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∙ pestra ponudba pizz
∙ prostor za zaključene družbe

 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

 02 761 00 26
 031 720 300
 info@zelenadolina.eu
 www.zelenadolina.eu

Storitve Zelena dolina d.o.o.
Stoperce 35a
2289 Stoperce

• ogled papig •
• okusna domača hrana • jedi po naročilu •

SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 12. številka brezplačne regijske revije 
Informator365, kjer 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

 051 425 128
 damjan.plohl@siol.net
 www.harmonike-plohl.si

Martina Plohl s.p.
Lovrenc na Dravskem polju 81a
2324 Lovrenc na Dravskem polju

ROČNA IZDELAVA DIATONIČNIH 

HARMONIK PLOHL

AKCIJA
 MODEL STANDARD VELIKOST 38, 37+3 

ŽE ZA 1.690,00 € 

5 let
garancije

možnost plačila do 36 obrokov - Diners
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Gre za projekt, namenjen vodenju 
mladih (od 18 do 30 let) do zapo-
slitve, ki je sami iz raznoraznih 
razlogov niso uspeli poiskati. 
Moto projekta je: »Priložnost in 
možnosti za vsakogar!« V treh 
izmed petih sodelujočih držav 
(Slovenija, Romunija, Madžarska, 
Španija in Norveška) usposa-
bljamo po 20 svetovalcev po 

metodi IPS (individualna pomoč 
ob zaposlovanju), ki se je kot 
izjemno uspešna (preko 90 %) 
izkazala v več državah Evrope kot 
tudi v Ameriki. Metoda omogoča 
individualno spremljanje posa-
meznika pred, med in po zapo-
slitvi, spodbuja delne zaposlitve 
pri delodajalcu (po zmožnostih 
posameznika, tudi po nekaj ur na 

teden), njen končen rezultat pa 
je vedno plačano delo. Glavno 
vodilo metode je »vsak posa-
meznik lahko dela«. Ravno to 
sporočilo bo javnosti v Sloveniji 
sporočala tudi Ljudska univerza 
Ptuj, saj smo v sklopu projekta že 
usposobili skupaj 60 svetovalcev, 
ki bodo še letošnje leto pričeli 
svetovati z metodo IPS in tekom 
projekta v svetovanje vključili 
preko 600 mladih NEET. Za ka-
kovostno izvajanje je partnerstvo 
razvilo še tehnološko platformo, 
ki bo omogočala svetovalcem 

vnos in spremljanje njihovih 
strank, pridobitev gradiva ter 
komunikacijo in s tem izmenjavo 
izkušenj med svetovalci kot tudi 
z njihovimi trenerji. Tako bodo 
mladi dobili res celostno podporo 
na poti do zaposlitve.
Projekt se bo zaključil leta 2021 s 
konferenco, na kateri bo med dru-
gim predstavljena tudi strategija, 
kako vpeljati metodo IPS kot 
standard v slovenske organizaci-
je, ki se ukvarjajo s svetovanjem 
mladim. 
Ljudska univerza Ptuj 

Na Ljudski univerzi Ptuj nas je razen 
želje po kvalitetnem izobraževanju 
vedno motivirala tudi krepitev 
zaposljivosti s končnim rezultatom v 
zaposlitvi naših udeležencev. Temu 
je namenjen tudi naš mednarodni 
projekt, sofinanciran s sredstvi iz 
Norveškega sklada. 

nove priložnosti za mlade

 02 749 21 50
 051 389 660
 luptuj@siol.net
 www.lu-ptuj.si

Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
2250 Ptuj



informator365

4

Z mestnim avtobusom se 
odpeljemo z avtobusne 
postaje do ptujskih toplic, se 
ozremo čez reko Dravo in si v 
domišljiji prikličemo doga-
janje na rimskem forumu 
pred skoraj 2000 leti. Rimska 
Petoviona buri duhove letos, 
ko praznujemo častitljiv 
jubilej – 1950-letnico prve 
omembe mesta.  Pravijo, da 
so ponekod še vidni ostanki 
rimskega akvadukta. Kako 
bi  danes potrebovali takšen 
most! Pa se odpravimo na 
drugo stran reke preko peš 
mosta. Noben turist ne more 
mimo privlačne vedute mesta 
nad reko.  Zavijemo levo 
po Dravski ulici,  krenemo 
desno navzgor po Cafovi in 
že smo pred Malim gradom, 
v katerem domuje knjižnica 
Ivana Potrča. Ustavimo se 
kdaj tukaj.  S knjigo v roki 
bomo bolj radovedno hodili 
in opazovali svet »onkraj 
zarje«, kot je ta del poti 
poetično imenoval pisa-
telj Potrč. Pot bo vodila po 
opusteli Vičavski poti, kjer 
se znajdemo v odmaknjenem 
svetu nad reko Dravo, obrežje 
pa se strmo spušča k reki in 
je približevanje k vodi lahko 
celo nevarno.  Tu in tam je 
k obrežju privezana kakšna 
barka, saj so nekateri lastniki 
pravi ljubitelji čolnarjenja 
po Dravi. Zazrli se bomo v 
skrivnostno dravsko dno in 
opazovali ribje bogastvo ter 
ostale vodne živali, ki jih je 
tukaj še kar precej.  Veje, ki 
segajo do vode, nas skrijejo 
pred radovednimi pogledi. 
Letos poleti so na počitniških 
delavnicah izprali še nekaj 
zlatih lusk, saj je bila Dra-
va  nekoč zlatonosna reka. 
Zaradi davka civilizaciji in 
gradnje elektrarn je seveda 
izginilo iz reke tudi zlato. 
Sprehodimo se zdaj še malo v 

hrib po Ulici Vidke Alič in za-
vijmo v levo, v Klepovo ulico. 
Še nedavno je bil hrib nad 
nami cvetoč travnik, zdaj pa 
je posejan s hišami, ki rastejo 
kot gobe po dežju, različnih 
oblik in velikosti. Nekoč bla-
tne poti so se spremenile v 
asfaltne ceste, otroke vozijo v 
šolo z avtobusi. Po zaznamo-
vani poti pridemo do Hin-
cejevega hriba, pod katerim 
nas pozdravi skrivnostna, 
ponosna Hincejeva sekvoja, 
ena zadnjih drevesnih dra-
gocenosti v našem mestu. Tu 
nekje bi našli potko navzdol 
do reke Drave, kamor so se 
otroci iz Štukov, Krčevine in 
Mestnega Vrha hodili kopat 
in preizkušat svoje plavalne 
sposobnosti v premagovanju 
dravskih »vrtuljk« (vodnih 
vrtincev), iz katerih se nisi 
izkopal, če so te zajele v svoj 
objem. Vsako leto je Drava 
zahtevala svoj davek med 
otroki, ki so brezskrbno in 
nič kaj previdno želeli priti 
na otok, kamor je priplaval 
le najboljši plavalec. Tu 
je bil potem zasluženi mir 
in  prostor za skrivnostna 
mladostna  doživetja, daleč 
stran od radovednih pogle-
dov. Preberite kdaj Potrčevo 
zgodbo Onkraj zarje. Tokrat 
ne bomo preskušali svojih 
moči, saj tudi tega močnega 
toka ni več, odkar je nastalo 
ptujsko jezero, ki se prav 
tukaj blizu začne spreminjati 
iz močnega vodotoka v mirno 
jezero.  Verjeli bomo pisatelju 
in se odpravili dalje po naši 
označeni poti. Še prej pa se 
bomo ozrli v »prostrani svet  
pred sabo: od Drave pa čez 
vse hoste in čez ves njivski 
svet do Haloz, do Donačke, 
do Boča, do Pohorja«, o kate-
rem je Potrč zapisal: »Dolgo 
se nisem mogel nagledati 
tega sveta, ki je bil za šolarja 

pred davnimi leti prva in 
edina prostranost.« Ta pot je 
postala zanimiva  za planin-
ce in za številne romarje, ki 
hodijo po Martinovi, Mari-
jini in Emini romarski poti. 
Edinstvena priložnost za 
ljudi, ki radi »romajo« zaradi 
občutka, da morajo storiti kaj 
zase. Spoznanje, da ničesar 
ne moreš doseči, če se ne po-
trudiš, je na tej poti še kako 
dobro razumljivo. Zakaj in 
čemu hodimo? Zaradi stika 
z naravo in s samim seboj, 
zaradi preprostih spoznanj, 
da »ptice vedo, kam morajo 
jeseni odpotovati«. Postani-
mo kdaj tudi romarji! 

Treba se bo počasi vrniti 
proti mestu. Podamo se na 
Štuke do rojstne hiše Ivana 
Potrča, kjer je informativna 
tabla o Slovenski pisateljski 
poti in spominska plošča 
pisatelju Ivanu Potrču. V 
mesto se vrnemo tako, da 
prečkamo dvorišče Potrčeve 
domačije in se povzpnemo 
proti  domačijam pod hribom 
ter zavijemo desno po glavni 
cesti pod nasadi jablan. Pot  
nadaljujemo ob potoku proti 
gimnaziji in se ustavimo še 
na starem mestnem pokopa-
lišču, ki je bilo letos preno-
vljeno v Park spominov. Naj 
vam bo lepo!
Viktorija Dabič  

Čas, ko se dnevi že krajšajo, bo treba 
izkoristiti še za kakšen sprehod  iz 
mestnega vrveža. Tokrat vas vabimo 
na sprehod s knjigo Potrčevih zgodb.

kje so tiste stezice 
– potrčeva pot
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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**

Poraba pri mešanem ciklu 4,1–6,3 l/100 km. Emisije CO2 109–142 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0175–0,0275 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00023–
0,00088 g/km. Število delcev (x1011): 0,05–0,72. 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. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa 
je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.
Renault priporoča renault.si

Navdihnjen z življenjem.

Novi

Renault CLIO

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

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

 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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 02 749 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

 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

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

servis traktorjev in vse kmetijske mehanizacije.

PREDSEZONSKA 
PONUDBA PELETOV!

0808240
Brezplačni telefon:

FAŠ

SESTAVA:
Smreka: 100 %
Kur. vr.: od 16,5 do 19 MJ/kg
Pepel:do 1,2 %

Smreka

CENA Z DOSTAVO:

CENA V SKLADIŠČU:
VR

EČ
A3,69€ 1P

239,85€
PALETA 975 kg

245,98€
1000 kg

VR
EČ

A3,84€ 1P

249,60€
PALETA 975 kg

255,97€
1000 kg

VR
EČ

A3,76€

2-
5P

244,40€
PALETA 975 kg

250,97€
1000 kg

VR
EČ

A3,69€

>6
P

239,85€
PALETA 975 kg

245,98€
1000 kg

A2

www.zatopeldom.com
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 03 620 36 20
 info@zatopeldom.com
 www.zatopeldom.com

Za topel dom d.o.o
Pernovo 20d
3310 Žalec
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Težko predvidijo nevarne 
situacije, ki lahko pripeljejo 
do napak v njihovem ravnanju 
in so zato bolj ogroženi. Ker so 
manjši, imajo ožje vidno polje 
kot odrasli in zato kasneje opa-
zijo vozila z leve ali desne. Težje 
določijo smer, iz katere prihaja 
zvok vozila, ter ne znajo dobro 
presoditi hitrosti vozil in razdalj. 
Prepričani so, da jih voznik vidi, 
če oni vidijo vozilo, in mislijo, da 
se lahko ustavi tako hitro, kot se 
sami. Njihovo ravnanje usmerja-
jo predvsem radovednost, čustva 
in dogajanje okoli njih, manj pa 
razum, zato morajo biti vozniki 
nanje vselej pozorni in jim vedno 
prepustiti prednost na prehodih 
za pešce. 

varno v šolo z rumeno 
rutko, kresničko 
in rumenim balonom
Agencija za varnost prometa 
je v želji poskrbeti za še boljšo 
vidnost otrok na cesti in njihovo 
večjo varnost za letošnji prvi 
šolski dan poskrbela za prav 
posebno akcijo s sloganom 
#VarnoVŠolo, katere osrednji 
simbol so rumeni baloni, ki so 
voznike opozarjali na prisotnost 
otrok na cesti. Vsi prvošolčki v 
Sloveniji, letos jih je prag šole pr-
vič prestopilo 20.840, so skupaj 
s preventivnimi gradivi na temo 
prometne varnosti prejeli tudi 
rumene balone, s katerimi so 
še bolj vidni. Prejeli so knjižico 

Prvi koraki v svetu prometa z 
napotki staršem in skrbnikom 
glede varne udeležbe najmlajših 
v prometu in letak Šolska pot. V 
sodelovanju z zavarovalnicami 
so prejeli tudi rumene rutice. 
Agencija svetuje, da starši skupaj 
z otroci prehodijo pot v šolo in 
nazaj domov ter ob tem utrju-
jejo znanje o varnem vedenju v 
prometu.

varovanje otrok 
na šolskih poteh 
Agencija za varnost prometa 
tudi letos nadaljuje z uspešno 
prakso, ki jo je v sodelovanju z 
Zvezo šoferjev in avtomehanikov 
Slovenije uvedla lani, to je varo-
vanje otrok na šolskih poteh v 
prvem tednu po poletnih šolskih 
počitnicah. Še naprej bodo izva-
jali strokovne presoje varnosti 
cest s pomočjo licenciranih 
presojevalcev cest na najbolj 
izpostavljenih mestih na šolskih 
poteh, ki morajo biti varne skozi 
celo leto. Prav tako je Agencija 30 
občinam v brezplačno uporabo 
podelila prikazovalnike hitrosti, 
ki bodo v naseljih opozarjale 
voznike na primerno hitrost 
vožnje. Agencija je pripravila 
tudi nova preventivna gradiva 
#VarnoVŠolo s petimi koraki za 
večjo varnost v prometu. Gradiva 
so namenjena posebej otrokom 
in posebej odraslim.
Preko spletnega portala šolskih 
poti Agencija spodbuja vse 

osnovne šole k pripravi načrtov 
šolskih poti, kjer začrtajo šolske 
poti, opredelijo kritična mesta 
ter vzgojne vsebine na področju 
ravnanja v prometu. Portal je 
namenjen učencem, učiteljem, 
staršem in drugi zainteresirani 
javnosti za boljšo preglednost 
nad področjem urejanja šolskih 
poti v Sloveniji in na ravni občin. 
Trenutno vsebuje že 173 načrtov 
šolskih poti ter preko 117 digitali-
ziranih načrtov.

pet korakov za večjo 
varnost v prometu 

#pojdimo varno v šolo
1. V šolo hodimo po varnih šol-
skih poteh.
2. Kot pešci hodimo po pločniku, 
cesto prečkamo na zebri.
3. Z rutico in kresničko smo bolje 
vidni.
4. Na kolesu vedno nosimo 
čelado.
5. Med vožnjo smo vedno pripeti.

#naj gredo varno v šolo
1. Otroci so na poti v šolo. Bodi-
mo pozorni nanje!

2. Otrokom dajemo vedno pred-
nost na prehodu!
3. Telefon ne sodi za volan. Spre-
mljajmo promet!
4. Mlajše otroke spremljamo na 
poti v šolo!
5. Otroke med vožnjo vedno 
varno namestimo v otroški sedež 
in pripnimo!

naj bodo naši otroci na 
cesti varni in vidni
Agencija znova opozarja, da 
sami lahko največ storimo za 
varnost otrok. Voznike pozivamo 
k previdni in strpni vožnji, starše 
in skrbnike pa želimo spomniti, 
da so s svojim obnašanjem v pro-
metu otroku vedno vzor. Agen-
cija svetuje: »Bodite vedno zgled 
otrokom, vozite in se v prometu 
vselej obnašajte odgovorno, 
bodite pozorni in pripravljeni, ne 
le prvi šolski dan, temveč prav 
vse dni v letu! Srečno!«
Javna agencija RS za varnost 
prometa
www.avp-rs.si   

Na večjo prometno varnost otrok 
letos poleg rumene rutice in 
kresničke opozarjajo tudi rumeni 
baloni. Začetek šole pomeni tudi 
več otrok na cesti in tako je nastopil 
čas, ko je nujna še večja pazljivost 
vseh udeležencev v prometu. 
Otroci spadajo med najbolj ranljive 
udeležence v prometu, saj v promet 
vstopajo s svojimi razvojnimi 
značilnostmi.

na prvi šolski dan so slovenijo 
preplavili rumeni baloni
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Sama telesna teža nam ne 
pove dosti o telesni sestavi. 
Tudi pri debelosti je zelo 
pomembno, ali se maščoba 
nabira enakomerno v 
podkožju, na zadnjici, stegnih 
ali se kopiči na trebuhu. 
Včasih je lahko ITM v mejah 
normale, obseg pasu pa 
povečan.

visceralna maščoba
Ko ima posameznik povečan 
obseg pasu, je vedno 
povečana tudi maščoba v 
trebuhu, ki obdaja notranje 
organe: jetra, črevesje, 
želodec, vranico, slinavko, 
velike žile. To maščobo 
imenujemo visceralna 
maščoba. Kopiči se tudi v 
samih notranjih organih. 
Bistveno se zviša tveganje za 
diabetes tip 2, povišan krvni 
tlak, povišan holesterol in 
druge maščobe v krvi. S tem se 
poveča nevarnost pojavljanja 
srčno-žilnih bolezni, infarkta 
in možganske kapi ter 
obolevanje za rakava obolenja 
(zlasti na dojki in črevesju). 
Zelo obremenjujoč je tudi 
vpliv na dihala in gibala.

Lahko rečemo, da so tisti, 
ki se jim maščoba kopiči na 
zadnjici in na stegnih, manj 
ogroženi, ker je maščoba 
pretežno v podkožju in manj 
okrog notranjih organov. 
Ti imajo telesno postavo v 
obliki hruške. Tisti z obliko 
jabolka pa so veliko bolj 
ogroženi, več zbolevajo in 
njihova življenjska doba je 
precej krajša. Ob tem je treba 
izpostaviti, da se ne glede na 

obliko telesa posebno po 50. 
letu starosti tudi pri ženskah 
začne kopičiti maščoba bolj 
okrog pasu. Pri moških se 
običajno v vseh obdobjih bolj 
kopiči na trebuhu.
Približno polovica visceralne 
maščobe je v podkožju na 
trebuhu, druga polovica pa 
okrog notranjih organov.

britanska študija
V dobrih 20 let trajajoči 
raziskavi so britanski 
znanstveniki proučevali 
obliko telesa (somatotip), 
obseg pasu, telesno težo 
in indeks telesne mase pri 
7.500 prostovoljcih. Svoje 
ugotovitve so nato primerjali 
z izsledki ameriških raziskav, 
ki so se osredotočile predvsem 
na telesno težo in ITM. Pri 
tem so britanski znanstveniki 
z metaanalizo ugotovili, da 
ljudje, ki uspejo obseg svojega 
pasu ohraniti manjši od 
polovice svoje višine, živijo 
dlje in so bolj zdravi.

 Za odraslo žensko je 
optimalen obseg pasu do 80 
cm, pri moških pa do 94 cm.

nezdrava prehrana 
in veliko sedenja
Porast koncentracije glukoze 
v krvi je poglavitni fiziološki 
dražljaj, da trebušna slinavka 
začne izločati inzulin. Ta ima 
nalogo prenašalca krvnega 
sladkorja preko membran 
celic v same celice. Inzulin 
vpliva tudi na presnovo 
maščob, saj vzpodbudi 
shranjevanje in blokira 

mobilizacijo ter izgorevanje 
maščobnih kislin.

Pri nezdravem 
prehranjevanju, kot je 
prekomeren vnos hrane, 
preveč sladkorja ali maščob, 
nastane povečano izločanje 
inzulina – hiperinzulinizem, 
ki je poglavitni razlog, da se 
redimo. Ob večji koncentraciji 
inzulina v krvi se vsa odvečna 
hranila pospešeno shranjujejo 
v obliki maščob, tako v 
podkožju kot med notranjimi 
organi. Pri fizični neaktivnosti 
in sedenju se pojavlja 
centralna debelost, ko se 
maščoba nabira predvsem na 
trebuhu in med notranjimi 
organi.

Ko hiperinzulinizem 
traja dalj časa, se telesne 
celice vse slabše odzivajo 
nanj, tako postane inzulin 
sčasoma neučinkovit 
(inzulinska rezistenca). 
To stanje postopoma vodi 
v sladkorno bolezen tipa 
2 z vsemi posledicami, 
predvsem moteno presnovo 
ogljikovih hidratov, maščob in 
beljakovin.

Nezdrava prehrana in 
nezdrav življenjski slog sta 
v današnjem času ključna 
vzroka za epidemijo debelosti 
ter za strmo naraščanje števila 
sladkornih bolnikov.

Že dolgo je znano, da je 
tudi stres kriv za trebušno 
debelost. Ko smo pod 
stresom, se v telesu izloča 
stresni hormon kortizol, ki 
poruši presnovno ravnovesje 
v telesu in povzroča nalaganje 
visceralne maščobe.

odprava resnih zapletov
Sprememba načina življenja, 
ki vključuje znižanje telesne 
teže, zmanjšanje obsega 
pasu, zdravo prehrano in 
redno fizično aktivnost, je 
ključnega pomena za zdravo 
hujšanje, preprečevanje 
in ukrepanje pri sladkorni 
bolezni. Z ustrezno prehrano 
zmanjšamo ali odpravimo 
inzulinsko rezistenco. Redna 
aerobna vadba pa pomaga pri 
odpravi presnovnih motenj 
in mobilizaciji shranjene 
maščobe, zlasti visceralne 
maščobe med notranjimi 
organi in na trebuhu. S 
tem zmanjšamo obseg 
svojega pasu. Za to so zlasti 
učinkovite dinamične vadbe, 
ki vključujejo treniranje mišic 
trupa, zlasti trebušnih mišic. 
Tu so pomembne  usmerjene 
vadbe v prostoru, poleg njih 
so zelo učinkovite: nordijska 
hoja, tek, tenis, hitra hoja, 
hoja v hribe, plavanje.
Marjan Radetič, dr.med.
Zdravi in vitalni, Koper 

Obstajajo novejše raziskave, ki 
za oceno zdravstvenega stanja 
posameznika dajejo prednost obsegu 
pasu pred indeksom telesne mase 
(ITM), saj je oseba s povečanim 
obsegom pasu kar štirikrat bolj 
ogrožena za nastanek kroničnih 
bolezni sodobnega časa.

obseg pasu pomembnejši
od indeksa telesne mase
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Odslej smo še bolj dostopni, 
saj delamo 6 dni v tednu, tudi 
ob sobotah. Za Vas si vzame-
mo čas, se Vam posvetimo in 
skupaj izberemo najboljšo 
rešitev. Pri nas so dobrodošli 
tudi najmlajši pacienti, saj 
se zavedamo, da je pozitivna 
izkušnja pri prvem obisku 
zobozdravnika največ vredna. 
Vodilo naše zobne ambulante 
je vsekakor pacientom nuditi 
celostno oskrbo, podkre-
pljeno z vsemi potrebnimi 
informacijami in nasveti 
glede optimalnega ustnega 
zdravja. Del tega je močna 
osnova na preventivi. Preven-
tiva bolezenskih stanj v ustih 
je potrebna tako za najmlajše 

kot tudi za najstarejše. Sestoji 
iz temeljite higiene zob, ki jo 
izvaja pacient sam, ter rednih 
obiskov zobozdravnika. 
Zobozdravniki vzdržujemo 
higieno zob, svetujemo in 
motiviramo paciente. Nena-
zadnje pa zdravimo more-
bitne tegobe, kot so karies 
ali vnetna obolenja dlesni. 
Temelj preventive je vzajemno 
sodelovanje med pacientom 
in zobozdravnikom, saj je le 
to ključ do zdravega in lepega 
nasmeha.

nudimo vam:
- preventivni pregled, inštruk-
cijo in motivacijo o pravilni 
ustni higieni,

- profesionalno odstranjeva-
nje trdih in mehkih zobnih 
oblog,
- beljenje zob, zobni nakit,
- sanacijo kariesa, endodont-
sko zdravljenje zob, 
- lokalno rentgensko slikaje 
zob,

- prevleke, mostičke, luske, 
onlay/inlay, 
- totalne in delne proteze,
- bruksistične opornice,
- oskrbo z implantati.
Zobek I.M.A.M. 

Smo samoplačniška zobna ambulanta 
v Ivanjkovcih. Za paciente se trudimo 
že več kot 3 leta. 

samoplačniška zobna ambulanta 
zobek i.m.a.m. d.o.o. 

 

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

zakaj izbrati nas?

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

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

najugodnejše cene, primerljive hrvaškim!

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

 14:00 – 20:00             
08:00 – 14:00

pon, sre, čet:
tor, pet, sob: 

ponudba

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

 041 223 756
 info@vginvest.si
 www.vginvest.si

VG invest d.o.o.
Majšperk 70 
2322 Majšperk

• kleparstvo
• tesarstvo
• krovstvo

• nadstreški
• kovinske fasade
• montažne hale

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

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

 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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Mnogi v resnici ne vedo, kakšne 
zaveze sprejemajo, ko se stri-
njajo, da bodo prevzeli to vlogo. 
Ljudje pogosto dajejo poroštva, 
ne da bi razumeli tveganja, brez 
ocene, ali lahko izpolnijo poziv 
iz danega poroštva, ne da bi 
ogrozili svoj finančni položaj.

kaj je poroštvo?
Preprosto povedano, porok je 
nekdo, ki jamči za kredit nekoga 
drugega. S podpisom poroštvene 
izjave se porok zaveže, da bo 
odplačal dolg, če kreditojemalec 
tega ne zmore.

Zakonodaja določa dve osnov-
ni obliki poroštev, subsidiarno in 
solidarno. Pri prvem sme upnik 
od poroka zahtevati izpolnitev 
obveznosti šele, če jih glavni 
dolžnik ne poravna sam, pri soli-
darnem poroštvu pa se potro-
šnik zaveže kot porok in plačnik. 
Upnik lahko v tem primeru 
zahteva izpolnitev obveznosti iz 
kreditne pogodbe bodisi od glav-
nega dolžnika bodisi od poroka 
ali od obeh hkrati.

Razlogov, zakaj banke sploh 
zahtevajo poroštvo, je več, prav 
tako se poroštva lahko uporabijo 
za različne vrste kreditov. Čeprav 
ni veliko tehničnih omejitev 
glede tega, kdo je lahko porok, 
bodo v praksi banke zahtevale 
poroka, ki izpolnjuje določe-
ne zahteve, na primer dobro 
kreditno zgodovino ter ustrezno 
kreditno sposobnost in boniteto.

obveznosti poroka
Pričakuje se, da bo kreditoje-
malec tisti, ki bo odplačeval 
kredit. Če ne more izpolniti 
svojih obveznosti, banka pozove 
k temu poroka. Pri solidarnem 
poroštvu lahko upnik pozove k 
plačilu bodisi osnovnega dolžni-
ka bodisi poroka ali oba hkrati. 
Kadar je porokov več, je njihova 
obveznost solidarna, kar pome-
ni, da lahko banka katerega koli 
od njih terja za plačilo celotne 
terjatve.

Poroštvo velja za celotno 
dolžnikovo obveznost do banke 
in ostane veljavno do celotnega 
odplačila kredita. Poleg načrto-
vanih plačil se od poroka zah-
teva tudi, da krije vse stroške 
ali obresti, ki nastanejo zaradi 
zamud pri plačilih kreditoje-
malca.

Poroštvo je resna, potenci-
alno tvegana finančna obveza 
in ne znak dobre volje, kot jo 
nekateri razumejo. Bistveno 
je, da se potrošnik zaveda 
morebitnih posledic podpisa 
poroštva.

preden se odločite 
za poroštvo
V takšnih situacijah je nujno 
razmisliti o najhujšem možnem 
izidu in o posledicah za vaše 
osebne finance, če se uresniči 
najbolj črn scenarij in kreditoje-
malec ne zmore več odplačevati 
svojega kredita. Glavni razlog, 

zaradi katerega se veliko ljudi 
strinja, da so poroki, je ta, da 
verjamejo, da se nikoli ne bodo 
znašli v položaju plačnika dolga 
tistih, ki jim zaupajo. Vendar v 
praksi ne gre le za ta hipotetični 
scenarij.

Preden se strinjate, da 
postanete porok, se poskusi-
te zaščititi pred morebitnimi 
posledicami in dobro premislite 
o naslednjem:

1. Ali je kreditojemalec sposoben 
odplačati svoj dolg? Razmislite, 
zakaj si mora izposoditi denar, 
zakaj potrebuje poroka in kako 
bo odplačal svoj dolg. Ocenite 
njegovo kreditno sposobnost.

2. Ali si lahko privoščite in ste 
pripravljeni plačati dolg nekoga 
drugega? Pri odločanju gle-
de sprejetja poroštva morate 
biti popolnoma pripravljeni 
na izpolnjevanje finančnih 
obveznosti dolga, za katerega 
jamčite. Če oseba ne more vrniti 
dolga svojemu kreditodajalcu, 
se bo verjetno soočila z enakimi 
težavami, da povrne dolg vam.

3. Preverite, ali bo za kredit 
dano kakšno drugo zavarovanje. 
Dodatna varnost lahko zmanjša 
tveganje za vas kot poroka. Pri 
tem se morajo morebitni poroki 
zavedati, da lahko banke terjajo 
dolg od njih, še preden uporabijo 
možnost poplačila obveznosti iz 
kreditojemalčevega premoženja 
oziroma dohodkov.

4. Razmislite, ali nameravate 
v prihodnosti tudi sami najeti 
kredit. Poroštvo utegne vplivati 
na vašo kreditno sposobnost.

5. Pri banki se pozanimajte o 
vrsti poroštva (solidarno ali 
subsidiarno) in o tem, kako vas 
bo banka kot poroka obveščala, 
če bo kreditojemalec zamujal s 
plačilom kredita. Pomembno je, 
da ste o morebitnih zamudah 
obveščeni čim prej. Dajalec 
kredita vam mora pred sklenitvi-
jo kreditne pogodbe brezplačno 
zagotoviti informacije o glavnih 
značilnostih kredita, tveganjih 
in stroških kreditne pogodbe 
ter vas opozoriti na posledice 
neizpolnjevanja obveznosti iz 
kreditne pogodbe.

6. Pri kreditojemalcu se po-
zanimajte, ali ima sklenjeno 
ustrezno osebno zavarovanje 
oziroma ima namen to skleniti, 
zavarovalno polico pa vinkulira-
ti v korist banke – v tem primeru 
zagotovi poplačilo kredita iz 
sredstev zavarovalne police.

Poroštvo je lahko način pomoči 
drugemu pri najetju kredita, 
vendar je bolj tvegano, kot si 
večina misli. Pred podpisom 
poroštvene pogodbe je po-
membno upoštevati, da vas bo 
ta pogodba povezala z banko in 
kreditojemalcem v času trajanja 
kredita – tudi za več desetletij, 
kar lahko vpliva na vaše finance 
in vaš odnos do kreditojemalca. 
Podrobno se seznanite z vsemi 
pogoji kredita in razmislite o 
možnosti, da boste na koncu 
odgovorni za njegovo poplačilo.
Zveza potrošnikov Slovenije 
www.zps.si 

Ne glede na to, ali razmišljate o tem, 
da bi nekoga prosili za poroštvo 
za svoj kredit, ali pa se je s takšno 
prošnjo na vas obrnil član družine 
oziroma prijatelj, se morate zavedati 
finančnih tveganj poroštva. Biti 
porok je pomembna odločitev in 
resna finančna odgovornost, saj če 
kreditojemalec ne odplačuje svojega 
dolga, banka vračilo terja prav od 
poroka.

porok – biti ali ne biti
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 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

 080 23 90
 031 225 333
 info@moja-elektrarna.si
 www.moja-elektrarna.si

Enertec d.o.o.
Ulica borcev 58
2000 Maribor

 070 655 116
 office@maxtin.eu
 www.maxtin.eu

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

zaposlujemo
∙ Iščemo električarje z znanjem nemščine / delo v Avstriji

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

Bruto plačilo: 13,21 €/h
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Na stanje ugodja in dobrega 
počutja v določenem okolju 
vpliva več dejavnikov, ključni 
pa so sledeči elementi: 
- toplotno ugodje: željena 
temperatura prostora, s čim 
manjšimi nihanji (homoge-
nost)
- vizualno ugodje: količina 
svetlobe, estetsko ugodje
- akustično ugodje: pravilno 
izvedena zvočna izolacija
- kakovost zraka v prostoru: 
čist in zdrav zrak

In prav o doseganju kako-
vosti zraka bi spregovorili v 
tem prispevku. Naše osebno 
(dobro ali slabo) počutje 
je v veliki meri odvisno od 
kakovosti zraka v bivalnem 
prostoru. Visoka kakovost 
zraka v notranjih prostorih 
izboljšuje tudi našo koncen-
tracijo, spanje in splošno 
kakovost življenja.

Daljša izpostavljenost 
finim delcem v onesnaženem 
zraku lahko povzroči težave 
pri dihanju, saj le ti potujejo 
globoko v naša pljuča. Dra-
žijo tkiva, povzročajo vnetja 
ter poslabšujejo morebitna 
obstoječa obolenja dihal in 
ožilja. Osebe, ki so najbolj 
dovzetne za vplive onesnaže-
nja s finimi delci, so otroci in 
starejše osebe. 

Agencija za okolje navaja tri 
skupine onesnaževalcev:
- nevidni plini, kot sta ogljikov 
monoksid in dušikov dioksid, 
ki so običajno povezani z 
ogrevanjem prostorov. Izvirajo 
lahko iz sežiganja materialov 
v pečeh na drva, plin, drugih 
grelcev zraka in vode in raznih 
sušilcev;
- hlapne organske spojine, ki 
se sproščajo iz številnih go-
spodinjskih izdelkov (čistila, 

barve, lepila, osvežilci zraka 
itd.) kot aceton, etilen glikol, 
formaldehid, metilen klorid …;
- sprožilci alergij – to vključu-
je plesen, pršice, cvetni prah, 
prhljaj domačih živali … Za te 
vplive so posebno dojemljive 
osebe z alergijami in obolenji 
dihal.

Da zagotovimo željeno 
kakovost zraka v prostoru, je 
potrebno poleg vzdrževanja 
čistoče v prostoru te tudi 
stalno in ustrezno prezrače-
vati. Naravno prezračujemo 
vsaj tri- do štiri-krat dnevno, 
posebno pa takrat, ko v pro-
storu »začutimo« slab zrak. 
Ko prezračevanje ni zado-
stno, postane pereč problem 
prav vlaga, ki nastane zaradi 
različnih aktivnosti v bival-
nih prostorih. 

Sam način prezračevanja 
se spreminja v odvisnosti 
od letnega časa. V poletnem 
času običajno v prostorih 
ne pride do težav s preko-
mernim navlaževanjem. 
Obodni elementi imajo dovolj 
visoko temperaturo, tako 
da ni nevarnosti površinske 
kondenzacije vodne pare. Na 
morebitnih kritičnih mestih 
se razvoj plesni ustavi ali 
plesen povsem izgine. 

V zimskem času je abso-
lutna vlažnost zraka nizka, 
zato ima zrak po vstopu v 
ogrevani prostor in segretju 
na notranjo temperaturo 
precejšno rezervo v količini 
vlage, ki jo lahko sprejme. Z 
rednim prezračevanjem tako 
preprečujemo prekomerno 
navlaževanje in nastanek 
površinske kondenzacije. Ob 
istočasnem pravilnem in za-
dostnem ogrevanju ustavimo 
tudi morebiten razvoj plesni, 

ki se je začel v jeseni oziroma 
prehodnem obdobju.

kako, kdaj in koliko časa 
naj prezračujemo
Učinkovitost je odvisna od 
položaja in orientacije oken:
- Povsem odprto okno: 10–15 
izmenjav na uro
- Navzkrižno prezračevanje: 
do 30 izmenjav na uro
- Nagibno odprto okno: 4–7 
izmenjav na uro
- S spuščeno roleto: 0,5–1,3 
izmenjav na uro 

Koliko naj traja enkratno 
(“kratkotrajno”) naravno 
prezračevanje za zadosten 
učinek (brez upoštevanja 
vpliva vetra)?
- 4–6 min v zimskih mesecih: 
dec., jan., feb.
- 8–10 min v  prehodnih me-
secih: mar., nov.
- 12–15 min v  prehodnih 
mesecih: apr., okt.
- 16–20 min v  prehodnih 
mesecih: maj, sep.
- 25–30 min v poletnih mese-
cih: jun., jul., avg.
Seveda so to orientacijske 
vrednosti, katere lahko 

posameznik korigira glede na 
lastne izkušnje.

Z naravnim prezračeva-
njem dosegamo kvalitetno 
kakovost zraka v prostoru, 
če zunanji zrak ni onesna-
žen. V kolikor pa živimo v 
onesnaženem okolju, mora-
mo razmišljati o prisilnem 
prezračevanju, ki nam zrak 
ustrezno prečisti, saj ga v 
notranjost prostorov vodimo 
preko filtrov. Ti nam v veliki 
meri uspešno odstranijo ško-
dljive delce iz zraka, seveda 
pa je učinkovitost odvisna od 
kvalitete filtrov. 

Če prisilno prezračevanje 
kombiniramo še z izrabo to-
plote odpadnega zraka (zraka, 
ki ga iz ogretega prostora 
odvajamo na prosto) in s to 
toploto predgrevamo zrak, ki 
ga dovajamo v prostore, smo 
prezračevanje tudi energetsko 
ugodno rešili – rekuperacija.
Lucjan Batista, ENSVET 

ustrezno naravno 
prezračevanje

Ugodje v prostoru je zelo 
pomemben dejavnik, ki vpliva 
na naše zdravje in dobro počutje. 
O kvalitetnem bivalnem okolju 
govorimo takrat, ko se v prostoru 
osebe počutijo kar se da ugodno. 



informator365

14

Za letošnjo leto pravimo, da 
je  leto mišje mrzlice. Sicer 
vsako leto nekaj ljudi oboli 
za mišjo mrzlico, a  na nekaj 
let se ta pojavi v obsežnejši 
obliki in za njo oboli več 
ljudi kot običajno.  Pri blagi 
okužbi so začetni simptomi 
obolenja  podobni kot pri 
gripi. Povečanje tempera-
ture, mrzlica, močan glavo-
bol, bolečina pri obračanju 
očesnih zrkel, ki pri hujši 
obliki obolenja lahko preide 
v izgubo zavesti in odpoved 
ledvic. Ne smemo prezreti, 
da je mišja mrzlica lahko tudi 
smrtonosna.
Za resno preprečevanje 
nevarnosti okužb je potrebno 
redno zatiranje glodavcev  z 
uporabo učinkovitih vab. 
Na trgu je že nekaj časa zelo 
učinkovit rodenticid MAXI 
STARR z edinstveno aktivno 
snovjo in inovativno tehno-
logijo, ki zagotavlja takojšnji 
učinek in predstavlja pri zati-
ranju miši in podgan povsem 
nov pristop.

maxi starr, 
vaba  21. stoletja
Na trgu je že več desetletij 
moč kupiti rodenticide oz. 
vabe prejšnjih generacij z ak-
tivno snovjo, ki so po zadnjih 
dognanjih lahko škodljive 
tudi za ljudi. V zadnjem 
letu in pol so zato  po celem 
svetu vabe doživele zakonske 
spremembe, ki t. i. antikoa-
gulantnim vabam določajo 
maximalno pakiranje mehke 
vabe na 150 g in koncentra-
cijo aktivne snovi zmanjšali 
za 40 %. Takoj se postavlja 
vprašanje: »Koliko je prav-
zaprav takšna mehka vaba 
ali 'pojšterčki', kot so jih 
popularno ljudje poimenova-
li, resnično še učinkovita in v 

kolikšni meri  lahko uspešno 
zatiramo glodavce?«
Vaba MAXI STARR  predsta-
vlja s svojo najmodernejšo 
aktivno snovjo, ki ni antikoa-
gulant in tako nima omejitev 
glede pakiranja, najuspe-
šnejšo alternativo pri učinko-
vitem zatiranju glodavcev. S 
svojimi lastnostmi predsta-
vlja revolucijo pri zatiranju 
vseh vrst glodavcev, saj za 
smrtni odmerek zadostuje že 
enkratno minimalno zauži-
tje 0,15g.  Zanjo je značilno 
trenutno delovanje s takoj-
šnim učinkom. S takšnimi 
lastnostmi lahko zatre po-
pulacijo glodavcev z manjšo 
količino nastavljenih vab 
že v 24 urah in ne delujejo z 
zamikom kot vabe prejšnjih 
generacij. Tako po zagotovilu  
proizvajalca lahko že z 160g 
vabe učinkovito zatremo 
populacijo glodavcev na 
srednje veliki kmetiji oz. z 
rednim menjavanjem vab s 
svežimi na 2 meseca tudi na 
večji farmi. 

Vabe Maxi starr so črne barve 
in se že po barvi močno razlikuje-
jo od ostalih vab na trgu. S svojo 
aktivno snovjo delujejo hipno-
tično in so 7x učinkovitejše. Ker 
zadostuje že minimalno, enkra-
tno hranjenje (0,15 g), se lahko z 
nekaj 10-gramskimi vabami zatre 
agresivna populacija glodavcev 
že v nekaj urah in bo kljub temu 
dajala videz, da se je niso niti 
dotaknili. V takih primerih se 
priporoča menjava vabe s svežo 
že po 3 dneh oziroma izmenično 
menjavanje mehke z žitno Maxi 
starr vabo, da se ohranja ješčnost 
in svežina okusa.

opozorilo
Vaba vsebuje grenko snov, ki 
preprečuje zaužitje neciljnih 
skupin, kot so hišnih lju-

bljenčki. Strogo priporočamo, 
da se vaba nastavlja nedosto-
pno domačim in divjim živa-
lim ter otrokom. Za zaščito 
neciljnih skupin uporabite 

deratizacijske postaje (box) 
za nastavljanje vab!
Miran Miše, Agroproagro 

Rodenticid MAXI STARR, 
najučinkovitejša vaba za 
zatiranje vseh vrst glodavcev in 
najuspešnejša v boju proti mišji 
mrzlici.

odločno nad glodavce
in mišjo mrzlico

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

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

 • 7 X UČINKOVITEJŠA 
• TAKOJŠNJI UČINEK
 • BREZ REZISTENCE

NOVA 
EDINSTVENA 

AKTIVNA
SNOV
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razvedrilo
sudoku/pobarvanka
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