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Šola se začenja
Poletje z milejšimi temperaturami napoveduje, da 

prihaja čas v letu, ko bomo spet laže dihali, pa vendar 

ta čas pomeni tudi nove izzive. Za vse šolarje, dijake 

in nekatere študente namreč prihaja čas jesenskih 

aktivnosti, čas novega šolskega leta, novih znanj in 

prijateljstev.

Mnogi šolarji se veselijo, da bodo spet srečali svoje 

sošolce in učitelje, pričele se bodo nove prostočasne 

aktivnosti in nadaljevale stare. Dnevi bodo spet 

zapolnjeni s šolskimi obveznostmi in vsak dan bo 

prinesel novo znanje in marsikatero spretnost.

Moj magazin vam želi prijeten začetek in mnogo 

veselja na teh poteh!

     Uredništvo

NASVET IZ OKOLICE
 � Varna pot v šolo in domov

 � EU teden mobilnosti

 � Nakup prek spleta iz tretjih držav 

PRAVNI NASVET 

ZDRAVJE
 � Ušivost in razuševanje

MAGAZIN
 � Jeans manija

 � Nega kože po sončenju

 � Poletne juhice

 � Slika in video na spletu ostaneta 
za vedno!

 � Pes pri zobozdravniku

 � Učenje tujih jezikov

 � Naredi si sam

KULTURA 

NAGRADNA 
KRIŽANKA 

Do oktobra vas lepo pozdravlja
mo! 
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PRAZNIK VRTCA JARŠE ALI »TO SMO MI«

Vrtec Jarše je 18. junija 2015 že ena-
indvajsetič praznoval zaključek šolske-
ga leta. 
V ožjem in širšem okolju prepoznavna 
tradicionalna prireditev je letos, na pre-
novljenem igrišču enote Kekec, zacvete-
la v barvah  belih  marjetic, na odru pa so 
se vrstili otroci in zaposleni Vrtca Jarše 
v preoblekah iz knjig o  Kekcu. 
V hudomušnem nagovoru sta navzoče 
pozdravila ravnateljica vrtca Diana 
Šumenjak in podžupan MOL Dejan 
Crnek. 
Nastopili so pevski zbor Vrtca Jarše, 
plesna skupina otrok ob zvokih himne 
vrtca, Ula Ložar, otroška evrovizijska 
zmagovalka, uspešna ritmična gim-
nastičarka Neža Podvratnik ter Martin 
Lumbar, ki je zapel Kekčevo pesem, po 
kateri je zaslovel v filmu Srečno, Kekec. 
Moderator  prireditve, igralec in ani-
mator Sten Vilar,  je s humornimi in 
domiselnimi vložki spretno povezoval 
raznolik program. 

Prireditev so s svojim prihodom po-
pestrili: Mojca Škof, vodja oddelka za 
predšolsko vzgojo, ravnatelji ljubljanskih 
vrtcev in šol, predsednik ČS Jarše Bojan 
Hajdinjak, naši nasmejani upokojenci, 
zlati telovadec Mitja Petkovšek in mnogi 
drugi, ki jih je privabila pesem z našega 
odra. 
Letos smo zaključili prenovo naših enot 
Kekec, Rožle in Mojca in smo na priredi-
tev povabili vse izvajalce in podizvajalce, 
ki so sodelovali v procesu prenove. Po 
enournem programu, ki smo ga po-
pestrili s plesom, petjem in skeči, se je 
na odru odvila predstava Pujsa imamo 
za soseda v izvedbi dramske skupine 
Henrieta iz Vrtca Jarše. 
Otroke je najbolj navdušil prihod gasil-
cev PGD Tomačevo Jarše, Policije, ogled 
Ekovrtička ter delavnica D škatla inova-
torke Mateje Dobovšek. Izkupiček celot-
ne prireditve je šel v dobro Sklada Vrtca 
Jarše, ki pridobljena sredstva namenja 
za pomoč otrokom iz socialno šibkih 

družin ter izboljšanju standarda otrok 
v Vrtcu Jarše. Ponosni smo, da imamo 
nove prostore, himno Vrtca Jarše ter 
svojo zastavo, ki nagajivo plapola pred 
enoto Kekec.
Zaposleni v Vrtcu Jarše  smo dokazali, 
da znamo in zmoremo skupaj ustvari-
ti še eno odmevno prireditev, ki je bila 
organizirana na visokem nivoju. Ob za-
ključku prireditve smo se skupaj z na-
šimi cenjenimi gosti prijetno sprostili 
in pogostili v telovadnici, kjer smo si 
ogledali projekcijo prenove in utrinke 
celoletnega dogajanja v našem vrtcu.
Tudi letos je naš dolgoletni fotograf iz 
Fotoprijatelj posnel eno gasilsko To smo 
mi naših zaposlenih. 
Iskreno se zahvaljujemo ČS Jarše, star-
šem ter sponzorjem prireditve za veli-
kodušno pomoč in podporo.

Vida Teh,
pomočnica ravnateljice
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ZELIŠČNI VRTIČEK VRTCA JARŠE V ENOTI MOJCA

S spoznavanjem zelišč in njihovo uporabo v različne namene 
se ukvarjam že nekaj let in nedavno se mi je porodila ideja, da 
svoje znanje o zeliščih podam tudi otrokom v vrtcu, sodelavcem 
in tudi staršem otrok v našem Vrtcu Jarše.
V našem vrtcu smo že nekaj časa vključeni v projekt Šolski ekovr-
tovi. Na dvorišču vrtca imamo notranji vrtiček, ki se je zdel zares 
prikladen za izvajanje projekta, zato smo se odločili, da ga bomo 
uredili in spremenili v naš zeliščni vrtiček. Vse imamo praktično 
na dosegu rok, pa vendar umaknjeno toliko, da nam nihče ne 
more uničevati tistega, za kar se trudimo.
Prostor je zaživel na najrazličnejše načine, kot so način druže-
nja s starši, izvajanje aktiva vzgojiteljic, dejavnosti otrok: skrb za 
zelišča, sadna malica, pihanje balončkov, poslušanje pravljic, 
rajalnice ipd. Postavili smo pet visokih lesenih gredic, kompo-
stnik, zbiralnik deževnice, hotel za žuželke in reciklirali pralne 
plošče v namen postavitve potk, ki vodijo do zeliščnih gredic.
Izhodišče našega projekta je potreba po privzgoji ekološkega 
duha že pri predšolskem otroku, globalni cilj pa razvijanje nak-
lonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive 
narave. Naš namen ukvarjanja z zeliščnim vrtičkom je konkretna 
izkušnja pridelave zelišč, njihove predelave in neposredne upo-

rabe v prehrani ter čutno 
doživljanje le teh. Otroci 
so poiskušali zelišča 
(vonj, tip, okus, videz). 
Otroci so vse leto preko 
lastnih izkušenj spozna-
vali rast rastlin, ki jih go-
jimo. O zeliščih večina 
otrok ni vedela kaj dosti, 
saj je praktično vsa moč 
kupiti na tržnicah in še 
kje, že posušena in za-
pakirana v embalažah. 
Otrokom smo predsta-
vili skrb za zelišča že 
vse od samega začetka, 
tj. sejanja semen in sa-
jenja sadik, pa do stalne 
skrbi za njih (zalivanje 
rastlin, opazovanje rasti) 
in nenazadnje rezanja 
zelišč, ki so bila nared za 
sušenje.

Otroci so z navdušenjem obtrgovali majaron in poprovo meto. 
Lističe zelišč, ki smo jih kasneje posušili v sušilcu za zelišča, so 
otroci z velikim navdušenjem obtrgovali in jih shranjevali v pa-
pirnate vrečke.
Na koncu, ko bomo vsa zelišča posušili, jih bomo shranili v em-
balažo, ki jo bomo izdelali sami, in jih kot čajne mešanice ponu-
dili obiskovalcem našega tradicionalnega Novoletnega sejma, ki 
ga vsako leto decembra prirejamo v enoti Mojca. Nekatera zelišča 
smo že dodajali v naše jedi pri obrokih v vrtcu, pa tudi naše kuha-
rice so jih kar nekaj shranile v zmrzovalnik, kjer jih bodo lahko v 
prihodnje uporabljale kot dodatek k različnim namazom in tudi 
za izboljšanje okusa jedi, ki nam jih pripravljajo.
Otroci so od pomladi pa vse do sedaj redno obiskovali naš ze-
liščni vrtiček z velikim veseljem in prav vsak poletni dan so me 
že zjutraj, takoj po mojem prihodu v vrtec pozdravili in pozvali:  
»Mojca, bomo tudi danes zalivali naš zeliščni vrtiček?«  Ali pa: 
»Bomo tudi danes dali posušiti kakšno zelišče?« 
Najbolj se mi je v spomin vtisnil odgovor na moje vprašanje, 
na kaj jih spominja vonj poprove mete, ko odtrgaš listek in ga 
zmečkaš med prstki. Kar nekaj otrok je v en glas kriknilo: »Diši 
po zobni pasti!«
Velika sprememba, ki kaže na to, da sem v njih prebudila zani-
manje za zdravilne zeli, je tudi to, da me sedaj velikokrat med 
sprehodi mimo travnatih polj sprašujejo za ime rastlin in njihovo 
uporabo.
To je veliko potrdilo meni in sodelavkam, da so se naša pouče-
vanja in motivacija otrok za skrb zelišča izkazala za zelo uspešna 
in mi hkrati dala dodatno motivacijo za nadaljnje poučevanje 
otrok o čarobnih zeliščih.

Mojca Uršič Simončič

Ljudje se radi zatekamo k naravi, nekaterim pa nam je dano 

zaznavati in uživati v čudežni moči zelišč. Uporaba zdravilnih zeli 

sega že v davnino. Grški zdravilec in botanik Pedanij Dioskorid 

je že okoli leta 60 n. š. napisal znameniti zeliščarski priročnik DE 

MATERIA MEDICA, ki je ostal učbenik še nadaljnih 1.500 let.
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JUDO KLUB SOKOL  
NA SVETOVNIH IGRAH SPECIALNE  
OLIMPIJADE V LOS ANGELESU

Anže Zalaznik prihaja iz našega Judo kluba Sokol Ljubljana, 
Katarina Šimbera pa iz Judo kluba Jesenice. Na veliko tekmo-
vanje sem ju spremljala trenerka juda Viktorija Pečnikar Oblak 
(Judo klub Sokol Ljubljana). 
Sama pot nas je vodila z letalom prek Benetk do Philadelphie, 
kar je trajalo devet ur, in potem še pet ur do Los Angelesa. Ko 
smo prispeli do »obljubljene dežele« in vsemogočne Amerike, 
nas je presenetil organizacijski kolaps. Prespali smo kar na tleh 
neke univerze. Zjutraj smo dobili mrzel sladek sendvič in po 
še nekaj urah čakanja prispeli v gostiteljsko mesto Lakewood. 
Prijazni prebivalci in organizatorji so nas toplo sprejeli in nam 
pripravili pogostitev in prijeten družabni program. Žal smo bili 
od dolge poti in neprespane noči na mrzlih tleh tako utrujeni, 
da nas tudi čudovite havajske plesalke niso več držale pokonci. 

Vsi potovalni napori so bili pozabljeni takoj, ko smo se namestili 
na prestižni univerzi UCLA čisto zraven Bel Aira, Beverly Hillsa 
in Hollywooda! Že prvi dan smo judoisti smuknili na ogled film-
ske meke. Sprva so bile zvezde na pločniku navadne, ko pa smo 
slišali vse zgodbice in se vozili skozi preddverja vseh velikih 
zvezdnikov, so zasvetile in še danes netijo iskrice neomejenih 
možnosti v naših srcih. 
Anže in Katarina sta tekmovala zadnje dni našega bivanja. 
Prijavljen je bil 101 judoist iz 22 držav. Razdelitev po kategorijah 
je potekala nekoliko drugače, kot smo judoisti vajeni. Izkušeni 
trenerji so že na tehtanju in pri igrah predvideli primerne sku-
pine. Osebni trenerji smo lahko odločitve komisije dopolnjevali. 
Anže je dobil štiri močne tekmece, ki so se bili vsi vajeni boriti 
v stoje. Moram poudariti, da je naš Anže v Sloveniji zmagal v 
borbi v sede, zato so bile borbe stoje zanj izjemen izziv. Iz borbe 
v borbo je napredoval in na koncu, po štirih tekmah premagal 
enega nasprotnika ter zasedel odlično četrto mesto. 
Katarina se je borila s še dvema judoistkama iz Costa Rice in s 
Švedinjo, ki je bila slepa, zato je borba potekala v kleče. Osvojila 
je srebrno medaljo!
Celotna odprava je trajala štirinajst dni. Cilj tovrstnih tekmovanj 
je tudi poskrbeti za športnike z vidika zdravja. Z obema judois-
toma smo se zato udeležili vrhunsko organiziranega zdravstve-
nega programa. Športniki so po potrebi dobili brezplačna očala 
z dioptrijo, sončna očala, športne copate in podobno. Že mesec 
dni pred potovanjem pa nam je sponzor Herbalife priskrbel vi-
taminske napitke in prigrizke.

Takšna odprava seveda zahteva veliko priprav in finančne po-
moči. Zahvaljujemo se vsem donatorjem, KARTEM, IBI KRANJ, 
KLIKA, BMA PARTNERJI, KONUS KONEX, še posebej pa Judo 
zvezi Slovenije, predsedniku Darku Mušiču in podjetju Koga 
šport, Urški Žolnir za spominska kovanca in udeležbo na slav-
nostni prireditvi pred odhodom, Zavodu Janeza Levca, žu-
panu Zoranu Jankoviču za majčke Najlepše mesto in seveda 
Specialni olimpijadi Slovenije, ki je pogonsko kolo vseh tovrstnih 
prireditev.

Bogata izkušnja za telo in duha nas bo še dolgo spremljala.

Viki, Judo klub Sokol Ljubljana

Velika dogodivščina se je začela že lansko leto, 
ko smo se judoisti Judo kluba Sokol Ljubljana in 
Judo kluba Jesenice udeležili dveh G-judo pred-
tekmovanj, najprej v Mariboru na regijskih igrah 
Specialne olimpijade Slovenije, potem pa še v 
Judo klubu Bežigrad. Najboljše uvrstitve in žreb 
so izstrelili moškega predstavnika in žensko pred-
stavnico, ki sta letos od 21. 7. 2015 do 4. 8. 2015 
zastopala slovenske judo barve na Svetovnih igrah 
Specialne olimpijade v Los Angelesu. Celotna 
ekipa športnikov in spremljevalcev je štela 34 
članov. Poleg juda so tekmovali še v atletiki, pla-
vanju, nogometu, kolesarstvu, balinanju in na-
miznem tenisu.
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AKTIVNO PREŽIVLJANJE ŠOLSKIH DNI NA OŠ VIDE PREGARC

Na naši šoli se v času podaljšanega bi-
vanja odvijajo različne aktivnosti in pri-
jetno druženje s sovrstniki. Učenci si po 
pouku zaslužijo dobro kosilo, za tem si 
zaželijo veliko sprostitve na igrišču, kjer 
igrajo nogomet, košarko, badminton, 
gumitvist, pojejo, plešejo in ponagajajo 
učiteljicam. 
Po končani domači nalogi se nekaj otrok 
odpravi z avtobusi domov, drugi spet 
ostanejo do kasnejših ur in si zaželijo 

04 //

JUDO PRIPRAVE V IZOLI

pisanih in zanimivih uric. Pri srcu so 
jim socialne igre, kvizi, anagrami, re-
busi, branje zanimivih revij, poslušanje 
domače glasbe in ples, izdelovanje letal 
iz papirja, izdelovanje majhnih darilc za 
starše, pripovedovanje šal, packanje z 
barvami na šolskem igrišču in še mnogo 
drugih zanimivih dejavnosti. 
V prejšnjem šolskem letu, med preno-
vo šole, so zanimive dogodke ponudile 
tudi vožnje z avtobusom nazaj do ma-
tične šole, kjer so učence čakali starši 
in navdušeno mahali, ko so se njihovi 
radovedneži vračali nazaj domov. Tega 
se bomo verjetno še dolgo spominjali. 
In kaj pravita Gašper Stanovnik in Zala 
Omerza o preživljanju ur popoldan v 
šoli: »Všeč nam je, da gremo ven, da se 
igramo socialne igre, da lahko rišemo, 
da učiteljica pomaga pri nalogi, da v šoli 

dokončamo nalogo, da beremo, da oši-
limo barvice, da imamo malico, da kdaj 
gledamo risanke, in da se sploh veliko 
igramo«.
Našim učencem želimo lepo preživete 
zadnje počitniške dni in hura v novo 
šolsko leto.

učitelji PB

Dragi učenci, spoštovani star-
ši, kmalu bomo spet odprli 
šolska vrata, kjer vas nestrpno 
pričakujemo. Veselimo se po-
novnega snidenja in polni 
novih idej že kujemo načrte za 
skupno učenje in sodelovanje.

Od 8.–13. 8. 2015 smo se judoisti (Maks, 
Lovro, Vid P. G., Ženja, Tina, Ela, Vid in 
Branimir ter trenerki Lana in Viki) Judo 
kluba Sokol Ljubljana udeležili tradici-
onalnih mednarodnih judo priprav v 
Izoli. Dekleta in fantje so se učili novih 
tehnik in se prek randorija – judo borb – 
pripravljali na novo sezono. Naša člani-
ca Lana Korun je tudi uspešno opravila 
izpit za 1. KYU.
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SREČANJE GASILSKIH 
VOZIL
Prostovoljno gasilsko društvo Ribno je 
na praznik, v četrtek, 25. 6. 2015, orga-
niziralo 1. Srečanje gasilskih vozil tipa 
Scania. Udeleženci so s 15 gasilskimi 
vozili obkrožili Blejsko jezero ter sre-
čanje v poznih popoldanskih urah 
nadaljevali na prireditvenem prostoru 
pod Ribensko goro v Ribnem, kjer si je 
bilo vsa vozila moč tudi ogledati. Naše 
društvo se je dogodka udeležilo z GVM 
16/25-Scania in 5 člani, ki so preživeli 
prijeten sprejem pri Ribniških gasilcih. 

             www.facebook.com/pgd.ribno

07 //

GASILCI OB NEURJU  SVETUJEMO

UKREPI PRED NEURJEM
• Vzdržujte stavbo in njeno okolico. Poskrbite za 
neovirano odtekanje meteornih voda ter redno čistite 
žlebove.
• Ob stavbi oklestite veje in odstranite večja ali suha 
drevesa. 
• Razmislite o zamenjavi stare strešne kritine z 
odpornejšo.
• Priskrbite si zaščitno folijo, s katero boste zaščitili 
poškodovano streho.
• Razmislite o namestitvi strelovoda.

UKREPI MED NEURJEM

• Med neurjem poiščite zavetje v stavbi.
• V vozilu ste bolj varni pred udarom 
strele kot na prostem.
• Izogibajte se bližine visokih stavb, 
dreves, električnih drogov, kovinskih 
predmetov ipd.
• Bodite pozorni na predmete, ki jih po 
zraku nosi veter.
• Med točo ne poskušajte zaščititi vozil 
ali pridelkov na vrtu, saj vas močnejša 
toča lahko poškoduje.

• Če vas med vožnjo preseneti toča, ne 
ustavljajte vozila pod nadvozi, mostovi 
in v predorih.
• V primeru kakršnegakoli izrednega 
dogodka pokličite 112.

UKREPI PO NEURJU

• Preglejte stanje stavbe in okolice 
ter morebitne poškodbe čim prej 
popravite.
• Na poškodovano streho po potrebi 
namestite zaščitno folijo.

Vir: Center za obveščanje

Mitja Petje

NA POMOČ!

UKREPI PRED BLIŽAJOČIM 
SE NEURJEM

• Zavarujte ali umaknite predmete, ki 
jih lahko odnese veter, odplavi voda ali 
poškoduje toča.
• Cvetlične lončke in korita prestavite 
v zaprt oziroma manj izpostavljen 
prostor.
• Zaprite vsa okna, vrata in naoknice ter 
spustite rolete in žaluzije. 
• Zvijte platnena senčila (tende).
• Električne naprave ugasnite in 
izklopite iz električnega omrežja.
• Vozilo umaknite izpod dreves.
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VANDALIZEM NA ŠKRJANČKU

09//

OHCET

Dnevi v juliju so se za Sneberčanko Špelo in Šmarčana 
Gašperja začeli naporno, najprej z dekliščino in fantov-
ščino, nato pa se je na večer pred njunim dogodkom na-
daljevalo še s postavljanjem mlajev. Dva mlaja so postavili 
fantje in dekleta iz Sneberij za nevestino šrango, enega pa 
Šmarčani za ženina.  
Na sončno soboto, 11. 7., sta si mladoporočenca najprej 
pred Bogom, svati, domačini v cerkvici sv. Martina v 
Šmartnem obljubila zvestobo v dobrem in slabem. Po cer-
kvenem obredu pa so obljubo potrdili še gasilci z vodnim 
špalirjem, saj se za tovariša gasilca in gasilko to spodobi. 
Ob prešernem vzdušju je povorka nato krenila proti gale-
riji Repanšek v Radomlje, kjer je sledila civilna poroka in 
slavje do jutra. 
Špela in Gašper Petkovšek se vsem, ki so pripomogli k nju-
nemu dogodku, iz srca zahvaljujeta.

Mitja Petje

Žal se tudi pri nas, kot drugod po 
Ljubljani, pojavlja vandalizem v obliki 
uničevanja imetja na igrišču Škrjanček, 
in sicer; poskus vloma v skladišče, zlom 
betonske klopi, nasilno snetje panelne 
ograje, puljenje sadik sivke, vrezovanje 
črk v leseni del klopc (škoda do sedaj 
znaša 450 €). Igrišče smo člani, kraja-
ni, obrtniki, prijatelji prostovoljno in z 
lastnimi sredstvi zgradili, zato da se naša 
mladina lahko nekje druži, in ne da van-
dali uničujejo dobrobit kraja.

Zato DPM Šmartno ob Savi poziva vse 
krajane, da svoje oko kdaj obrnejo proti 
igrišču, in če vidijo kaj, bodisi ukrepajo 
bodisi pokličejo predsednika društva oz. 
policijo. 

Društvo pa tudi lepo prosi, da se, če je 
kak odvečen evro, nameni za to škodo.

TRR društva je: 
SI56 10100-0049700758

HVALA!    

Predsednik DPM Mitja Petje

10 //

POŽARI NA GOZDNIH IN 
GRMOVNIH POVRŠINAH

13. 8. 2015 19.45, LJUBLJANA
Ob 19.45 je med Šmartinsko cesto in ob-
voznico v Ljubljani na sedmih lokacijah 
brez nadzora gorela suha krompirjevka. 
Gasilci GB Ljubljana in PGD Šmartno ob 
Savi smo ogenj pogasili. Naše društvo je 
sodelovalo s sedmimi gasilci in dvema 
voziloma.

08 //

PRI BELOKRANJCIH V VRANOVIČIH

Gasilci iz pobratenega društva Vranoviči so nas pova-
bili na prevzem in blagoslov novega gasilskega vozila. 
Slovesnost je potekala v nedeljo, 9. avgusta. Prevzeto vo-
zilo za gozdne požare s priklopnikom je prvo take vrste 
v Beli krajini. Na tem dogodku je poleg častnih gostov, 
gasilcev in krajanov sodelovalo tudi naše društvo s sed-
mimi gasilci in praporom. 
Po slovesnosti je ob gasilskem domu sledila gasilska ve-
selica z ansamblom Novi potepuhi, ki so razgreli že tako 
vroč dan. Ob dobri domači pijači in jedači in tovariškem 
vzdušju smo preživeli lepo popoldne, ki se je zavleklo 
do noči. 
Hvala našim pobratenim gasilcem, da nas vedno lepo 
sprejmejo v svojo sredino.

Aleš Marinko in Mitja Petje
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PREPLESANE POČITNICE
V LIBERO DANCE CENTRU

Vsako leto Mestna občina Ljubljana obja-
vi razpis za izvedbo počitniškega varstva 
otrok in mladostnikov z aktivnostmi v 
času šolskih počitnic. Eden izmed izvajal-
cev sofinanciranega počitniškega varstva 
je bilo letos tudi Plesno društvo Libero, 
ki ima svoj sedež v ljubljanskem središču 
BTC. Ker si vadbo v  plesnih šolah veči-
noma privoščijo le otroci staršev z za-
dostnimi sredstvi, so si želeli svoje znanje 
in izkušnje približali vsem otrokom, tudi 
tistim, ki si obiskovanja rednih plesnih 
tečajev skozi leto ne morejo privoščiti in 
na ta način pridobiti neformalna znanja, 
ki jim bodo koristila skozi življenje.

Tako se je 30 otrok vsak teden udeleži-
lo povsem brezplačnega počitniškega 

varstva Preplešimo počitnice. Varstvo 
je temeljilo na skrbi za fizično in psihično 
aktivnega otroka skozi ples, s poudarkom 
na druženju in rušenju komunikacijskih 
ovir. 
Dan so pričenjali z gibalno, raztezalnimi 
vajami ter osnovami joge. Po uvodnem 
jutru so se odpravili na ˝potep˝ na raz-
lične zanimive kraje, kjer so pridobivali 
nova znanja. V začetku tedna so se med 
seboj spoznavali v čudovitem parku 
Kodeljevo. Po spoznavnem dnevu je 
sledilo izobraževanje o prehrani. Na ot-
rokom prijazen način so jim predstavili 
pomembnost vsega, kar vnesejo v svoje 
telo. S tem namenom so obiskali tržnico 
BTC, ki stoji nasproti plesnega centra, kjer 
se je varstvo otrok odvijalo. 

Poletna sezona se počasi zaključuje, 
zato se Tenis klub Rival že intenzivno 
pripravlja na pričetek zimske sezone, 
ki se prične 1. 10. 2015.
 Tenis klub zato v mesecu septembru 
pričenja s prodajo še prostiih zimskih 
teniških terminov za sezono 2015/2016. 
V zimskem času klub organizirana 
tudi zimske teniške lige dvojic za 
rekreativce, zato vse, ki si želijo 
organiziranega  in tekmovalnega 
tenisa, vabimo, da se nam pridružijo 
in se v mesecu septembru prijavijo.
V mesecu septembru tudi vpisujemo 
otroke v teniško šolo, ki v zimski sezoni 
poteka na naših igriščih.

13 //

RIVAL TENIS KLUB

Ob sredah so obiskali park ob Šmartinski 
cesti pri Žalah, kjer so se zabavali, smeja-
li, plesali in igrali igre brez meja. Po treh 
dneh treningov in potepanja naokoli je 
bilo potrebno telo sprostiti in pustiti miši-
cam, da se regenerirajo, kar je bila vseka-
kor odlična priložnost za obisk mestnega 
kopališča Atlantis. 
Glede na to, da jim je brezplačno varstvo 
omogočila Mestna občina Ljubljana, pa 
je bil zadnji dan posvečen obisku naše 
prestolnice. Sprehod skozi mesto, obisk 
glavnih znamenitosti in za konec foto-
grafiranje na Ljubljanskem gradu so bili 
popoln zaključek razgibanega tedna.  

Seveda pa v plesni šoli brez plesa ne gre. 
Po vsakodnevnem potepanju, kosilu in 
počitku so sledile PLESNE URICE, na 
katerih so se otroci vsak dan spoznali 
z drugo plesno zvrstjo – od jazz baleta, 
standardnih in latinskoameriških plesov 
do hip hopa. 
V času med posameznimi dejavnostmi, 
zjutraj in ob koncu dneva, so ustvarjali v 
ustvarjalnem kotičku plesnega centra 
Libero, kjer je vedno vse pripravljeno za 
mlade ustvarjalce in njihovo kreativnost.
V Libero dance centru lahko plešete skozi 
celo leto, ne samo v času počitnic. Poleg 
raznolikega plesnega programa za vse 
starosti vam z veseljem pripravijo uni-
katno rojstnodnevno zabavo ali pa vas 
povabijo v svoj ustvarjalni kotiček. 

Zdaj veste, kam z otrokom naslednje 
počitnice, da bo v najboljših rokah. Do 
takrat pa ne čakajte, ampak zaplešite, saj 
je s plesom in glasbo življenje preprosto 
lepše.

Azra Selimanović

Vse dodatne informacije glede 
prodaje zimskih teniških terminov, 
prijave v zimsko rekreativno ligo 
parov, kot tudi v zvezi z vpisom v 
otroško teniško šolo dobite na sedežu 
kluba na Kvedrovi 5a v Ljubljani ali 
po telefonu 041-672 796.

Vljudno vabljeni!

Ante Šušnjara

Veliko staršev se sooča s težavo, 
kam s svojimi otroki v času po-
letnih počitnic. Raznolika poči-
tniška varstva ponujajo številne 
programe, ki pa so zaradi viso-
kih cen nedostopni številnim 
družinam.



FITNES V VAŠI OKOLICI

S TEM ODREZKOM VAM PRIPADA
 BREZPLAČEN OBISK

fitnes, aerobika, savna
* Vsak lahko izkoristi samo en brezplačen obisk. 
*Letak lahko izkorstite do 15.10.2015.

Trgovski center TUŠ, Bratislavska ulica 9, (za Kolosejem).

PREIZKUSI
FITNES

 Kuponček zate: 

Kupon velja do 31.12.2015 in ne 
velja za izdelke v tekoci akciji.

Kupon velja do 31.12.2015 in ne 
velja za izdelke v tekoci akciji.

 Kuponček za prijateljico: 

LOKACIJI v Ljubljani: 
Supernova Rudnik in 

BTC Hala ANaravna kozmetika iz Toskane, ki že od leta 1972 razvaja več 
kot 6 millionov zadovoljnih uporabnikov

na izdelek 
po izbiri

na izdelek 
po izbiri

50%

50%
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VARNA POT V ŠOLO IN DOMOV

Počasi se nam bliža konec počitnic in pred 
nami je pričetek novega šolskega leta. Ob 
tem se je potrebno zavedati, da so v prvih 
septembrskih dneh na cesti ponovno otroci. 
Otroci so v tem času še razigrani od počitnic in 
se še ne zavedajo nevarnosti na cesti. Zato je zago-
tovo ena pomembnejših nalog policije, da v tem času za-
gotovi njihovo varnost. Ne samo policija, ampak tudi vozniki 
in starši morajo tukaj odigrati svojo vlogo.
Vsi skupaj se moramo zavedati, da otroci spadajo med šib-
kejše prometne udeležence, zato vozniki moramo nanje še 
posebej paziti.

Policija bo kot leta poprej spremljala otroke in zagotavljala 
varno pot v šolo in iz šole. V okolici šol policisti v prvih šol-
skih dneh izvajamo poostren nadzor prometa, še posebej med 
prihodom učencev v šolo in odhodom domov. Preverjamo 
varno hojo otrok in prečkanje ceste, opremljenost prvošolčkov 
z rumenimi ruticami in odsevnimi telesi za večjo varnost ob 
zmanjšani vidljivosti, brezhibnost koles, koles s pomožnim 
motorjem in koles z motorjem. Redno preverjamo tudi pra-
vilno uporabo varnostne čelade. Policisti v začetku šolskega 
leta tudi poostreno nadziramo tehnično brezhibnost vozil 
za prevoze otrok ter uporabo varnostnih pasov in dodatne 
opreme za privezovanje otrok v vozilih, s katerimi starši vozijo 
otroke v šolo.

Policisti v zvezi z zagotavljanjem varnosti otrok 

na cesti izvajamo tudi preventivne aktivnosti 

(predavanja in izobraževanja v šolah in vrtcih ...), 

katerih cilji so:

  zagotoviti varnost otrok v prometu;

  zagotoviti partnersko sodelovanje z drugimi institucijami;

  aktivno vključiti otroke v učenje o prometni varnosti in

  krepiti pozitivno podobo policistov med otroki.

Da bi zagotovili čim višjo raven prometne 
varnosti naših najmlajših, šolam predsta-

vimo tudi možnosti sodelovanja z drugimi 
institucijami pri varovanju otrok (npr. z av-

to-moto društvi, združenji šoferjev in avtome-
hanikov, občinskimi sveti za preventivo in vzgojo 

v cestnem prometu). Pridobimo tudi informacije o vsako-
dnevnih organiziranih prevozih otrok v šolo in iz šole.

Otroci, preden 
prečkate cesto, 

najprej poglejte na 
levo, nato na desno in 

še enkrat na levo!
Če ni nikogar, jo 
lahko prečkate.

Damir Jukan mag., pomočnik komandirja PP,
višji policist vodja izmene I

Vir: Spletna stran policije, 26. 7. 2015
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Potujte raznoliko in trajnostno!
Evropski teden mobilnosti 2015: 16.–22. september

Prav prijetno se je sprehoditi po 
prenovljeni Slovenski cesti, ki kot 
prostran javni prostor ponuja več 
mesta za pešce, kolesarje in uporabni-
ke mestnih avtobusov, uživati v senci 
tamkajšnjega drevoreda in posedati 
po bližnjih gostinskih vrtovih ali po 
zanimivih rumeno-sivih tlakovcih. 
Lepo je tudi opaziti, da so kolesar-
ske steze vse bolj polne kolesarjev, 
in spoznati, da tehnološko napredni 
avtobusi Ljubljanskega potniške-
ga prometa prevažajo zadovoljne 
potnike. Vse to so posledice prizade-
vanj Mestne občine Ljubljana, ki želi 
občanom in obiskovalcem zagotoviti 
boljšo kakovost življenja. Očitno smo 
na pravi poti, saj smo med drugim 
tudi za te ukrepe prejeli naziv Zelena 
prestolnica Evrope 2016 in kar dvak-
rat tudi nagrado evropskega tedna 
mobilnosti – za dosežke na področju 
trajnostne mobilnosti v letih 2003 in 
2013.

Slednja označujeta uspeh pri pripravi 
dogodkov in ukrepov v sklopu istoi-
menske kampanje za trajnostno mo-
bilnost, ki tradicionalno poteka med 
16. in 22. septembrom in v kateri bo 
Mestna občina Ljubljana letos sodelo-
vala že 14. leto zapored. Z raznovrstni-
mi dejavnostmi si tako prizadevamo 
za uporabo okolju in družbi prijaznej-
ših načinov mobilnosti ter spremem-
bo potovalnih navad v bolj trajnostne. 
Tokratni Evropski teden mobilnosti 
(ETM) bo potekal pod sloganom 
»Izbiraj. Spreminjaj. Združuj.« in bo 
usmerjen k spodbujanju večmo-
dalnosti – kombiniranja različnih 
oblik mobilnosti v enem potovanju 
s poudarkom na hoji, kolesarjenju in 
javnem prevozu, kar nam pogosto 
omogoči prijetnejši in hitrejši način 
potovanja v mestih. Usmeriti nas želi 
k razmisleku o vseh možnostih pre-
voza, ki so nam na voljo. Pogosto se 
namreč za vrsto mobilnosti odločamo 
iz navade, ne da bi premislili, ali je za 
nas, našo konkretno pot in potrebe 

Predstavitev novih okolju prijaznih avtobusov

Ulični festival Naše ulice naše odločitve

Prireditev Diham ples

Kolesarke delavnice

res najbolj učinkovita. V ospredju bo 
zlasti vpliv gibanja v vsakdanjem živ-
ljenju na zdravje in počutje, posebno 
pozornost pa bo letos dobilo tudi ko-
lesarjenje, ki ga spodbujamo v vses-
lovenski nagradni kampanji Pripelji 
srečo v službo.

Mestna uprava, javna podjetja in 
zavodi ter četrtne skupnosti bomo 
skupaj s številnimi zunanjimi orga-
nizacijami, društvi, skupinami in po-
samezniki pripravili pisan program, 
v katerem se boste lahko družili, za-
bavali, izobraževali, usposabljali in 
še marsikaj. Naštejmo le nekaj več-
jih dogodkov, ki bodo še bolj pope-
strili ljubljanski ulični utrip. Na dan 
brez avtomobila, 22. septembra, 
bomo pripravili pisan ulični festival 
na Eipprovi in Kolodvorski ulici, kjer 
nameravamo v prihodnje spremeni-
ti prometni režim in ga preurediti za 
boljšo kakovost bivanja. Načrtujemo 
ustvarjalne delavnice za otroke, ples 
in glasbo, igre, poligone in raznovr-
stne predstavitve organizacij. Skozi 
ves teden se obetajo številni dogod-
ki za otroke, tradicionalni Kazinin 
množični plesni dogodek Diham 
ples, likovne in ustvarjalne delavni-
ce, kolesarski krog za šolarje in še en 
za tiste, ki se bodo želeli na kolesu 
pridružiti mestni upravi. Načrtujemo 
tudi OVIRANtlon – poligon z ovira-
mi – in nagradne igre, predvideni pa 
so še okrogla miza o elektromobil-
nosti, srečanje okolju prijaznih vozil 
EcoMeet, brezplačni ogledi mesta in 
zanimiv animacijski program. Letos 
uvajamo tudi več trajnih ukrepov za 
izboljšanje razmer za hojo, kolesarje-
nje in javni prevoz.
Podrobnejši program bomo sep-
tembra objavili na spletnem mestu 
www.ljubljana.si/etm, več o slovenski 
kampanji lahko preberete na 
www.tedenmobilnosti.si, o evropski 
pa na www.mobilityweek.eu. 

Vita Kontić
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NAKUP PREK SPLETA 
IZ TRETJIH DRŽAV

OPROSTITVE PLAČILA DAJATEV 
Pošiljke z blagom v vrednosti do vključno 22 evrov (brez po-
štnine) so ob uvozu oproščene plačila vseh dajatev. Za poši-
ljke, vredne od 22 do vključno 150 evrov, se obračuna samo 
DDV. Za pošiljke, katerih skupna vrednost blaga presega 150 
evrov, se poleg DDV plača tudi carina. Pri uvozu alkoholnih 
in tobačnih izdelkov ter parfumov in toaletnih vod navedene 
oprostitve ne veljajo.

OSNOVA IN STOPNJE
Osnova za obračun carine je carinska vrednost blaga, v kate-
ro se v celoti vključuje tudi poštnina do namembnega kraja. 
Carinske stopnje za najpogosteje uvožene izdelke: knji-
ge, mobilni telefoni, prenosniki in tablični računalniki 0%,  
oblačila od 6,3 do 12 %, obutev od 3 do 17 %, glasbeni CD-ji 
– 3,5 %, DVD-ji (filmi) – 3,5 %. DDV pri uvozu se obračuna 
od davčne osnove, ki jo sestavljata carinska vrednost blaga 
ter znesek carine in drugih dajatev, ki se plačujejo ob uvozu. 
DDV se glede na vrsto blaga obračuna po splošni stopnji 22 
% oziroma znižani stopnji 9,5 %, ki velja npr. za živila, knjige.

Za poštne pošiljke iz držav, ki niso članice EU, morajo biti praviloma opravljene carinske 

formalnosti. Na način njihove izvedbe vpliva tudi to, kdo je izvajalec poštne storitve; Pošta 

Slovenije ali kateri od kurirskih servisov oziroma hitrih pošt.

Primer izračuna dajatev, če je posameznik za nakup 

prenosnega računalnika iz tretje države (npr. ZDA) 

skupaj s poštnino odštel 500 EUR::

500 EUR x 0 % carine + 500 EUR x 22 % DDV = 110 EUR

KAKO POSPEŠITI CARINSKI POSTOPEK? 
Carinski postopek je praviloma opravljen hitreje, če so 
na voljo potrebni podatki in dokumenti. Kupcem zato 
svetujemo, da naj preko pošiljatelja zagotovijo, da se v 
pošiljki nahaja ustrezen račun ali drugo primerno dokazilo 
o vrednosti nakupa (npr. izpis dražbe).

PONAREJENO IN NEUSTREZNO BLAGO
Cariniki se v poštnih pošiljkah pogosto srečujejo tudi z bla-
gom, katerega uvoz je prepovedan ali omejen. Pogosto obrav-
navajo ponaredke različnega blaga, zato pri nakupih preko 
spleta svetujemo previdnost. Tako blago se lahko zadrži, po-
zneje pa tudi odvzame in uniči. Če gre pošiljka v uničenje, 
naročnik blaga ostane brez blaga. Bistveno nižja cena izdelka 
na spletu kot v običajnih trgovinah je lahko tudi znak, da z 
blagom ni vse v redu.

Vir: Finančna uprava RS



Otroška
akademija
izobraževani center d.o.o.
Litijska cesta 35
1000 Ljubljana

Šola vožnje Polžek, Šmartinska cesta 106

Tel: 041 689 604   |   Email: polzek@amis.net

Smo najuspešnejša
šola vožnje 
za kategorijo B 
na Izpitnem centru 
Ljubljana v letu 2014.

Za vse, ki potrebujete vozniško dovoljenje 
kategorije B, je prava rešitev 
Šola vožnje Polžek.
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UPNIK MORA SAM POSKRBETI, 
DA BODO NJEGOVE TERJATVE 
POPLAČANE

Mnoga podjetja se soočajo s problemom plačilne 
nediscipline, zaradi česar pogosto tudi njim samim grozijo 
težave z likvidnostjo. Podjetja lahko izkoristijo več možnosti, 
na podlagi katerih pridejo do poplačila svojih terjatev. V prvi 
vrsti bi morala poskrbeti, da bodo njihove terjatve v čim večji 
meri zavarovane, in si na ta način zagotoviti večjo možnost 
poplačila v primerih, ko dolžniki iz kakršnihkoli razlogov 
ne plačajo svojih obveznosti prostovoljno, saj imajo na 
podlagi zastavne pravice prednost poplačila pred ostalimi 
dolžnikovimi upniki, hkrati pa je dolžnikom onemogočeno 
razpolaganje s premoženjem na način, ki bi pomenil 
oškodovanje upnika.

Podjetja bi morala že ob sklepanju po-
godb misliti na možnost zavarovanja 
svojih terjatev, ki izhajajo iz pogodbenih 
obveznosti, oziroma na to, kako v čim 
večji meri olajšati postopek morebitne 
izterjave, kot na primer z izdajo menice 
ali izvršnice s strani dolžnika. Predvsem 
kadar gre za večje zneske, je ena izmed 
rešitev zagotovo sklepanje pogodb v ob-
liki neposredno izvršljivega notarskega 
zapisa in ustanovitev zastavne pravice na 
premoženju dolžnika.
Za upnika je velikega pomena, da v pri-
meru, ko dolžnik ne poravna svojih ob-
veznosti, čim hitreje ukrepa. To pomeni, 
da predlaga prisilno izvršitev terjatve ali 
skuša preko sodišča doseči, da se dolžni-
ku onemogoči odsvajanje oziroma obre-
menjevanje svojega premoženja, oziroma 
si pridobi čim boljši vrstni red poplačila.
Kadar upnik opazi, da dolžnik nima na-
mena poplačati svojih obveznosti, ven-
dar sam nima izvršilnega naslova (npr. 
pogodbe v obliki notarskega zapisa), na 
podlagi katerega bi lahko zahteval zava-
rovanje ali izvršbo, lahko, še preden je 

uveden sodni postopek ali v času, ko 
sodni postopek sicer že teče, ni pa še 
izdana odločba, oziroma je sodni po-
stopek že končan, vendar niso podani 
pogoji za izvršbo, pri sodišču poda pred-
log za izdajo začasne odredbe.
Če upnik razpolaga z odločbo sodišča, 
ki se glasi na denarno terjatev, ki še ni 
izvršljiva (npr. nepravnomočen sklep 
o izvršbi), ima možnost vložiti pred-
log za izdajo predhodne odredbe. Na 
ta način si upnik zagotovi boljši vrstni 
red poplačila in onemogoči dolžniku 
razpolaganje s premoženjem na način, 
ki bi onemogočil poplačilo upnikovih 
terjatev.
Po izpolnitvi pogojev za izvršbo pa 
lahko upnik pri sodišču vloži predlog 
za izvršbo, na podlagi katerega se začne 
sodni postopek prisilne izvršitve terjatve.

Upnik, ki ima izvršilni naslov, lahko za 
zavarovanje denarne terjatve pri sodi-
šču predlaga tudi zavarovanje z zastavno 
pravico.
Seveda pa bi moralo vsako podjetje pred 
sklenitvijo poslovnih dogovorov v javno 
dostopnih podatkih preveriti plačilno 
sposobnost poslovnih partnerjev in na 
ta način poskrbeti, da ne sklepajo po-
godb z nekom, za kogar se da utemelje-
no domnevati, da svojih obveznosti ne 
bo mogel izpolniti, ali svoje terjatve vsaj 
ustrezno zavarujejo.

odvetnik Damijan Sitar,
Odvetniška družba Sitar, Logar &

Mihelčič, o. p., d. o. o.



Program 2 ali 3
Osnovno pranje 

+ 
pranje podvozja 

ali voskanje
5,50eur

Program 2 ali 3
Osnovno pranje 

+ 
pranje podvozja 

ali voskanje
5,50eur

Program 4
Osnovno pranje 

+ 
pranje podvozja 

+
voskanje
6,50eur

Pranje osebnega
vozila (do 5 sedžev)

Pranje osebnega
vozila (do 5 sedžev)
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www.klinika-petvet.si  
www.facebook.com/KlinikaPetVet

Specialistična klinika za male živali

tel. 01 568 50 30

Kolarjeva 63, 1000 Ljubljana, DELOVNI ^AS pon–pet 8h–20h, sobota 8h–13h
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UŠIVOST IN RAZUŠEVANJE 

Uši so razširjene po vsem svetu. Poleg naglavne poznamo še belo ali oblačilno in 
sramno uš. Bela uš prenaša različne povzročitelje bolezni. Edini naravni gostitelj 

uši je človek, brez katerega kot zunanji paraziti ne morejo preživeti. 

Naglavna uš je drobna plazeča žuželka velikosti bucikine glave 
ali sezamovega semena. Največkrat kot nepovabljen gost 
predvsem otroških glavic v vrtcih in šolah takoj po začetku 
šolskega leta povzroča srbenje lasišča. Srbenje se ne začne 
takoj po naselitvi uši na lasišču, ampak šele po imunskem 
odzivu na snovi, ki jih pri prebadanju kože in 
sesanju krvi uš izloča. Do srbenja pri ne-
katerih otrocih in predvsem odraslih 
ne pride, zato je treba za izključi-
tev ušivosti redno pregledovati 
in prečesavati lasišče z gostim 
glavnikom, najboljše nad belo 
podlago ali brisačo. Odrasle uši 
najpogosteje najdemo na zatilju 
in za ušesi, žive gnide se pa za-
držujejo tik ob lasišču. Uši nimfe 
se izležejo iz gnid v 7–10 dneh, 
nato pa začnejo odlagati jajčeca 
oz. gnide po 7–13 dneh. Naglavne 
uši se prenašajo z neposrednim 
kontaktom, redkeje preko oblačil, 
pokrival in glavnikov, ki jih uporablja 
več oseb hkrati. 

Neodgovorno je odklanjanje 
sodelovanja pri zatiranju ušivosti, 
saj tako ne ogrožamo le sami sebe, 
temveč onemogočamo uspešno 
razuševanje tudi pri drugih.

Brez gostitelja preživi uš le nekaj dni, ob-
čutljiva je na mraz in temperaturo, višjo od 
60° C. Obleko, posteljnino in pralne pred-
mete operemo pri temperaturi nad 60° C. Česar 
ne moremo oprati, lahko zamrznemo 
za 24–48 ur ali pa zatesnimo v plastično vrečko za 2 tedna. Po 
uporabi sesalnika pri čiščenju vrečko takoj zamenjamo, staro 
pa v zatesnjeni plastični vrečki zavržemo.

Uspešnost razuševanja je odvisna od sočasnega so-
delovanja vseh – npr. staršev otrok v vrtcu ali šoli in 
njihovih družinskih članov.

Priporočljivo je, da po opravljenem razuševanju ostane otrok 
doma še 24 ur. Samo razčesavanje ni učinkovita metoda ra-
zuševanja. Če uporabimo pripravek, ki vsebuje insekticid, ga 
vedno nanašamo na suho lasišče, pustimo delovati na lasišču 
predpisan čas in ponovimo nanos čez 7–10 dni. Lasišča ne 

umijemo vsaj še dan ali dva po tem, ko smo 
sprali preparat za razuševanje. Med 

prvim in drugim postopkom la-
sišče dnevno razčesavamo z 
gostim glavnikom. 

Odpornost uši na uporabljene 
insekticide se povečuje. Vzroki 

so lahko različni: nanašanje na 
mokro lasišče, zaradi česar pride 

do razredčitve učinkovine, pre-
pogosta uporaba v preventivne 

namene in uporaba v premajhnih 
količinah. Če po ponovitvi postopka 

še vedno najdemo žive uši, drugega 
kroga razuševanja ne izvedemo z istim 
pripravkom. 

Poleg pripravkov z insekticidi so učinko-
viti tudi tisti, ki vsebujejo benzilbenzoat 
in dimetikon. Slednji deluje na fizikalni 
način tako, da onemogoči ušem dostop 
do kisika, zaradi česar se zadušijo. Za raz-
lične pripravke z eteričnimi in naravnimi 
olji v strokovni literaturi ni dovolj zanes-
ljivih podatkov o njihovi učinkovitosti. Če 

lasišče speremo z mlačno mešanico vode 
in kisa, lažje mehansko odstranimo gnide z 

lasišča, se pa samo s tem postopkom uši ne znebimo.

Prisotnost uši pri otrocih je pogosta, hitro in uspeš-
no se jih znebimo le s sodelovanjem ter z doslednim 
upoštevanjem navodil za ravnanje ob pojavu nag-
lavnih uši. 

mag. Venceslava Bavčar, mag. farm., 
Strokovna služba Lekarna Ljubljana



MOJ MAGAZIN 8 - 9/2015  |  19

ZDRAVJE

Odlicna rešitev za odpravljanje 
uši in gnid – brez insekticidov.

UČINKUJE V 10 MINUTAH
100 % učinkovit pri odpravljanju uši in gnid

ALTO POU 
Losjon proti ušem in gnidam je medicinski pripomoček 
za zunanjo uporabo v 100 ml plastenki, ki vsebuje prozorno 
raztopino, v kateri je 5 % dimetikona.

Losjon deluje na osnovi fizikalnega mehanizma: dimetikon ustvari tanko plast, 
ki prekrije uši in jim onemogoči dostop do kisika, zato se zadušijo. 
Ker ne vsebuje kemičnih insekticidov, uši ne razvijejo odpornosti na pripravek. 
Je varen za uporabo in je nežen do lasišča, zato ga lahko uporabimo tudi večkrat.

Na voljo v enotah Lekarne Ljubljana in v spletni lekarni Lekarna24ur.com.

www.lekarnaljubljana.si

KOLEDARCEK MERITEV IN SVETOVANJ OB MERITVAH:

2. 9. 2015, 14.30–20.00

Lekarna Citipark

meritev holesterola 

s svetovanjem

7. 9. 2015, 14.00–18.00  

Lekarna Citipark

svetovanje in priprava 

Bach-ove cvetne terapije

8. 9. 2015, 9.00–12.00  
Lekarna Moste

svetovanje ob meritvah glukoze in 
holesterola ter svetovanje za zdrav 

življenjski slog ob diabetesu in reševanje 
vprašalnika za oceno tveganja za razvoj 

sladkorne bolezni

15. 9. 2015, 15.30–18.00 
Lekarna Citipark

meritev glukoze v krvi s svetovanjem

17. 9. 2015, 14.00–18.00  
Lekarna Citipark

meritev venskega pretoka – pletizmografija
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Zadnji dve leti se v praktično vseh kolekcijah 
svetovnih modnih proizvajalcev pojavljajo športni in 

tudi elegantni kosi iz jeansa. Jeans je priljubljen zaradi 
svoje praktičnosti, saj je vzdržjiv in se ne mečka. 

Lahko ga kombinirate s športnimi čevlji za športen 
izgled ali s salonarji za eleganten videz.

Pred leti sem pospravila zadnje hlače na zvonec, 
ki smo jih nosile kar nekaj let. Zelo udobne in lepe, 

mehko padajoče, na čevlje z visokimi petami. 
Zraven bela bluzica, viseči uhančki in bile smo 

urejene za vse priložnosti. Zaupam vam, da sem 
najljubše shranila. 

Nato je počasi med nas zajadralo obdobje skinny 
jeansa. Oprijete hlače čisto na vseh koncih. Ko so 
sveže oprane,  si jih komaj oblečeš, potem se ne-
kako razporedijo po vseh mestih in na sebi imate 
občutek popolnega oblačila, ki vam ga lahko nudi 

le jeans. 
Priznam, da sem se zelo težko ločila od hlač na 

zvonec. Skinny jeans sem opazovala bolj od daleč 
in nekako v sebi dvomila, da ga bom kdaj osvojila. 

Potem sem kupila prve hlače 
in se zaljubila v model, ki poudari ženstvenost.
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Spomladi me še niso prepričale,  jeseni se bom 
kakšnemu manj vpadljivemu modelu težko uprla. 
Ne morem tudi mimo tistih lepih oprijetih bluzic 
iz jeansa. Mehke, lepo padajoče. Lahko jih nosiš 

na jeans, še lepše so v kombinaciji z drugimi 
materiali. V kolekcijah jih imajo tudi modne bla-
govne znamke višjega cenovnega razreda in jih 

kombinirajo z elegantnimi kosi oblačil.
Poletje pa so osvojile kratke jakne iz jeansa. 

Enobarvne, v kombinaciji z bleščicami, temen 
jeans, čisto svetla inačica. Skratka, lahko ga nosi-
mo kot športni kos ali kot gornji del na zelo ele-

gantno krilo.
Zunaj je še zelo vroče in nekako že čakam tiste 

lepe jesenske dneve, ko bomo spet oblekli jeans.
Pa upam, da so mi tiste hlače izpred nekaj let še 

prav.
A. B.

Vmes je bilo kratko obdobje t. i. boyfriend je-
ansa. Ene hlače sem kupila za kombinacijo z 

visokimi petami. V njih sem se počutila super, 
tudi ženstveno in elegantno. Vendar sem po-
časi dojela, da ta model hlač v moški družbi ni 
preveč priljubljen. Sploh pa naj ne bi pristajal 
ženskam nad trideset. Slišala sem tudi veliko 

kritik iz moških ust, ki so svoje ženske rotili, naj 
lepo prosim prihranijo ta model hlač za ženske 

večere. Čeprav so mi hlače všeč, jih zelo poredko 
oblečem. Za službene obveznosti res niso preveč 
primerne, za prosti čas pa v kombinaciji s špor-

tnimi oblačili izgledajo precej ceneno. Zato mi je 
nekako razumljivo, da je to bolj primeren model 
za študentke. Čeprav so tako udobne, da mi je žal 

za njimi. 
Boyfriendke niso uspele izpodriniti skinny 

jeansa.
Sedaj, ko so v trgovinah po nekaj letih ponovno 
modeli jeans hlač na zvonec, te modele gledam 

zelo od daleč, češ, kdo pa bo to nosil.
Nekako pa se že vidim v teh udobnih hlačah, 
ki znajo biti veliko bolj elegantne kot modeli 

skinny jeans. Še posebej tiste mehke, v temno 
modri barvi.  Zelo so prijazne do žensk z moč-

nejšimi stegni in meči, lahko imajo visok pas in 
podaljšajo noge. Obvezno morajo biti skoraj do 

tal. 
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Če prisegate na naravno 

kozmetiko, ali pa se z njo šele 

spogledujete od daleč, se gotovo 

zavedate, koliko blagodejnih 

učinkov za naše telo nam 

narava nudi. Vendar pri tem 

velja previdnost!

NEGA KOŽE 
PO SONČENJU

R
es, skozi zgodovino je bila bela koža veliko bolj moderna, 
saj je pomenila, da je človek dovolj bogat, da v času moč-
nega sonca lahko počiva v senci, ne pa dela na soncu. In 

kakor smo pozabili marsikateri pametni nasvet naših babic in 
dedov, tako smo pozabili tudi na to, da je porjavelost v resnici 
poškodba kože. V zadnjih letih tako najdemo mnogo izdelkov, 
ki oglašujejo “varno porjavitev”, vendar ta pravzaprav ne obsta-
ja. Ne, seveda se pred soncem ni potrebno cele dneve skrivati 
doma, je pa izpostavljenost naše kože soncu potrebno pame-
tno dozirati. Soncu se v poletnem času izogibajmo med 12. in 
16. uro, uporabljajmo sončno kremo z dovolj visokim zaščitnim 
faktorjem (vendar je tudi sončno kremo potrebno večkrat na-
nesti) in nikakor ne smemo pozabiti na zaščito oči in las, saj 
pretirana izpostavljenost soncu tudi našim očem in lasem ne 
koristi najbolje. Sicer pa se lahko po zaščito zatečemo tudi k 
modi – sončna očala, klobučki, celo sončniki in dolga oblačila 
lahkih materialov so lahko prav prijeten gradnik našega oseb-
nega stila. Nikakor pa ne smemo pozabiti na sončno kremo. V 
javnosti je zaslediti, kako naj bi nekatera naravna olja vsebovala 
zaščito pred soncem, vendar narava žal ni vsemogočna (vsaj 
odkar smo vanjo drastično posegli). Zato se k naravi raje zate-
cimo po sončenju. Če nas je nekoč pred premočnim soncem 
varoval ozon, plin, ki je sončnim žarkom preprečeval premoč-
no sevanje, da za človeka niso bili preveč škodljivi, je človek s 
svojim delovanjem povzročil izginjanje le-tega.
Seveda lahko pride do nepredvidenih situacij, ko se izposta-
vljenosti soncu ne moremo izogniti, pa tudi poležavanje na 
sončni plaži ima, še posebej letos, po lanskem hladnejšem po-
letju, svoje užitkov polne pozitivne lastnosti. Če vam je zato pri 
zaščiti kože spodletelo in vas je sonce opeklo, si seveda lahko 
pomagate z domačimi pripravki – aloe vera in olje sivke sta zelo 

blažilna in pomagata pri celjenju opečene kože. Če opeklina ni 
prehuda, bo za hlajenje zadostoval tudi nanos jogurta, naše ba-
bice pa so nas zvečer rade namazale s šentjanževim oljem. Pri 
slednjem moramo biti pazljivi in ga nanesti šele, ko sonce zai-
de, saj je fototoksično (kar pomeni, da na sonce reagira in lahko 
povzroči še hujše opekline). Če je opeklina huda, moramo obi-
skati zdravnika, ki nam bo predpisal ustrezno mazilo, s katerim 
bomo pozdravili ta naš največji organ – kožo, ki je za zdravje 
posameznika zelo pomembna.
Nikar ne pozabimo, da sonce kožo izsušuje – zato jo je potreb-
no ponovno hidrirati; olje grozdnih pečk, orehovo olje in kaka-
vovo maslo bodo poskrbeli za obnavljanje naše kože, slednji pa 
bo pomagal tudi za lepo barvo. Tudi kvalitetno olivno olje, kari-
tejevo maslo, celo kokosovo maslo bodo na našo kožo delovali 
blagodejno. Zelo priljubljeno je arganovo olje pa olje malinovih 
pečk, že omenjeno šentjanževo olje … V zadnjih letih večino 
naštetih lahko kupite tako neposredno od uvoznikov (kariteje-
vo maslo iz Burkine Faso, arganovo olje iz Maroka, oljčno olje z 
naše obale …), kot pri večjih proizvajalcih kozmetike, ki manjše 
količine masel in olj vmešajo v svoje kozmetične recepture, jih 
dodatno odišavijo in pospravijo v lično embalažo. Vendar ima 
tudi ljubezen, ki jo v pripravo negovalnih losjonov, olj, masel 
vložimo sami in naši bližnji, blagodejen in zdravilen učinek.
Katerikoli domači recept za nego svoje kože po sončenju boste 
že izbrali, najboljša zaščita je čim manjša izpostavljenost soncu. 
In ne skrbite, za tvorbo zadostne količine vitamina D zadostuje 
že 10-minutna izpostavljenost sončnim žarkom, po tem času 
pa telo ne tvori dodatnega vitamina D, ki med drugim skrbi za 
naše kosti, zobe, vpliva pa tudi na imunski sistem.
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SI PRIPRAVLJEN STORITI NEKAJ ZASE? 
ZAČNI SE POČUTITI DOBRO V SVOJEM TELESU!

NAJCENEJŠIFITNESV Ljubljani

FITNES CENTER

GIMNAZIJA ŠIŠKA

KUPON za fitnes

s tem kuponom treniraš cel mesec za

15€SAMO

- Kupon velja samo za nove člane �tnesa in je vnočljiv do konca leta 2015.
- Ena oseba lahko unovči samo en kupon.

BOOTCROSS

VODENEVADBE
Tudi licencirano osebno trenerstvo 
in vrhunsko prehransko svetovanje
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POLETNE 
JUHICE 

GASPAČO:

• 1 kg paradižnika;

• 1 kumaro;

• 1 čebulo;

• 1 papriko;

• žlico kisa;

• sol, česen, bazilika, 

poper po okusu.

SALMOREJO:

• 1 kg paradižnika;

• 200 g kruhove sredice;

• 100 g olivnega olja (ekstra deviško);

• 1 strok česna;

• sol po okusu.

PRIPRAVA: Paradižnik očistimo in od-
stranimo ostanke peclja. Spasiramo ga 
s paličnim mešalnikom, da se meso, 
peške in koža enakomerno spojijo. V 
pasiran paradižnik nadrobimo kruhovo 
sredico, dodamo olje, česen, sol in vse 
skupaj ponovno spasiramo. Ko nastane 
enakomerna gosta juha, jo postavimo v 
hladilnik in dobro ohladimo.
Postrežemo ga z na kolobarje narezani-
mi trdo kuhanimi jajci in na koščke na-
rezanim pršutom, ni pa nujno. Odličen 
je tudi s svežimi zelišči.

PRIPRAVA: Paradižnik očistimo in od-
stranimo ostanke peclja. Sestavine nato 
skupaj spasiramo s paličnim mešalni-
kom in dobro ohladimo v hladilniku. 
Juho lahko začinimo tudi s poprom ali 
čilijem, dodamo lahko svežo baziliko, 
por, tudi peteršilj. Postrežemo seveda 
hladno.

Zahtevnost:

Čas priprave:

20'

Nekoliko krepkejša paridižnikova hla-
dna juha je salmorejo (izg. salmoreho). 
Je gostejši od gaspača, a prav nič manj 
okusen.

Pred leti, ko sem 
pričela obiskovati osrednjo 

ljubljansko tržnico, sem branjevko 
naivno vprašala, kako da ima tako lep 

rdeč paradižnik. Sonce, je rekla, paradižnik 
potrebuje sonce. No, letos ga je bilo v 

izobilju, zato je tudi paradižnik imel priložnost 
obilno obroditi. Zato sem tokrat iskala recept, ki 
vsebuje paradižnik. Moja mama, ki živi v sončni 
Španiji, pripravi odlično hladno paradižnikovo 

juho, gaspačo (gazpacho), zato sem se odločila, 
da vam tokrat predstavim to okusno jed, ki 
je hitro gotova in zelo zelo slastna. Zraven 
se poda solata – kumaričina, zelena, tudi 

krompirjeva, lahko pa gaspačo (in 
salmorejo, ki je ravno tako hladna 

juha) postrežemo kot hladno 
predjed.
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Ulica Gradnikove brigade 11, Ljubljana
poleg zdravstvenega doma v Novih Jaršah

Stalni 20% popust za dijake in študente.
V mesecu septembru vam nudimo  

20% popuSt 
na barvno fotokopiranje in plastificiranje

barvno plotanje
digitalno kopiranje digitalno skeniranje

fotokopiranje vezava

barvno skeniranje plastificiranje plakati

E-mail: kograp@siol.net
www.kograp.si

Tel.: 01 523 15 31
GSM: 041 707 663

KopIRNICA
KOGRAP

Dnevno varstvo otrok 
od 7:00 do 17:00

Gibalne igralne urice
Plesne urice

Angleške igralne urice
LOKACIJA: Ilirska ulica 31, Ljubljana

TEL: 030 631 871

* rojstnodnevne zabave 
za vse starosti

* karting šola 2015/2016
* poslovni zakup za podjetja 

(team building; prednovoletne zabave...)Več informacij na spletu www.kmetija-jamsek.si
ali 041 895 643

Z EURO ključem 
lahko kupite 1l mleka   

za samo 0,67 €     Mlekomat
NON STOP

TUDI OB NEDELJAH IN PRAZNIKIH

Integrirana pridelava

Kmetija Jamšek - Sveže domače mleko Kmetija Jamšek - Sveže domače mleko 

TTUDI OB NEDELJAH IN PRAZNIK

Čas je za kisanje mleka

Doživite okus neokrnjenega 
svežega surovega mleka.
Mlekomat BTC Tržnica  ( zunanji del Tr-

žniceBTC nasproti Lidla), Mlekomat Petrol 
Šmartinska ( na bencinski črpalki Petrol, 

Šmartinska 45, v Savskem naselju)

... ko mleko zopet dobi okus...
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Slika in video na spletu 
ostaneta za vedno!

Listanje družinskih albumov je bilo 
zame kot otroka skoraj praznično op-
ravilo. Seveda so bili to še časi, ko smo 
fotografije, potem ko smo jih posneli na 
film, odnesli v fotografski studio, kjer so 
jih razvili, na koncu pa smo jih skrbno 
vložili v albume, ki smo jih potem ob 
posebnih priložnostih listali skupaj z 
družinskimi člani in bližnjimi prijatelji. 
Dandanes pa fotografijo lahko posname-
mo malodane v vsakem trenutku, saj fo-
tografiranje in snemanje videov podpira 
večina mobilnih telefonov. Fotografije 
potem lahko naložimo na različna soci-
alna omrežja in podobe, pa tudi posnet-
ke, delimo s prijatelji. Vendar bodimo pri 
tem previdni!
Splet nam seveda zelo olajša življenje – 
informacije so dostopne praktično takoj, 
s prijatelji smo lahko v stiku skoraj brez-
plačno, četudi živijo na drugi celini, celo 
nakupe lahko opravimo od doma, pla-
čamo račune … Po drugi strani pa se vse 
premalo zavedamo, da si splet delimo z 
vsemi ostalimi posamezniki, ki prav tako 
klepetajo s svojimi prijatelji na drugi ce-
lini, plačujejo račune, nakupujejo, igrajo 
igrice, se povezujejo … in prežijo.
Ob prihodu s počitnic s prijatelji de-
limo foto in video utrinke z dopusta. 
Fotografije krajev, apartmaja, plaže, 

hrane … in žal vse prevečkrat tudi svojih 
otrok, v kopalkah, golih. Vaš zakladek se 
seveda zdi stršno prikupen, oblečen le v 
klobuček in sončno kremo. Pa na kahlici 
je tako zabaven, ko se pači in navduše-
no krili z rokami. In joj, ravno je začel 
govoriti in razlage, ki jih deli z vami, ste 
posneli in vsakič, ko jih vidite, se nasme-
jite do solz. Povsem razumljivo. Vendar 
pri objavi na socialnih omrežjih vseeno 
pomislite, da objavljene fotografije in 
videi na spletu ostanejo za vedno. Ko 
jih enkrat objavimo, tega ne moremo 
preklicati.
Zakon sicer pravi, da je starš tisti, ki skrbi 
za osebno integriteto in nedotakljivost 
otroka (vsaj do dopolnjenega 15 leta 
starosti, ko ima otrok pri nas že pravi-
co do soodločanja v takih primerih). To 
pomeni, da če objavite sliko svojih otrok 
v kopalkah na plaži, delujete v skladu z 
zakoni, enako velja za posnetke. Vendar 
pa bodite pozorni, s kom delite omenje-
ne vizualije. Jih ta oseba lahko deli nap-
rej s svojimi prijatelji? Poznate osebno 
vse posameznike, ki vaše objave lahko 
spremljajo? In nenazadnje, bo vaš otrok 
čez desetletje delil vaše mnenje, da je ob-
java posnetka, na katerem se ponečedi 
sredi hotelske avle, zabavna?
Splet je podoben vodnjaku brez dna. 

Ko pritisnite “objavi”, vrnitve nazaj ni. 
Seveda obstajajo zakoni, ki prepovedu-
jejo in omejujejo uporabo slikovnega in 
video gradiva s spleta, vendat pa nam to 
ne zagotavlja, da bodo zakon vsi upo-
števali. Po drugi strani pa ste tudi sami 
verjetno kdaj koga “preverili” na spletu. 
Saj veste – vpišete posameznikovo ime, 
pritisnete “išči” in že (največkrat) zrete 
v podobo človeka z vpisanim imenom, 
pojavijo se posnetki s srednješolskega 
nastopa izpred desetletja, naletite na fo-
tografijo z dekliščine … in že si ustvarite 
mnenje. Zato, preden objavite fotografije 
svojih otrok, premislite, kako bi se sami 
počutili, če bi bili otrok s fotografije, in 
kolikšna je verjetnost, da fotografijo kdo 
zlorabi. Nenazadnje nas na spletu preve-
rijo tudi potencialni delodajalci, obstaja 
pa tudi verjetnost, da mali sonček s fo-
tografije nekoč postane javna oseba – bi 
mu objavljeno gradivo lahko zmanjšalo 
verodostojnost?
Seveda to ne pomeni, da moramo panič-
no skrivati svoje otroke, da jih splet ne 
opazi, vendar pa bodimo pri tem preu-
darni in previdni, da se slučajno ne zgodi 
najhuje – ko pride do zlorabe na spletu 
ali z njegovo pomočjo, je že prepozno.

Neja Šmid
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Morda se sliši nenavadno, vendar tudi psi in 

mačke včasih potrebujejo zobozdravnika. Obisk 

veterinarskega zobozdravnika je  koristen še 

zlasti, če imate psička manjše pasme ali muco s 

»potlačenim« gobčkom.

PES PRI 
ZOBOZDRAVNIKU

Psi in mačke imajo za-
radi drugačne prehrane  
drugačno obliko zob 
kot ljudje – zobje so ko-
ničasti, saj služijo pred-
vsem za trganje in raz-
kosavanje hrane, manj 
pa za žvečenje. Ker po-
jedo tudi precej manj 
sladkarij, zobne gnilobe 
(kariesa) na srečo sko-
raj ne poznajo. Daleč 
najpogostejša težava, 

zaradi katere pridejo k veterinarju, je nabiranje zobnih oblog, 
ki sčasoma mineralizirajo v zobni kamen, in vnetje obzobnih 
tkiv (parodontoza). Zobne obloge in zobni kamen so pravilo-
ma težave starejših živali, vendar se (zlasti pri manjših psih) 
zobni kamen lahko začne nabirati tudi že prej. 
Najboljša preventiva je, tako kot pri ljudeh, redno umivanje 
zob. Žal je prav pri majhnih kužkih, ki bi ga najbolj potrebovali, 
čiščenje zob v praksi najtežje izvedljivo. Pri mucah je še težje, 
saj skoraj nobena ne pusti umivati zob, zato so redni pregledi 
še toliko bolj pomembni.

Kako vemo, kdaj je čas za obisk 
zobozdravnika? 

Zdravi zobje so popolnoma beli in njihova površina je glad-
ka. Če opazite, da so zobje vašega kužka nekam rumeni ali 
celo rjavi in hrapavi, je najbolje obiskati veterinarja, ki bo z 
ultrazvočnim aparatom očistil zobe. Če ima pes ali muca ne-
prijeten zadah iz gobčka, je za obisk zobozdravnika skrajni 
čas! Če namreč s čiščenjem predolgo odlašamo, lahko pride 
do vnetja obzobnih tkiv (parodontoze),  zobje pa se začnejo 
majati ali celo izpadati. 
Pri mlajših psih večje rasti  so pogostejše poškodbe – zob se 
zlomi ob srečanju s kamnom, kostjo, ograjo, avtomobilom ... 
Poškodbe so boleče, čeprav psi praviloma bolečine ne poka-
žejo zelo očitno.
Pri poškodbah zob je pomembno, da psa k zobozdravniku 
pripeljete čim prej. Dokler je zobna pulpa še vitalna (nekaj dni 

po poškodbi), je namreč popravilo takega zoba mnogo eno-
stavnejše, zob pa ostane živ.  Kasneje je popravilo še možno, 
vendar bolj zahtevno – zobno pulpo je potrebno odstraniti, 
nato pa očistiti in zapolniti zobni kanal.  Če zlomljenega zoba 
ne popravimo, lahko pride do infekcije in posledično do gra-
nuloma, tako prizadet zob pa moramo izdreti. 
Pa brez strahu – srečanje vašega kosmatega prijatelja z 
zobozdravnikom ne bo prav nič boleče, saj večino zobozdra-
vstvenih posegov opravimo s pomirilom ali v splošni aneste-
ziji. 

mag. Katarina Lukman, dr. vet. med.

POHITITE!!

VEČ O PARKU, DINO KLUBU IN POPUSTIH NA
WWW.DINOPARK.SI

DINO PARK BLED

DINO PARK
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Kateri so razlogi za učenje tujih jezikov, za katere morda še niste vedeli?

PET RAZLOGOV 
ZA UCENJE TUJIH JEZIKOV, 

NA KATERE MORDA NISTE POMISLILI

1

2

3 4

5

IZBOLJŠANJE SPOMINA 
IN OSTALIH ZNANJ.

Z učenjem tujega jezika izboljšamo 
spomin in znanja s številnih podro-
čij – možgani namreč funkcionirajo 
tako kot mišice, z redno vadbo pa 

izboljšujemo njihovo »formo«.

RAZMIŠLJANJE V 
TUJEM JEZIKU BOLJE 

VPLIVA NA ODLOČANJE. 
Ko razmišljamo v tujem jeziku, obi-
čajno sprejmemo pametnejše re-
šitve. Tuji jezik naj bi pri nas glede 

na raziskave sprožil manjši čustven 
odziv. Odločitve, ki jih premlevamo v 
tujem jeziku, so tako manj odvisne od 
naših čustev. Primer je denimo jeza. 
Ko smo jezni, poznamo v domačem 
jeziku nešteto besed, s katerimi bi 

okrcali našega sogovornika, nekoliko 
manj ekspresivnih besed pa poznamo 

v tujem jeziku. Tako lahko glede na 
kontekst lažje izberemo ustrezno in 
morda bolj nevtralno besedo v ma-

ternem jeziku.

ODPRTOST DO 
DRUGAČNOSTI.

Učenje tujega jezika pripomore k 
boljšemu razumevanju različnih 

kultur. Ste vedeli, da Eskimi poznajo 
nešteto izrazov za sneg? Da imajo 

npr. Srbi številne izraze za sorodstve-
ne vezi, ki jih v našem jeziku ni? 

Bogastvo besed predstavlja njihovo 
pomembnost oz. vrednoto v družbi – 
ob učenju teh lahko lažje razumemo 

tudi njihovo kulturo in običaje.

MANJŠA MOŽNOST 
ZA POJAV DEMENCE V 
KASNEJŠEM OBDOBJU.
Po raziskavah sodeč ljudje, ki obvla-
dajo le en jezik, prve znake demence 

izkazujejo v povprečju pri 71 letih, 
prvi znaki pri večjezičnih ljudeh pa se 

pojavijo šele pri 75 letih in pol. 

BOLJŠE RAZUMEVANJE 
MATERNEGA JEZIKA.

Ste kdaj spoznali koga, ki se je nav-
duševal nad slovenščino in vas je 
prosil, da mu pojasnite določene 

besede? Materinščine se seveda ne 
učimo tako sistematično kot tuje-

ga jezika, zato je včasih tujcu težko 
razložiti, zakaj npr. v sedanjiku v 1. 

os. edn. uporabljamo glagol grem in 
ne it(-d)em. Ob učenju tujega jezi-
ka tako postanemo bolj pozorni na 
materni jezik in pravila, ki so nam 

morda nekoč bila pravi »trn v peti«, ki 
pa nam sedaj lahko pomagajo tudi pri 

učenju tujega jezika.

Vesna Nagode, 
učiteljica francoščine 

– Jezikovna Akademija
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KULTURA

Tomačevska 48a, LJ
Ustvarjalni četrtki
Prispevek 29 €
Število mest je omejeno, prijave 

sprejemamo na: galerija.ccu@gmail.com

17. 9. ob 17.00: POTISK OBLAČIL

Tečaj Mozaika
Sončni torki za mlade
Delavnice so namenjene mladim od 15. 

do 30. leta in so brezplačne. Število mest 

je omejeno, prijave sprejemamo na: 

galerija.ccu@gmail.com

29. 9. ob 17.00: CK ŠPANSKI BORCI

Kjer smejalne gubice niso 
varne in kjer trebušne 
mišice trpijo.
Če spremljate dogajanje na razgibani do-
mači stand-up sceni nekoliko podrobneje, 
ste gotovo že zaznali, da se je v Ljubljani 1. 
aprila 2014 odprl prvi stand-up klub 10ka. 
In ne, to ni šala. Čeprav smeha na »dan 
norcev« na Miklošičevi ulici 28 ni manj-
kalo. Klub 10ka je tako prvi klub stand-up 
komedije s perspektivo, nekaj poskusov v 
tej smeri je že bilo, ampak čas je primeren 
in tokrat bo zagotovo zdržal nekaj časa, 
vsaj 10 let, kot se za 10ko spodobi.

Klub 10ka je v enem letu poskrbel za obilo 
smeha, torkovi večeri novega so postali 
prava poslastica, lepo pa so se napolnili 
tudi številni petkovi programi. V jesensko 
sezono vstopamo optimistični in priča-
kujemo še več smeha in dobre zabave. 
Vrhunci leta so bili po prepolni otvoritvi 
najprej petkovi celovečerni solo showi, 
kmalu pa se je zadeva prevesila v korist 
torkovih večerov z vrhuncem v zaključku 
delavnic akademije PANČ.

Idejni oče kluba 10ka je Andrej Težak - 
Tešky, ki že več let soupravlja podoben 
lokal na Hrvaškem: »Studio smijeha je 
priljubljeno zbrališče ljubiteljev stand-
-upa v Zagrebu, ki ponuja predstave šest 
dni v tednu. Mi za začetek ponujamo po 
dve. Ob torkih nastopajo komiki z novimi 
šalami - žepu prijazna vstopnina v višini 
4 evre pa  vključuje konzumacijo. Petki 
so namenjeni najboljšemu, kar ponujata 
domača in regionalna scena, občasno pa 
gostimo tudi angleško govoreče komike. 
Vsebinsko so to »one man showi«, te-
matski večeri, kar tako »best off« večeri. 
Vstopnina v višini 9 in 15 evrov vključuje 
tudi razna presenečenja. Poleg stand-upa 
v klubu občasno izvedemo tudi kak večer 

improvizacije.«

KLUB SMEHA 10ka

Mozaik iz plute 
Sobotne ustvarjalnice za otroke
Prispevek 5 €
Število mest je omejeno, prijave 

sprejemamo na: galerija.ccu@gmail.com

19. 9. ob 10.00: CK ŠPANSKI BORCI

Zverjaščeva druščina
Sončni torki za otroke
Vstop prost

22. 9. ob 17.00: CK ŠPANSKI BORCI

ZBOR, ORKESTER IN 
BALET RDEČE ARMADE 
Z GOSTI

Prvič v zgodovini Slovenije boste lahko 
videli in slišali nastop svetovno zna-
nega akademskega ruskega ansambla, 
znanega pod imenom Zbor, orkester 
in balet Rdeče armade (The Red Army 
Choir, Orchestra and Ballet).

Da bo ta veličastni dogodek z več kot 
150 pevci, glasbeniki in plesalci obarvan 
še v domače barve, bodo na njem, kot 
neprecenljivi gostje na tem spektaklu, ki 
mu ni enakega v svetu, nastopili vsem 
znani Tržaški partizanski pevski zbor 
Pinko Tomažič, Oto Pestner in Lado 
Leskovar! 

S svojo neverjetno profesionalnostjo 
– saj so v njem mnogi najboljši ruski 
opernimi in zborovskimi pevci, glas-
beniki in plesalci (tudi iz Bolšoj teatra!) 
– vojaško natančnostjo, ruskim duhom 
in energijo nam pričarajo tisto, zaradi 
česar jim pravijo, da dosežejo pravi 
»ruski Riverdance efekt«! Zbor Rdeče 
armade črpa repertoar iz ruskih naro-
dnih pesmi, ruskih patriotskih pesmi in 
klasične glasbe (Bizet, Rossini, Verdi, 
Wagner, Mozart …), pa tudi pop in rock 
uspešnic (Sex Bomb, Hey Jude ...)! V 
preteklih 30 letih je ansambel nastopil 
na več kot 7.000 koncertih in pred več 
kot 20 milijoni gledalcev. Sodelovali so 
s številnimi svetovno priznanimi ume-
tniki, kot so Luciano Pavarotti, Mireille 
Mathieu, Helena Fischer, Vincent Niclo 
in Julia Migenes, če jih omenimo le 
nekaj. 

Zbor je – med drugim – nastopil pred 
papežem Janezom Pavlom II v Rimu, 
nastopal je tudi na slovesnostih ob zap-
risegi mnogih ruskih predsednikov, na 
otvoritveni slovesnosti olimpijskih iger v 
Moskvi leta 1980, na zimskih olimpijskih 
igrah v Sochiju leta 2014, v San Remu in 
še bi lahko naštevali. 

25. 9. ob 20.00: DVORANA STOŽICE, LJ

Okvirji iz kartona II
Sončni torki za mlade
Delavnice so namenjene mladim od 15. 
do 30. leta in so brezplačne. Število mest 
je omejeno, prijave sprejemamo na: 
galerija.ccu@gmail.com

15. 9. ob 17.00: CK ŠPANSKI BORCI

Jesenska ustvarjalnica
Sobotne ustvarjalnice za otroke
Prispevek 5 €
Število mest je omejeno, prijave 

sprejemamo na: galerija.ccu@gmail.com

26. 9. ob 10.00: CK ŠPANSKI BORCI



Program izobraževanja in usposabljanje za vadbo varne vožnje.
Temeljne kvalifikacije in redna usposabljanja voznikov motornih 
vozil v cestnem prometu / koda 95

Sedež: Kajuhova 51, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/54 15 660, gsm: 051/666 816

Email: info@avtosola-brulc.si 
Spletna stran: www.avtosola-brulc.si 

Kdaj ste pa vi nazadnje splezali na drevo? 

Otroci in odrasli v Pustolovskem parku Geoss 

to počno vsak dan. Dvignejo se od tal med 

drevesne krošnje in tam doživljajo čisto prave 

pustolovščine. Na petih različno težavnih tra-

sah se soočijo z 72 elementi. Nekateri pa celo 

poletijo, saj se spustijo po eni najdaljših jeklenic 

v Sloveniji v skupni dolžini 915 m, na kateri se 

dvignejo tudi do 25 m od tal in dosežejo do 25 

km/h, pri tem pa uživajo v čudovitem razgledu. 

Se vidimo med krošnjami dreves.

Pustolovski park Geoss

PUSTOLOVŠČINA 
ZA VSAKEGA
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POTREBUJEMO:
• odsluženo navadno T-majico;
• škarje;
• iglo in nit ali šivalni stroj.

OPIS:
Majici najprej odparamo ovratnik, sploh 
pri moških in polo majicah, da poveča-
mo odprtino. Pazimo, da paramo tako, da 
slednjega le odstranimo, ne pa da razpa-
ramo rob (če je majica sešita tako, da pri 
odstranjevanju ovratnika odparamo tudi 
rob majice, rob zapognemo in zalepimo 
z lepilom – mekol bo povsem dovolj). 
Potem odstranimo rokave, razen če so 
dovolj kratki, da ne motijo – luknje za ro-
kava služijo kot držala vrečke. Spodnji rob 

Neja Šmid

Plastične vrečke za sadje ali druge nakupljene izdelke so precej od-
večna zadeva. Njihova kvaliteta je tako vprašljiva, da jih velikokrat 
niti za smeti ne moremo ponovno uporabiti pa še estetske večinoma 
niso. Za shranjevanje živil tudi niso najbolj priročne, saj ne dihajo pa 
še vonja se precej hitro navzamejo. Zakaj ne bi poiskali okolju pri-
jaznejšo rešitev za prenašanje nakupljenih stvari?
Po drugi strani pa ima večina gospodinjstev nekje kup z odsluženi-
mi oblačili – sprane majice, luknjaste nogavice, hlače z razparanim 
robom. Sama sem se velikokrat vprašala, kaj naj z njimi. Seveda jih 
narežem na kose in uporabim za čistilne krpe; nogavice so zelo pri-
ročne za poliranje tal in tudi čevljev, hlačne nogavice (ki jim odreže-
mo stopala) in elastične hlače lahko uporabimo za lično shranjevanje 
električnih vodnikov, ki jih je zaradi množice elektronskih naprav 
okoli pisalne mize vedno veliko, pa še zapletajo se eden v drugega. 
Kaj pa majice? Jih lahko ponovno uporabimo še za kaj drugega kot za 
krpe za prah? Seveda – iz njih lahko naredimo praktične vrečke.

majice sešijemo skupaj, da dobimo dno 
vrečke (lahko pa ga tudi le zalepimo z le-
pilom). Osnovna vrečka je tako narejena.  
Uporabimo jo lahko za prenašanje stvari 
iz trgovine, za shranjevanje različnih stva-
ri v gospodinjstvu (kljukice, navijalke za 
lase, igrače, toaletni, papir  …), tudi take, 
na katerih ne želimo, da se nabira prah  …
Z vrečko se lahko še nekoliko poigramo – 
če odstranjena rokava na enem robu seši-
jemo skupaj in žepek prišijemo na vrečko, 
dobimo vrečko z žepkom. Majico lahko 

sešijemo tudi pri zgornjem robu (vratna 
odprtina in odprtina za rokava), v spodnji 
rob majice pa vstavimo vrvico ali elastiko, 
tako dobimo vrečko za npr. kruh ali pa za 
copate, v tako vrečko lahko pospravimo 
tudi čevlje, preden jih skupaj z drugimi 
oblekami zapakiramo v kovček, lahko pa 
na tak način shranjujemo nogavice, pol-
nilce za telefone in druge naprave, toa-
letni papir …
Skratka, možnosti uporabe je precej, ne-
nazadnje pa bomo tako delovali bolj traj-
nostno. Ko se robovi vrečke razparajo, jo 
še vendo lahko razrežemo in uporabimo 
kot krpo za prah.
Veliko ustvarjalnih užitkov želim!
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Ultralab, ultrazvočna diagnostika
 Peričeva 35, Ljubljana  |  T: 041 347 444  |  info@ultralab.si

www.ultralab.si

Izkušeni zdravniki – najnovejša tehnologija

| sklepov | mišic | srca (odrasli in otroci), fetalni ultrazvok srca  |  
|  ožilja  |  dojk  |  trebuha in trebušnih organov  |  

|  testisov  |  žil pri motnji erekcije |

ULTRAZVOČNI PREGLEDI
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NAGRADNA KRIŽANKA

Geslo nagradne križanke pošljite do 18. 9. 2015 po elektronski pošti na 
urednistvo@mojmagazin.si ali po pošti na naslov Trapez marketing, 
Industrijska cesta 1, 1000 Ljubljana (s kontaktom in pripisom: križanka). 

Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali 4 x po 1 vstopnico za glasbeno plesni spektakel 
– Zbor, orkester in balet Rdeče armade z gosti 25. septembra 2015 v Dvorani Stožice.

Nagrajenci bodo objavljeni v naslednji številki revije Moj magazin.

Nagrajenci iz prejšnje številke: Nika Majcen, Vida Kopjar, Boris Sekelj, Ivica Mijić, 
Ljudmila Valič. Čestitamo!
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Vrhunski fitnes za vrhunsko formo

•  Vrhunsko opremljen fitnes, enostaven dostop 
in brezplačna parkirna hiša. 

•  Prijeten, svetel in čist prostor z vrhunskimi napravami 
Precor ter garderobe na visokem nivoju. 

•  Trenerji fitnesa so vam vsak dan na voljo za pomoč, 
morebitna vprašanja in nasvete. 

•  Vsaka kardio naprava je opremljena z LCD televizorjem, 
kjer boste izbrali program po vaši želji.

•  V fitnesu so pripomočki za funkcionalno vadbo 
(trx, bosu žoga, …) ter velik prostor za raztezanje. 

Športni center Millenium ∙ Šmartinska 152, Ljubljana
T 01 585 15 00 ∙ E millenium@btc.si ∙ www.millenium-btc.si

Letna karta za fitnes 
za  1 eur na dan 
– prihranite 40 %!*

2 brezplačni uri z osebnim trenerjem 
+ darilo (3 mesečna uporaba spletne 
aplikacije za sestavo jedilnika moje kalorije)

* veljavnost akcije do preklica.

Mitja 
Petkovšek 
priporoča
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