
 

 

 

Pravna podlaga                                                                    Kočevje, februar 2021                                     
  

Spoštovani, na podlagi   Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno 

prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) in 

sicer  9. 10. 26. 27. 28. 29. 31. 50.  57. člena, ter smernic NIJZ so Lastniki, upravljalci oziroma 

najemniki stanovanjskih in drugih objektov ter fizične in pravne osebe, ki izdelujejo oziroma 

prodajajo živila in predmete splošne uporabe, izvajajo splošne ukrepe, s katerimi v skladu s 

posebnimi predpisi zagotavljajo:   sanitarno tehnično in sanitarno higiensko vzdrževanje 

javnih objektov, sredstev javnega prometa in javnih površin vključno s  

preventivno  deratizacijo; 

Z globo od 400 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če zavrača ali 

onemogoča  deratizacijo iz 26., 27. in 28. člena zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, 

št. 33/06 ;  

Da se izognete morebitni kazni in da opravite dolžnost v skladu z zakononodajo ter tako 
zaščitite sebe in občane pred morebitnimi težkimi kužnimi bolezni vam ATROPA d.o.o. 
ponuja svoje profesionalne usluge za opravljanje deratizacije. 

Naš način dela je profesionalen, učinkovit in povsem varen. Pred nastavitvijo vab 
pregledamo objekt z UV lučjo, da tako ugotovimo kje so poti in kje se gibljejo glodavci ter na 
podlagi ogleda opravimo načrt deratizacije in postavitev vabe v rodentomatih.                                                                             

Ne nastavljamo vabe samostojno po objektih, vendar za to uporabljamo posebne škatle 
(rodentomate) v katere damo izbrane vabe glede na ugotovitve kateri glodalci se zadržujejo 
v vašem prostoru in okolju. Rodentomati  (vabe morajo biti vedno v rodentomatu-smernice 
NJZ ) onemogočajo, da bi do vabe prišli otroci, domače ali divje živali.  

• PRAVILNA POSTAVITEV DERATIZACIJSKIH VAB Z RODENTOMATI 

             

Vabe katere so samo zavite v plastiko ne oddajajo vonja in niso zanimive za glodalce zato jih 
v praksi najdete večinoma nedotaknjene. Vabe v rodentomatu pa so brez plastičnega ovoja 
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in oddajajo vonj kateri pritegne glodalce. Naše vabe imajo še posebej dodane hormonske in 
ostale dišave.                       

• NEPRAVILNA POSTAVITEV DERATIZACIJSKE VABE 

       

 Neustrezna postavitev deratizacijske vabe, saj je prosto vržena v okolje  in tako predstavlja 
nevarnost za ljudi in živali.                      

 Vedeti je potrebno da se miši in podgane razlikujejo po potrebi oz količini hrane kot po 
konsistenci(sestavi) hrane. Zato mi kjer postavimo rodentomate postavimo vedno nekaj 
tudi  za miši. Po nagriženosti potem lahko ocenimo katera vrsta glodalcev prevladuje pri vas.  

Ključnega pomena pa je izbira vabe, ki je odvisna od vremena(hladno- toplo), vrste glodalcev 
in pa tudi okolja. Prihaja toplejše obdobje, ko imajo glodalci potrebo po večji količini vode, 
zato pri nas uporabljamo t.i. mokre vabe in tako poskrbimo, da se odstrani še večja količina 
glodalcev. 

Pri izbiri postavitve vab v rodentomatih se držimo strokovnih smernic, kar pomeni da večino 
vabe postavimo v okolici objekta in tako preprečimo nezaželjen vstop  glodalcev v objekt        
(ponudimo hrano- strup zunaj objekta). Poleg teg vse vabe in rodentomate označimo   z 
nalepko POZOR DERATIZACIJSKA VABA!. Lokacijo rodentomata označimo tudi na steni(cca 
1,5 m višine) tako je jasno videti, kje je postavljena deratizacijska vaba. 

 V roku 30 – 90 dni pridemo ( v sklopu prve postavitve) ponovno v kontrolo, kjer pogledamo  
vabe in ocenimo nagriženost. Po opravljeni storitvi vam izdamo strokovno poročilo o 
opravljeni deratizaciji, skico kje so vabe nastavljene in nadaljna strokovna navodila. 

Pri nastavljanju vab v kanalizaciji se držimo tudi smernic NIJZ in strokovnih smernic. Zato so 

naše vabe za kanalizacijo na t.i. trdi žici, kar tudi v primeru dežja ali dviga gladine vabe ne 

odplavi in ostane na mestu, kjer je postavljena.  Vabe se dotikajo stene jaška tako da glodalci 

lahko pridejo do vabe, kajti samo vaba, ki prosto visi v jašku na mehki žici ni zanimiva za 

glodalce in ne morejo priti do nje in tako deratizacija kanalizacije ni efektivna.  


