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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 7. 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

• 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

 02 534 93 93
 070 742 613
 ms@geder.si
 www.geder.si

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

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

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

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

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

Gramikom
Ranca 2b
2211 Pesnica pri Mariboru

 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
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jesensko škropljenje 
Pred nekaj leti sem prevzel 
očetov sadovnjak. Vedno 
smo opravljali škropljenje 
spomladi in potem tekom 
leta. Sedaj pa sem dobil na-
svet, da bi škropil še jeseni. 
Je to res priporočljivo? 
Pri oskrbi sadovnjaka igra 
zelo pomembno vlogo pravil-
no in pravočasno škropljenje. 
Tako ohranimo ne le plodo-
ve, temveč celotno rastlino 
zdravo in v ustrezni kondiciji. 
Okužbe z glivičnimi bole-
znimi oslabijo žilni sistem 
rastline, s čimer se prekine 
pretok vode in hranil. Rast je 
oslabljena, hkrati pa se zniža 
kakovost plodov. Večina čla-
nov Kluba Gaia ve, da mora-
mo opraviti prvo škropljenje v 
začetku sezone, a pogosto po-
zabimo na konec sezone. Delo 
se ne konča s pobiranjem 
plodov. Nikar ne pozabimo na 
sadne rastline pozimi. Zelo 
pomembna je prava higiena. 
To pomeni redno odstranje-
vanje vsega listja pod drevesi, 
posebno če je bilo okuženo z 
boleznimi. Vedno odstrani-
mo tudi vse plodove, saj so v 
tistih, ki ostanejo v krošnji, 
klice bolezni. Med odpada-
njem listja opravimo jesensko 
škropljenje z bakrovim pri-
pravkom Bio Plantella Baker. 
Prvič škropimo, ko odpade 
okoli polovica listja, in dru-
gič, ko ga je večina na tleh. 
Pazimo, da v času škropljenja 
ni močnega sonca, vetra in je 
temperatura nad 5 °C. Baker 
pospeši dozorevanje lesa, da 
mlad les hitreje oleseni, kar 
pomeni dobro prezimovanje. 

Mlad, zelen les hitro pomr-
zne, kar pomeni izgubo lesa 
in plodov v naslednji sezoni.

gnojenje jeseni 
priporočamo                                
Za hišo sem posadil ne-
kaj sadnih dreves: češnjo, 
jablano, hruško in asimino. 
Pri sosedu, ki je čebelar in 
ima veliko sadnih dreves, 
sem opazil, da jeseni dela 
luknje v zemljo okoli dreves 
in notri dodaja gnojilo. Zakaj 
je to dejansko dobro in kaj 
dosežemo s tem? 
Jeseni je čas za založno gnoje-
nje. To pomeni, da dodajamo 
hranila za naslednjo sezono 
ali več na zalogo. Tukaj pridejo 
v poštev predvsem počasi 
topna hranila, med katerimi 
sta v ospredju fosfor (P) in 
kalij (K). Predvsem kalij je zelo 
počasi topen, kar pomeni, da 
potrebuje daljši čas, da pride 
do koreninskega sistema. Ko 
drevesa preidejo v mirovanje, 
je čas za gnojenje. Po obodu 
krošnje moramo dodati Plan-
tella Sadjarsko gnojilo, saj je 
tam največ drobnih korenin, ki 
absorbirajo večino hranil. Ker 
gre za počasi topna hranila, jih 
moramo spraviti malo globlje 
od površja. Lahko uporabimo, 
tako kot vaš sosed, kovinsko 
palico in naredimo luknje v 
cik-cak vzorcu, kamor nasu-
jemo gnojilo ali pa enostavno 
z lopato privzdignemo travno 
rušo in nasujemo pelete gnoji-
la. Tako gnojenje je priporočlji-
vo za vse sadne rastline. 
Plantellini strokovnjaki  
                  

Kadar naletite na vrtu na problem, 
ki terja strokovno pomoč, pokličite 
Plantelline strokovnjake na 
brezplačno številko 080 81 22, ki 
vam bodo pomagali z nasvetom. 
Tu smo izbrali za vas najpogostejša 
vprašanja in odgovore:

plantellini vrtnarski nasveti:  
jesenska dela v sadovnjaku

Brezplačni nasveti  strokovnjakov agronomov: 080 81 22 in www.klubgaia.com

Naj vrtnarjenje postane vaš najljubši hobi.
Naročite se na priljubljeno revijo za vrtnarje!
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Židovska skupnost je pred ho-
lokavstom v Prekmurju tvorila 
viden del prebivalstva. Leta 
1889 jih je bilo v pokrajini kar 
1107, od tega 311 v Murski So-
boti. Na Židovskem pokopali-
šču na obrobju Murske Sobote 
je urejen spominski park z 
nekaj nagrobniki. Židovsko 
pokopališče je le ena izmed 
15-ih točk, ki so povezane 
v krožno pohodno pot po 
Murski Soboti, ki vam vzame 
dobri 2 uri. Na zemljevidu (ki 
ga prejmete v TIC-u Murska 
Sobota, Slovenska ulica 41) se 
nahaja 15 točk – 1: Pokrajin-
ski muzej Murska Sobota, 2: 
Židovski blok, 3: Po slovenski 
ulici/ trg zmage (Ascherov 
küjkel), 4: Bergerjeva vila 

(spotikavci), 5: Hotel Dobrai, 
6: Slovenska ulica, spodnji 
del (Hirschl), 7: Zvezna ulica 
(Kučanova delavnica – prva 
molilnica), 8: Hranilnica (ma-
lica judovsko/prekmurskih 
jedi in sladic), 9: Bunker (spo-
tikavci), 10: Hahnova hiša, 
11: Kreftov küjkel, 12: Bobi 
blok, 13: Železniška postaja 
Murska Sobota (pozabljeni 
kovček Bratuša/Červek), 14: 
Nadaieva hiša, 15: Židovsko 
pokopališče. 

Židovska pot je obogate-
na z VR oz. 3D očali, ki jih 
najdemo v Expanu, Pomur-
skem muzeju Murska Sobota 
ali v TIC-u Murska Sobota v 
mestnem jedru. S pomočjo 
virtualne resničnosti vidimo 

sinagogo, ki jo je načrtoval 
in leta 1908 zgradil Lipót 
Baumhorn,. Objekt je bil leta 
1954 porušen, na mestu, kjer 
je nekoč stala sinagoga, pa 
nas danes spomni obeležje. V 
spomin na židovsko skupnost 
je v mestu pred hišami, kjer 
so nekoč živele judovske 
družine, od leta 2019 polo-
ženih nekaj spotikavcev  oz. 
t. i. »Stolpersteini«, kamniti 
tlakovci, prevlečeni s slojem 
medenine, v katerega so 
vgravirani osebni podatki 
posamezne žrtve holokavsta. 
Stolpersteini so do danes 
postavljeni na 1200 loka-
cijah v različnih državah. 
Projekt Spotikavci oziroma 
Stolpersteine avtorja Gun-

terja Demniga se je pričel 
leta 1992 z željo, da bi na 
nek način obudili pozablje-
ne žrtve nacizma. Soboška 
židovska pot nas zanese tudi 
na železniško postajo, kjer se 
nahaja spominsko obeležje v 
obliki klopce in »pozabljene-
ga« kovčka, ki je postavljeno 
v spomin na internacijo in 
kasnejše uničenje velikega 
dela prekmurske judovske 
skupnosti. Napis na klopi se 
glasi: V spomin na izgnane 
in umorjene jude prekmurja 
april - november 1944.
TIC Murska Sobota   
www.visitmurskasobota.si

Murska Sobota je mlado mesto z 
bogato zgodovinsko vrednostjo. 
Po mestu je speljana Soboška 
židovska pot, ki v mestu povezuje 
vse židovske spomenike z enim 
skupnim apelom ~ "da se ne 
pozabi". 

po poti spominov  
– soboška židovska pot
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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.

 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 €
• 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
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Otroci spadajo med najbolj 
ranljive udeležence v prometu, 
saj v promet vstopajo s svoji-
mi razvojnimi značilnostmi. 
Težko predvidijo nevarne 
situacije, ki lahko pripeljejo do 
napak v njihovem ravnanju, 
in so zato bolj ogroženi. Ker so 
manjši, imajo ožje vidno polje 
kot odrasli in zato kasneje 
opazijo vozila z leve ali desne. 
Težje določijo smer, iz katere 
prihaja zvok vozila, ter ne 
znajo dobro presoditi hitrosti 
vozil in razdalj. Prepričani so, 
da jih voznik vidi, če oni vidijo 
vozilo, in mislijo, da se lahko 
ustavi tako hitro, kot se sami. 
Njihovo ravnanje usmerjajo 
predvsem radovednost, čustva 
in dogajanje okoli njih, manj 
pa razum, zato morajo biti 
vozniki nanje vselej pozorni in 
jim vedno prepustiti prednost 
na prehodih za pešce. V tem 
šolskem letu bo na šolskih 
poteh 193.116 osnovnošolcev, 
od tega 21.123 prvošolcev.

Začetek šole pomeni več 
otrok na cestah in šolskih 
poteh. Agencija za varnost 
prometa je tudi letos na vse 
udeležence v prometu naslovi-
la poziv k največji stopnji pa-
zljivosti pod skupnim imeno-
valcem #ZnovaVarnoVŠolo. 51 
promotorjev prometne varnosti 
je tako na prvi šolski dan na 
20 večjih križiščih v Ljubljani, 
Celju, Kranju, Mariboru, No-
vem mestu in Kopru s pomočjo 
sporočilnih tabel voznike opo-
zarjalo na 4 ključna sporočila: 
da je potrebno hitrost prila-
goditi razmeram na cestah in 
spoštovati ustrezno varno-
stno razdaljo, da je pripetost 
izjemnega pomena za varno 
vožnjo vseh potnikov v vozilu, 
da za volan vedno sedemo le 
trezni, voznike, kolesarje in 
pešce pa so opozarjali, da mo-
bilni telefoni ne sodijo v pro-
met. Pred osnovno šolo Venclja 

Perka v Domžalah so direktor 
Agencije za varnost prometa 
Jože Hribar, univ. dipl. inž. 
str., minister za infrastrukturo 
Jernej Vrtovec in ravnateljica 
OŠ Venclja Perka mag. Petra 
Korošec zjutraj simbolično 
pospremili otroke pri varnem 
prehodu čez cesto in ob tem 
poudarili pomen prometne 
vzgoje otrok in odgovornost, ki 
jo imamo odrasli, da poskrbi-
mo za njihovo varnost vse dni 
v letu. 

Da bodo šli otroci vsak dan 
varno v šolo, Agencija za var-
nost prometa podaja še nekaj 
napotkov. Vozniki naj zago-
tovijo brezhibnost delovanja 
motornega vozila. Dosledno 
naj spoštujejo cestno-prome-
tne predpise, omejitve hitrosti, 
ustrezno varnostno razdaljo 
in razmere na cesti. Prav tako 
naj poskrbijo za pripenjanje 
vseh potnikov v vozilu z varno-
stnim pasom, med vožnjo 
naj ne uporabljajo mobilnega 
telefona, vozijo naj pozorno, 
strpno in odgovorno do vseh 
udeležencev v prometu. Še 
posebna opozorila so name-
njena visokim tveganjem glede 
vožnje pod vplivom alkoho-
la in drugih prepovedanih 
substanc, zato je nujno, da za 
volan sedemo trezni in zbrani 
ter vselej pozorni na najmlaj-
še udeležence v prometu. V 
času, ko se dnevi krajšajo, pa 
je še posebej pomembno, da 
starši in skrbniki zagotovijo 
kar najboljšo vidnost otrok s 
kresničko in drugimi odsevni-
mi telesi, oblačili in obutvijo 
svetlejših barv z odsevnimi 
površinami.
Javna agencija RS  
za varnost prometa
www.avp-rs.si   

prometna varnost otrok  
ob začetku novega šolskega leta 

Začetek šole pomeni tudi več otrok 
na cesti in tako je nastopil čas, ko 
je nujna še večja pazljivost vseh 
udeležencev v prometu.  

www.avp-rs.si

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

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

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

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

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

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

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

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

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

diatonična harmonika,  
instrument z dušo

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

∙ Proizvodnja diatoničnih harmonik Alpen

 
∙ servis in prodaja delov za harmonike  

∙ najem diatoničnih harmonik

 030 403 206
 sales@alpen-harmonike.com
 www.alpen-harmonike.com

GC glasbeni centri d.o.o.
Puhova ulica 7a
2250 Ptuj
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 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

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

slušni center murska sobota

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vašo izkušnjo s slušnimi aparati 
še izboljšala.

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

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

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

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

rainer kerscheck, unitron 
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• 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

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

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

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

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

5G hitrosti in več vsega. 
V vseh paketih.

Uporaba 5G omrežja je omogočena z uporabo ustreznega mobilnega aparata ter SIM kartice v 
paketu mobilnih storitev VEČ, ŠE VEČ in NAJVEČ. Pred vklopom se o ponudbi, aparatih, ki podpirajo 
delovanje 5G, tehničnih pogojih koriščenja, pokritosti z omrežjem in postopku aktivacije ter de 
aktivacije pozanimajte na www.telemach.si, na prodajnih mestih Telemachaali na telefonski 
številki 070 700 700.

telemach.si 070 700 700

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

TISK_mob.jesenska_paketi 3.0_oglas posrednik_95x112mm_5G.pdf   1   6. 09. 2021   15:51:21

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. 
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 041 942 818
 grede@siol.net
 www.grede-paradiznik.business.site

Grede Tešanovci d.o.o.
Tešanovci 1c
9226 Moravske Toplice

nudimo izvrsten domači paradižnik.     
 o kvaliteti pričajo številne zadovoljne in stalne 

stranke, zato le pokličite in razvajajte svoje 
brbončice tudi vi.     

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

 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
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Ali se morajo debeli ljudje res 
bati za svoje zdravje, tudi če 
so metabolično zdravi, torej 
če še nimajo metaboličnega 
sindroma?  Nekatere zadnje 
analize študij so precej 
zaskrbljujoče. Tako so 
kanadski raziskovalci objavili 
izsledke študij, ki so trajale 
več desetletij in odkrile, da je 
bilo pri presnovno zdravih, 
toda pretežkih osebah precej 
bolj verjetno, da bodo doživeli 
srčni infarkt ali možgansko 
kap ali bodo prezgodaj umrli.  
Verjetnost, da se bo nekaj 
usodno zdravstveno zapletlo, je 
pri debelih ljudeh večja kot pri 
njihovih vrstnikih z normalno 
telesno težo. Enako velja za vse 
ljudi, ki so presnovno nezdravi, 
da imajo povečano tveganje 
v vseh kategorijah telesne 
teže, celo pri normalni teži. 
Znaki presnovnega sindroma 
namreč predstavljajo dejavnike 
tveganja za resne bolezni srca 
in krvnih žil.

Osnovni kriterij za določanje, 
kdaj je človek debel, je indeks 
telesne teže (ITM). Predstavlja 
telesno težo deljeno z višino 
na kvadrat. Pod 25 opredeljuje 
normalno telesno težo, nad 30 
pa debelost.

Velika danska študija, 
objavljena v reviji JAMA, potrjuje 
tudi zvišano tveganje za srčni 

infarkt za 88 % pri debelih 
ljudeh, tudi če so presnovno 
zdravi. Ista študija ugotavlja, 
da je zapletov bistveno več pri 
trebušni debelosti, ki najslabše 
vpliva na inzulinsko odpornost.

bolezni povezane z 
debelostjo
Največji vir bolezenskih 
procesov je maščobno tkivo. 
Še posebej je nevarno tisto, 
ki se nabere okoli pasu in ob 
notranjih organih. Močneje 
vpliva na izločanje mnogih 
hormonov, posrednikov in 
prenosnikov, ki vplivajo na 
povečanje bolezni sodobnega 
časa. Kar tri četrtine debelih ima 
sladkorno bolezen tipa 2. Skupni 
kvarni učinki debelosti se kažejo 
kot pospešena ateroskleroza, 
ki vodi v pogosta obolenja srca 
in ožilja. Debelost je povezana 
tudi z večjim obolevanjem 
za rakavimi obolenji, rak 
debelega črevesja, maternice, 
dojke, žolčnika so pogostejši. 
Prispeva k večjemu pojavljanju 
žolčnih kamnov in putike. 
Zaradi prevelike obremenitve 
sklepov se zgodaj prične obraba 
hrustanca v sklepih, predvsem 
hrbtenice, kolkov, kolen in 
gležnjev.  Huda debelost lahko 
povzroči spalno apnejo – bolnik 
med spanjem za več sekund 

preneha z dihanjem, kar pomeni 
izjemen napor za srce in ožilje.

sladkorna bolezen tipa 2
Najmočnejša je povezava 
debelosti s sladkorno boleznijo 
tipa 2. Ob  ITM  od 25 do 30 je 
tveganje za pojav sladkorne 
bolezni večje za približno 
petkrat. Nad indeksom 30 
je tveganje že petnajst do 
dvajsetkrat večje, pri indeksu 
telesne mase nad 35 pa kar 
petdesetkrat večje.  Tako veliko 
večino sladkorne bolezni 
lahko pripišemo debelosti. 
Pri tem se moramo zavedati, 
da je sladkorna bolezen tiha 
ubijalka srca, ožilja, ledvic, 
oči, živčevja in stopal. Vodilni 
vzrok umrljivosti pri debelosti so 
bolezni srca in ožilja.

kaj je prediabetes?
Ko je krvni sladkor dalj časa 
povišan nad normalo, ni pa 
še diabetesa, takšno stanje 
imenujemo prediabetes. V tem 
stanju je človeški organizem 
že ogrožen. Na majhnih žilah 
kapilarah, zlasti na očesnem 
ozadju in v ledvicah kronično 
povišan krvni sladkor namreč 
povzroča škodo še pod 
diagnostično vrednostjo za 
diabetes.

Krvi sladkor potrebuje 
nekaj let, da se kronično zviša 
na raven, ko je postavljena 
diagnoza diabetes.   
Naraščanje glukoze v krvi, ko 
se od normalne vrednosti okrog 
5 milimolov na liter zvišuje vse 
do 11 milimolov na liter, ki je pri 
diabetesu, povzroča škodo glede 

na to, kako dolga so obdobja 
zvišanega krvnega sladkorja in 
kako visok nivo sladkor dosega.

smernice za ukrepanje  
pri prediabetesu
Strokovne smernice so 
izoblikovali že leta 2007 in so 
bile objavljene v mednarodni 
reviji Diabetes care:
- zmanjšati telesno težo  
od 10 do 20 %
- uvesti redno telesno aktivnost 
vsaj eno uro na dan, nordijska 
hoja je odlična
- ureditev prehrane  
z uravnoteženo, pretežno 
zelenjavno prehrano

Ob preventivnem ukrepanju je 
študija pokazala izjemne koristi 
z odpravo diabetesa skoraj pri 
vseh.  Diabetes tip 2  je postal 
epidemija v zadnjem stoletju 
in povzroča v telesu pravo 
opustošenje, če je nekontroliran. 
V fazi prediabetesa je pravi čas 
za ukrepanje tako,  da se krvni 
sladkor normalizira in ustali 
okrog odlične petice. Z enakimi 
ukrepi se bo tudi telesna teža 
hitreje zmanjšala.
Marjan Radetič, dr.med.
Zdravi in vitalni, Koper 

Pri ljudeh z odvečno telesno težo 
se prej ali slej pojavijo motnje v 
presnovi. Skupino dejavnikov, ki 
kažejo na te motnje, imenujemo 
presnovni sindrom. Ti dejavniki so 
zvišana vrednost krvnega sladkorja, 
zvišan krvni tlak, motnje v presnovi 
maščob z zvišanjem holesterola 
in trigliceridov v krvi. Presnovni 
sindrom ima približno petina 
svetovnega prebivalstva, njegova 
razširjenost pa je vedno večja.

debelost vodi v resne bolezni
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 040 215 850
 031 715 023
 info@proing-gradnje.com
 www.proing-gradnje.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

 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

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

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

 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 



informator365

13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

senčila

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

 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

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

Avtocenter HONDA 
 02 530 16 63
 www.honda.si/d/acprofekt

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

DOBAVLJIVA TAKOJ

  Poraba v kombiniranem načinu vožnje po 
WLTP ciklu: od 0,0 do 7,7 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 175 g/km. Emisijska stopnja: 
EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0 do 0,0507 g/km. 
Emisije trdnih delcev: od 0,0 do 0,00117 g/km. Število delcev: od 0,0 do 3,98. Poraba 
električne energije pri električnih izvedenkah (Wh/km) pri kombinirani vožnji: 169–183. 
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.

peugeot.si
Peugeot je v Sloveniji  
član skupine Emil Frey PEUGEOT 2008 in 3008

MOČ IZBIRE 
BENCIN, DIZEL, ELEKTRIKA ALI HIBRID  

IZKORISTITE LEVJE DNEVE – 17. IN 18. SEPTEMBRA  
PRI AC PROFEKTU.
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