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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 6. 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

VAŠA LETNA KUHINJA 
Z VSO OPREMO.

KVALITETA

ZA VAŠ DOM

 041 310 331
 komerciala@niros.info
 www.niros.info

Janez Tišler s.p.
Cankova 53
9261 Cankova

• nadstreški  
• ograje balkonov in teras
• zunanje ograje vseh vrst  

• notranje ograje
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Picerija Kobula,
Lea Gjörek s.p.
Kobilje 36
9227 Kobilje

 059 149 638
 picerija.kobula@gmail.com
 www.picerija-kobula.si

Picerija Kobula,
Lea Gjörek s.p.
Kobilje 36
9227 Kobilje
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Izbira je pestra, a med njimi 
so (velike) razlike: v hranilni 
vrednosti, predvsem vsebno-
sti sladkorja in prehranske 
vlaknine. To dokazujejo 
rezultati 23 izdelkov, ki jih 
potrošniki lahko najdemo na 
policah slovenskih trgovcev.

Zdrava prehrana v času 
odraščanja je izjemno po-
membna za krepitev zdravja 
v poznejših življenjskih 
obdobjih. Zelo pomembno je, 
da z zdravimi navadami in 
vsakodnevno telesno dejav-
nostjo začnemo že v najzgo-
dnejšem obdobju življenja, 
oboje pa nato le še ohranja-
mo in krepimo. 

le trije izdelki  
z oceno dobro
Na ZPS so za kilogram 
kosmičev na testu odšteli od 
3,15 do 13,48 evra, le trije iz-
delki so prejeli oceno dobro, 
trije pomanjkljivo, preostali 
pa povprečno. Razlog: nizke 
ocene za hranilno vrednost, 
saj večina vsebuje preveč 
sladkorja. Tudi s trajnostne-
ga vidika se večina izdelkov 
ni izkazala, nekateri še 
vedno vsebujejo palmovo 
olje, redki nosijo certifikat 
za trajnostno pridobivanje 
kakava, pogosto so pakirani 
v dva sloja embalaže. 

Ponovno pa so odkrili tudi 
številne primere, ko izdelki s 
privlačno embalažo nago-
varjajo otroke, starše pa z 
navedbami o vsebnosti vita-
minov in mineralov. Podatek 
o veliki vsebnosti sladkorja 
ostaja zapisan z majhnimi 
črkami na zadnji strani em-
balaže. Staršem zato svetu-

jejo, da se izogibajo nakupu 
izdelkov s preveč sladkorja, 
za zadosten vnos vitaminov 
in mineralov naj otroku 
ponudijo polnovredna nepre-
delana žita ter sveže sadje 
in zelenjavo. Pri primerjavi 
izdelkov je v pomoč aplika-
cija Veš, kaj ješ, ki vrednosti 
iz hranilne tabele prikaže v 
obliki prehranskega sema-
forja, zato je primerjava 
preprosta in hitra. Rezultati 
so v celoti prosto dostopni na 
www.zps.si. Nekateri kosmi-
či vsebujejo tudi nepotrebne 
aditive in arome. 

večini rdeča luč za 
vsebnost sladkorja
Kakavovi kosmiči s slikami 
na sprednji strani embala-
že nagovarjajo najmlajše 
in njihove starše, zato so 
pri ocenjevanju sladkorja 
upoštevali različna merila 
in smernice za trženje živil 
otrokom. Večini na prehran-
skem semaforju za izmerjeno 
vsebnost zasveti rdeča luč.
Z uživanjem porcije  
(pre)sladkih kosmičev petle-
tni otrok že za zajtrk zaužije 
več kot tretjino dnevne še 
varne količine sladkorja, če 
upoštevamo velikost porcije, 
ki jo predvideva proizvajalec 
(30 g). Starši se morajo zave-
dati, da takšni kosmiči niso 
del uravnotežene prehrane, 
zlasti če upoštevamo, da 
je pri večini porcija dvojna 
(60 g). V tem primeru otrok 
zaužije kar 65 % dnevne še 
varne količine sladkorja. 
Gre za sladico, ki naj bo na 
jedilniku le občasno. 

zps nasvet
1. Kakavovi kosmiči vsebu-
jejo veliko sladkorja in niso 
del uravnotežene prehrane. 
Če prisegate na kosmiče, v 
svoj jedilnik raje vključite 
nepredelana žita. 
2. Če se že odločite za kaka-
vove kosmiče, izberite tiste 
z manj kot 16,5 g sladkorja 
in z več kot 6 g prehranske 
vlaknine v 100 g izdelka. 
3. Porcije naj bodo majhne. 
4. Ne dovolite, da vas v na-
kup prepričajo zgolj trditve 
na sprednji strani embalaže, 
saj izdelki poleg vitami-

nov in mineralov vsebujejo 
preveč sladkorja. Zadosten 
vnos vitaminov in mineralov 
otrokom zagotovite s svežim 
sadjem in zelenjavo.
5. Preostanek kosmičev 
dobro zaprite in jih hranite 
v suhem prostoru. Tako bo 
izdelek dlje časa obdržal 
senzorične lastnosti (hru-
stljavost).
Zveza potrošnikov Slovenije 

Kosmiče pogosto izberemo za zajtrk, 
ker je priprava hitra in preprosta. 
A kosmiči, ki vsebujejo veliko 
dodatkov, praviloma niso najbolj 
zdrava izbira. Sem spadajo tudi 
čokoladni oziroma kakavovi, ki so 
najbolj priljubljeni med otroki. 

večina kakavovih kosmičev  
je prej sladica kot uravnotežen obrok
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Premalo gibanja in preveč 
sedenja ter prisilni položaji pri 
delu ali pri domačih opravilih, 
pri vožnji vodijo v degeneracijo 
medvretenčne ploščice, kar 
predstavlja začetek vseh 
bolečin v področju hrbtenice. 
Okvare pritiskajo tudi na 
živčne korenine, ki gredo iz 
medvretenčnih odprtin ter 
tvorijo splete, ki oskrbujejo z 
živci vse telesne strukture ob 
hrbtenici in v rokah pa nogah. 
Tako se bolečine in nevrološki 
izpadi, senzorični in motorični, 
prenašajo iz hrbtenice tudi 
v ramena in roke, iz ledvene 
hrbtenice pa v področje 
zadnjice in v noge do stopal.

premalo gibanja  
in preveč sedenja
Pri pomanjkanju ustreznega 
gibanja nastane nezadostna 
oskrba mišic, vezi, 
medvretenčne ploščice in 
sklepnega hrustanca s hranili 
in kisikom. Potrebno je 
poudariti, da medvretenčna 
ploščica nima lastnih krvnih 
žil. Vsa preskrba s hranili in 
kisikom poteka s pomočjo 
difuzije iz sosednjih struktur, 
največ iz vretenc. Ko se 
hrbtenica raztegne, se vretenca 
razmaknejo in zmanjšajo 
pritisk na medvretenčno 
ploščico, takrat pritekajo vanjo 
sokovi s hranili in kisikom. 
Ko se nato poveča pritisk na 
ploščico, se iz nje odstranjujejo 
ostanki presnove. Samo veliko 
ustreznega gibanja zagotavlja 
izmenjavo snovi. V današnjem 
času, ko prevladuje sedenje, 
prihaja do pomanjkljivih 
zmožnosti izmenjave hranilnih 
snovi, kar ima za posledico 

predčasno obrabljanje 
medvretenčne ploščice – 
diskusa. Zato se okvare diskusa 
pojavljajo že pri mladostnikih. 
Celo hernije diskusa niso 
nobena redkost.

Mišice v hrbtenici zaradi 
nezadostnega gibanja zakrnijo, 
kar še dodatno poslabša oporo 
hrbtenici. Vezi postanejo 
ohlapne in ne nudijo hrbtenici 
stabilnosti. Medvretenčni 
diskus ima velik odstotek vode. 
Sestavljen je iz želatinoznega 
jedra v sredini in vezivnega 
obroča okoli jedra.

degenerativne  
spremembe
Zaradi pritiska hernije na 
korenine živcev, ki iztopajo iz 
hrbtenjače, nastanejo klinični 
pojavi. Nastane bolečina v 
prizadetem segmentu. Bolečine 
se pogosto širijo v roke in noge, 
notranje organe, proti srcu in 
kolkom. Refleksno so mišice ob 
hrbtenici napete, kar povzroča 
utrujenost, nelagodnost in 
statično negotovost. Ko hernija 
pritiska na korenine živcev, 
daje lahko znake omrtvičenosti 
in paralize nog, mravljinčenje, 
nemoč zadrževanja blata 
in vode. Pritisk na ledvene 
korenine daje sliko išijasa s 
širjenjem bolečine po celi nogi 
do stopal.

Zaradi degeneracije 
diskusa se zoži medvretenčni 
prostor, kar poveča pritisk na 
medvretenčne sklepe. Posledica 
tega je okvara hrustanca 
sklepov (spondiloartroza), 
pogosteje v ledvenem predelu, 
redkeje v vratnem in prsnem. 
Tvorijo se kostni izrastki z 
naplastitvijo kostne mase.

Naplastitve kosti v sam 
hrbtenični kanal povzroča 
njegovo zožitev, ki jo 
imenujemo spinalna stenoza. 
Gre za pogosto obolenje, ki je 
najpogosteje pri starosti 50 
in 60 let. S tem se poslabšajo 
bolečine v križu in nogah, 
parestezije, mravljinčenje in 
motnje občutkov ter postopoma 
nastane zmanjšanje moči mišic 
nog.

Večkrat je potrebna 
operativna obravnava, ko 
so bolečine neznosne in 
nevrološki znaki zelo moteči.  
Treba je vedeti, da tudi 
operativna obravnava, ki je 
usmerjena v odstranjevanje 
trenutnih težav, ni zagotovilo, 
da se bolezensko stanje ne bo 
poslabšalo.

redno gibanje  
in usmerjena vadba
Zelo pomembno je vedeti, da 
z dobro razvito hrbtenično 
muskulaturo lahko brez 
težav vzdržujemo normalno 
telesno držo in pri tem znatno 
razbremenimo pritisk na 
medvretečno ploščico in 
hrbtenične sklepe. To je eno 
izmed najpomembnejših 
dejstev v celotni zgodbi 
hrbteničnih težav. Ne glede na 
zdravljenje hrbteničnih težav, 
z zdravili ali operativno, je na 
koncu zmeraj potrebno redno 
vzdrževanje tonusa hrbteničnih 
mišic, kar zahteva redno in 
pravilno izvajanje vaj. Pri tem 

ima velik pomen treniranje 
globokih hrbteničnih mišic.

Poleg usmerjene vadbe za 
hrbtenico v Klubu izvajajo 
redno vadbo nordijske hoje, 
kjer se pri pravilni tehniki 
izvajanja prenese 30 % 
telesne teže na palici in se 
trenira mišice hrbtenice v 
tako razbremenjenem stanju. 
Krepijo se tudi trebušne 
mišice, ki skupaj s hrbtnimi 
oblikujejo močen mišični pas, 
ki predstavlja zelo dobro oporo 
hrbtenici, tako za preprečevanje 
bolezni kot tudi za odpravo 
težav pri že prisotnih boleznih 
hrbtenice.

Pri odvečni telesni teži je 
pritisk v hrbtenici dodatno 
povečan. Z nordijsko hojo 
uspešno hujšamo in krepimo 
hrbtenične mišice, tako 
premagamo oba problema. 
Potrebno je poznati in izvajati 
pravilno tehniko.

Vsi se moramo zavedati 
pomena redne vadbe vse 
življenje, saj z njo pridobivamo 
gibčnost in mišično moč, tako 
je možnost ponovitve bolezni 
hrbtenice bistveno manjša.
Marjan Radetič, dr.med.
Zdravi in vitalni, Koper 

Bolečina v križu z išijasom ter 
bolečine v vratu s pogostim 
širjenjem v ramena in roke sodijo 
med najpogostejše težave, ki pestijo 
današnjega človeka in polnijo 
čakalnice izbranega zdravnika, 
ortopeda, fiziatra. 

poskrbimo za svojo hrbtenico      
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 059 044 979
 info@audiobm.si
 www.audiobm.si

AUDIO BM d.o.o.
Lendavska ulica 20
9000 Murska Sobota

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

slušni center murska sobota

audiobm.si

slušni aparati na ponovno 
polnjenje – baterije so 
preteklost
Ob izbiri slušnih aparatov na 
ponovno polnjenje lahko na 
baterije za enkratno uporabo 
preprosto pozabite. Slušne 
aparate pred spanjem le 
postavite v polnilno napravo, 
kjer se samodejno izključijo 
in napolnijo. Naslednji dan so 
polni energije, pripravljeni za 
uporabo. Preprosteje ne gre – še 
posebej primerno za starejše, ki 
imajo lahko težave pri menjavi 
drobnih baterij.

moč umetne inteligence 
poskrbi za odlično 
razumevanje govora in 
zmanjševanje šumov
Najnovejši slušni aparati niso 
zgolj ojačevalci zvoka. Zelo 
zmogljivi procesorji poskrbijo, 
da slušni aparati prepoznavajo 
slušna okolja in se na njih tudi 
samodejno prilagajajo. To v pra-
ksi pomeni, da zelo učinkovito 
lokalizirajo smeri prihajajočih 
zvokov, poudarjajo govor in celo 
zmanjšujejo šume.

odprta prilagoditev 
omogoča naravno 
poslušanje zvokov
Zapiranje sluhovodov z ušesnimi
vložki spremeni poslušanje
zvokov in je lahko zelo moteče.
Zaradi novih rešitev, ki prepre-
čujejo piskanje, je možno, da 

sluhovodi ostanejo odprti. Slušni 
akustik vam bo na podlagi meri-
tve sluha z veseljem svetoval, če 
ste kandidat za slušne aparate, 
pri katerih sluhovod lahko osta-
ne odprt.

preprosto prostoročno 
telefoniranje s slušnimi 
aparati
Za uporabnike slušnih aparatov 
je bilo telefoniranje pogosto 
težavno. Prostoročno telefonira-
nje z novejšimi slušnimi aparati 
je postalo neverjetno enostavno 
– tudi za starejše. Preko slušnih 
aparatov lahko kar v obeh ušesih 
poslušate sogovornika na tele-
fonu. Ko nekdo pokliče, se poziv 
prenese v slušna aparata, klic pa 
se sprejme s preprostim dotikom 
slušnega aparata. Telefona se ni 
potrebno niti dotakniti. Je lahko 
bolj preprosto? Najnovejši slušni 
aparati iz AUDIO BM slušnih 
centrov omogočajo, da je prosto-
ročno telefoniranje možno brez 
dodatnih vmesnih naprav in s 
katerimikoli mobilnimi telefoni. 
Brezžično lahko poslušate tudi 
glasbo, podkaste, youtube ...

brezžično poslušanje 
televizije 100% brez motenj 
iz okolja 
Akustika v prostoru močno 
vpliva na to, kako slišimo TV. 
Običajno je med poslušalcem in 
TV nekaj metrov razdalje. Morda 
je prostor večji in zvok odmeva 

ali pa poslušanje motijo drugi 
zvoki iz okolja. Sedaj lahko v 
celoti premagate negativni vpliv 
razdalje, odmeva in hrupa ter si 
zagotovite kristalno čist zvok iz 
TV. Gledanje slovenskih filmov, 
kjer ni podnapisov, pogovornih 
oddaj ali filmov, ponovno posta-
ne čisti užitek. Uporabniku slu-
šnih aparatov ni potrebno storiti 
ničesar, saj se brezžični sprejem 
zvoka vzpostavi samodejno, čim 
se vključi TV sprejemnik.

prilagajanje slušnih 
aparatov na daljavo  
in aplikacije
Če ob uporabi slušnih aparatov
ugotovite, da jih je potrebno
drugače prilagoditi, vam jih
slušni akustik lahko prilagodi
kar na daljavo. Obisk slušnega
centra ni potreben. Veliko prila-
goditev lahko naredite tudi
sami, preko brezplačne aplika-
cije.

kam na informativno meritev 
sluha in po slušne aparate?
Ne veste, kako dobro slišite? Va-
bljeni na brezplačni test sluha z 
avdiometrom. Meritev lahko brez-
plačno opravite v kateremkoli od 
14 AUDIO BM slušnih centrov po 
Sloveniji. Prosimo za rezervacijo 
termina. Napotnica ni potrebna. 

Dobavitelja slušnih aparatov si
morate izbrati sami, saj je to vaša
odgovornost. Svetujemo vam,
da primerjate slušne aparate, 
cene, možnosti brezplačnega 
testiranja, strokovnost, razpo-
ložljivost usposobljenih slušnih 
akustikov, dostopnost lokacije od 
vašega doma, garancijske pogo-
je, servis, možnost plačila
na obroke ... Preverite tudi mne-
nja drugih strank.

 V AUDIO BM za slušne aparate
sprejemamo naročilnice iz vseh 
ORL ambulant v Sloveniji.
Franci Urankar, AUDIO BM 

najnovejši slušni aparati  
prinašajo revolucionarne rešitve

V 17. stoletju so naglušni začeli 
uporabljati t. i. vušesne trobente, 
ki so bile nerodne in velike naprave 
za poslušanje. V 20. stoletju so po 
iznajdbi telefona in mikrofona 
razvili elektronske slušne aparate, 
sprva analogne. Najnovejši slušni 
aparati so diskretnejši, učinkovitejši 
in preprostejši za uporabo kot 
kdajkoli prej. Spoznajmo nekatere 
zmogljivosti. Navdušeni boste!
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 070 752 525
 059 693 010
 lendava@posrednik.telemach.si

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

Trditev o najboljšem omrežju temelji na rezultatih neodvisne raziskave, ki jo je v Sloveniji izvedla družba 
umlaut AG s t. i. metodologijo množičnega zunanjega izvajanja (crowdsourcing) v obdobju od julija do 
decembra 2020. Telemach je za mobilno in �ksno omrežje prejel certi�kat »Najboljši na testu« po 
uporabniški izkušnji. n=92,3 milijonov za mobilno omrežje in n=1,4 milijonov za �ksno omrežje. Več na 
https://telemach.si/naj-omrezje/.
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• korekcijska očala
• kontaktne leče
• sončna očala

• očesni pregledi

POPOLN  
VId tudI ZAtE!

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

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

 051 757 070 
 031 575 050
 avto.tim1@gmail.com
 www.avtotim.si

Avto TIM, Tadej Lukač s.p.
Klavniška ulica 2
9000 Murska Sobota

• velika zaloga 
preverjenih rabljenih 

vozil z jamstvom

• poiščemo in uvozimo 
vozilo vaših sanj

• menjava staro za 
staro

• ugodno financiranje 
leasing / kredit

• nakup na obroke brez 
pologa

• avtovleka 

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

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

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

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

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

Optika Focus d.o.o.
Panonska ulica 47
9231 Beltinci
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kljub manjšemu obsegu 
prometa več kršitev s 
področja hitrosti
Epidemija je v letu 2020 zazna-
movala mnoga področja, tudi 
obseg prometa je bil manjši kot 
sicer. A kljub temu je bilo lani 
ugotovljenih kar 116.180 kršitev 
s področja hitrosti, 2000 več 
kot leta 2019. V letošnjem letu 
do začetka aprila jih je policija 
zabeležila že 37.577. Lani je 
zaradi neprilagojene hitrosti 
izgubilo življenje 27 oseb. Do 
začetka aprila letos se je zaradi 
neprilagojene hitrosti zgodilo 
514 prometnih nesreč. Glede na 
lansko obdobje, ko je bilo teh 
nesreč 711, gre za 28 % zmanj-
šanje. Vendar pa so bile posle-
dice teh nesreč težje, saj je letos 
umrlo že 7 oseb, od teh 3 pešci, 
ki prometne nesreče, v kateri so 
umrli, niso povzročili. Lani so 
v primerljivem obdobju zaradi 
neprilagojene hitrosti umrle 
3 osebe. Povzročitelji smrtnih 
prometnih nesreč v letošnjem 
letu so bili 4 vozniki osebnega 
avtomobila, 2 od teh sta umrla, 
2 voznika tovornega vozila, 1 
izmed njiju je umrl in 1 kolesar, 
ki je prav tako umrl. Starost 
povzročiteljev je med 22 leti in 65 
leti. Dva povzročitelja – voznika 
osebnega vozila – sta bila tudi 
pod vplivom alkohola.  

poostreni nadzori in 
maraton nadzora hitrosti 
po vsej sloveniji 

Akcija nadzora hitrosti je bila 
evropsko usklajena in jo je koor-
dinirala Evropska mreža prome-
tnih policij ROADPOL. V sredo, 
21. 4. 2021, je v več državah EU 

potekal maraton nadzora hitro-
sti, ki se mu je pridružila tudi 
slovenska Policija z izvajanjem 
12-urnega nadzora na skoraj 600 
lokacijah. Namen vseh takšnih 
akcij je umirjanje hitrosti na na-
ših cestah. Agencija za varnost 
prometa je v akciji ozaveščala s 
spletno in medijsko kampanjo 
ter preko občinskih Svetov za 
vzgojo in preventivo. 

tretjina smrtnih prometnih 
nesreč zaradi neprilagojene 
hitrosti se zgodi ponoči

Podatki iz let 2019 in 2020 raz-
krivajo, da se približno tretjina 
(med 32 % in 34 %) vseh prome-
tnih nesreč, ki se zgodijo zaradi 
neprilagojene hitrosti, zgodi v 
nočnem času. V letu 2020 je bilo 
od skupaj 2.813 prometnih ne-
sreč zaradi neprilagojene hitrosti 
892 zabeleženih ponoči (32 %), 
v letu 2019 pa je bilo takšnih 
1.074 od 3.152 (34 %). Približno 
enako razmerje v času nastanka 
prometne nesreče (dan/noč) je 
tudi v primeru smrtnih prome-
tnih nesreč, saj se jih tretjina 
zgodi v nočnem času. Letos je 
bilo takšnih prometnih nesreč 
33 %, v letu 2020 37 % in v letu 
2019 39 %. 

višje hitrosti vodijo do 
pojava tunelskega vida

Med vožnjo moramo zaznati 
čim več podrobnosti na cesti 
in okrog nje. S povečanjem 
hitrosti se voznikovo vidno 
polje zožuje – to privede do t. 
i. tunelskega vida. Čim hitreje 
vozimo, tem dalje izpred vozila 
usmerjamo pogled, ožje je naše 
vidno polje. Zato težje zaznamo 

ali sploh ne zaznamo dogajanja 
ob cesti, kolesarjev, pešcev, ki 
želijo prečkati vozišče, morebi-
tnih vključevanj z bočnih cest 
oziroma ne predvidimo dogod-
ka, ki bi ga pri manjši hitrosti 
sicer lahko. Zapomnimo si: če 
vozimo s prilagojeno hitrostjo in 
smo pozorni na dogajanje tudi 
daleč pred svojim vozilom, lahko 
pravočasno zaznamo prometno 
ureditev in dogodke ter predvidi-
mo njihov potek in ustrezno ter 
varno reagiramo.

nižja hitrost lahko pomeni 
ločnico med življenjem in 
smrtjo

Na podlagi statističnih podat-
kov je dokazano, da je v primeru 
trka vozila v pešca ali kolesarja 
pri 30 km/h tveganje za smrtne 
ali hude poškodbe pešca rela-
tivno majhno (10 %). Pri višjih 
hitrostih se tveganje izrazito po-
veča. Trk avtomobila pri hitrosti 
50 km/h v pešca je enak padcu 
z višine 9,8 m. Pri hitrosti vozila  
60 km/h je verjetnost preživetja 
pešca samo še 10 %, tveganje 
za smrt pa kar 90 %. Omejitve 
hitrosti v naseljih, območjih 
umirjenega prometa in območjih 
omejene hitrosti so namenjene 
predvsem zaščiti ranljivejših 
udeležencev v prometu (pešci, 
kolesarji).

agencija za varnost 
prometa in policija 
svetujeta:

- v naseljih bodite pozorni na 
ranljivejše udeležence, pešce in 
kolesarje ter upoštevajte omeji-

tev hitrosti; 
- zmanjšajte hitrost vožnje v 
bližini otroških igrišč, šol in vrt-
cev, domov za starejše ter pred 
prehodi za pešce; 
- na regionalnih cestah in pri 
zavijanju oz. vključevanju do-
datno preverite, ali se približuje 
motorist oz. drugo vozilo; 
- ohranjajte ustrezno varnostno 
razdaljo, da se lahko pravočasno 
ustavite; 
- v slabših pogojih vožnje, v 
mraku, megli, močnih nalivih, 
zmanjšajte hitrost zaradi slabe 
vidljivosti in dejstva, da se na 
mokri podlagi zavorna pot po-
daljšuje; 
- čeprav se vam mudi, ne vozite 
prehitro, raje sporočite, da boste 
prišli kasneje.

Omejitve hitrosti in predvsem 
njihovo dosledno spoštovanje so 
ključnega pomena in predvsem 
za našo lastno varnost. Pri višjih 
hitrostih so posledice prometnih 
nesreč namreč težje. Zmerno 
in odgovorno vozite zato, ker 
se objestna vožnja lahko konča 
usodno, ne zato, da vas ne doleti 
kazen.
Javna agencija RS za 
varnost prometa
www.avp-rs.si   

 
hitrost je norost!

Neprilagojena hitrost je še vedno 
med najpogostejšimi vzroki za 
prometne nesreče z najhujšimi 
posledicami. Nacionalna 
preventivna akcija z opozorili: višja 
hitrost vožnje, večja verjetnost 
za nastanek prometne nesreče je 
potekala do 25. aprila 2021. 
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najučinkovitejša  
zaščita je cepljenje
Z novim koronavirusom 
se lahko okuži vsak, tako 
starejši kot tudi mlajši, k 
preprečevanju širjenja virusa 
pa lahko pomembno prispe-
vamo vsi. Pri tem je najpo-
membnejše, da upoštevamo 
priporočena zaščitna ravna-
nja: vzdržujemo medosebno 
razdaljo vsaj 2 metra, pravil-
no nosimo masko, skrbimo 
za higieno rok, zmanjšamo 
medosebne stike z drugimi 
in v primeru bolezni ostane-
mo doma. Najučinkovitejši 
ukrep za zaščito našega 
zdravja in zdravja naših 
bližnjih pa je cepljenje, ki 
predstavlja najboljšo zaščito 
pred boleznijo ter težavami, 
tveganji in posledicami, ki 
jih prinaša covid-19. 

cepiva so varna  
in učinkovita
Skrb glede varnosti in učin-
kovitosti cepiv je odveč. Vsa 
cepiva morajo namreč skozi 
enake, točno določene po-
stopke testiranja in ocenjeva-
nja, kjer se preverja njihova 
učinkovitost in varnost. 
Cepiva proti covidu-19 so 
bila preizkušena v kliničnih 
testiranjih, v katerih je sode-
lovalo več deset tisoč ljudi 
in čeprav je bila časovnica 
strnjena, se je upoštevalo vse 
pomembne vmesne korake.

informacije pridobivajmo  
iz zanesljivih virov
Ker je ključnega pomena pri 
odločitvi vsakega od nas 
naše zaupanje v varnost in 
učinkovitost cepiv, so na 

posebni spletni strani Nacio-
nalnega inštituta za zdravje 
www.cepimose.si na enem 
mestu zbrane vse informa-
cije o cepivih in cepljenju 
proti covidu-19. Na strani 
so z odgovori strokovnjakov 
naslovljena najpogostejša 
vprašanja ter objavljene ak-
tualne novice, načrt ceplje-
nja, informacije o cepilnih 
centrih in neželenih učinkih. 
V preglednem interaktivnem 
prikazu pa so predstavljeni 
tudi podatki o cepljenju proti 
covidu-19 tako za celotno 
Slovenijo kot tudi za posa-
mezne regije in občine.

zaščitimo sebe in druge
Odločitev za cepljenje proti 
covidu-19 je v rokah vsakega 
posameznika, odgovornost 
do drugih pa je v rokah nas 
vseh. Ne pozabimo, da je 
cepljenje proti covidu-19 tudi 
izkaz odgovornosti do tistih, 
ki so lahko krhkega zdravja 
in podvrženi resnim zaple-
tom. Ko bomo na vrsti, se 
torej cepimo. S tem namreč 
izkazujemo skrb zase in za 
vse okoli nas. 

Pomembno je, da za 
uspešno obvladovanje  
epidemije stopimo skupaj.

Zato se čim prej nalezimo 
dobrih navad in se cepimo 
v čim večjem številu.

najpogostejša vprašanja

Kako cepiva delujejo? 
S cepivom, ki ne more 
povzročiti bolezni, spodbu-
dimo naš imunski sistem, da 
izdela zaščitna protitelesa 

proti povzročitelju bolezni. 
Če kasneje pridemo v stik s 
povzročiteljem bolezni, ga 
naš imunski sistem prepozna 
in uniči, še preden bi povzro-
čil covid-19.

Ali lahko zaradi cepljenja 
zbolimo za covidom-19? 
Cepiva proti covidu-19, ki 
so na voljo v Sloveniji, ne 
vsebujejo virusa SARS-CoV-2 
in ne morejo povzročiti bole-
zni. Če zbolimo po prejemu 
1. odmerka cepiva, smo bili 
najverjetneje okuženi že v 
času cepljenja in še nismo 
imeli simptomov ali pa smo 
se okužili v naslednjih dneh, 
ko zaščita po cepljenju še ni 
bila vzpostavljena.

Ali smo lahko zaradi 
cepljenja na testiranju 
pozitivni? 
Cepljenje proti covidu-19 ne 
more povzročiti pozitivne-
ga rezultata PCR testa ali 
hitrega antigenskega testa, 
saj merita prisotnost virusa, 
v cepivu pa virusa SARS-
-CoV-2 ni.

Ali cepiva proti covidu-19 
povzročajo neplodnost? 
Trditev, da naj bi bila pro-
titelesa, ki bodo delovala 
proti novemu koronavirusu, 
škodljiva pri nastajanju 
posteljice, je neresnična in 
jo je ovrglo več medicinskih 
strokovnjakov. Ženskam 
zanositve po cepljenju ni 
potrebno odlagati.

Ali se cepivo lahko vgradi v 
našo DNK in jo spremeni? 
Cepivo proti covidu-19 ne 
povzroči spremembe člove-
ške DNK, saj se ne vgrajuje 
v celično jedro in v celicah 
obstane le toliko časa, da 
sproži nastajanje protiteles 
in naše telo prične z imun-
skim odzivom, nato pa se 
razgradi. 
 
Kako se prijavimo  
na cepljenje?
Prijavimo se  lahko na porta-
lu zvem.ezdrav.si ali na sple-
tni strani www.cepimose.si.
Nacionalni inštitut za 
javno zdravje
www.nijz.si  

Epidemija covida-19 je povzročila 
eno največjih kriz v zadnjem 
stoletju, ki je korenito spremenila 
naša življenja, in učinkovita cepiva 
so v tem trenutku edino realno 
upanje, da se ne bo ponovila tudi v 
naslednji hladni sezoni. 

nalezimo se dobrih navad  
– cepimo se
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 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

 041 508 692
 martin.kociper@gmail.com

Martin Kociper s.p. 
Mladinska ulica 19
9233 Odranci

• ZIDARSTVO
• FASADERSTVO
• STROJNI OMETI

• robotske kosilnice
• akumulatorski stroji
• kosilnice
• verižne žage
• kose na nitko
• obrezovalniki
• pihalniki  in sesalniki
• čistilniki
• škropilnice
• kultivatorji
• vrtni traktorji
• snežne freze
• oblačila in zaščitna oprema
• igrače

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

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

 031 722 561
 a.bucek82@gmail.com

BA-mont d.o.o.
Sotina 42
9262 Rogašovci

• adaptacije
• gradnje
• fasade

• klasični ometi
• sanirni ometi

GRADBENIŠTVO
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Pot ob nekdanji železni 
zavesi je odlična priložnost 
za vse, ki si želite od blizu 
spoznati zgodovino in kulturo 
obmejnega življenja ter v 
nekaj dneh na pedalih kolesa 
začutiti utrip Pomurja. Mejni 
pas med Slovenijo in Madžar-
sko je bil dolgo časa dostopen 
le s posebno dovolilnico, saj 
je bilo območje nekoč strogo 
varovano. Danes, ko se lahko 
po območju prosto gibljemo 
brez potnega lista in mejne 
kontrole, velikokrat dobimo 
občutek vračanja v preteklost. 
Na območju, ki je bilo nekoč 
celo zaprto za obiskovalce, je 
mogoče najti številne edin-

stvene naravne in kulturne 
znamenitosti. S projektom 
IronCurtainCycling se je ob-
močje navezalo na evropsko 
kolesarsko povezavo Euro-
Velo 13 in kolesarjem ponuja 
številne prilagojene, tudi 
čezmejne, kolesarske ture, ki 
so dobro označene. 

Za družine in kondicijsko 
manj pripravljene kolesarje 
je primerna krožna kolesar-
ska tura Expano tura. Pot, 
ki je dolga 46 km (skupni 
vzponi: 60 m) in predvidoma 
traja dobre 3 ure efektivne 
vožnje, je odlična priložnost 
za vse, ki bi radi združili 
prijetno s koristnim. Ponuja 

razvajanje telesa in brbončic 
na območju ob reki Muri. 
Predlagan začetek kolesarske 
poti je pri Soboškem jezeru, 
pot nadaljujte v Markišavce, 
zatem nazaj čez Bakovce do 
reke Mure v Ižakovcih. Dobro 
označena kolesarska pot vodi 
skozi Beltince in  Martjance 
nazaj do Murske Sobote. Na 
poti so urejena kolesarska 
počivališča, tudi za najem 
koles je poskrbljeno (M. So-
bota – Regijski TIC Expano – 
poiščite brezplačno Turistično 
in kolesarsko karto IronCur-
tainCycling). Pot ob železni 
zavesi zadovolji tudi potrebe 
zahtevnejših kolesarjev, ki 

želijo svoje izlete raztegniti v 
daljša potepanja po Pomurju. 
Kolesarska pot ob železni 
zavesi, ki je dobro označena, 
vodi do Lendave, do mejnega 
prehoda Pince, na Goričko do 
mejnega prehoda Martinje ali 
skozi Ljutomer, čez Jeruzalem 
do Ptuja. Na poti odkrijte 
neokrnjeno naravo pa tudi 
kakšen vojaški objekt ali mej-
ne kamne, ki spominjajo na 
nekoč napete razmere na tem 
mejnem področju. 
TIC Murska Sobota   
www.visitmurskasobota.si

Pomurje s svojo širšo okolico 
ponuja ogromno kolesarskih 
doživetij, na katerih prav vsakdo 
najde nekaj zase. Spoznajte ostanke 
kulturne dediščine, okusite lokalno 
kulinariko, stopite v stik z biserom 
pomurske pokrajine s kolesarjenjem 
ob železni zavesi.

kolesarjenje ob železni zavesi
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 040 215 850
 031 715 023
 info@proing-gradnje.com
 www.proing-gradnje.com

Proing gradnje d.o.o.
Vadarci 15
9265 Bodonci

vrhunske gradbene rešitve ter celostna 
podpora projektov od zasnove do uporabe

• gradnja ali  
  adaptacija objektov
• izvedba 
  armirano-betonskih  
  konstrukcij
• sanacije betonskih    
  površin
• urejanje okolic  
  in bazenov

• mulčenje zaraščenih površin
• mulčenja stare trave, robidovja,  

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

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

Sojos d.o.o.
Kolodvorska ulica 6
9220 Lendava

 02 558 82 10
 041 530 898
 info@zkg.si
 www.zkg.si

ŽKG Grad d.o.o.
PE Murska Sobota 
Obrtna ulica 44a 
9000 Murska Sobota

PE Grad | Grad 186b | 9264 Grad |  02 558 82 13

akcija 
robotskih kosilnic 

že od 799 €

 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
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nepovratne finančne 
spodbude socialno šibkim 
občanom za investicije v 
ukrepe večje energetske 
učinkovitosti eno- ali 
dvostanovanjskih stavb  
(2. javni poziv zero500)
Program ZERO500 sofinancirata 
Republika Slovenija in Evropska 
unija iz Kohezijskega sklada.

Nepovratna finančna spod-
buda se dodeli socialno šibkim 
občanom, ki bivajo v eno- ali 
dvostanovanjski stavbi na celo-
tnem območju RS za investicije v 
ukrepe večje energetske učinko-
vitosti, ki so:
- toplotna izolacija strehe ali 
stropa proti neogrevanemu 
prostoru,
- toplotna izolacija zunanjih 
sten,
- vgradnja energijsko učinkovitih 
oken in/ali vhodnih vrat,
- zamenjava neučinkovitega 
sistema priprave tople vode z 
grelnikom vode s sprejemniki 
sončne energije,
- zamenjava neučinkovitega 
sistema priprave tople vode 
z grelnikom vode s toplotno 
črpalko,
- vgradnja lokalnega prezračeva-
nja z vračanjem toplote odpa-
dnega zraka.

 Investicija v posamezni ukrep 
ali kombinacijo ukrepov pri 
izbranem vlagatelju predstavlja 
projekt.

 Višina spodbude znaša 100 % 
upravičenih stroškov projekta, 
vendar ne več kot 9.620 EUR 
z DDV za izvedbo enega ali 
kombinacijo izbranih ukrepov 
oz. 15.000 EUR z DDV izključno 
za izvedbo ukrepa: toplotna 
izolacija strehe ali stropa proti 
neogrevanemu prostoru skupaj z 
menjavo strešne kritine (samo v 
primeru, da energetski sveto-
valec na predhodnem ogledu 
ugotovi, da je strešna kritina 

stavbe dotrajana in je potrebna 
zamenjave, Eko sklad pa to 
potrdi). Točna višina spodbude 
se določi s tripartitno pogodbo, 
in sicer na podlagi predračuna 
za izbrani ukrep.

 Na 2. javni poziv ZERO500, ki 
bo odprt do dodelitve sredstev, 
lahko kandidira vsaka fizična 
oseba, ki izpolnjuje naslednje 
pogoje:
- ima prijavljeno stalno prebi-
vališče v RS, na njem dejansko 
živi in bo na tem naslovu izvedla 
projekt,
- je bila zadnjih zaporednih 12 
mesecev pred vložitvijo vloge ter 
je na dan vložitve vloge preje-
mnik denarne socialne pomoči 
in/ali varstvenega dodatka, 
- je  na dan vložitve vloge ter 
vse do izdaje odločbe sama ali 
skupaj z enim oz. več družin-
skimi člani, ki so upoštevani 
pri ugotavljanju materialnega 
stanja vlagatelja v odločbi CSD, 
lastnica ali solastnica vsaj do 
½ stanovanja ali stanovanjske 
stavbe, kjer bo izveden projekt. 
Lastništvo mora biti zemljiško-
knjižno urejeno pred vložitvijo 
vloge.

pogoji stavbe, kjer se bo 
projekt izvajal
Projekt se lahko izvede na 
eno- ali dvostanovanjski stavbi 
oziroma stanovanju v dvostano-
vanjski stavbi, za katerega mora 
biti izdano/izdana:
- gradbeno dovoljenje za gradnjo 
ali spremembo namembnosti 
pred 1. 1. 2003 ali
- odločba o legalizaciji stavbe 
(zgrajena pred 1. 1. 2003) pred 
vložitvijo vloge ali
- dovoljenje za objekte daljšega 
obstoja po 117. členu Gradbene-
ga zakona pred vložitvijo vloge 
ali
- odločba o domnevi izdanega 
gradbenega in uporabnega 

dovoljenja po 118. členu GZ (če je 
bila stavba zgrajena pred 31. 12. 
1967), pred vložitvijo vloge ali
- uporabno dovoljenje, iz kate-
rega je razvidno izpolnjevanje 
pogojev iz prejšnjih alinej in je 
izdano pred vložitvijo vloge na ta 
javni poziv.

Vsi postopki pridobivanja 
upravne odločbe, ki izkazuje 
legalnost predmetne nepre-
mičnine, morajo biti ob vložitvi 
vloge zaključeni, sicer bo Eko 
sklad vlogo zavrnil. Nepovratna 
finančna spodbuda po tem jav-
nem pozivu je lahko dodeljena le 
za dele stavbe, katerih namemb-
nost je stanovanjska.
Če povzamemo: vlagatelj 
mora dokazati legalnost  
stanovanjske stavbe!

Gre za razširitev nabora stavb, 
na katerih se projekti lahko izve-
dejo, glede na predhodni javni 
poziv, kjer so bili projekti lahko 
izvedeni le na stavbah, zgrajenih 
pred 31. 12. 1967.

 Nepovratna finančna spod-
buda je lahko dodeljena tudi za 
stavbe, ki imajo izvedene pri-
zidave ali nadzidave, izvedene 
po 1. 1. 2003 oz. za katere je bilo 
gradbeno dovoljenje izdano po 
1. 1. 2003, vendar ti deli ne pred-
stavljajo upravičenega predmeta 
nepovratne finančne spodbude 
in na njih ukrepi ne smejo biti iz-
vedeni. V tem primeru mora biti 
upravna odločba, ki izkazuje le-
galnost gradnje tega dela stavbe, 
izdana pred vložitvijo vloge na 
ta javni poziv, sicer taka stavba 
ne more biti predmet nepovratne 
finančne spodbude.

Vlagatelj z izjavo izjavi, da 
sem imetnik upravne odločbe, 

iz katere izhaja, da je stavba ali 
del stavbe, kjer se bo izvedel 
projekt, legalna in da je njena 
namembnost stanovanjska!

Tehnični pogoji ukrepov, za ka-
tere se lahko dodeli nepovratna 
finančna spodbuda, so enaki kot 
v predhodnem razpisu!

V primeru dvoma glede izpol-
njevanja pogojev ali razhajanj 
med podatki iz vloge/izjave ter 
podatki, razvidnimi iz uradnih 
evidenc, si Eko sklad pridržuje 
pravico, da zahteva dodatna 
dokazila.

V primeru, da je predmetna 
nepremičnina kulturnovarstve-
no zaščitena ali pa se nahaja na 
kulturnovarstveno zaščitenem 
območju, je potrebno pred skle-
nitvijo tripartitne pogodbe Eko 
skladu predložiti soglasje pristoj-
nega Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine ter kulturnovarstvene 
pogoje za posamezen ukrep.

Vlagatelj, kateremu je bila na 
prvem javnem pozivu ZERO500 
z odločbo dodeljena pravica do 
nepovratne finančne spodbu-
de, ne more kandidirati na tem 
javnem pozivu!
Lucjan Batista, ENSVET  

nova razpisa eko sklada
za socialno šibke občane

Eko sklad je v začetku aprila 
objavil 2 javna poziva za socialno 
šibke občane. V prispevku vam 
predstavljamo enega, s poudarkom 
novosti glede na predhodnega.
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•   elektrarna na ključ
•   energetska neodvisnost

•   dostopna cena
•   zanesljivi partner

•  trajnostna naložba

 031 646 563
 041 667 393
 foton@siol.net
 www.vegasolar.eu

Vega d.o.o.
Skakovci 15
9261 Cankova

PRIKLOPIMO SE NA SONCE

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

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

•	 izvedbe	električnih	inštalacij

•	vzdrževanje	električnih	 
inštalacij

•	 izvedbe	javnih	in	hišnih	 
razsvetljav

•	meritve	električnih	inštalacij	 
in strelovodov

•	vzdrževanje	objektov	

•	hišniška	opravila

•	dežurna	služba	24	ur

 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

 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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• parket • vinil • laminat • guma • epoksi •

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

Paho
Robert Horvat s.p.
Pečarovci 117
9202 Mačkovci

 041 792 297
 franc.mizarfm@gmail.com
 www.oknamaucec.si

Mizar FM d.o.o.
Lipovci 177a 
9231 Beltinci 

 • lesena okna
 • les/alu okna
 • pasivna okna
 • panoramske stene
 • balkonska vrata
 • lesena notranja vrata
 • lesena vhodna vrata

eko sklada 
    20%do

nepovratna sredstva 

Brezplačno vam pripravimo 
vso ustrezno dokumentacijo.

 051 637 741
 041 637 741
 parketarstvo.srsa1@gmail.com

Srša d.o.o.
Ravenska cesta 54
9231 Beltinci

• dobava in polaganje parketov, 
laminatov, talnih oblog iz pvc-ja, 

vinila in tekstila

 • obnova parketov z brušenjem, 
lakiranjem ali oljenjem

•  izdelava epoksi tlakov

PARKETARSTVO SRŠA

• pločevina, cevi, profili
• črpalke
• inox oprema

• razrez cevi in profilov
• dostava
• več kot 30 let izkušenj

 02 703 62 00
 pc.benedikt@inoxcenter.si
 www.inoxcenter.si

Inox center d.o.o. 
Industrijska cesta 7
2234 Benedikt
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Avtocenter  PEUGEOT
 02 530 16 20 
 www.prodajalec.peugeot.si/ac-profekt

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

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

Čas je, da doživiš nekaj novega
PEUGEOT 2008

 *Primer informativnega izračuna finančnega leasinga 
Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100 STT (s kamero za vzvratno vožnjo, 
oranžna Fusion barva) - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom  
(v ceni je obračunanih 1.250 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 36 mesečne 
dobe financiranja) je 15.990 EUR; mesečni obrok je 175 EUR pri pologu v višini 30% in ročnosti 84 mesecev; 
višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do  
84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 05.05.2021 znaša 8,48% in se spremeni, če se 
spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno 
obrestno mero 7,3% (v primeru dviga referenčne obrestne mere se skupni znesek, ki ga mora plačati potrošnik, 
lahko poveča); financirana vrednost 11.193 EUR; skupni znesek za plačilo 19.215 EUR; stranka v primeru 
Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma  
100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto. Poraba v kombiniranem načinu vožnje 
po WLTP ciklu: od 4,2 do 6,7 l/100 km. Izpuh CO2: od 112 do 153 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost 
specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0184 do 0,0460 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00035 do 
0,00074 g/km. Število delcev: od 0,09 do 5,05. 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. Ponudba velja za vozila dobavljena do 31.8.2021.

peugeot.si
Peugeot je v Sloveniji  
član skupine Emil Frey

ZA 15.990 €*

KASKO ZA 1 €

IZKORISTITE LEVJE DNEVE – 4. IN 5. JUNIJA PRI 
AC PROFEKTU. VSE KUPCE VOZIL PEUGEOT 
ČAKA DARILO – ENOLETNO BREZPLAČNO 
PRANJE AVTOMOBILA.
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