah. Odlične rezulta-
te dosežemo, če smo predhodno 
pri sajenju uporabili MASKO 
organski izboljševalec tal.

MASKA® LIQUID je koncentri-
ran macerat (rastlinski izvleček) 
čebule, zelene, koprive in pekoče 
paprike, ki s svojim vonjem in 
okusom odvrača divje živali. 
Sredstvo se uporablja v sadjar-
stvu, v drevesnicah in v gozdar-
stvu z namenom zaščite rastlin 
pred napadi kuncev in drugih 
divjih živali. 

Proizvode MASKA®  za zaščito 
rastlin lahko kupite v Semenarni, 
vrtnih centrih Kalia in v vseh 
dobro založenih trgovinah s kme-
tijskim repromaterialom.
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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S spremembo energijskih 
razredov se je spremenila 
tudi vsebina nalepke, saj 
se je spremenilo navajanje 
nekaterih drugih podatkov 
o izdelkih, zato primerjava 
nove in stare energijske 
nalepke ni mogoča. Naj vas 
ne preseneti, da ima lahko 
pomivalni stroj iz do zdaj 
najvišjega energijskega 
razreda A+++ po novem 
označen energijski razred C. 
Zato ni nič manj učinkovit, 
kot je bil. Prenovo označeva-
nja namreč spremljajo tudi 
spremembe metodologije za 
merjenje porabe energije in s 
tem za določanje energijskih 
razredov.  Poraba energije je 
denimo pri pomivalnih, pral-
nih in pralno-sušilnih strojih 
po novem prikazana na 100 
ciklov delovanja, poraba 
vode pa na cikel pomivanja 
oziroma pranja, pri čemer se 
za merjenje uporablja varčni 
(eko) program, prej so se 
upoštevali glavni oziroma 
samodejni programi.

Prenovljena nalepka je 
bolj preprosta in razumlji-
va. Od stare nalepke se ne 
razlikuje le po novi lestvi-
ci, novost je tudi koda QR 
v zgornjem desnem kotu. 

Z njeno pomočjo boste 
dobili dodatne informacije 
o izdelku, ki jih na sami 
nalepki ni. 

primerjave nove in stare 
nalepke ni mogoča
To pa ne pomeni, da pred 
nakupom ne morete preveri-
ti, koliko električne energije 
bo porabil izbrani izdelek. 
Pomagate si lahko s spletnim 
orodjem BELT, najdete ga na 
www.zps.si, ki so ga razvili 
na ZPS v okviru evropskega 
projekta BELT (Boost Energy 
Label Take Up). Orodje pre-
prosto »prevede« označeni 
energijski razred v konkre-
tne in preprosto razumljive 
številke o porabi električne 
energije, strošku električne 
energije, izpustih CO₂,  
o številu dreves, potrebnih 
za absorpcijo te količine CO₂, 
in o ekvivalentu kilometrov 
vožnje z avtomobilom.  
S pralnim strojem energij-
skega razreda B in z zmoglji-
vostjo 9 kg, na primer, boste 
s sedmimi pranji na teden 
na letni ravni za električno 
energijo plačali približno 
33 € in pri tem proizvedli za 
skoraj 65 kg izpustov CO₂, 

kar je primerljivo s 524 pre-
voženimi km.

vaš doprinos v boju proti 
podnebnim spremembam
EU se je v boju proti podneb-
nim spremembam zavezala, 
da bo v državah članicah 
povečala energijsko učinko-
vitost in zmanjšala porabo 
energije, k čemur naj bi med 
drugim pomembno pripomo-
gla tudi okolju prijaznejše 
oblikovanje izdelkov (Eco-
design) in nova energijska 
nalepka. Vam pa bo nova 
energijska nalepka v pomoč, 
ko boste izbirali energijsko 
varčnejše aparate.
Potrošniki imamo tudi sicer 
enkratno vlogo, da z naku-

pnimi odločitvami vplivamo 
na trg in ga spreminjamo. 
Čas je, da jo izkoristimo. 
Izbirajmo zeleno in s tem 
podprimo vse tiste, ki nam 
omogočajo trajnostne izbire 
in svoje zaveze okolju jemlje-
jo resno. Kako? Da tudi v 
vsakdanjem življenju težimo 
k trajnostnim odločitvam, 
izbiram. Naj naša potrošnja 
temelji na delitvi, ponovni 
uporabi, popravilu, prenovi 
in recikliranju obstoječih 
materialov in izdelkov, kakor 
dolgo je to mogoče. S tem se 
življenjska doba izdelkov po-
daljšuje, količina odpadkov 
pa zmanjšuje.
Zveza potrošnikov Slovenije 

Energijska nalepka, ki vas že več 
kot 25 let vodi in usmerja k izbiri 
energijsko učinkovitih aparatov, se 
je vrnila k »stari«, poenostavljeni 
podobi. Od 1. marca so tako zgolj 
z energijskimi razredi od A do 
G, brez podrazredov, označenih 
s plusi, na prodajnih mestih 
označeni pomivalni stroji, pralni 
in pralno-sušilni stroji, hladilniki 
in zamrzovalniki, vinske vitrine in 
zasloni (vključno z računalniškimi in 
televizijskimi). 

nova energijska 
nalepka je tu!
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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

 051 757 070 
 031 575 050
 avto.tim1@gmail.com
 www.avtotim.si

Avto TIM, Tadej Lukač s.p.
Klavniška ulica 2
9000 Murska Sobota

• velika zaloga 
preverjenih rabljenih 

vozil z jamstvom

• poiščemo in uvozimo 
vozilo vaših sanj

• menjava staro za 
staro

• ugodno financiranje 
leasing / kredit

• nakup na obroke brez 
pologa

• avtovleka 

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

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

Helos d.o.o.
Bakovska ulica 23
9000 Murska Sobota
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Na poljih z ledinskim imenom 
Oloris, okrog 500 metrov se-
verno od vasi Dolnji Lakoš, se 
nahajajo ostaline naselbine iz 
mlajše bronaste dobe. Naselje 
v Dolnjem Lakošu je bilo 
obljudeno v poznem 14. in v 
13. stoletju pred Kr. in pred-
stavlja za zdaj edino načrtno 
raziskano naselje iz tega časa 
v Sloveniji.  Naselje je bilo 
locirano v enega od okljukov 
potoka Črnec. Obdano je bilo 
z leseno ogrado, za katero so 
v glavnem uporabili hrastov 
les. V notranjosti naselja so 
na dveh rahlo dvignjenih 
predelih odkrili največjo go-
stoto poselitve. Od nekdanjih 
stavb so se ohranili le sledovi 
lukenj za vertikalne stojke in 
deli podrtih sten. Med najd-
bami naselbinskega ostanka 
polja je največ lončenine; 
lonci za shrambne namene, 
pitosi, skodele, sklede, med-
tem ko je predmetov iz brona 
malo, v pokrajino so jih pri-
našali trgovci. Stalna zbirka 
bronastodobnih predmetov iz 
Olorisa je na ogled v lenda-
vskem gradu, do katerega vas 
pot popelje iz samega jedra 
mesta, priporočamo pot do 
gradu po stopnicah, dosto-
pnih z Ulice Sv. Štefana. 

Grad, ki se prvič omenja v 
12. stoletju, je povezan tudi 
z edinstvenim zakladom v 
cerkvici Svete Trojice, kjer 
je nekoč stala stražnica. Do 
tja se lahko sprehodite po 
urejeni pešpoti Pot studencev, 
ki vodi v Lendavske gorice. 
Cerkev si zasluži mnogo večjo 
slavo, kot jo ima, zaradi pov-

sem prave mumije Mihaela 
Hadika, ki je na ogled obisko-
valcem. Mumija ima posebno 
lastnost: ni nastala s postop-
kom balzamiranja, ampak z 
naravnim postopkom, vpričo 
svežega zraka, ki je zahajal v 
grobnico, in večje prisotnosti 
kalcijevega karbonata. In kdo 
je Mihael Hadik? O njem kroži 
več zgodb; legenda pravi, da 
je bil vojaški poveljnik grofa 
Bánffyja, ki je padel v boju s 
Turki. Vanj je bila zaljublje-
na grofova hči Piroška, ki se 
je ob vesti o smrti svojega 
ljubljenega pognala skozi 
okno gradu. Grof je njeno 
okno dal zazidati in še danes 
je zazidano. Zgodb o Mihaelu 
Hadiku je veliko in vsaka je 
nekoliko drugačna, enotne pa 
so si v prikazovanju herojstva 
Hadika. Z območja cerkvice 
se ponuja krasen razgled v 
osrčje vinogradov, kjer kra-
ljuje tudi turistična atrakcija, 
stolp Vinarium, pa tudi na 
samo mesto, kamor se lahko 
spustite po glavni cesti.

Lendava je kot mesto na 
terasi med Lendavskimi gori-
cami in nekdanjim močvirjem 
bila edinstven prostor za 
pojav ledenic. Na strnjenem 
območju v starem mestnem 
jedru je nanizanih 25 ledenic 
oziroma zemljank, ki sodijo 
v kategorijo t. i. vernakular-
ne arhitekture, za katero je 
značilna gradnja z lokalno 
dosegljivimi materiali, kar 
jo uvršča med avtohtono 
arhitekturo določene krajine. 
Tovrstne stavbne tvorbe so 
raritete, ki odražajo nekda-

nji načina življenja ljudi na 
določenem območju. Niso 
zgradba, ker niso zgrajene, 
niso stavba, ker ne stojijo v 
klasičnem pomenu besede, so 
prostori, izkopani v hribino, 
skoraj rudarski objekt. Večina 
ledenic tudi ne obstaja v ura-
dnih evidencah zgradb. Lju-
dje so od nekdaj uporabljali 
naravne danosti, iznajdljivost 
in neizmerno domišljijo, da 
so zaslužili za življenje ali si 
ga olajšali – tako so ledenice 
na nek način nadomeščale 
današnje hladilnike. Ko so 
izgubile prvotno funkcijo, 
so jih začeli uporabljati kot 

vinske kleti, shrambe, večina 
pa jih zapuščena in pozablje-
na čaka na ponovno obuditev 
in uporabo. Največ strnjenih 
zemljank je možno videti ob 
Kranjčevi ulici v bližini treh 
izvirov. 
Zavod za turizem in razvoj 
Lendava  
Fotografije: Franc Koren, 
arhiv ZTR

Tokrat se oziramo po posebnostih, 
ki pričajo o bogati zapuščini in 
predstavljajo rariteto v širšem 
kulturno-zgodovinskem smislu. V 
najvzhodnejšem slovenskem mestu 
odkrivamo edinstvene zaklade, ki so 
vsak po svoje v različnih obdobjih 
zgodovine povezani z zemljo. 

skriti zakladi lendave 
in njihove zgodbe
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 02 534 93 93
 070 742 613
 ms@geder.si
 www.geder.si

Geder d.o.o.
Obrtna ulica 39
9000 Murska Sobota

• robotske kosilnice
• akumulatorski stroji
• kosilnice
• verižne žage
• kose na nitko
• obrezovalniki
• pihalniki  in sesalniki
• čistilniki
• škropilnice
• kultivatorji
• vrtni traktorji
• snežne freze
• oblačila in zaščitna oprema
• igrače

za vas smo se preselili 
na novo lokacijo 

od 22.3.2021 na novem naslovu: 
 obrtna ulica 39
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 070 850 850
 ladislav@sojos.si
 www.sojos.si

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

• izvedba na ključ
• biološke čistilne naprave

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

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

 Izolacija vlažnih opečnatih, kamnitih  
in betonskih zidov s strojnim prerezom.

 Izolacija kletnih prostorov,  
ki jih zaliva voda.

 Izolacija ravnih streh, teras in balkonov.
 Zunanja hidroizolacija objektov  

in drenaža.

 041 675 039 
 041 636 489
 info@hakplus.si
 www.hakplus.si

Hak plus d.o.o.
Dobrovnik 13
9223 Dobrovnik

 041 675 039 
 041 636 489
 info@hakplus.si
 www.hakplus.si

Hak plus d.o.o.
Dobrovnik 13
9223 Dobrovnik

 041 508 692
 martin.kociper@gmail.com

Martin Kociper s.p. 
Mladinska ulica 19
9233 Odranci

• ZIDARSTVO
• FASADERSTVO
• STROJNI OMETI

• pločevina, cevi, profili
• črpalke
• inox oprema

• razrez cevi in profilov
• dostava
• več kot 30 let izkušenj

 02 703 62 00
 pc.benedikt@inoxcenter.si
 www.inoxcenter.si

Inox center d.o.o. 
Industrijska cesta 7
2234 Benedikt
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Ta pojav imenujemo tudi »ne-
kontrolirana izmenjava zraka«, 
če ga omenjamo v povezavi 
z vlažnostjo zraka, pa tudi 
»konvekcija vodne pare«. Gre za 
proces, ki je lahko za nekaj 10 
velikostnih razredov večji (po 
hitrosti dogajanja in po količini 
vodne pare) od difuzije vodne 
pare, ki poteka skozi gradbene 
konstrukcije. Tudi gradbeno 
fizikalne posledice so pogosto 
lahko izrazitejše. Netesna mesta 
v konstrukciji opišemo z izrazom 
»konvekcijski toplotni mostovi«. 
Kritična območja za nastanek 
tovrstnih toplotnih mostov so 
zlasti vsi preboji konstrukcij 
(npr. z instalacijskimi vodi), stiki 
in križanja konstrukcij, obod 
stavbnega pohištva pa tudi npr. 
okenske pripire.

Neustrezna zrakotesnost stavb-
nega ovoja se negativno odraža 
na energijskem (toplotne izgu-
be), ekonomskem (obratovalni 
stroški) in gradbeno fizikalnem 
(kondenzacija vodne pare) 
področju, slabo pa vpliva tudi 
na bivalno ugodje v prostoru (ob-
čutek prepiha, večja temperatur-
na asimetrija). Najneprijetnejši 
so navadno problemi gradbeno 
fizikalne narave. Vodna para 
lahko na svoji poti skozi netesen 
ovoj kondenzira, kar v določenih 
primerih povzroči prekomerno 
navlažitev gradbenih materialov, 
poslabšanje njihovih lastnosti 
in celo fizičen propad (porušena 
struktura, gnitje ipd.). Tudi po-
vršina konstrukcije ob netesnem 
območju se lahko podhladi pod 
temperaturo rosišča, kar pov-
zroči površinsko kondenzacijo 
vodne pare in v nadaljevanju 
razvoj plesni. Netesna mesta 
pogosto prepoznamo tudi že po 
izrazitejšem odlaganju prahu 

in nečistoč iz zraka na površini 
konstrukcij.

Zrakotesnost je lahko problem 
tako pri masivni kot pri lahki 
(montažni) gradnji, čeprav je na-
vadno pri slednji zaradi narave 
izvedbe konstrukcij pogostejši, 
posledice pa so izrazitejše. 

Blower Door test je diagnostič-
no orodje za merjenje zrakote-
snosti stavb in posameznih pro-
storov in omogoča lociranje mest 
prehoda (uhajanja) zraka skozi 
njen ovoj v zunanjost ali druge 
predele stavbe (npr. garažo, pod-
strešje …). Meritve zrakotesnosti 
stavb se uporabljajo za različne 
namene, vključno z: 
- dokumentiranjem zrakotesno-
sti stavbnega ovoja, 
- ocenjevanjem stopnje naravne 
infiltracije v hišah, 
- merjenjem in dokumentiranjem 
učinkovitosti izvedenega te-
snjenja stavbe ali posameznega 
prostora in 
- merjenjem pretoka zraka skozi 
prezračevalne sisteme.

Oprema za Blower Door test je 
sestavljena iz močnih, umerje-
nih ventilatorjev, ki so v času 
izvajanja testa ustrezno vgrajeni 
v okvir zunanjih vrat. Ventila-
torji usmerjajo zrak v stavbo ali 
izven nje in s tem povzročijo 
tlačno razliko med notranjostjo 
in zunanjostjo. Tlačna razlika 
povzroči pretok zraka skozi vse 
odprtine in netesna mesta v zu-
nanjem ovoju stavbe. Na podlagi 
hkratnih meritev pretoka zraka 
skozi ventilator in njegovega 
vpliva na zračni tlak v notranjem 
prostoru sistem Blower Door do-
loči zračno prepustnost celotne-
ga ovoja stavbe. Bolj zatesnjen 
kot je ovoj (npr. ovoj ima manj 
odprtin), manjši pretok zraka 
skozi ventilator je potreben za 

vzpostavitev ustrezne tlačne 
razlike.

Tipičen Blower Door test 
vsebuje vrsto meritev pri tlačnih 
razlikah, ki se spreminjajo od 70 
do 15 Pa. Preizkusi se izvajajo pri 
visokih tlačnih razlikah, saj se 
na takšen način ublažijo učinki 
pritiska vetra in dimničnega 
učinka na rezultate preizkusa. 

V Avstriji in Nemčiji lahko 
kupec zahteva popravilo hiše 
na stroške izvajalca, v kolikor 
zrakotesnost presega naslednje 
vrednosti: 
- energijsko varčne stavbe 

n50 <3.0 h-1  
- nizko energijske stavbe  
   n50 < 1.5 h-1  
- pasivne stavbe n50 < 0.6 h-1 

Po novem Pravilniku o učinko-
viti rabi energije v stavbah (Ul 
RS št. 52/2010 z dne 30.6.2010)  
in Tehnični smernici  
TSG-1-004:2010 zrakotesnost 
stavbe ali njenega dela brez 
mehanskega prezračevanja, 
merjena po standardu SIST EN 
13829, ne sme presegati treh 
izmenjav zraka na uro (pri tlačni 
razliki 50 Pa). V stavbah z vgraje-
nim sistemom mehanskega pre-
zračevanja z več kot 0,7-kratno 
izmenjavo zraka zrakotesnost 
ne sme presegati dveh izmenjav 
zraka na uro (pri tlačni razliki 
50 Pa). Po priporočilu stroke 
zrakotesnost za nizkoenergijske 
stavbe ob predvidenem me-
hanskem prezračevanju ne sme 
presegati 1,5 izmenjav zraka na 
uro in pri pasivnih stavbah 0,6 
izmenjav zraka na uro (pri tlačni 
razliki 50 Pa).

blower door test – osnove 
nekontrolirane izmenjave 
zraka
Za pravilno uporabo diagnostič-
nih zmogljivosti Blower Door 
testa je potrebno razumevanje 
osnovne dinamike nekontroli-
rane izmenjave zraka v stav-
bah. Za pojav nekontrolirane 
izmenjave zraka (infiltracija in 
zračni tok navzven) je potrebna 
odprtina ali razpoka in gonilna 
sila (tlačna razlika), ki potisne 
zrak skozi luknjo. Pogosta mesta 
nekontrolirane izmenjave zraka 
so prikazana na sliki. 5 najpogo-
stejših gonilnih sil, ki delujejo v 
stavbah, je: 
- dimnični učinek, 
- pritisk vetra, 
-  točkovni elementi za dovod ali 
odvod zraka,  
- netesnost dovodnih in odvo-
dnih kanalov ter 
- prekinitev poti prisilnega pre-
zračevanja (npr. zaprtje vrat). 

Že v fazi projektiranja mora 
projektant poleg toplotne 
učinkovitosti načrtovati tudi 
ustrezno zrakotesnost. Ko je 
objekt zgrajen, jo preverimo z 
Blower Door testom. S povečano 
izmenjavo zraka hladen zrak pri 
tleh zmanjšuje ugodje ter daje 
občutek hladu, hkrati pa prihaja 
tudi do večjega gibanja zraka, ki 
v tako grajenih hišah zopet vpli-
va na počutje. Enako se lahko 
poleti stavbe zaradi neustrezne 
zrakotesnosti tudi prej pregre-
jejo. Marsikdo ima občutek, da 
skozi majhno špranjo ne more 
preiti velika količina zraka, a 
se žal moti, saj se z manjšimi 
pretoki veča hitrost.
Lucjan Batista, ENSVET  

preverjanje zrakotesnosti

Glede na geografsko lego Slovenije 
velja, da je objekt v večini leta 
toplejši kot okolica. Ker se zraku ob 
spremembi temperature spreminja 
tudi tlak, zrak začne iskati netesne 
dele objekta in uhaja na prosto. 
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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

 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

VAŠA LETNA KUHINJA 
Z VSO OPREMO.

KVALITETA

ZA VAŠ DOM

 041 310 331
 komerciala@niros.info
 www.niros.info

Janez Tišler s.p.
Cankova 53
9261 Cankova

• nadstreški  
• ograje balkonov in teras
• zunanje ograje vseh vrst  

• notranje ograje
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  *Cena velja za model Peugeot 208 ACTIVE 1,2 PureTech 75, rumene Faro barve pri nakupu s pomočjo Peugeot financiranja. Primer informativnega izračuna finančnega 
leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 ACTIVE 1,2 Puretech 75, rumene faro barve - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 
1.250 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 36 mesečne dobe financiranja) je 11.490 EUR; mesečni obrok je 126 EUR pri pologu v višini 30% in ročnosti 84 mesecev; višina 
pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 19.01.2021 znaša 8,50% in se spremeni, 
če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 7,3%; financirana vrednost 8.043 EUR; skupni znesek za plačilo  
13.808 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto. 
Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot. **Do bonusa Staro za novo so upravičeni vsi kupci (fizične osebe) novih modelov Peugeot 208 dobavljivih med 1.1. in 30.4.2021. 
Bonus je že upoštevan v oglaševani ceni 11.490 €. Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,7 do 4,9 l/100 km. Izpuh CO2: od 94 do 113 g/ km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije 
dušikovih oksidov NOx: od 0,0116 do 0,0459 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00037 do 0,00072 g/km. Število delcev: od 0,03 do 4,20. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki 
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

KASKO ZA 1 €
BON STARO ZA NOVO**

ODDOLGOČASI PRIHODNOST

PEUGEOT 208
ZA 11.490 €*

PEUGEOT JE V SLOVENIJI 
ČLAN SKUPINE EMIL FREY peugeot.si

Avtocenter  PEUGEOT
 02 530 16 20 
 www.prodajalec.peugeot.si/ac-profekt

Avtocenter  MITSUBISHI
 02 530 16 63
 www.mitsubishi-motors.si/acprofekt

ACP d.o.o.
Bakovska ulica 29b
9000 Murska Sobotaprodaja in servis vozil d.o.o.


