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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je jubilejna 10. številka brezplačne 
regijske revije Informator365. Ponosni smo, da 
smo z vami že 3. leto. Veseli nas, da dobivamo 
pozitivne odzive tako s strani vas bralcev, kot s 
strani podjetij, ki se v reviji predstavljajo. 
V reviji Informator365 boste našli informacije, 
koristne nasvete, strokovne članke in 
predstavitve podjetij iz vaše regije. 
Informator365 izhaja v nakladi 25.000; dobijo ga 
gospodinjstva v naslednjih občinah: Ptuj, Ormož, 
Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, 
Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, 
Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, 
Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale.
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

  040 147 798
 bistrabuca@gmail.com
 www.bistrabuca.si

Osnovna šola Bistra buča 
Radovica 32
8330 Metlika

Šola Bistra buča vabi vse tiste, ki želijo spoznati, kako je 
potekal pouk v šestdesetih letih prejšnjega stoletja.

 
Šola je namenjena promociji in spoznavanju Bele krajine na 

hudomušen in zabaven način.

šola bistra buča

 02 771 17 31
 info@pivnica-zlatorog.si
 www.pivnica-zlatorog.si

Okrepčevalnica Pivnica Zlatorog
Katja Ducman Purg s.p.
Slomškova ulica 20 
2250 Ptuj 

Zakladnica spominov 
in kraj, kjer se srečujejo generacije

∙ pestra ponudba pizz
∙ prostor za zaključene družbe
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Vlaknine so neprebavljive 
oblike sestavljenih ogljikovih 
hidratov. Vezi v molekuli 
vlaknin so odporne proti 
encimom, ki delujejo v 
prebavnem sistemu. Ti  
naravni rastlinski proizvodi 
ostanejo v črevesju tudi 
potem, ko so bili: maščobe, 
beljakovine, prebavljivi 
ogljikovi hidrati, vitamini, 
minerali in voda že 
presnovljeni in vsrkani. Le 
bakterije v debelem črevesju 
predelajo topne vlaknine, tako 
ohranjajo zdravo črevesje in 
krepijo imunski sistem.

v preteklosti niso
poznali pomena vlaknin 
V 20. stoletju je prehrana  
vse bolj temeljila na živilih 
živalskega izvora in prečiščenih 
žitih z manj kot 10 g prehranskih 
vlaknin na dan. Danes vemo, 
da je priporočena količina 
vlaknin 30–50 g na dan.
Čas prehoda hrane skozi 
prebavni trakt se pri hrani, 
bogati z vlakninami, skrajša 
tudi na polovico, kar varuje 
črevesje. Vlaknine ugodno 
vplivajo tudi na obnavljanje in 
delovanje črevesne sluznice, 
saj spodbujajo izločanje sluzi 
in hormonov, ki vplivajo na 
funkcijo prebavil.

pomen  vlaknin za zdravje
Prehranske vlaknine vežejo 
nase in odstranjujejo  iz telesa 
veliko rakotvornih in strupenih 
snovi iz naše hrane. Prehod 
ostankov hrane skozi črevesje 
pospešujejo vlaknine, saj  
preprečujejo dolgotrajen stik s 

črevesno steno in zmanjšujejo 
vsrkavanje in škodo za zdravje 
ljudi. Tako preprečujejo raka 
na črevesju in na drugih delih 
telesa.
Vlaknine vežejo  nase tudi 
holesterol in žolčne kisline, ki 
se tako pospešeno izločajo iz 
telesa. To pojasnjuje dejstvo, 
da z vlakninami bogata hrana 
znižuje stopnjo  infarktov srca 
in žolčnih kamnov ter dodatno 
pomaga pri zmanjšanju raka 
na debelem črevesju, ki ga 
povzročajo žolčne kisline.
Prehranske vlaknine 
upočasnijo hitrost vsrkavanja 
ogljikovih hidratov iz črevesja, 
zato so pomembne za  nihanje 
krvnega sladkorja ter za 
preprečevanje in obvladovanje 
sladkorne bolezni.
Znižujejo raven holesterola. 
Topne vlaknine, ki jih 
najdemo v fižolu, ovsu, 
lanenem semenu, ovsenih 
in rženih kosmičih, otrobih, 
pomagajo znižati skupno 
raven holesterola v krvi z 
zniževanjem slabega LDL 
holesterola. Vlaknine v 
prehrani ugodno vplivajo tudi 
na visok krvni tlak.

delovanje na prebavila
Sindrom razdraženega 
debelega črevesa se pogosto 
pojavlja pri ljudeh, ki uživajo 
hrano s premalo vlaknin. Za 
to motnjo so značilne bolečine 
v spodnji polovici trebuha, 
obdobja zaprtja, ki jim sledijo 
obdobja driske, izločanja sluzi 
in tankega blata.
V praksi se kažejo koristni 
učinki hrane, bogate z 

vlakninami na Chronovo 
bolezen. Hrana z malo vlaknin 
povzroča zaprtje. Zaradi 
pogoste zaprtosti v steni 
debelega črevesja izstopajo 
žepasti mešički, imenovani 
divertikuli (divertikuloza).
Živila,  bogata z vlakninami:  
otrobi, stročnice, kosmiči, 
mandlji; vsa sveža zelena 
zelenjava: solate, radič, 
špinača, por, peteršilj, stročji 
fižol, brokoli, zelje, ohrovt, 
paradižnik; od sadja pa 
najbolj: jabolka, slive, hruške, 
pomaranče;  polnozrnat ali 
ržen kruh.

zelo koristne 
so tudi pri hujšanju
Z vlakninami bogata hrana 
napolni želodec in poteši 
lakoto z vnosom manj kalorij. 
Ko je veliko vlaknin v črevesju, 
se upočani vsrkavanje vseh 
ogljikovih hidratov v kri. Tako 

se prepreči večje nihanje 
sladkorja v krvi, ki s tem 
stabilizira izločanje inzulina 
v trebušni slinavki. In prav 
hiperinzulinemija je poglavitni 
razlog, da se redimo.  Ti dve 
dejstvi se s pridom uporabljajo 
pri hujšanju.
Marjan Radetič, dr.med.
Zdravi in vitalni, Koper 

Poleg vseh potrebnih hranil so 
prehranske vlaknine  nujno potrebne 
v vsakdanji prehrani, za krepitev 
zdravja in preprečevanje številnih 
bolezni današnjega časa: bolezni 
srca in ožilja, različnih vrst raka, 
sladkorne bolezni, debelosti, embolije 
ter različnih bolezni prebavil.

pestrost v prehrani
je nujna za zdravje
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Kaže se s številnimi bolezenskimi 
znaki zaradi zmanjšane spo-
sobnosti krvi za prenos kisika. 
Vsa tkiva v telesu potrebujejo 
za življenje reden dotok kisika. 
Rdeče krvničke, s hemoglobinom 
vred, v človeškem telesu vršijo 
to nalogo. Vzrok za slabokrvnost 
lahko tiči na eni od treh ravni: 
zaradi hude izgube krvi, kar vodi 
v pomanjkanje železa, zaradi 
zmanjšanega nastanka rdečih 
krvničk ali zaradi prezgodnjega/
prekomernega razpada rdečih 
krvničk. Specialist internist, ki 
se nadalje ukvarja s komple-
ksnejšimi primeri slabokrvnosti, 
se imenuje hematolog. Najbolj 
pogosta krvna preiskava v 
ambulanti družinske medicine je 
(kompletna) krvna slika. Zdrav-
nik se bo ob sumu na slabokrv-
nost takoj odločil za pregled krvi. 
Bolezenski znaki, ki jih bo bolnik 
s slabokrvnostjo opisal, so: 
utrujenost, šibkost, zaspanost. 
Opazna bo bledica obraza, rok, 
očesnih veznic s spremembami 
na dlesnih in nohtih. Neredko 
tudi krvavitev iz nosu. Pri hoji po 
stopnicah se lahko pokažejo teža-
ve s kratko sapo. Vrtoglavica in 
motnja spomina, z glavobolom, 
nespečnostjo, tiščanjem v prsih 
in hitro utripanje srca …

najpogostejši tipi anemij: 
1. Anemija zaradi pomanj-
kanja železa je najpogostejša 
med vsemi anemijami. Izrazita 
je pri ženskah v rodni dobi (po 
podatkih vsaka peta ženska) in 
pri mladih do pubertete. Ženske 
mesečno izgubljajo kri med 
menstruacijo, poraba železa (ob 
večji prostornini krvi) se med 

nosečnostjo poveča. Pri starejših 
opažamo tovrstno anemijo zaradi 
slabe prehrane in kroničnih bo-
lezni. Bolnik opiše zgoraj naštete 
bolezenske znake. Med glavne 
»krivce« za razvoj tovrstne ane-
mije štejemo izgubo krvi (močna 
menstruacija, krvavitev iz želodč-
ne razjede, krvavitev iz danke, 
krvavitev ob pretirani uporabi 
nekaterih zdravil. Pomanjkljiva 
prehrana s premalo železa je dru-
gi pomemben vzrok, saj največji 
delež železa pridobimo prav s 
hrano. Slaba/motena absorpcija 
železa, ki se kaže pri nekaterih 
kroničnih boleznih (npr. Crohno-
va bolezen). Nosečnost, pri kateri 
poleg povečanega volumna krvi 
prispeva k pomanjkanju ženine-
ga železa tudi rastoči zarodek. 
Vegetarijanska prehrana ni nujno 
razlog za pomanjkanje železa. 
Anemijo zdravimo s pripravki 
železa. 

2. Anemija zaradi pomanjka-
nja vitamina B12 – pri običaj-
nem, zdravem človeku zelo redko 
zaznamo pomanjkanje vitamina 
B12. Vitamin se nahaja v mesu, 
jajcih in mleku. Pri veganih pa 
lahko opažamo pomanjkanje 
tega vitamina. Odrasla oseba 
potrebuje dnevno do 2,4 mikro-
grama vitamina B12. Zdravljenje 
pomanjkanja vitamina B12 po-
teka kot nadomestno zdravljenje 
z injekcijami (v mišico) vitamina 
B12. Vzdrževalno zdravljenje 
traja celo življenje.  

3. Aplastična anemija predsta-
vlja motnjo/bolezen, pri kateri 
kostni mozeg drastično zmanjša 
tvorbo krvnih celic. Mlajši zbolijo 

pogosteje. Vzrok zanjo je lahko 
pridobljen (npr. po zdravljenju s 
kemoterapevtiki – ob rakastem 
obolenju ali nekaterih antibi-
otikih) ali prirojen. Bolezenski 
znaki so enaki kot pri vseh 
anemijah, obenem z drobnimi, 
rdečkastimi »pikicami« po koži, 
s krvavitvami iz dlesni, nosu, 
črevesja. Z izrazito bledico kože, 
povečano srčno frekvenco … 
Pogostejše so tudi okužbe ali pa 
trajajo dlje časa kot običajno. Do-
končna diagnoza in zdravljenje 
ostaneta v rokah hematologa, ki 
bo naredil tudi punkcijo kostne-
ga mozga. Pri težkih aplastičnih 
anemijah sledi presaditev oz. 
transplantacija kostnega mozga. 

4. Hemolitična anemija nasta-
ne zaradi povečanega razpa-
danja rdečih krvničk. Vzrokov  
za povečano razpadanje je več 
(strupi – toksini, infekcijski 
dejavniki, imunske motnje). 
Bolniki opazijo bledico. Koža je 
rumenkasta, krvavijo iz nosu, 
težko dihajo, urin je temne bar-
ve; zdravnik pa med pregledom 
poleg naštetih znakov zatiplje 

povečano vranico. Pojavi se lah-
ko tudi med nosečnostjo zaradi 
nekompatibilnosti v Rh faktorju 
med Rh negativno materjo in Rh 
pozitivnim otrokom. Osnovno 
zdravljenje je vzročno. Slabokrv-
nost predstavlja široko paleto 
bolezenskih znakov. Pomembno 
je, da jih pravočasno odkrijemo, 
da posumimo nanje in nato 
pravilno ukrepamo. Ob obisku  
zdravnika ne pozabite povedati, 
koliko časa zaznavate slabo po-
čutje, ali  jemljete kaka zdravila 
oz. prehrambene dodatke; v 
kakšnem okolju delate; kakšne 
razvade imate (alkohol, droge, 
nikotin). Ne pozabite omeniti 
tudi morebitnih nedavnih okužb, 
krvavitev iz nosu, dlesni, danke. 
Ste noseči? Kdaj ste nazadnje 
obiskali ginekologa? Opišite mu 
svoje prehrambene navade, ste 
morda vegetarijanec? Koliko sad-
ja in zelenjave pojeste dnevno? 
Kdaj ste si nazadnje pregledali 
kri? Veste morda, kolikšna je 
vaša koncentracija hemoglobi-
na? Če ne, izvedite!
Mojca Miholič, dr.med., 
specialistka druž.med. 

Anemijo (slabokrvnost) 
opredeljujemo kot bolezensko stanje, 
pri katerem je zmanjšana celotna 
masa rdečih krvničk (eritrocitov) 
v krvnem obtoku. Omenjamo 
jo  takrat, ko je koncentracija 
hemoglobina v krvi pod normalno 
vrednostjo. 

slabokrvnost
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V Sloveniji se s kariesom 
srečuje kar dve tretjini otrok 
in večina odraslih. Gre za 
zelo agresivno bolezen zoba, 
ki lahko, če se ne pozdravi, 
uniči celoten zob. Karies z 
brušenjem odstranimo in zob 
plombiramo.

Karies prepoznamo po 
temni oziroma rjavkasti barvi 
sklenine. Na začetku karies 
ne povzroča zobne bolečine. 
Kasneje se pojavi občutljivost 
na hladno, sladko in kislo, 
na koncu pa bolečina. Ko zob 
enkrat zaboli, ga zelo težko 
rešimo.
Dejavniki za nastanek karie-
sa oziroma zobne gnilobe:
- slaba ustna higiena (prisotnost 
bakterijskega plaka/zobnih 
oblog),
- način prehranjevanja (pogost 
vnos ogljikovih hidratov, pitje 
sladkih pijač, lepljiva hrana ...), 
- stare, previsne plombe, stare/
dotrajane prevleke/mostički.

Preprečevanje/zdravljenje 
kariesa:
- najpomembnejša je redna 
ustna higiena (pravilno krtače-
nje in uporaba zobne nitke),
- redni pregledi pri zobozdrav-
niku,
- pacienti s fiksno protetičnimi 
nadomestki morajo poskrbeti, 
da dobro očistijo ob prevlekah 
in pod mostički,
- pacienti s snemno protetični-
mi nadomestki (delne proteze) 
morajo poskrbeti, da protezo 
očistijo vsaj dvakrat na dan 
(splahnejo in skrtačijo),
- pogost vnos fluoridov (zobna 
pasta in ustne vodice),
- zdrava prehrana (izogibati 
se je potrebno sladki hrani in 
pijači). 
Smejmo se zdravo! 
Zobek I.M.A.M. 

Karies je najbolj razširjen proces na 
površini zoba, kjer se nabira zobni 
plak in hkrati najpogostejši vzrok za 
obisk zobozdravnika. 

karies ali zobna gniloba

 

• Celovita oskrba 
• 1. pregled zastonj
• Garancija
• Brez čakanja
• Fleksibilno naročanje
• Svetovanje
• Za celo družino

zakaj izbrati nas? ponudba

Zobek I.M.A.M. d.o.o.
Ivanjkovci 9c
2259 Ivanjkovci

Zobek 
I.M.A.M. d.o.o.

Z O B O T E H N I Č N I  L A B O R A T O R I J

kako do nas ?

 040 533 556 
 zobekimam1@gmail.com
 www.zobekimam.com

• Keramični zobje
• Implantati 
• Beljenje zob
• Otroško zobozdravstvo
• Brezkovinska keramika
• Računalniško 
   načrtovanje zob
• Dentalni nakit
• Preventiva

delamo tudi 
ob sobotah!

Zob.laboratorij | ulica dr. Hrovata 4 | 2270 Ormož |  059 983 095

najugodnejše cene, primerljive hrvaškim!
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Paket Čista 5ka

Izračun je narejen na dan 28. 2. 2019 za Clio Life TCe 75 + Paket Cool. Maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in DDV, znaša 9.740 €. Informativni izračun 
za skupni znesek kredita v višini 6.387,49 € je narejen za dobo odplačila 96 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 7,60 % in polog v višini 3.352,51 €.  
EOM = 10,61 % se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 9.091,74 €, od tega 
znašata zavarovalna premija 419,53 € in strošek odobritve kredita 127,75 €. Kreditojemalec vrne kredit v 96 mesečnih obrokih v višini 89 €. V mesečni obrok je 
vključeno zavarovanje za brezposelnost, nezgodno smrt in nezgodno invalidnost. V financiranje je vključeno tudi brezplačno obvezno in osnovno kasko zavarovanje 
za prvo leto, ter brezplačno podaljšano jamstvo (5 let/100.000 km oz. 150.000 km za vozila Koleos, Talisman in Espace). Pogoj akcije je sklenitev finančne pogodbe 
z minimalno financiranjo vrednostjo 5.000 €, minimalnim trajanjem 24 mesecev in sklenitev zavarovanja vozila v drugem letu z Renault Financiranjem.

Ponudba velja do 31. 3. 2019. Renault Nissan Slovenija si pridržuje pravico do podaljšanja ali predčasnega zaključka akcije. Akcija ni združljiva z akcijo čista 5ka. 

–  brezplačno obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto
–  brezplačno podaljšano jamstvo za obdobje 5 let ali 100.000 km
–   brezplačno vzdrževanje My Revision 5 let/100.000 km

Renault Financiranje
S sklenitvijo Renault Financiranja izberite Renault Clio Life TCe 75 + paket Cool že za 9.740€

ali

*V prihranek je vključen redni popust višini 1000 €, ki velja za vse verzije modela Clio, razen za Clio omejene serije Limited. Ob nakupu avtomobila prejmete popust ob menjavi staro za novo v višini 400 €; v primeru nakupa 
avtomobila prek Renault Financiranja pa prejmete še dodatni popust v višini 600 €. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev bona v vrednosti 200 € za nakup dodatne opreme. ***Ob nakupu avtomobila prek Renault 
Financiranja prejmete brezplačno obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 1. leto. 2. leto obvezno zavarovanje avtomobila prek Renault Financiranja. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

Poraba pri mešanem ciklu 4,8–6,3 l/100 km. Emisije CO2 125–143 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6c. Emisija NOx: 0,0168–0,0373 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00017–0,00129 g/km.  
Število delcev (x1011): 0,05–0,91. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. 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. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Renault priporoča renault.si

Renault CLIO

Brezplačno obvezno in osnovno  
kasko zavarovanje za 1. leto***

Prihranek do  

2.000 €*

200 € za nakup
dodatne opreme**
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*V prihranek je vključen redni popust višini 1000 €, ki velja za vse verzije modela Clio, razen za Clio omejene serije Limited. Ob nakupu avtomobila prejmete popust ob menjavi staro za novo v višini 400 €; v primeru nakupa avtomobila prek Renault Financiranja pa prejmete še dodatni 
popust v višini 600 €. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev bona v vrednosti 200 € za nakup dodatne opreme. ***Ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja prejmete brezplačno obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 1. leto. 2. leto obvezno zavarovanje avtomobila prek 
Renault Financiranja. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

Poraba pri mešanem ciklu 4,8–6,3 l/100 km. Emisije CO2 125–143 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6c. Emisija NOx: 0,0168–0,0373 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00017–0,00129 g/km. Število delcev 
(x1011): 0,05–0,91. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. 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.

Renault priporoča renault.si

Renault CLIO

Brezplačno obvezno in osnovno  
kasko zavarovanje za 1. leto***

Prihranek do  

2.000 €*

200 € za nakup
dodatne opreme**

 02 754 00 80  
 info@ahterbuc.si
 www.ahterbuc.si

AH Terbuc d.o.o. 
Dornava 116b
2252 Dornava    

• prodaja novih in rabljenih vozil  • kleparsko-ličarske storitve 
• pooblaščeni servis  • nastavitve geometrije podvozja

 02 749 35 40
 051 349 360
 robert.ivanusa@ahpa.si
 www.ahpa.si

Avtohiša Petovia avto
AHPA d.o.o.
Ormoška cesta 23
2250 Ptuj

novo 
na ptuju 

prodaja servis

 02 790 15 60
 031 733 637
 +43 6 644 646 280

Kogler Franc A. d.o.o.
Parmova ulica 53
1000 Ljubljana

 02  780 05 50
 041 410 621
 avto.rak@siol.net
 www.avto-rak.si

Avto-Rak 
Bojan Arnuš s.p.
Nova vas pri Ptuju 76a
2250 Ptuj

  hitri krediti
• krediti, takoj do 15.000 €
• odplačilo do 7 let 
• osebni dokument
• brez pologa 
  in kasko zavarovanja

  leasingi 
• brez kasko zavarovanja 
• od 10% pologa -  do 7 let 
• gotovinski odkup vozil
• preventivni pregled vozila pred nakupom
• možnost ureditve financiranja,  
  tudi če ste sami našli vozilo

  zavarovanje 
• do 50% dodatni popust
• vsa vozila so z garancijo

p r o d a ja  v o z i l

novo 

darilo

ob predložitvi tega kupona 
pri nakupu
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Ključno sporočilo, ki ga želijo 
posredovati voznikom in 
voznicam, je, naj med vožnjo 
ne uporabljajo mobilnega 
telefona, ampak naj se varno 
ustavijo na primernem mestu 
in opravijo telefonski klic ali 
pošljejo SMS sporočilo. Pre-
malo se namreč zavedamo, 
da naše oči gledajo, vendar 
možgani ne vidijo!
Mobilni telefoni predsta-
vljajo širši problem sodobne 
družbe, njihovo vse obse-
žnejšo uporabo pa je opaziti 
tudi v prometu. Vsi vemo, 
da telefona med vožnjo ne 
smemo uporabljati, a kot kaže 
raziskava Agencije za var-
nost prometa (AVP), ga med 
vožnjo uporablja kar 75 % 
voznikov v Sloveniji. Če mi-
slite, da se vam nič ne more 
zgoditi, se motite, v prometu 
odločajo sekunde, časa za 
reakcije pa je malo.

oči gledajo, 
vendar možgani ne vidijo!
Številne študije kot tudi 
znanstveni eksperiment, ki 
ga je z nevro znanstveniki 
opravila AVP, dokazujejo, da 
mobilni telefon na voznika 
vpliva negativno. Vozniku, 
ki uporablja mobilni telefon 
med vožnjo, se poslabša 
reakcijski čas, počasnejše za-
znava in reagira na prometno 
signalizacijo, njegov zavorni 
čas je daljši, zmanjšano pa 
je tudi zaznavanje okolice 
in prometa. Voznik lahko 
spregleda ključne informacije 
iz okolja, zato se poveča tve-
ganje za nastanek prometne 
nesreče. Če voznik telefonira 
med vožnjo, je to tako, kot 
bi imel v krvi 0,8 promila 
alkohola, med pisanjem 

SMS sporočila pa kar 4x več 
časa ne gleda na vozišče kot 
pri normalni vožnji. Zaradi 
uporabe mobilnega telefona 
obstaja tudi večje tveganje 
pri odločitvah. 
V prometu odločajo sekun-
de. Ne dovolite, da zaradi 
nespametne odločitve vest 
potrka na naša vrata, kajti 
takrat je prepozno.

prostoročno 
telefoniranje je 
alternativa, a tudi ni 
povsem varno
Uporaba mobilnih telefonov 
med vožnjo ni dovoljena, 
razen z uporabo naprave 
za prostoročno telefonira-
nje. Zakonodaja določa, da 
voznik med vožnjo ne sme 
uporabljati opreme ali naprav 
na način, ki bi zmanjševale 
njegovo slušno ali vidno 
zaznavanje ali zmožnost 
obvladovanja vozila (maska, 
slušalke, telefon itd.). Z upo-
rabo mobilnega telefona med 
vožnjo se namreč zmanjšuje 
zbranost voznika in njegova 
pozornost na dogajanje na 
cesti in njeni okolici. Voz-
nik lahko spregleda ključne 
informacije iz okolja, zato se 
poveča tveganje za nastanek 
prometne nesreče. A tudi 
prostoročno telefoniranje ni 
povsem varno, saj tuje razi-
skave kažejo, da lahko prav 
tako odvračajo pozornost 
voznika kot običajna upora-
ba mobilnega telefona brez 
prostoročne opreme.

avp si prizadeva 
za strožjo zakonodajo 
Policija je lani ugotovila kar 
22.704 kršitev in izdala 17.465 
plačilnih nalogov zaradi upo-

rabe mobilnih telefonov med 
vožnjo ter izrekla 5.239 opo-
zoril voznikom. Problematika 
uporabe mobilnih telefonov 
med vožnjo ostaja ena izmed 
prioritet AVP, kjer se bodo še 
naprej zavzemali za strožjo 
zakonodajo pri sankcioni-
ranju kršiteljev. Globa za 
voznike, ki telefonirajo med 
vožnjo, je 120 evrov, vendar 
si AVP prizadeva za strožjo 

zakonodajo. Po njihovem  
predlogu bi uporaba mobilne-
ga telefona za vožnjo veljala 
kot hujši prekršek, za katero 
bi kršitelj poleg denarne 
kazni v višini 250 evrov dobil 
tudi 3 kazenske točke.

Več informacij najdete na 
spletni strani  www.avp-rs.si.
Kaja Šindič, Javna agencija 
RS za varnost prometa   

Da mobilni telefon ne sodi v promet, 
še manj pa za volan, redno opozarja 
Agencija za varnost prometa (AVP), 
ki bo tudi letos skozi vse leto 
ozaveščala o nevarnosti uporabe 
mobilnih telefonov med vožnjo. 

ko voziš, bodi nedosegljiv
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Sprehod ob jezeru je trenutno 
eden najbolj zanimivih in 
privlačnih destinacij ptujske-
ga pohodništva. Morda tudi 
zato, ker so ptujski ornitologi  
postavili na nasipu ornitolo-
ško opazovalnico s podatki o 
pticah, ki se pri nas ustavljajo. 
Na jezeru so umetno ustvarili 
tudi nekaj otočkov, na katerih 
lahko ptice v miru gnezdijo, 
dogajanje pa spremlja živahno 
kreketanje in čebljanje najra-
zličnejših vrst ptic. V ranem 
jutru lahko doživite neposredni 
stik s številnimi pticami, ki se 
zjutraj zberejo na obrežju in jih 
vaša prisotnost požene v beg 
na vodno gladino. Kot bi jih 
zbudili  in opozorili, da je čas 
za vstajanje. Ta jutranji obhod 
jezera je posebna privlačnost 
v naši okolici. Če pa se ozremo 
na pobočje nasipa, si naše oči 
lahko odpočijejo na številnih 
cvetovih zvončkov spomladi, 
do kasnejših vijolic in kukavic 
vseh vrst, ki so se na nasip pri-
selile z bližnjih travnikov. Ne-
katere vrste so zastopane zelo 
številno, medtem ko najdemo 
med njimi tudi redke primerke 
kukavic, rumenih vetrnic in 
veliko drugih zanimivih cvetov. 
Priporočljivo si je nabaviti 
manjši priročnik in opazovati 
cvetove, ki so pravi okras tega 
nasipa. Po tridesetih letih se je 
nasip popolnoma zlil s pokra-
jino in je postal pravi rezervat 

za številne rastline. Po nasipu 
pridemo namreč do roba na-
ravnega parka Šturmovec, ki je 
prava zakladnica rastlinskega 
in živalskega sveta. Med potjo 
lahko opazujemo dogajanje na 
jezeru in prava poslastica se 
nam ponudi, ko se z gladine 
dvigne v zrak  tudi  do 30 labo-
dov naenkrat.  V zraku nastane 
veter in zanimivo šelestenje pti-
čjih kril, na njivah spodaj okrog 
pa se že umika druga jata, ki se 
kot po naročilu umakne nazaj 
na jezero. Izmenjava bivalnega  
prostora. Prisluhnemo lahko 
pogovoru med pticami, če pa 
imamo srečo, lahko spomladi 
zgodaj zjutraj opazujemo še 
drstenje krapov in drugih rib, 
kar je tudi izjemno vznemirljiv 
dogodek.

Veliko spodbud torej za 
sprehod okoli jezera.  Lahko  ga 
začnemo kjer koli na dravski 
nabrežini, najbolj običajna pa 
je pot od pešmostu na desni 
strani Drave. Lahko se držimo 
planinskih markacij, ki vodijo 
pohodnike po začetni trasi 
Slovenjegoriške poti  do jezu v 
Zabovcih,  markacije pa vodijo 
tudi v srce haloških gričev po 
Videmski planinski poti. Če 
se bomo odločili za pot nazaj 
proti mestu, se lahko vrnemo 
po isti poti, lahko pa prečkamo 
jez in se podamo po levi brežini 
do Rance, kjer si odpočijemo, 
preden pridemo v mesto.  

Po nabrežini hodimo na la-
stno odgovornost, saj je uradna 
pot speljana vzporedno z  na-
sipom ob jezeru, vendar je pot 
po kroni  nasipa dosti bolj sli-
kovita in razgledna in ponuja 
prvovrstne užitke za vse čute. 
Pot je primerna tudi za otroke v 
spremstvu staršev. Našli bodo 
veliko zanimivosti, če jih bomo 
le znali naučiti opazovati. 
Dolžina poti okoli jezera je 12 
km, lahko pa pot tudi primerno 
skrajšamo, odvisno od razpolo-

ženja  in pohodniških izkušenj. 
Na Ranci se lahko odpočijete 
in izkoristite čas za druženje in 
občudovanje sončnih zahodov, 
ki so s tega mesta še prav po-
sebno zanimivi skoraj vse leto. 
Veliko užitkov na domačem 
pragu!
Viktorija Dabič  

Največje novo umetno jezero v 
Sloveniji, ki je nastalo zaradi 
gradnje hidroelektrarne Formin, 
je krajini temeljito spremenilo 
podobo, prinaša pa tudi pozitivne 
spremembe. Tukaj so začele 
gnezditi ptice, ki jih nekoč ni bilo 
opaziti pri nas. Na jezeru so se 
naselili labodi, okoli po njivah sive 
in bele čaplje. Bogastvo, ki ga je 
vredno spoznati.

sprehod ob ptujskem jezeru
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 031 209 113
 aleksander.arnus@relax.si
 www.solavoznje-relax.si

Relax Trans d.o.o.
Ob polju 7
2366 Muta

PE Ptuj
Trstenjakova 1
2250 Ptuj

Učilnica Ormož
Hardek 5a
2270 Ormož
(Gimnazija Ormož)
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 02 781 49 01
 041 328 518
 ales@agrodom.si
 www.agrodom.si

Kaldom d.o.o.
PE Agrodom
Draženci 96
2288 Hajdina

 041 550 093
 info@hitabo.si
 www.hitabo.si

HITABO, Borut Krabonja s.p.
Podgorci 46a
2273 Podgorci

hidroizolacija in ravne strehe
ostanite na suhem!

 031 605 685
 info@nepremicnine-ptuj.si
 www.nepremicnine-ptuj.si

Nepremičnine Ptuj d.o.o.
Ulica 25. maja 13a
2250 Ptuj 

zaupajte evropski kakovosti.

pvc okna, vrata, žaluzije, rolete, 
komarniki, zimski vrtovi.

 02 787 86 70
 041 716 251
 info@oknavrata.com  
 www.oknavrata.com

Roletastvo Aba
Arnuš Boštjan s.p 
Štuki 26a
2250 Ptuj

35 let 
tradicije
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Sprejeta je bila namreč Uredba 
o samooskrbi z električno ener-
gijo iz obnovljivih virov energi-
je. To je poslovni model oziro-
ma mehanizem, ki opredeljuje 
možnost postavitve sončne 
elektrarne (SE) na osnovi kom-
penzacije proizvedene energije 
s porabljeno, ki temelji na neto 
meritvah (oz. v vsakdanjem 
žargonu »net metering«). Ta 
uredba nam dovoljuje priklop 
naprave za samooskrbo z elek-
trično energijo, ki ima nazivno 
električno moč največ 11 kVA. 
Uredba iz maja 2018 sicer dovo-
ljuje gradnjo sončnih elektrarn 
večjih moči, vendar je moč, 
ki je lahko oddana v omrežje, 
ostala enaka.

Proizvajalec, ki proizvaja 
električno energijo, uporablja 
omrežje kot »hranilnik ener-
gije« (ta izraz se sicer pogosto 
uporablja, ni pa najbolj posre-
čen). V času, ko proizvodnja 
presega porabo, viške oddaja v 
omrežje, iz omrežja pa porablja 
energijo takrat, ko je poraba 
večja od proizvedene energije. 
Poračun energije se izvede na 
letnem nivoju. Presežke ener-
gije na letnem nivoju podarimo 
elektro distributerju, večjo 
porabo energije od proizvedene 
pa doplačamo po običajni ceni.
Sistem je primeren za vse vrste 
obnovljivih virov energije, 
najhitreje pa se uveljavlja v 
primeru sončnih elektrarn. 
Posamezniki na streho svoje 
hiše lahko vgradijo SE (ali 
drugo napravo na OVE), ki 
ne presega moči obstoječega 
električnega priključka. Za take 
naprave oziroma njihovo vklju-

čitev v omrežje so pripravljeni 
poenostavljeni administrativni 
postopki. Naprava naj bi bila v 
omrežje priključena preko ene 
dvosmerne merilne naprave 
(dvosmernega števca), ki naj bi 
se uporabljala tako za objekt 
kot za napravo na OVE. 

Podlaga za tak način priklju-
čitve je v 49. členu energetske-
ga zakona (EZ-1), ki govori o 
naprednih merilnih sistemih, 
ki omogočajo obračunavanje 
po dejanski porabi in uporabi 
novih načinov obračunavanja. 
Elektrarna naj bi predstavljala 
samooskrbni model, praktič-
no naj bi to pomenilo, če bo 
letna proizvodnja enaka letni 
porabi, potem lastnik ne bi imel 
nobenega stroška za električ-
no energijo razen mesečnega 
stroška za priključno moč, dela 
omrežnine (le za razliko, ko je 
poraba električne energije večja 
od proizvedene) ter prispevke 
za OVE in SPTE.
Poleg tega je zelo pomembno, 
da je v primeru »net meteringa« 
lastnik lahko fizična oseba in za 
to ne potrebuje registrirane po-
slovne dejavnosti, ker energije 
ne prodaja, ampak jo zagotavlja 
le za svoje potrebe, morebitne 
viške na letnem nivoju pa v 
omrežje podari. 

Preden se odločimo za izgra-
dnjo, moramo biti pozorni 
na to:
- kakšna je naša sedanja poraba 
električne energije oz. predvi-
dena poraba v prihodnosti, če 
bomo morda povečali porabo 
(vgradnja toplotne črpalke za 
ogrevanje, električni avtomo-

bil). Na osnovi teh podatkov in 
letnega sončnega obsevanja za 
našo stavbo določimo potrebno 
moč elektrarne; 
- za vsak kW moči je potrebno 
približno 7–10 m2 panelov.  
Ekonomsko je smiselno inve-
stirati v sončno elektrarno, ki v 
celotnem letu proizvede enako 
količino električne energije, kot 
jo sami porabimo;
- povprečna letna energija 
sončnega obsevanja na kvadra-
tni meter vodoravne površine 
znaša v Sloveniji med 1050 in 
1390 kWh/m2/leto. Na GURS-u  
dobimo točne podatke za svojo 
lokacijo;
- pred priključitvijo naprave 
za samooskrbo je potrebno pri 
distributerju pridobiti soglasje 
oz. spremembo soglasja za 
priključitev;
- montaža elektrarne je smi-
selna v izvedbi na ključ z 
jamstvom, da gradbena dela ne 
vplivajo na obstoječ objekt, niti 
okolico;
- izberimo kvalitetne izvajalce z 
dobrimi referencami, predvsem 
pa bodimo pozorni na cenov-
no »zelo ugodne« FV panele, 
razsmernike in komunikatorje 
nepreverjenega porekla.

Da se bomo lažje odločili za 
investicijo, pa nas spodbuja 
tudi EKO sklad z ugodnimi kre-
diti in nepovratnimi sredstvi.

Višina nepovratne finanč-
ne spodbude znaša do 20 % 
priznanih stroškov naložbe, 
vendar ne več kot 180,00 EUR 
za 1 kVA inštalirane nazivne 
električne moči naprave za sa-
mooskrbo z električno energijo, 
in sicer za največ 11 kVA nazivne 

električne moči naprave. Seve-
da imajo občani poleg finančne 
spodbude možnost  pridobitve 
tudi ugodnega kredita za isto 
naložbo.

Naprava za samooskrbo z 
električno energijo mora biti na-
meščena na stavbi, ki je zgraje-
na na podlagi pravnomočnega 
gradbenega dovoljenja oziroma 
ima uporabno dovoljenje, lahko 
pa je nameščena tudi na pomo-
žnem, enostavnem ali nezah-
tevnem objektu, ki se nahaja ob 
stavbi in je zgrajen v skladu z 
veljavnimi predpisi s področja 
graditve objektov. Naložba, za 
katero bo dodeljena nepovratna 
finančna spodbuda, mora biti 
izvedena skladno z Uredbo o 
samooskrbi z električno energi-
jo iz obnovljivih virov energije 
(Uradni list RS, št. 97/15) in 
pravilnikom ter vsemi drugimi 
veljavnimi predpisi, ki urejajo 
to področje.
Lucjan Batista, ENSVET 

samooskrba 
z električno energijo

V  tokratnem prispevku si bomo 
ogledali možnost, kako si lahko 
električno energijo za potrebe 
svojega gospodinjstva zagotovimo 
kar sami doma. To možnost je 
vlada RS sprejela že januarja 
leta 2016 glede na to, da ta model 
uporablja praktično že vsa Evropa
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 070 655 116
 office@maxtin.eu
 www.maxtin.eu

Maxtin plus d.o.o.
Njiverce - vas 6
2325 Kidričevo

maxtin plus d.o.o. je elektro podjetje. Naš cilj je strankam 
zagotoviti najboljšo storitev na področju elektro montaže.        
Največ izkušenj imamo v hišni inštalaciji, izvajamo tudi 

elektroinštalacije v industriji. 

zaposlujemo
∙ Iščemo električarje z znanjem nemščine

∙ Hitro rastoče podjetje z novimi izzivi
∙ Zanesljiva, redna in dobra plačila

 070 210 955
 info@mdeptuj.si
 www.mdeptuj.si

Milošič Danilo s.p.
Vareja 2a 
2284 Videm pri Ptuju

www.mdeptuj.si

mde elektronika

servis in prodaja vseh 
vrst gsm aparatov, 
osebnih in prenosnih 
računalnikov in ostale 
elektronike

zastopstvo total tv in telemach
Mercator center | Špindlerjeva 3; Ptuj | 070 210 656 

Servis in prodaja | Gubčeva 23; Ptuj | 02 788 55 48

brezžični internet brez priključnine in 
vezave že od 10 € naprej
www.wifi-haloze.si

 02  761 93 00
 051 634 907
 info@kmetijstvo-polanec.si
 www.kmetijstvo-polanec.si

Kmetijstvo Polanec d.o.o.
Pleterje 34
2324 Lovrenc 
na Dravskem polju

PE Agroles | Kolodvorska 1 | 2325 Kidričevo 
   02  796 14 41   agroles@kmetijstvo-polanec.si

velikonočni hišni sejem 19., 20. in 22. april 
agroles

kidričevo

prodaja nove in rabljene kmetijske mehanizacije, 
reprodukcijskega materiala, gradbenega materiala ter 

servis traktorjev in vse kmetijske mehanizacije.

 02 782 10 16
 041 537 439
 veterinarstvo.peklar@gmail.com
 www.veterinapeklar.com

Damijan Peklar s.p.
Slovenja vas 2b
2288 Hajdina

• zdravljenje malih živali
   psi, mačke, kunci ...
• zdravljenje  in osemenjevanje velikih živali
  goveda, svinje, konji ...
• diagnostika
   rtg, uz, laboratorij ...
• operativni posegi
  sterilizacije, kastracije ...
• preventivna cepljenja psov, mačk ...
   zoper steklino in ostale bolezni
• storitve opravimo tudi na domu
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Pri nas je daleč najpogostejša 
lymska borelioza, sledi pa ji 
klopni meningoencefalitis, proti 
kateremu se lahko učinkovito 
zaščitimo s cepljenjem. 

Strokovnjaki opozarjajo na 
previdnostne ukrepe, saj se s 
toplejšim vremenom prične tudi 
aktivnost klopov, s tem pa se 
poveča verjetnost okužb, ki lahko 
resno ogrozijo naše zdravje. 

Lymska borelioza je v 
Sloveniji daleč najbolj pogosta 
bolezen, ki jo prenašajo klopi. 
Razširjena je po vsej Sloveniji. 
Povzročajo jo bakterije, ki se 
imenujejo borelije. Letno pri 
nas zabeležimo do več kot 6000 
novih primerov bolezni in smo 
glede na incidenco, ki v neka-
terih letih preseže 300 bolnikov 
na 100.000 prebivalcev, najbolj 
ogrožena populacija v svetu. 
Cepiva proti lymski boreliozi pri 
ljudeh ni. Z ustreznim načinom 
življenja, primerno zaščito z 
oblačili in repelenti ter s čim-
prejšnjo odstranitvijo prisesanih 
klopov lahko možnost okužbe 
pomembno zmanjšamo. Bolezen 
se običajno začne z rdečino, 
ki se pojavi nekaj dni do ene-
ga meseca po vbodu klopa, 
se počasi širi, na sredini bledi 
in dobi obliko obroča. Kožne 
spremembe običajno izginejo po 
nekaj tednih, včasih pa lahko 
vztrajajo tudi več mesecev. Nekaj 
tednov do mesecev, lahko pa celo 
več let po okužbi se lahko pojavi 
prizadetost živčevja, sklepov ali 
srca. Lymsko boreliozo zdravimo 
z antibiotiki. Zdravljenje je zelo 
uspešno in enostavno zgodaj v 
poteku bolezni, nekoliko bolj za-
pleteno pa pri zastaranih oblikah 
bolezni, ki so redke.  

Klopni menigoencefalitis je 
resno virusno vnetje osrednjega 
živčevja, ki se prenaša z vbodom 
okuženega klopa. Prva faza bole-
zni se prične približno teden do 
14 dni po vbodu klopa s slabim 
počutjem, bolečinami v miši-

cah, glavobolom in vročino. Pri 
večini bolnikov se po vmesnem 
izboljšanju, ki traja od nekaj dni 
pa do treh tednov, pojavi druga 
faza bolezni, ki se kaže z visoko 
telesno temperaturo, močnim 
glavobolom, slabostjo, bruha-
njem, tresenjem rok in jezika, 
včasih z motnjami zavesti in 
zbranosti. Pri 5 do 10 % bolnikov 
se pojavijo ohromitve, približno 
1 % obolelih umre. Bolezen 
lahko pusti trajne posledice, med 
katere sodijo glavoboli, vrtogla-
vice, motnje sluha, zmanjšana 
sposobnost koncentracije, 
depresija in motnje razpoloženja, 
motnje v delovanju avtonomnega 
živčevja in ohromitve. Bolezen 
v veliki večini primerov zahteva 
hospitalizacijo in lahko močno 
vpliva na kakovost življenja tudi 
po okrevanju. Slovenija sodi med 
endemska področja in se glede 
na pogostost klopnega menin-
goencefalitisa uvršča v sam vrh 
evropskih držav. Klopi, okuženi 
z virusom klopnega meningoen-
cefalitisa, so razširjeni skoraj po 
vsej Sloveniji. Strokovnjaki opo-
zarjajo, da je glede na možnost 
okužb in razširjenost klopnega 
meningoencefalitisa v Sloveniji 
cepljenih še vedno premalo ljudi. 

Redkejša bolezen, ki jo pre-
našajo klopi pri nas, je humana 
granulocitna anaplazmoza. 
Bolezenske težave so dokaj 
podobne tistim v zgodnjem 
obdobju kopnega meningoence-
falitisa, v ospredju so povišana 
telesna temperatura, glavobol 
ter hude bolečine v sklepih in 
mišicah. Tudi proti tej bolezni se 
ne moremo zaščititi s cepljenjem, 
zdravimo pa jo z antibiotikom.

Tveganju za okužbo s povzro-
čitelji bolezni, ki jih prenašajo 
klopi, so izpostavljeni ljudje vseh 
starostnih skupin, tudi otroci, še 
posebej tisti, ki se veliko gibajo 
v naravi oziroma opravljajo ak-
tivnosti na prostem. V Sloveniji 
je po podatkih Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje 
(NIJZ) v letu 2017 zaradi lymske 
borelioze zbolelo 4.534 oseb 
(219,4 na 100.000 prebivalcev), 
zaradi klopnega menigoen-
cefalitisa pa 102 osebi (4,9 na 
100.000 prebivalcev). Medtem 
ko so z borelijami okuženi klopi 
razširjeni po vsej Sloveniji, pa 
je klopov, okuženih s povzroči-
teljem klopnega menigoence-
falitisa, največ na Gorenjskem, 
Koroškem in v ljubljanski regiji. 

Ondina Jordan Markočič, dr. 
med. z NIJZ, opozarja, da je kljub 
naraščajočemu številu pora-
bljenih odmerkov cepiva proti 
klopnemu meningoencefalitisu 
v zadnjih letih delež cepljenih 
proti tej bolezni v Sloveniji še ve-
dno zelo nizek: »Pri nas se, žal, 
še vedno premalo ljudi odloča 
za cepljenje proti klopnemu me-
ningoencefalitisu kljub težkemu 
poteku te bolezni. Na podlagi 
zadnjih podatkov iz spremlja-
nja cepljenja ocenjujemo, da 
je približno 16 % prebivalcev 
cepljenih z najmanj enim odmer-
kom, redno pa se cepi okrog 7% 
prebivalcev. V Avstriji, ki ima po-
dobno razširjenost povzročitelja 
bolezni kot pri nas, so z zelo od-
mevno promocijo uspeli zvišati 
delež cepljenih s 6 % v letu 1980 
na več kot 80 % v zadnjih letih, 
hkrati pa se je močno znižalo 
število zbolelih. Primer priča tudi 
o nujnosti izvajanja kampanj, ki 
so namenjene osveščanju splo-
šne javnosti in bi se jih morali 
posluževati tudi pri nas.« 

Z virusom klopnega menin-
goencefalitisa se lahko okužijo 
tudi domače živali, na primer 
koze, ovce in krave. Te živali si-
cer niso naravni gostitelji virusa, 
lahko pa okužena žival izloča vi-
rus v svojem mleku. Tako se lah-

ko z zaužitjem nepasteriziranega 
mleka in mlečnih izdelkov oku-
žijo tudi ljudje. Leta 2012 je bil 
v Sloveniji dokazan prvi primer 
izbruha klopnega meningoen-
cefalitisa po zaužitju surovega 
kozjega mleka.  Okužene so bile 
štiri osebe, pri treh osebah so se 
klinični znaki akutne vročinske 
bolezni razvili že po dveh dneh 
od zaužitja. Pri dveh osebah se 
je razvil tipičen potek bolezni z 
dvema fazama. Oba bolnika sta 
poiskala zdravniško pomoč, pri 
čemer je bil eden tudi hospita-
liziran. Tretja oseba je zbolela 
z vročinsko boleznijo, vendar 
ni razvila druge, meningitisne 
faze bolezni. Edina oseba, ki ni 
zbolela, je bila proti kopnemu 
meningoencefalitisu cepljena.

Cepljenje proti klopnemu 
meningoencefalitisu strokov-
njaki priporočajo vsem osebam 
od enega leta starosti naprej, ki 
se gibljejo ali živijo na območju, 
kjer je klopni meningoencefali-
tis endemičen. Priporočljivo je, 
da se cepljenje s prvima dvema 
odmerkoma opravi v zimskih me-
secih še pred aktivnostjo klopov, 
torej pred pričetkom toplejšega 
obdobja. Drugi odmerek osnov-
nega cepljenja sledi prvemu po 
enem mesecu, tretji odmerek pa 
čez 5 do 12 mesecev. Prvi poživi-
tveni odmerek je potreben čez 
tri leta, kasneje pa na pet let, da 
se ohrani ustrezen nivo zaščite. 
Cepljenje se lahko opravi na 
območnih enotah NIJZ (kontakti 
ambulant so dostopni na http://
www.nijz.si/sl/ambulante) in pri 
izbranih zdravnikih. 
Nacionalni inštitut za 
javno zdravje
www.nijz.si  

Slovenija sodi med države, kjer 
obstaja visoka verjetnost okužbe 
s povzročitelji bolezni, ki jih 
prinašajo klopi. 

s pomladjo povečana nevarnost okužbe 
s povzročitelji bolezni, ki jih prenašajo klopi
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Insekti so najbolj razširjena 
živalska vrsta na planetu, 
zato se ljudje srečujemo z mr-
česom povsod, tako v naravi 
kot tudi v zaprtih prostorih. 
V naravi človeka pa je, da si 
življenjski prostor oblikuje-
mo po lastnih željah, brez 
motečih insektov. Prav tako 
je pomembno, da ohranja-

mo  visoko raven higiene in 
čistoče v proizvodnih obratih 
kot so kuhinje, pralnice, v 
gostinskih obratih, hotelih 
in pa tudi bolnicah in drugje. 
Neo–alfa je biocidni insek-
ticid z želodčnim in kontak-
tnim delovanjem. Vsebuje 
aktivno snov, ki sproži hitro 
začetno delovanje in istoča-

sno podaljšano insekticidno 
delovanje.
Za biocidni insekticid 
Neo–Alfa je značilno: 
• hitro delovanje z vidnim 
učinkom,
• je brez vonja,
• ne pušča madežev in ni   
koroziven,

• hitro začetno delovanje in 
istočasno podaljšano delova-
nje (več tednov),
• namenjen je tako za splo-
šno, domačo uporabo kot 
tudi profesionalno delovanje.
Agroproagro 

Neo-alfa je najsodobnejši biocidni 
insekticid. Namenjen je zatiranju 
letečih in plazečih insektov, kot 
so muhe, pajki, komarji, mravlje, 
ščurki, bolhe, ose, sršeni in drugi 
insekti. Razredčenega z vodo 
razpršimo na površine, kjer se 
nahajajo insekti.

biocidni insekticid neo-alfa

 031 617 349
 info@agroproagro.com
 www.agroproagro.com

Agroproagro d.o.o.
Podlehnik 2c
2286 Podlehnik

gospodarski
objekti

steklene 
površine

dom

kuhinjehlevi

fasade

DOBAVLJIVO 
v vseh trgovinah

s kmetijskim 
repromaterialom 

po Sloveniji.

biocidni insekticid uporabljajte varno. pred uporabo vedno preberite etiketo s podatki o proizvodu.
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