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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 9. 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

• 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

 040 235 350
 info@urbano-gozdarstvo.si
 www.urbano-gozdarstvo.si

Kristijan Erdeljc s.p.
Ivanovci 13
9208 Fokovci

VISINSKO OBREZOVANJE IN 
PODIRANJE DREVES

podiranje dreves

nega dreves

�

zavarovana 
odgovornost

obrezovanje dreves

ERDELJC urbano gozdarstvo

strokovna
izvedba
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Naj se nam spomladi ne mudi. 
Dokler so tla vlažna in je njihova 
temperatura manj kot 6 °C, 
trato po možnosti samo glejmo. 
Temperatura se mora za prve 
ukrepe dvigniti in zemljišče 
posušiti. Pozorni bodimo tudi na 
jutranjo slano. Takrat so travne 
bilke zmrznjene in ob vsaki hoji 
po travni površini kar nekaj teh 
bilk dobesedno zlomimo in tako 
poškodujemo rastlinske celice. 
Zato je bolje, da počakamo, 
ko sonček odmrzne trato in se 
potem sprehodimo po njej.

1. odstranimo organske 
ostanke
Zgodaj spomladi je na trati 
polno odmrlega listja in 
drugih organskih ostankov, 
ki jih preprosto odstranimo z 
grabljenjem.

2. odstranimo mah
Ena najbolj pogostih neprijetno-
sti v travi je seveda mah. Če ga 
pustimo pri miru, hitro postane 
dominanten in trava kar izgine, 
saj jo zaduši. Mah se pojavi pred-
vsem na manj osončenih delih 
zelenice, na kislih tleh ali tam, 
kjer je trata slabo oskrbovana in 
se pojavljajo gole zaplate. Mahu 
ni priporočljivo odstranjevati 
ročno oz. ga grabiti  proč, ker ga 
tako s trosi raznesemo na vso 
površino. Zato raje uporabimo 
Plantello proti mahu, ki ga potre-
semo v količini 10 kg/100 m2 in 

počakamo 10–14 dni oz. toliko 
časa, da mah povsem porjavi.
Glej foto. Nato ga odstranimo z 
grabljami. Pomembno pa ga je 
uničevati sproti in ciljano, zato 
uporabimo inovativen izdelek 
na trgu s testirano učinkovitostjo 
Plantella Proti mahu v tekoči 
obliki, saj:
- učinkovito uniči trdovraten 
mah v trati
- hitro delujoča formula – deluje 
že v 1 dnevu
- s selektivnim mehanizmom 
učinkuje samo na mah, trate ne 
poškoduje
- preprosto doziranje s priloženo 
merico na plastenki
- zmešamo z vodo in polijemo po 
zelenem mahu
- ne grabimo zelenega maha, ker 
ga tako raznesemo, s tem izdel-
kom pa propade že v nekaj urah
- najprej uničimo mah, šele 
potem prezračimo travo
- uničimo ga pred gnojenjem, saj 
nočemo spodbujati njegove rasti

3. košnja
Prvič spomladi kosimo, ko začne 
trava intenzivno rasti in doseže 
okoli 8 cm. Kosimo v suhem 
vremenu. Odkos naj ne znaša 
več kot 1/3 višine trave, višina 
pokošene trate pa naj bo še 
vedno okoli 5 cm.

4. zračenje
Tudi z zračenjem ne hitimo, saj 
so travne bilke spomladi šibkejše 
in si po tem ukrepu ne opomore-

jo tako hitro. Zato s tem ukrepom 
počakamo do druge ali tretje 
spomladanske košnje. Zračimo 
lahko ročno z vilami ali poseb-
nimi vertikulirnimi napravami 
ali kosilnicami, ki površino 
prebadajo in izmetavajo čepke 
prsti in odmrle trate. Prezrače-
vanje zmanjšuje in preprečuje 
zbitost tal, zato je dostopnost 
zraka, hranil in vode za travne 
bilke večja. Korenine se lahko 
globlje in širše razraščajo, zato je 
tudi trata gostejša in bolj trpežna 
na obremenitve. Prezračevanje 
je nujen ukrep na trati, kadar je 
zemlja bolj glinena in težka ali 
pa jo uporabljamo kot rekreacij-
sko površino, otroško igrišče in 
podobno. Takrat je dobro trato 
prezračiti enkrat ali dvakrat 
letno. Če pa je trata bolj okrasna 
kot pohodna in ni redno obreme-
njena, je dovolj, da jo prezrači-
mo na vsaki dve leti.

5. peskanje
Ko smo trato preluknjali ali 
pošteno prečesali, je pravi 
čas, da potresemo po površini 
Plantella Izbrane kremenove 
peske, ki bodo omogočali večjo 
zračnost in propustnost za vodo 
in hranila.

6. dognojevanje
Spomladi trata potrebuje nove 
hranilne snovi za zagon rasti. 
Trato enakomerno dognojimo s 
pametnim membranskim gno-
jilom Plantella Formula 365 za 
trave s podaljšanim delovanjem. 
Hranila se iz gnojila sproščajo 
postopoma, odvisno od tempe-
rature tal, kar pomeni, da dobijo 
travne bilke vedno optimalno ko-
ličino hranil glede na rastne raz-
mere in njihovo stopnjo razvoja. 
Na ta način preprečimo tudi 
ožige zaradi nenadzorovanega 
pretiranega sproščanja gnojila. 
Gola mesta na trati dosejemo.
Plantellini strokovnjaki  

Pomlad je čas, ko lahko z nekaterimi 
ukrepi bistveno prispevamo k 
lepemu in zdravemu videzu naše 
zelenice. Predvsem je potrebno 
zagotoviti koreninam dovolj zraka 
in dostop do vode s hranilnimi 
snovmi. Zato trato v tem času 
zračimo, odstranjujemo odmrle dele 
in mah ter ji s pravilnim gnojenjem 
omogočimo zdravo in gosto razrast.

mah je uničevalec trate
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Večino težav, zaradi katerih 
se hoja poslabša ali je celo 
onemogočena, lahko razde-
limo v 3 skupine: v največjo 
skupino sodijo težave, zaradi 
katerih smo manj aktivni, zato 
mišice propadajo (obrabe, 
neaktivnost zaradi starosti, 
vrtoglavica, bolečine), v dru-
go skupino spadajo bolezni 
in poškodbe, zaradi katerih 
se nam hoja v kratkem času 
zelo poslabša ali celo one-
mogoči (možganska kap, 
tumor na možganih, para-
plegija, tetraplegija, druge 
težje poškodbe), obstaja tudi 
tretja skupina, v katero sodijo 
predvsem kronične bolezni. 
Gibanje se običajno poslabšu-
je postopoma (Parkinsonova 
bolezen, multipla skleroza, 
artritis, demenca).

Pomembno se je zavedati, 
da poslabšana hoja pomeni 
vse prej kot le fizični propad 
organizma. Ta namreč za 
sabo potegne vedno slabšo 
kakovost življenja in večjo 
odvisnost od drugih, vedno 
večjo tako časovno kot finanč-
no obremenitev za družino, 
posledično pa za vse vpletene 
velik stres in veliko travm. 
Potrebno se je zavedati, da 
velika večina ljudi, ko pride 
do težav s hojo, le-teh ne 
zna ali ne zmore rešiti sama. 
Veliko jih sicer telovadi, 
pomembno pa se je zavedati, 
da če se sami trudite težave 
izboljšati, a ste kljub temu v 
zadnjem mesecu, 6 mesecih 
ali 1 letu nazadovali, potem 
to pomeni, da če boste delali 
enako naprej kot do sedaj, bo-
ste še naprej nazadovali. Na 
tej točki je torej potrebno, da 
čim hitreje najdete strokov-
njaka, ki bo znal nazadovanje 

ustaviti in ga spreobrniti v 
napredovanje. Hitreje kot ga 
najdete, manj boste fizično 
in psihično propadli ter lažja 
bo pot do izboljšanja vašega 
stanja. 

Tisti ljudje, ki se odločijo, 
da svojega bližnjega ne bodo 
le negovali in ga hočejo obdr-
žati na nogah, se največkrat 
odločijo za fizioterapijo na 
domu.

Fizioterapija na domu 
omogoča fizično rehabilitacijo 
in izboljšanje fizičnega stanja 
kar na vašem domu. Tako 
vam ali vašim bližnjim ne bo 
treba obiskovati fizioterapev-
ta, ampak vas bo ta obiskal 
na vašem domu ter z ustrezno 
rehabilitacijo poskrbel, da se 
bo fizično stanje človeka čim 
prej in čim bolj izboljšalo. Na 
tak način je mogoče reha-
bilitirati vse zgoraj naštete 
primere, ki imajo težave s 
hojo ali pa sploh ne morejo 
več hoditi.

Pri naštetih težavah vam 
lahko pomagamo fiziotera-
pevti podjetja Therapia, ki 
pridemo na vaš dom. Svoje 
delo opravljamo v Murski 
Soboti z okoliškimi kraji  
(Beltinci, Puconci, Mora-
vske Toplice in Radenci), 
Ljubljani, Novem mestu, 
Celju, Kranju, Mariboru itd.

97 % uspešnih rehabilitacij
Z leti smo v podjetju Therapia 
ugotovili, da z že uveljavljeni-
mi fizioterapevtskimi metoda-
mi in tehnikami ne moremo 
dosegati zadovoljivih rezulta-
tov pri ljudeh, ki imajo težave 
s hojo. Zato smo diplomirani 
fizioterapevti tega podjetja 
prav zanje razvili svojo tehni-
ko fizioterapije, s katero 

dosegamo neverjetno dobre 
rezultate. Kar 97 % bolnikov, 
ki jih prevzamemo, namreč 
postavimo nazaj na noge, da 
hodijo vsaj tako dobro, kot 
preden so opešali. Večinoma 
pa rehabilitiramo v še boljšo 
formo.

Z leti dela smo si pridobili 
veliko izkušenj, da lahko 
dvignemo kakovost življenja 
in samostojnost svojih strank, 
čeprav je povprečna starost 
teh od 70 do 100 let. Hkrati 
pa preprečimo najhujše, kar 
bi sledilo, če bi bolnik še 
nazadoval in obležal − prele-
žanine, pljučnico, depresijo, 
odvisnost od drugih ali celo 
smrt.

Tudi pri vas ali vaših naj-
bližjih lahko izkušeni diplo-
mirani fizioterapevti opravi-
mo brezplačen, neobvezujoč 
pregled in brez nadaljnjih 
obveznosti strokovno svetu-

jemo, kakšne so možnosti za 
izboljšanje hoje, stabilnosti, 
ravnotežja, bolečin, gibljivo-
sti in podobno. Povedali vam 
bomo, kakšne izkušnje ima-
mo z vam podobnimi in kako 
bi terapija potekala pri vas.

Kljub velikemu povpra-
ševanju in delu tudi vam, 
dragi bralci, poleg brezplač-
nega pregleda ponujamo še 
50 % popust pri prvi fiziote-
rapiji. Kandidati se čim prej 
prijavite, ker boste le tako 
lahko unovčili bon. Če niste 
prepričani, ali ste primerni za 
našo obravnavo, nas pokličite 
in vprašajte. 
Therapia, fizioterapija  
na domu, d.o.o. 

imate težave s hojo?

Težko hodite? Imate slabo ravnotežje 
in se zato oprijemate sten ali 
pripomočkov? Hodite s kratkimi 
koraki? Hodite vedno slabše in manj 
stabilno ali pa celo sploh ne morete 
več hoditi?

 080 44 66
 info@therapia-dom.si
 www.therapia-dom.si

Therapia d.o.o.
Kotnikova ulica 5 
1000 Ljubljana

• najstarejše in največje podjetje  
  fizioterapije na domu v sloveniji
• lastna metoda dela za rehabilitacijo na domu
• 97 % učinkovitost
• brezplačen, neobvezujoč pregled na domu

DARILNI BON
50 % POPUSTA 

PRI PRVI FIZIOTERAPIJI

velja do 1. 4. 2022.
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Program Svit, državni program 
presejanja in zgodnjega odkri-
vanja predrakavih sprememb 
in raka na debelem črevesu in 
danki deluje na način, da pri 
navidezno zdravih odraslih s 
preprostim testom blata išče 
sledove prikrite krvavitve. Cilj 
programa je med navidezno 
zdravimi osebami odkriti tiste, 
pri katerih je velika verjetnost, 
da bi se iz sprememb na steni 
debelega črevesa ali danke 
razvil rak ali že imajo začetno 
obliko raka in te spremembe 
odstraniti. Zgodaj odkrito bole-
zen lahko uspešno zdravimo, z 
odkritjem predrakavih spre-
memb pa lahko bolezen celo 
preprečimo.

koraki sodelovanja  
v programu svit 
Ciljno populacijo programa 
predstavlja dobrih 600.000 
oseb, ki so vabljene po vnaprej 
določenem načrtu.  S sodelova-
njem v Programu Svit udeležen-
ci nimajo dodatnih stroškov, saj 
stroške sodelovanja v programu 
nosi Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije v okviru 
obveznega zdravstvenega zava-
rovanja. 

Posamezniki med 50. in 74. 
letom starosti na dom vsaki dve 
leti prejmejo vabilo, ki vključuje 
Izjavo o prostovoljnem sode-
lovanju v Programu Svit. Če se 
oseba odloči za sodelovanje in 
nima izključitvenih kriterijev, 
prejme prav tako po pošti kom-
plet testerjev za odvzem vzorcev 
blata. 

Če je izvid vzorcev blata nega-
tiven, so osebe v Program Svit 

ponovno vabljene čez dve leti. 
Osebe s pozitivnim testom pa so 
v okviru Programa Svit napo-
tene na kolonoskopijo, kjer 
zdravnik specialist ugotovi, kaj 
je vzrok krvavitve. Oseba lahko 
izbira kraj opravljanja kolono-
skopije in čas, ko želi opraviti 
preiskavo.  

 V javnosti kolonoskopija 
še vedno velja za neprijeten 
pregled. Udeleženci kolono-
skopije v Programu Svit pa 
preiskavo v veliki meri ocenju-
jejo kot pozitivno izkušnjo. K 
temu je pripomogel napredek 
na področju kolonoskopskih 
tehnik, izobraževanja izvajalcev 
preiskav ter možnost opravlja-
nja kolonoskopije v sedaciji.

vpliv pandemije se odraža 
na udeležbi v programu svit 

Od leta 2011 v Registru raka 
Republike Slovenije beležijo 
občuten padec novih primerov 
raka debelega črevesa in danke. 
Med vsemi novo odkritimi raki 
v Sloveniji se je med letom 2007 
in 2018 rak debelega črevesa in 
danke po pogostosti pomaknil z 
drugega na peto mesto, k čemur 
pomembno prispeva odkrivanje 
in odstranjevanje predrakavih 
sprememb na kolonoskopijah v 
Programu Svit. A podatki Regi-
stra raka Republike Slovenije za 
obdobje 2020–2021 kažejo, da 
je epidemija covid-19 zmanjšala 
število novih primerov raka in 
število napotitev na onkološko 
obravnavo.

 Tudi pri Programu Svit v letu 
2021 beležimo padec odzivnosti, 
saj je bila v tem letu odzivnost 
63,4 %, kar je nekoliko manj kot 

v letu 2020, ko je bila odzivnost 
64,4 %. Med osebami z anali-
ziranimi vzorci blata je imelo 
94,3 % oseb negativen izvid in 
5,7 % oseb pozitiven izvid pre-
sejalnega testa. Vsem, ki so po 
pozitivnem presejalnem testu 
potrebovali kolonoskopijo, je 
bila preiskava zagotovljena pri 
izvajalcih Svit kolonoskopij. 
Po preliminarnih podatkih je 
bilo med osebami z opravljeno 
kolonoskopijo odkritih 188 
primerov raka debelega črevesa 
in danke, 2.011 oseb je imelo 
predrakavo spremembo, kar 
predstavlja večje tveganje za 
nastanek raka. V Programu Svit 
je med odkritimi raki do 60 % 
rakov odkritih dovolj zgodaj, 
da onkološko zdravljenje ni 
potrebno. 

»Nižjo odzivnost v Program 
Svit v letu 2021 pripisujemo ra-
znovrstnim vplivom pandemije, 
kot je pandemična izčrpanost, 
ki je pričakovan in naraven 
odziv ljudi na dolgotrajno 
javnozdravstveno krizo, ki bi-
stveno posega v vsakdan posa-
meznika. V raziskavi SI-PANDA 
o vplivu pandemije covid-19 na 
življenje v Sloveniji so ugotovi-
li, da se je 29,5 % anketiranih 
izogibalo obisku zdravnika 
zaradi težav, ki niso povezane s 
covid-19,« je povedala dr. Domi-
nika Novak Mlakar.  

 
 
 

školjka skriva 
dragocenost, ki vam lahko 
reši življenje – poskrbimo, 
da bodo predrakave 
in rakave spremembe 
pravočasno odkrite
Kljub izjemnim uspehom Pro-
grama Svit se vabilu v program 
še vedno vsaka tretja oseba v 
ciljni starosti ne odzove. Izjemno 
pomembno je, da se posamezni-
ki, ki prejmejo vabilo v Program 
Svit, nanj odzovejo. Rak na debe-
lem črevesu in danki se namreč 
v telesu razvija več let, preden se 
pojavijo prvi simptomi. Ko simp-
tome opazimo in pomislimo, da 
z našim zdravjem morda nekaj ni 
v redu, je lahko  bolezen že na-
predovala, zato je pomembno, da 
ukrepamo prej. Če se na vabilo 
ne odzovemo, lahko ob kasnejši 
bolezni pričakujemo slabše izide 
zdravljenja, slabšo kakovost ži-
vljenja in slabše preživetje. Če se 
v program odzovemo redno vsaki 
dve leti, zelo povečamo možnost, 
da morebitno bolezen pravo-
časno zaznamo in jo uspešno 
odstranimo.

Vse, ki prejmejo vabilo Pro-
grama Svit, vljudno vabimo, da 
se nanj tudi odzovejo. Školjka 
skriva dragocenost, ki vam 
lahko reši življenje. Z udeležbo v 
Programu Svit lahko naredimo 
veliko za svoje zdravje in kako-
vost življenja.
Nacionalni inštitut za 
javno zdravje
www.nijz.si 

Marec je mednarodni mesec boja 
proti raku debelega črevesa in 
danke, mesec, ko opozarjamo na 
pomen preprečevanja in zgodnjega 
odkrivanja bolezni. Cilj Programa Svit 
je odkriti bolezen dovolj zgodaj, da 
jo lahko uspešno zdravimo ali celo 
preprečimo.

školjka skriva dragocenost,  
ki vam lahko reši življenje
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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

JANEZ HOČEVAR – RIFLE

Slabši sluh pomembno vpliva na 
vašo samozavest in vsakdanji 
življenjski slog. Izguba spomina 
se pogosto napačno razlaga kot 
začetek demence. Če postanete 
naglušni, slabšanja spomina 
morda ne boste povezali s 
težavami glede sluha, vendar 
obstaja velika verjetnost, da 
bo vaš slabši sluh vplival na 
vašo sposobnost ohranjanja in 
pomnjenja informacij.

koncentracija
Če imate slabši sluh, se mo-
rate veliko bolj osredotočati 
na prepoznavanje zvokov. Pri 
pogovoru z nekom je večino 
vaše koncentracije usmerjene v 
dešifriranje tega, kar oseba go-
vori. To pomeni, da so možgani 
manj osredotočeni na dejansko 
shranjevanje informacij. 

izolacija
Dolgotrajno nerehabilitiran 
slabši sluh pogosto vodi v osa-
mljenost in izolacijo. Zapiranje 
vase in manj druženja oz. socia-
lizacije se zelo pogosto kaže pri 
ljudeh, ki jih doleti slabši sluh. 
Okrog 170.000 starejših oseb v 
Sloveniji živi samih. Osamlje-
nost povečuje tveganje za po-
slabšanje spomina in splošnega 
počutja.

Če ste izolirani, so vaši 
možgani izpostavljeni manj 
dražljajem. Posledično jim ni 

treba delati in postanejo manj 
aktivni. Takšno stanje v možga-
nih lahko povzroči strukturne 
spremembe. Spominske funkcije 
se ne izvajajo več tako pogosto 
kot nekoč, kar posledično zmanj-
ša njihovo zmogljivost. Izolacija 
negativno vpliva na delovanje 
možganov.

anksioznost in depresija
Če ob pojavu slabšega sluha ne 
ukrepate učinkovito, se lah-
ko poveča tveganje za razvoj 
čustvenih in psihičnih težav. 
Mnogi ljudje ugotovijo, da slabši 
sluh negativno vpliva na njihovo 
duševno zdravje, pri čemer ima 
veliko število ljudi tudi poveča-
no anksioznost in depresijo.
Študije depresije so pokazale, 
da ta spremeni način delovanja 
možganov. Ko depresija vpliva 
na spomin, pomeni, da ste manj 
sposobni zadrževati in priklicati 
informacije na zahtevo.

izgubljanje spomina
Če opažate izgubljanje spomina, 
je pomembno, da poiščete po-
moč. Tudi relativno blaga naglu-
šnost lahko povzroči kognitivno 
preobremenitev, kar pomeni, 
da lahko ljudje doživijo izgubo 
spomina, povezano s sluhom, 
ne da bi imeli zmerne ali hude 
težave s sluhom.

Morda boste opazili izgu-
bo spomina, še preden boste 
zaznali kakršnokoli poslabšanje 
vašega sluha. Ker se večini ljudi 
sluh slabša postopoma, lahko 
traja kar nekaj časa, preden 
bo to opazno vplivalo na vaše 
vsakodnevno življenje. Čeprav se 
morda zavedate težav s spomi-
nom, morda ne boste opazili, 
kako zelo se morate osredoto-

čati na spremljanje pogovora 
ali poslušanje zvokov. Ker se 
bodo vaši možgani čedalje bolj 
naprezali, boste posledično 
porabljali vedno več energije, 
kar boste občutili kot utrujenost. 
Vse to lahko sčasoma vpliva na 
kvaliteto vašega življenja.

preprečevanje izgube  
spomina, povezanega s 
slabšim sluhom
Kadar je izguba spomina pove-
zana s sluhom, jo je običajno 
mogoče hitro in enostavno 
odpraviti. Že preprosta upora-
ba slušnih aparatov izboljša 
sluh. To preprečuje kognitivno 
preobremenitev, saj možganom 
ni več treba trdo delati, da bi za-
znali in interpretirali zvoke. To 
možganom omogoča normalno 
obdelavo informacij in pomeni, 
da so informacije shranjene v 
spominu, pripravljene, da jih pri-
kličete, ko in kadar so potrebne.

Poleg tega uporaba slušnih apa-
ratov močno zmanjša tveganje 
socialne izolacije. Ker lahko na-
daljujete z običajnim življenjskim 
slogom, lahko ostanete družabni 
in aktivni. Uporaba slušnih 
aparatov blaži tudi druge posle-
dice slabšega sluha. Zmanjša 
se tveganje za razvoj depresije, 
demence in anksioznosti.

kaj lahko storite,  
če opazite, da se je vaš sluh 
poslabšal?
Ne odlašajte in ne čakajte 
predolgo. Vpliv slabšega sluha 
na spomin in na naše življenje 
sta 2 pomembna razloga, zakaj 
je pomembno preverjati sluh, 
sploh če vi ali vaši svojci opažate 
znake za naglušnost.
Obiščite AUDIO BM slušni center 
in brezplačno preverite sluh. 
Napotnica ni potrebna.
Franci Urankar, AUDIO BM 

 
slabši sluh vpliva na spomin

Splošno znano je, da lahko slabši sluh 
vpliva na raven stresa in tesnobe, toda 
ali ste vedeli, da lahko vpliva tudi 
na spomin? Raziskave so potrdile, 
da slabši sluh vpliva na spomin. 
Pravzaprav lahko slabši sluh vpliva na 
delovanje spomina na številne načine. 
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 02 539 15  72
 info@hotel-zvezda.si 
 www.hotel-zvezda.si

Zvezda turizem d.o.o. 
Trg zmage 8  
9000 Murska Sobota

kompleks zvezda  
restavracija in pivnica, salon Murska Republika, hotel Zvezda***,  

prostori za poslovna srečanja s kapaciteto do 120 oseb

domače dobrote, dnevne malice, kosila in jedi po naročilu  
kisla juha, bograč, pivska ponev, vampi, golaž, širok izbor pic, solat  

in hamburgerjev

zbiramo naročila za zaključene družbe, poroke,  
abrahame, rojstne dneve, obletnice, poslovna srečanja

• 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

2022

VPIS OTROK
DVE LOKACIJI
ISTE VREDNOTE
Enota Murska Sobota
Enota Tišina

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 2022 
za vpis otroka v naslednje šolsko leto. 
Staršem ob vpisu nudimo individualno 
obravnavo in možnost ogleda vrtca 
med 1. 3. 2022 in 31. 3. 2022 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.

PRIDRUŽITE
SE NAM

 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

 041 236 277
 liviaberendijas@gmail.com
 www.studio-lepote-liviana.si

Liviana Berendijaš s.p.
Černelavci, Gajeva ulica 
9000 Murska Sobota

• specializirani na področju neg obraza 
• pedikura 
  (medicinska, diabetična in klasična)
• permanentno lakiranje nohtov
• microneedling
• maderoterapija
• laserski tretmaji  
  (trajno odstranjevanje dlak,  
  pomlajevanje kože, zdravljenje aken,   
   zdravljenje glivičnih nohtov)

nova 
 lokacija

 
černelavci, 
gajeva ulica  

skupaj že 
10 let
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Vse, ki imate radi naravo in 
želite aktivno preživeti prosti 
čas, vabimo, da se podate na 
VRBOVO POT, ki poteka po 
občini Rogašovci. Vrbova pot 
nosi ime po raznolikih vrbah, 
ki so služile kot mejniki med 
parcelami na mokrotnih 
travnikih in so jih uporabljali 
za pletenje košar. Pot med 
Rogašovci, Nuskovo in Sv. Ju-
rijem tako zaokrožuje pogled 
v dolino Ledave in svet nad 
njo. Na poti vas spremljajo 
ostanki nekdanjega Panon-
skega morja in rjasto-rdeči 
vrelci, kjer slatinska voda 
prehaja na površje.  Začetek 
poti si lahko izberete sami, 
saj je pot krožna. Kljub temu 
pa si večina pohodnikov za 
izhodišče izbere izvir Slatine 

v Nuskovi, kjer je urejeno 
parkirišče. Izvir slatine pa je 
tudi zanimiva turistična toč-
ka, kjer lahko opazujete bru-
hanje vode iz globine okoli 
50 m. Voda je čista, bogata z 
ogljikovim dioksidom in raz-
topljenimi minerali železa. 
Ob izviru je urejeno počiva-
lišče za kolesarje in poho-
dnike pod slamnato streho. 
V nadaljevanju poti si lahko 
ogledate še Cerkev sv. Jurija, 
ki je posvečena sv. Juriju – 
vojaku iz Kapadokije, ki je 
razdajal svoje premoženje 
revežem in kapelo Sv. Trojice 
ter jo zaključite s sprehodom 
po vrbovem drevoredu. 
TIC Goričko 

Popotniki in ljubitelji narave – 
podajte se na VRBOVO POT po občini 
Rogašovci in aktivno preživite dan v 
objemu narave. Pot, dolga približno 
7 km, vas bo popeljala med njivami 
in travniki, ob katerih se bohotijo 
stoletne vrbe.

 
vrbova pot 
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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

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

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

100% NEOMEJENO

NAJHITREJŠE 5G OMREŽJE

Nagrada za najhitrejše �ksno in 5G omrežje v Sloveniji temelji na podlagi analize podatkov Ookla® 
Speedtest Intelligence® za obdobje 3.–4. četrtletje 2021. Blagovna znamka Ookla® je uporabljena po 
licenci in z dovoljenjem. Več na www.telemach.si ali https://www.speedtest.net/awards/ 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai164691789233_TISK_telemach mobilna_NEOMEJENO_oglas 95x112mm+3mm_mar2022.pdf   1   10. 03. 2022   14:11:41
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priprava motornega kolesa 
na novo motoristično  
sezono
Za varen začetek motoristične se-
zone je ključnega pomena brez-
hibno motorno kolo. Zahtevnejša 
tehnična opravila vzdrževanja 
naj opravi pooblaščeni servis. 
Spomladanske vožnje večinoma 
potekajo v zahtevnejših pogo-
jih, saj so temperature zraka 
in asfalta nižje. Še posebej na 
senčnih predelih ceste obstaja 
večja nevarnost zdrsa, zato je 
treba imeti dobre pnevmatike. 
Ker voznika začne hitreje zebsti, 
je nujna primerna in toplejša 
oprema. Na priobalnih delih so 
pogoji za vožnjo lahko ugodnej-
ši, vse to pa morate načrtovati 
pred potjo.

pred vsako vožnjo preverite
Pred začetkom vsake vožnje 
mora voznik opraviti vizualni 
pregled motornega kolesa in 
preveriti delovanje svetlobne 
opreme, zavor, raven motornega 
olja, raven hladilne tekočine, 
raven zavornih tekočin, stanja 
pnevmatik, tlaka v pnevmatikah 
in verige ali drugega prenosa 
moči, ki ga ima motorno kolo. Pri 
pregledu pnevmatik se preverja-
jo morebitne poškodbe, obrablje-
nost (tudi morebitna neenako-
merna obrabljenost po celotni 
tekalni površini) in ustreznost 
polnilnega tlaka. Slednjega 
predpiše proizvajalec motornega 
kolesa, največkrat pa je okoli 
2,4 bara. Minimalna globina 
dezenov na pnevmatiki je 1 mm, 
priporočena starost pnevmatike 
pa manj kot 4 leta.

zaščitna motoristična 
oprema
Motoristična oprema predstavlja 
izjemno pomemben del in edino 
zaščito motorista pred zunanjimi 
vplivi okolja in pred poškodba-
mi. V primeru padca ali pro-
metne nesreče pa lahko njune 
posledice ublaži. Pravilna name-
stitev in uporaba motoristične 
opreme je tako izrednega pome-
na za varnost motorista. Čeprav 
Zakon o pravilih cestnega pro-
meta kot zaščitno opremo določa 
le motoristično čelado, je nadvse 
priporočljiva uporaba popolne 
motoristične opreme, kot so 
oblačila, vključno z varnostnimi 
blazinami, obuvala, rokavice in 
ostali ščitniki hrbtenice, kolen, 
ramen in komolcev. Priporočljive 
so svetle oziroma odsevne barve, 
tako boste za ostale udeležence v 
prometu bolj vidni.

Motoristična oblačila, obutev, 
rokavice in ostali dodatki naj 
bodo primerne velikosti in iz 
primernega materiala, odvisno 
od tega, kakšno motorno kolo 
bomo vozili. Ohlapna oblačila 
zmanjšujejo stabilnost motor-
nega kolesa, kar je še posebej 
občutno pri večjih hitrostih. 
Rokavice naj bodo usnjene in 
z zaščito členkov. Obuvalo naj 
pokriva vsaj gležnje, čeprav se 
priporočajo motoristični škornji, 
ki zagotavljajo največjo zaščito.
Motoristična čelada predstavlja 
najpomembnejši del zaščitne 
motoristične opreme. Glavi 
voznika in potnika na motornem 
kolesu varuje pred poškodbami 
v primeru prometne nesreče 
(oziroma jih vsaj omili) ter pred 
vplivi iz okolja, kot so veter, dež, 

prah, mrčes in drugo. Ključne 
značilnosti, ki jih iščemo pri 
dobri motoristični čeladi, so čim 
boljša raven zaščite, dobra vidlji-
vost, zračnost, relativno majhna 
teža, čim nižja raven hrupa pri 
višjih hitrostih, kljubovanje ae-
rodinamičnim silam in vidnost 
za druge udeležence cestnega 
prometa.

dobra psihofizična  
pripravljenost je ključna
Za dobro psihofizično pripravlje-
nost mora motorist skrbeti vse 
leto, še posebej pa naj aktivno 
temu nameni pozornost vsaj en 
mesec pred začetkom motori-
stične sezone. S starostjo se naši 
refleksi upočasnjujejo, izkušeni 
motoristi lahko to nekoliko 
kompenzirajo s svojim znanjem, 
ker jim uspe pravočasno zaznati 
nevarne situacije.

Pred začetkom motoristične 
sezone se svetuje obisk raznih 
preventivnih prireditev, ki so 
namenjene ozaveščanju in osve-
žitvi poligonskih motorističnih 
spretnosti (te so brezplačne), kot 
seveda tudi obisk tečajev varne 
vožnje različnih stopenj pod 
nadzorom izkušenih inštruk-
torjev, ki so dobra naložba za 
prihodnost. 

na motor le spočiti  
in umirjeni
Z motornim kolesom se nikakor 
ne odpravimo v promet, kadar 
smo jezni, pod stresom ali utruje-
ni, ker takrat nismo dovolj zbrani 
in pozorni, taka čustvena in fizič-
na stanja pa povečujejo možnosti 
za prometne nesreče.
Pri vožnji mora motorist znati 
predvidevati in dobro oceniti 
prometne razmere ter sprejeti 
hitre in ustrezne odločitve, ki so 
pomembne za varno vožnjo. Al-
kohol, droge in druge psihoaktiv-
ne snovi ne sodijo v promet. Na 
motoristovo počutje zelo vplivajo 
tudi nizke in visoke temperature. 
Priporoča se ustrezna zaščitna 
oprema glede na vremenske 
razmere. Pomembno je, da 
telesu privoščimo dovolj tekočine 
(vode), še posebno v poletnih 
mesecih, ko so temperature 
visoke, ker lahko v nasprotnem 
primeru pride do dehidracije 
telesa. Dehidracija močno vpliva 
na številne fiziološke procese v 
telesu, zato je preprečevanje de-
hidracije, še preden se ta pojavi, 
izrednega pomena, ker zmanjšu-
je sposobnosti motorista, vpliva 
na koordinacijo in ocenjevanje 
kritičnih situacij.
Javna agencija RS za varnost 
prometa
www.avp-rs.si   

Agencija za varnost prometa 
je pripravila novo preventivno 
kampanjo, ki naslavlja motoriste, 
naj bodo na cesti varni in vidni. V 
petih letih je namreč na slovenskih 
cestah življenje izgubilo več kot 100 
motoristov, skoraj 1.000 pa se jih je 
hudo poškodovalo.

na cesti nisi nepremagljiv,  
si najbolj ranljiv
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 Izolacija vlažnih opečnatih, kamnitih  
in betonskih zidov s strojnim prerezom.

 Izolacija kletnih prostorov,  
ki jih zaliva voda.

 Izolacija ravnih streh, teras in balkonov.
 Zunanja hidroizolacija objektov  

in drenaža.

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

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

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

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

• izvedbe električnih inštalacij

• vzdrževanje električnih  
inštalacij

• izvedbe javnih in hišnih  
razsvetljav

• meritve električnih inštalacij  
in strelovodov

• vzdrževanje objektov 

• hišniška opravila

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

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

• dobava, montaža  
in servis toplotnih črpalk vaillant
• salon toplotnih črpalk vaillant 

vgradili smo 
več kot 

250 
toplotnih 

črpalk

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

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

 031 678 700
 info@buzeti.si
 www.buzeti.si

Franc Buzeti s.p.
Cvetkova ulica 2
(Šavel center) 
9000 Murska Sobota
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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

• 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.
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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 deset 
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 
stavbnega ovoja se negativno od-
raža na energijskem (toplotne iz-
gube), ekonomskem (obratovalni 
stroški) in gradbeno-fizikalnem 
(kondenzacija vodne pare) po-
dročju, slabo pa vpliva tudi na 
bivalno ugodje v prostoru (obču-
tek prepiha, večja temperaturna 
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. Preskusi se izvajajo pri 
visokih tlačnih razlikah, saj se 
na takšen način ublažijo učinki 
pritiska vetra in dimničnega 
učinka na rezultate preskusa. 

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 učin-
koviti 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 mehanske-
ga prezračevanja, merjena po 
standardu SIST EN 13829, ne sme 
presegati treh (3) izmenjav zraka 
na uro (pri tlačni razliki 50 Pa). 
V stavbah z vgrajenim sistemom 
mehanskega prezračevanja z več 
kot 0,7-kratno izmenjavo zraka 
zrakotesnost ne sme presegati 
dveh (2) izmenjav zraka na uro 
(pri tlačni razliki 50 Pa). Po 
priporočilu stroke zrakotesnost 
za nizkoenergijske stavbe ob 
predvidenem mehanskem 
prezračevanju ne sme presegati 
1,5 izmenjave zraka na uro in pri 
pasivnih stavbah 0,6 izmenjave 
zraka na uro (pri tlačni razliki 
50 Pa).

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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•   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

 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

poskrbite, da bo vaša  
trava vedno pokošena.

 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

 02 584 84 76
 041 641 287
 mera@siol.si
 www.mera.si

Mera, Ljutomer d.o.o.
Prešernova ulica 17a
9240 Ljutomer

• urejanje in izravnavanje mej
• označevanje urejenih mej
• izmera dolžinskih objektov
• parcelacija
• komasacije
• evidentiranje nepremičnin
• spreminjanje podatkov evidence nepremičnin
• etažni in geodetski načrti
• zakoličbe
• spreminjanje bonitete zemljišč
• evidentiranje gospodarske infrastrukture
• pisarniške storitve in svetovanja

z vami že
30 let

PE Lendava | Glavna ulica 11     082 052 182   lendava@mera.si
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Prodaja vozil PEUGEOT
 02 530 16 20 
 www.prodajalec.peugeot.si/ac-profekt

Prodaja vozil JEEP
 02 530 16 62

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

JEEP COMPASS 2022-AC-PROFEKT-210x135+3.pdf   1   11/03/22   14:23

  Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP ciklu: od 1,0 do 6,6 l/100 km. Izpuh CO2: od 22 do  
150 g/ km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0215 do 0,0582 g/km. Emisije trdnih delcev: 
od 0,00025 do 0,00091 g/km. Število delcev: od 0,04 do 2,37. 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

NOVI
PEUGEOT

308
Novi 3D i-Cockpit

Napredni varnostni sistemi
Bencin, dizel in priključni hibrid
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