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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 4. 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

•	 balkonsko	cvetje,	enoletnice	
     in trajnice
•	 lončnice	in	rezano	cvetje
•	 aranžerske	storitve
•	 urejanje	okolice
•	 poročni	šopki
•	 aranžmaji	za	vse	priložnosti

	cvetličarna	florjana	nemčavci,	cvetličarna	 
btc	city	in	cvetličarna	plese,	mercator	center

 031 403 401
 florjana.horvat.jozica@gmail.com

Florjana 
Horvat Jožica s.p.
Nemčavci 10a
9000 Murska Sobota

 02 558 82 10
 031 404 352
 info@zkg.si
 www.zkg.si

ŽKG Grad d.o.o.
Grad 186b
9264 Grad

trgovina  
in servis

husqvarna,	
einhell,	 

al-ko
robotske 
kosilnice

odprtje  
nove  

poslovalnice  
1.12.2020

obrtna ulica 44a
murska sobota
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pogoji sajenja
Česen sadimo jeseni 
(po 15. oktobru) ali zelo 
zgodaj spomladi (februar, 
marec), tako da v kratkih 
dneh odžene liste, ko se 
začnejo dnevi daljšati, pa 
se oblikujejo stroki. Rasti 
začne že pri 3 °C, zato ga je 
možno jeseni saditi, dokler ne 
zmrzuje.
Najbolj mu godijo dobro 
odcedna glinasto-peščena tla, 
na težjih tleh pa je zanj bolje 
narediti okoli 15 centimetrov 
dvignjene grede. Kot vse 
čebulnice ima tudi česen rad 
tla, ki so dobro založena z or-
ganskimi snovmi. V nasprotju 
s splošnim prepričanjem, da 
ima česen skromne potrebe 
po vodi, moramo za enako-
merno vlažnost tal poskrbeti 
predvsem ob saditvi, sicer 
bomo dobili maloštevilne 
stroke skromne teže. 

priprava tal
Dobro pripravljena tla so 
nujen predpogoj za pridelavo 
česna. Zato jih priporočamo 
skrbno prekopati (lopata, 
prekopalnik) ali obdelati z 
oranjem. To opravimo vsaj  
10–14 dni pred sajenjem. 
Hkrati z obdelavo tal opravi-
mo tudi osnovno gnojenje. 
Česen sicer velja za nezahtev-
no vrsto zelenjave po hrani-
lih, a kljub vsemu potrebuje 
hrano, in sicer za 100 m² 
česna potrebujemo 0,75 kg N, 
0,90 kg P2O5 in 1,5 kg K2O. 

pri gnojilih previdno
Obilnejšega gnojenja pred-
vsem s svežimi organskimi 
gnojili tik pred sajenjem ne 
prenese, sicer se otepamo bo-
lezni in škodljivcev. Zato mu 
osnovna hranila lahko damo 
v obliki peletiranih organskih 
gnojil, kot sta preverjeno 
dobra 100% organsko gnojilo 
Plantella Organik, kjer zgoraj 
navedene potrebe pokrijemo s 
15 do 20 kg  Plantella Organi-
ka.  Zavedati se moramo, da 
česen ne mara prekisle zemlje 
– lahko se zgodi, da rastlinice 
na njej sploh ne bodo vzni-
knile. Tej težavi se je mogoče 
postaviti po robu s sredstvom 
za odpravljanje kislosti tal 
– Plantella Kalcivit, ki ga 
dodamo še pred sajenjem.
Obe gnojili uporabimo lahko 
ob osnovni pripravi tal, ko 
ju pomešamo z zemljo ali pa 
gnojilo potresemo po gredici 
tik pred dežjem, da se primer-
no raztopi. Za manjše gredice 
uporabimo organsko gnoji-
lo Bio Plantella Nutrivit za 
listnato zelenjavo z dodanim 
naravnim kalijem. 

kako sadimo
Stroke ločimo od glavic šele 
tik pred sajenjem. Ob saditvi 
v tleh naredimo jamico, če je 
zemlja rahla, pa stroke samo 
potisnemo v zemljo 2–3 cm 
globoko in dobrih 10 cm nara-
zen. Paziti moramo še, da so 
stroki obrnjeni s priostrenim 
koncem navzgor.
Jeseni posajen česen (na 
primer Ptujski jesenski ali 

Jesenski Anka) bo praviloma 
večji, ostrejšega okusa in lažje 
se bo lupil od tistega, ki ga 
posadimo zgodaj spomladi 
(na primer Ptujski spomla-
danski). 
 
kolobar in oskrba
Želeni predhodni posevki pri 
česnu so kumare, rdeča pesa, 
paradižnik, korenček in ja-
gode, odsvetuje pa se sajenje 
česna po fižolu, grahu, kapu-
snicah in seveda čebulnicah. 
Na isto mesto česna tudi naj 
ne bi posadili prej kot v štirih 
letih. Ker česen zapusti gredo 
že poleti, so njegovi dobrodo-
šli nasledniki endivija, repa, 
koleraba, solata ali motovilec.
S česnom, medtem ko raste, 
nimamo veliko dela. Pred-
vsem moramo skrbeti, da 
gredo redno plevemo, najbo-
lje ročno, da ne poškodujemo 
glavic. Ob skromnejši rasti si 
pri oskrbi lahko pomagamo z 
naravnim vitaminskim kom-
pleksom Bio Plantella Vita 

(30 ml v 2 do 5 l vode/10 m² 
pri zalivanju ali 30 ml v 5 do 
10 l vode/100 m² pri škroplje-
nju po listih).
Čeprav je česen odporen 
proti boleznim, pa ga v letih 
obilnih padavin, kot je bilo 
letošnje, rada napade rja. 
Te glivične bolezni najlažje 
preprečimo, če rastline po 
vsakem večjem deževju po-
škropimo z naravnim priprav-
kom iz njivske preslice Bio 
Plantella Natur.
Plantellini strokovnjaki  
                  

V Sloveniji imamo večstoletno 
tradicijo pridelave česna (Allium 
sativum L.). To potrjujeta tudi dve 
priznani sorti česna kot avtohtoni 
sorti. Že od nekdaj smo ga Slovenci 
sadili in to nadaljujemo še danes, ko 
česen ponovno pridobiva ugled tako 
med pridelovalci kot potrošniki. 

česen sadimo pozno jeseni

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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•	mulčenje zaraščenih površin
•	mulčenja	stare	trave,	robidovja,	 

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

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

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

∙ VRHUNSKI EN+A1 LESNI PELETI  
∙ SUHA BUKOVA DRVA 

∙ KURILNO OLJE

DOSTAVA  
NA DOM

GAALLES
ODKUP HLODOVINE  
IN PRODAJA DRV  
ZA KURJAVO

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

 
+ možna dostava

 041 707 298
 jozegaal03@gmail.com

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

•			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

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

Sojos d.o.o.
Kolodvorska ulica 6
9220 Lendava
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Vsi lahko prispevamo k 
zmanjšanju zavržkov hrane 
s spremembo svojih nakupo-
valnih navad in ravnanja s 
hrano. 

Pri ZPS smo skupaj z Eko-
logi brez meja pripravili kon-
kretne nasvete za potrošnike, 
kako naj se tega lotijo: 

1. načrtujte obroke.
Pri odločitvi, kaj bo za kosilo 
ali večerjo, naj vas vodijo 
sestavine v hladilniku. Načr-
tujte dan ali teden vnaprej, 
poglejte, kaj imate na zalogi, 
in spremljajte roke uporabe 
živil v omari in hladilniku. 
Najprej uvrstite na jedilnik iz-
delke s krajšim rokom upora-
be. Najbolje bo, da si za teden 
vnaprej napišete jedilnik in 
se v trgovino odpravite le po 
manjkajoče sestavine.

2. v trgovino pojdite samo z 
nakupovalnim seznamom.
Preden se odpravite v trgovi-
no, preverite, kaj potrebujete. 
Pripravite nakupovalni se-
znam. V trgovino se odpravite 
siti, da vas ne bodo zamikala 
živila, ki jih ni na seznamu 
in jih pravzaprav sploh ne 
potrebujete. Kupite le toliko, 
kot veste, da boste pojedli. 

3. ne kupujte večjih količin 
le	zato,	ker	so	v	akciji.
V trgovino se odpravite, 
ko nekaj zares potrebujete, 
kupite pa le toliko, kolikor 
potrebujete, in ne zato, ker je 
v akciji. Živila z zelo dolgim 

rokom uporabe, kot so kon-
zerve fižola in koruze, seveda 
lahko v shrambi počakajo 
dlje, a ne pozabite nanje. 
Naredite seznam živil, ki jih 
imate v shrambi, pripišite 
datume uporabe in najprej 
porabite tiste, ki jim bo rok 
prej potekel. 

4.	skuhajte	le	toliko,	kot	
boste	pojedli,	viške	shrani-
te in porabite kasneje.
Hrano pred kuhanjem steh-
tajte, še posebej, če kuhate 
za več ljudi. Za glavni obrok 
bo zadostovalo 120–150 g 
svežega mesa in 200 g krom-
pirja ali 80–100 g testenin na 
osebo. Večina naših babic je 
bila pri družinskem kosilu 
vedno v strahu, da ne bomo 
šli lačni od mize, a danes se 
prej zgodi, da pojemo preveč 
kot premalo. 
Ostanke kosila ali večerje 
shranite v hladilniku in jih 
porabite naslednji dan. Za 
shranjevanje uporabite na-
menske steklene ali plastične 
posode s pokrovom, še bolj 
trajnostno boste ravnali, če 
ponovno uporabite stekle-
no embalažo od vloženih 
kumaric ali kompota. Tudi če 
jeste v restavraciji, naj vam 
preostanek obroka, ki ga 
niste mogli pojesti, zavijejo 
za domov. V restavraciji bodo 
namreč ostanki obrokov 
romali naravnost v smeti.  
 

5. živila zamrznite ali pre-
delajte.
Če ste nakupili preveč in 
veste, da sveže zelenjave ali 
mesa ne boste mogli porabiti 
do roka, živila zamrznite. Na 
vsako pakiranje napišite, kaj 
ste zamrznili in kdaj. Živila 
porabite v nekaj mesecih, 
nikar jih ne zamrzujte predol-
go, saj lahko izgubijo senzo-
rične lastnosti, ker nekateri 
encimi delujejo tudi pri zelo 
nizkih temperaturah. Zele-
njavo in sadje lahko predela-
te v različne juhe, kompote, 
omake, džeme, vložite v kis 
ali olje, pasterizirate in shra-
nite v steklenih kozarcih. 

6. naučite se pravilno 
shranjevati živila in spre-
mljajte rok uporabe.
Ko nakupujete, preverite 
rok uporabe živila in kupite 
izdelke z daljšim rokom, če 
veste, da jih ne boste kmalu 
pojedli. V večini trgovin ima-
jo posebno polico ali razdelek 
z znižanimi cenami živil tik 
pred iztekom roka uporabe. 
Bodite pozorni na to, kaj ima-
te v hladilniku in shrambi, 
živila s krajšim rokom imejte 
na bolj vidnem mestu in jih 

sproti razvrščajte. Večino 
svežih živil hranimo v hla-
dilniku, a nekaterim lahko to 
škodi. 

7.	pomembna	je	kakovost,	ne	
količina.
Namesto količini dajte pred-
nost kakovosti, kupujte lokal-
no in domače. Za kakovostna 
lokalna živila boste sicer 
odšteli nekaj več denarja, 
a s tem podpirate lokalno 
gospodarstvo in spodbujate 
slovenske kmete, da na traj-
nosten način pridelajo čim 
več hrane, ki konča na vaših 
krožnikih. A tudi pri lokalnih 
izdelkih bodite pozorni na 
način pridelave, uporabljene 
sestavine in hranilno vre-
dnost izdelkov. Ni nujno bolje 
le zato, ker je domače.
Zveza potrošnikov Slovenije 

Po podatkih Statističnega urada RS 
(SURS) je leta 2018 vsak prebivalec 
Slovenije le v gospodinjstvu po 
nepotrebnem zavrgel okrog 13kg 
užitnih živil. Številke so skrb 
vzbujajoče, a pri tem Slovenci nismo 
osamljeni, gre za globalni problem. 
In kaj lahko storite vi v vašem 
gospodinjstvu? Veliko!

zmanjšajte zavržke hrane! 
hvaležni vam bosta vaša denarnica in okolje. 
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• parketarstvo • talne obloge •

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

Paho
Robert Horvat s.p.
Pečarovci 117
9202 Mačkovci

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

 

 

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

 

  

  

 

tel: 059 149 638 
e-mail: picerija.kobula@gmail.com 
fb: picerija kobula 

 

 

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

 

  

  

 

tel: 059 149 638 
e-mail: picerija.kobula@gmail.com 
fb: picerija kobula 

 

 

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

 

  

  

 

tel: 059 149 638 
e-mail: picerija.kobula@gmail.com 
fb: picerija kobula 

 

 

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

 

  

  

 

tel: 059 149 638 
e-mail: picerija.kobula@gmail.com 
fb: picerija kobula 

 

 

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

 

  

  

 

tel: 059 149 638 
e-mail: picerija.kobula@gmail.com 
fb: picerija kobula 

 059 149 638
 picerija.tkalec @gmail.com
 picerija kobula

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

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

Pekarna Vitapek 
Borut Perkič s.p.
Ulica Štefana Kuzmiča 27
9000 Murska Sobota
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Prekinitev trenda naraščanja 
novih primerov raka debele-
ga črevesa in danke ter celo 
manj novih rakov med vsemi 
prebivalci Slovenije, ne le 
med udeleženci presejanja, 
ki vključuje moške in ženske 
med 50. in 74. letom starosti, 
je ključni cilj presejalnega 
programa. 

Rak je v Sloveniji resen 
javnozdravstveni, socialni in 
ekonomski problem. Podatki 
kažejo, da je v Sloveniji rak 
debelega črevesa in danke 
med 5 najpogostejšimi raki 
pri obeh spolih skupaj. Za 
rakom debelega črevesa in 
danke povprečno vsako leto 
zboli več kot 1300 ljudi. S 
Programom Svit zmanjšuje-
mo število na novo zbolelih 
ljudi, saj lahko z odkritjem 
in odstranitvijo predrakavih 
sprememb preprečimo razvoj 
raka na debelem črevesu in 
danki. Opuščanje udeležbe 
v Programu Svit ima lahko 
resne posledice za zdravje.

V Program Svit se odzovi-
te redno, vsaki dve leti oz. 
vsakič, ko prejmete vabilo v 
presejalni program.

Rak na debelem črevesu 
in danki se v telesu razvija 
več let, preden se pojavijo 
prvi simptomi. Mnogokrat je 
takrat, ko simptome opazimo 
in pomislimo, da z našim 
zdravjem morda nekaj ni 
v redu, že pozno, zato je 
pomembno, da ukrepamo 

prej. Prav tako morebitne 
spremembe na steni črevesa 
ne krvavijo nujno pri vsakem 
odvajanju. Lahko se zgodi, 
da ravno v času, ko smo 
delali test, spremembe niso 
krvavele, torej krvavitve 
nismo mogli zaznati, kljub 
temu pa je možno, da se je 
v našem telesu bolezen že 
začela razvijati. Če pa se v 
program odzovemo redno 
vsaki dve leti, morebitno bo-
lezen pravočasno zaznamo 
in jo uspešno odstranimo.

delovanje programa  
svit v času razglašene 
epidemije 
Program Svit kljub spremi-
njajoči se epidemiološki situ-
aciji zaradi covid-19 še naprej 
deluje. Dr. Dominika Novak 
Mlakar, vodja Programa Svit, 
je ob tem povedala: »Sode-
lovanje v Programu Svit je 
varno za vse, ki so v njego-
vo izvajanje vključeni. Pri 
vabljenju in oddaji vzorcev 
blata posamezniki nimajo 
stika z drugimi osebami. Če 
je oseba nato vabljena na 
kolonoskopijo, se pregleda 
lahko udeleži zgolj, če nima 
povišane temperature ali 
znakov okužbe zgornjih 
dihal. Pri pregledu uporablja 
zaščitno masko, zdravnik in 
ostalo medicinsko osebje pa 
vso potrebno osebno varo-
valno opremo. Program Svit 
se je v preteklosti izkazal 

kot uspešen program in 
prepričana sem, da bo tudi 
v prihodnje imel pomembno 
vlogo pri varovanju zdravja 
prebivalcev Slovenije.« 

Z udeležbo v Programu 
Svit naredimo veliko za svoje 
zdravje in kakovost življenja, 
obenem pa pripomoremo k 
vzdržnosti in izboljšanju na-
šega zdravstvenega sistema. 
Zato vse, ki prejmete vabilo v 
program, močno spodbujajo, 
da se nanj tudi odzovete.

Obvestila o vseh morebitnih 
spremembah delovanja 
Programa Svit bodo sproti 
objavljena na spletni strani 
www.program-svit.si. 
Nacionalni inštitut za 
javno zdravje
www.nijz.si  

Od leta 2011 v Registru raka za 
Slovenijo beležijo občuten padec 
novih primerov raka debelega črevesa 
in danke. Med vsemi novo odkritimi 
raki v Sloveniji se je med letoma 
2007 in 2017 rak debelega črevesa 
in danke po pogostosti pomaknil z 
2. na 5. mesto, k čemur pomembno 
prispeva odstranjevanje predrakavih 
sprememb v Programu Svit. 

udeležba v programu svit 
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

Zakaj je kakovost baterije 
pomembna?
Slušni aparati so v seda-
njem času mnogo več kot 
ojačevalniki zvoka, saj so v 
njih vgrajeni zelo zmogljivi 
računalniki za natančno 
obdelavo zvoka. Poleg tega se 
mnogi slušni aparati zmo-
rejo medsebojno brezžično 
povezovati ali pa se povežejo 
z drugimi zvočnimi viri, kot 
je na primer televizija ali te-
lefon. Da vse deluje kot mora 
in čim dlje, je potrebno imeti 
kakovosten vir energije.

Koliko različnih tipov 
baterij za slušne aparate 
obstaja?
Na srečo samo štirje. Vsak tip 
je označen s številko in bar-
vo, kot je razvidno na sliki.

Zakaj imajo baterije nalep-
ko?
Baterije potrebujejo zrak, da 
se v njih aktivira energija. Za-
ščitna nalepka zapira luknji-
co za zrak na bateriji. Ko se 
nalepko odstrani, traja okoli 
eno minute, da se baterija 
aktivira. Prosimo, ne odstra-
nite nalepke, dokler baterije 
ne potrebujete, ampak jo 
odstranite tik pred uporabo. 
Če nalepko zalepite nazaj, s 
tem ne boste podaljšali časa 
delovanja baterije.

Kako shranjevati baterije?
Shranjujte jih v temperatur-
nem območju med 20 in 25°C. 
Vročina lahko skrajša čas 
delovanja baterije. Vlažno 
okolje, kot je na primer v 
hladilniku, ni primerno za 
shranjevanje.

Kako dolgo bo baterija 
delovala?
Čas delovanja baterije za 
slušni aparat je odvisen od 
mnogih dejavnikov, kot so: 
število ur uporabe na dan, 
vrsta in stopnja naglušnosti, 
zvočno okolje, temperatura 
in vlažnost, model slušnega 
aparata, vključene funkcije 
v slušnem aparatu, uporaba 
brezžičnih povezav, kvaliteta 
uporabljenih baterij. Delova-
nje baterije je lahko od nekaj 
dni do meseca dni.

Kam z izrabljenimi bateri-
jami?
Kot vse druge baterije tudi 
baterij za slušne aparate ne 
smete odlagati med gospo-
dinjske odpadke. Prosimo, 
zavrzite jih na ekološko 
odgovoren način – oddajte jih 
na ustreznem zbirnem mestu. 
Z veseljem jih sprejmemo tudi 
v AUDIO BM slušnih centrih, 
kjer poskrbimo za predajo 
zbirnim centrom.

Nakup baterij preko spleta 
– da ali ne?
DA, vendar bodite pri ta-
kšnem nakupu previdni. 
Predvsem bodite pozorni, da 
izberete baterije, ki so pre-
verjene kakovosti in z dolgim 
rokom trajanja. Primerjajte 
cene in ob tem bodite pozor-
ni tudi na morebitne skrite 
stroške (pakiranje, pošiljanje, 
odkup …).

V AUDIO BM spletni trgo-
vini (audiobm.si/trgovina) je 
nakup najugodnejši, saj poleg 
nizkih rednih cen dodatno 
nudimo tudi izjemno velike 
količinske popuste. Zago-
tavljamo pa le preverjene 
blagovne znamke baterij za 

slušne aparate. Prav tako 
ne spreglejte, da ne zaraču-
navamo nobenih dodatnih 
stroškov – plačate le naroče-
ne izdelke, ki vam jih v nekaj 
dneh na vaš naslov dostavi 
Pošta Slovenije. Vse baterije 

iz naše ponudbe so primer-
ne za vse blagovne znamke 
slušnih aparatov, ne glede na 
to, kje ste jih kupili.
Franci Urankar, AUDIO BM 

vse,	kar	morate	vedeti	
o baterijah za slušne aparate

Kakovostna baterija je za brezhibno 
delovanje slušnih aparatov zelo 
pomembna. Prav tako je pomembna 
cena. V članku preberite informacije, 
ki vam bodo koristile pri kupovanju 
baterij za slušne aparate.
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Katoliški vrtec s koncesijo 
v Murski Soboti  
in na Tišini.
Kombinirane skupine,  
kjer so skupaj otroci od 
1–6. leta starosti.
Vpis poteka v marcu, 
mogoč pa je tudi vse leto.

Vzgoja je 
stvar srca. 

SV. JANEZ BOSKO

 02 530 04 01
 031 646 100
 info@vrtec-lavra.si
 www.vrtec-lavra.si

Miklavžev zavod Murska Sobota 
Vrtec Lavra
Gregorčičeva ulica 2a
9000 Murska Sobota

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

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

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

SVETOVANJE  2016–2022  LU MURSKA SOBOTA

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

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

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

•	pregledali bomo možnosti in poti do novih znanj

•	pregledali bomo učne pomoči za uspešno učenje 
in možnosti financiranja  

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

izobraževanje, usposabljanje, NPK, zaposlovanje

•	brezplačni	jezikovni,	računalniški	in	drugi	tečaji	

•	učna	pomoč		za	pridobitev	poklica	in	prekvalifikacijo

•	sofinanciranje	šolnin,	izpitov	in	npk					

•		zapis	kompetenc	za	namene	zaposlovanja,	
izobraževanja,	pridobitve	npk

kaj pridobite s svetovanjem:

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

• korekcijska očala
• kontaktne leče
• sončna očala

• očesni pregledi

POPOLN  
VId tudI ZAtE!

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

Optika Focus d.o.o.
Panonska ulica 47
9231 Beltinci
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Pomurje je s soncem obsijana 
pokrajina ob reki Muri, ki 
obsega Prlekijo, del Štajerske 
in Prekmurje. Reka Mura, 
duša regije, je s svojo okolico 
pravi raj za ljubitelje narave, 
primeren tako za aktivno 
preživljanje prostega časa kot 
sproščanje. 

Če avtomobil pustite na 
urejenem parkirišču ob trav-
natem nogometnem igrišču 
izven naselja Krog ob Murski 
Soboti, se lahko peš podate 
na najmanj 3 urno odkrivanje 
narave. Krožna pot vas vodi 
po urejeni asfaltirani poti naj-
prej do učilnice na prostem, 
kjer lahko na informacijskih 
tablah spoznavate bogat 
rastlinski in živalski svet.  
Pot vas nato vodi naprej, po 
želji lahko tudi skozi gozd in 
preko mrtvic ali po urejeni 
asfaltirani poti vse do reke 
Mure, kjer se lahko zapeljete 

z brodom na drugi breg reke. 
Lahko pa se ustavite ob reki 
Muri in brodu ter se razgibate 
na lesenih motoričnih igralih, 
ki navdušijo tako otroke kot 
odrasle. Ob igralih si lahko 
privoščite piknik, tudi za 
lesene mize s klopmi in varna 
kurišča je poskrbljeno. 

Območje ob reki Muri ob 
nepozabnem doživetju za 
vsakega posameznika nudi 
zavetje številnim živalskim 
vrstam. Če boste imeli srečo, 
lahko srečate bobre, ki 
oblikujejo nabrežje reke, ali 
veverice, ki vam dovolijo, da 
jih nahranite. Območje, del 
omrežja Natura 2000, je kot 
naravno bogastvo prepoznal 
tudi UNESCO in  je tako prvo 
petdržavno biosferno obmo-
čje na svetu. 
TIC Murska Sobota   
www.visitmurskasobota.si

Naj vas očara evropska amazonka 
s svojimi mrtvicami, brzicami 
in izjemnim rastlinskim ter 
živalskim svetom. Sprehodite se 
po neokrnjeni naravi, ki je pod 
UNESCO zaščito.

odkrijte	evropsko	amazonko,	 
dušo pomurja 
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•	 tehnični	pregledi	 
motornih in priklopnih vozil

•	 registracija	vozil
•	 sklepanja	zavarovanj
•	 homologacije

 02 555 11 42
 avtocenter.andrejek@siol.net
 www.ac-andrejek.si

Avto center Andrejek d.o.o.
Trdkova 24
9263 Kuzma

•	 prodaja novih in rabljenih vozil
•	 trgovina z rezervnimi deli
•	 servisiranje  in diagnostika
•	 avtokleparstvo in ličarske storitve
•	 klima servis
•	 vulkanizerstvo in avtooptika
•	 avtovleka
•	 nadomestna vozila
•	 popravila in zamenjava vetrobranskih stekel
•	 sodno izvedeništvo in cenilstvo

 02 530 35 00  - Tehnični pregledi    02 530 35 12 - Veščica servis

TEHNIČNI PREGLEDI
V družbi Helos d.o.o. 
smo pravi naslov za 
nakup vozila.

Po ugodnih cenah  
vam nudimo  
rabljena vozila 
različnih znamk iz  
naše	zaloge.

Po naročilu vam lahko 
poiščemo in uvozimo 
vozilo po vaši želji. 

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

Helos d.o.o.
Bakovska ulica 23
9000 Murska Sobota

 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

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

Helos d.o.o.
Bakovska ulica 23
9000 Murska Sobota

•	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
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Novejša kvalitetna gradnja,  
pravilna vgradnja stavbnega 
pohištva in kvalitetno izve-
dena izolacija ovoja stavbe so 
ta netesna mesta odpravila in 
hišo »zatesnila«. Zato pa mo-
ramo za ohranjanje kvalitete 
bivanja bivalne prostore nujno 
ustrezno prezračevati.

Paroprepustnost oziroma 
koeficient difuzijskega upora 
»µ« pove, za koliko je odpor pri 
prehodu vodne pare pri dolo-
čenem materialu večji kot pri 
zraku, ki ima vrednost μ = 1. 
Nižja kot je vrednost μ, boljša 
je paroprepustnost materiala. 
Paroprepustnost polistirena 
(stiropor μ = 25-40) je izboljša-
na s perforacijo toplotno-izola-
cijske plošče po njeni debelini. 
Z izbiro premera luknjic in nji-
hovo gostoto na enote površine 
je dosežena odlična paropre-
pustnost (μ = 10–15). V praksi 
je morda paroprepustnost 
nekoliko nižja, ker se določena 
površina toplotno-izolacijskih 
plošč oziroma luknjic v njej 
pokrije z lepilom. 

Ko koeficient difuzijskega 
upora pomnožimo z debe-
lino materiala, dobimo »Sd 
vrednost«, ki pomeni zapor-
no vrednost za vodno paro, 
enakovredno debelino zračne 
plasti (v metrih). Primer: Sd 
vrednost 5 neke folije pomeni 
prepustnost te folije za vodno 
paro, enakovredno propustno-
sti 5 m zračne plasti. Paropre-
pustni sloji imajo Sd manjši od 
0,05 m, parne ovire imajo Sd 
od 0,05 m do 10 m, parne zapo-

re pa imajo zaporno vrednost 
večjo od 10.

Vlagi, ki se ustvarja v pro-
storu, moramo omogočiti, da 
se odvaja v okolico (difuzijsko 
odprta fasada). To dosežemo s 
tem, da so gradbeni materiali, 
ki si sledijo od znotraj navzven 
z  enako ali boljšo difuzijsko 
prehodnostjo. Tako vlaga, ki 
potuje s toploto, ne zaostaja v 
posameznih slojih fasadnega 
sistema. V kolikor je material, 
ki predstavlja parno oviro, na 
zunanji strani, se nam vlaga v 
obliki kondenza nabira na tem 
sloju in vlaži izolacijo, le ta pa 
navlažena ne »opravlja« svoje 
funkcije. Težav ne bo, če bodo 
lahke konstrukcije na notranji 
strani opremljene s parno ovi-
ro, ki ima 7-krat večjo vrednost 
»Sd« kot zunanji paroprepustni 
sloj. Če je to razmerje manjše, 
je v steni možna kondenzacija. 
Zato je najbolje, da difuzijo 
preverimo z izračunom, ki 
mora biti izveden v skladu z ve-
ljavnim standardom SIST 1025. 
Skoraj za vse fasadne sisteme 
velja, da pride na mejni povr-
šini med določeno gradbeno 
podlago (opeka, plinobeton) in 
toplotno izolacijo v zimskem 
času do kondenzacije vodne 
pare (pojav kondenzata), ki pa 
se v letnem obdobju izsuši. 

Fasadni tankoslojni siste-
mi z vgrajenimi ploščami iz 
ekspandiranega polistirena 
v kombinaciji z akrilnimi in 
silikonskimi zaključnimi ometi 
so za paro manj prepustni kot 

sistemi s ploščami iz mineral-
nih vlaken. 

Paroprepustni sistemi so pri-
merni za novogradnje in tudi 
pri kasnejši vgradnji toplotne 
izolacije. Objekt se lahko izsu-
šuje tudi po končani gradnji in 
že dokončanih tlakih, ometih 
in fasadi. Sistem ustreza vse 
strožjim standardom s podro-
čja toplotne zaščite in okolje-
varstvenim zahtevam.

Ali lahko iz notranjih pro-
storov odvajamo odvečno 
vlago skozi ovoj zgradbe brez 
prezračevanja oz. kako je  
z »dihanjem« hiše?
Štiričlanska družina s tuši-
ranjem, kopanjem, pranjem, 
likanjem, kuhanjem in zno-
jenjem dnevno upari 10 do 15 
litrov vode. To količino vlage 
je teoretično in praktično ne-
mogoče vsak dan odvesti skozi 
zidove, tudi če so stene gole. 
Stene brez ometov in fasade 

odvedejo 3–4 % vode, izolirane 
s stiroporom, odvedejo 1–2 % 
vode, izolirane z mineralno 
izolacijo pa 2–3 %. Zato je 
dodatno naravno, prisilno ali 
kombinirano prezračevanje 
nujno, saj z njim odvedemo 
nad 95 % »proizvedene« vodne 
pare v prostoru.

Paroprepustnost celotnega 
konstrukcijskega sklopa je še 
kako odvisna od paroprepu-
stnosti ostalih materialov, to 
posebej velja za osnovne in 
zaključne fasadne omete, ki 
morajo imeti dve večinoma 
nasprotujoči si lastnosti: dobro 
paroprepustnost ob hkratni 
visoki vodoodbojnosti.
Lucjan Batista, ENSVET  

paroprepustnost  
fasadnih sistemov

V svetovalno pisarno ljudje večkrat 
pridejo z vprašanjem, ali bo stena 
hiše še »dihala«, če jo obložimo z 
izolacijo. Starejše neizolirane hiše 
z vgrajenim starejšim stavbnim 
pohištvom niso »dihale«, ampak 
»puščale«. Skozi netesna mesta je 
bila hiša »prezračevana«, če smo 
odpirali okna ali ne. 



13

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

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

•	 izvedbe	električnih	inštalacij

•	vzdrževanje	električnih	 
inštalacij

•	 izvedbe	javnih	in	hišnih	 
razsvetljav

•	meritve	električnih	inštalacij	 
in strelovodov

•	vzdrževanje	objektov	

•	hišniška	opravila

•	dežurna	služba	24	ur

 RADIATORSKA IN TALNA OGREVANJA
 TOPLOTNE ČRPALKE
 VODOVODNE INŠTALACIJE
 AdAptAcije	kopAlnic,	kurilnic
 PREZRAČEVANJE

STROJNE 
INŠTALACIJE

 051 365 003
 stefan.tkalec65@gmail.com

TK-AD-IS, 
Štefan Tkalec s.p.
Velika Polana 4a
9225 Velika Polana

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

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

generalni uvoznik  
hladilno – ogrevalnih naprav samsung

Dom objet v toplino.

•	toplotne	črpalke•	klimatske	naprave	

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

 Izolacija kletnih prostorov,  
ki jih zaliva voda.

 Izolacija ravnih streh, teras in balkonov.
 Zunanja hidroizolacija objektov  

in drenaža.

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

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

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

Hak plus d.o.o.
Dobrovnik 13
9223 Dobrovnik
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 031 610 704
 info@in-dom.si
 www.in-dom.si

Indom d.o.o.
Skakovci 15
9261 Cankova

dovršene inovacije  
za vaše zunanje  
prostorske potrebe

•	 dvoriščne	ograje	 
in vrata

•	 nadstreški	za	avtomobile 
in teraso

•	 montažne	garaže	in	lope

•	 bioklimatske	pergole

 031 722 561
 a.bucek82@gmail.com

Andrej Buček s.p.
Sotina 42
9262 Rogašovci

•	adaptacije
•	gradnje
•	fasade

•	klasični	ometi
•	sanirni	ometi

GRADBENIŠTVO

 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

•	NOVOGRADNJE
•	FASADERSTVO
•	ADAPTACIJE

•	UREJANJE	OKOLICE
•	TLAKOVANJE
•	STROJNI	IZKOPI

•	SUHOMONTAŽNA	DELA

 041 225 482
 info@gradbenistvo-tkalec.com
 www.gradbenistvo-tkalec.com

Peter Tkalec s.p.
Ravenska ulica 8
9233 Odranci

 041 225 482
 info@gradbenistvo-tkalec.com
 www.gradbenistvo-tkalec.com

Peter Tkalec s.p.
Ravenska ulica 8
9233 Odranci
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	•	lesena	okna

	•	les/alu	okna

	•	pasivna	okna

	•	panoramske	stene

	•	balkonska	vrata

	•	lesena	notranja	vrata

	•	lesena	vhodna	vrata

eko sklada 
    20%do

nepovratna sredstva 

Brezplačno vam pripravimo 
vso ustrezno dokumentacijo.

Mizar FM d.o.o. | Lipovci 177a | 9231 Beltinci 
  041 792 297  franc.maucec@siol.net   www.oknamaucec.si


