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Čas, študij pa še kaj ...
Zdi se, da smo vam šele včeraj zaželeli prijetne 

poletne mesece, pa je že tu oktober. Ja, čas zares 

hitro beži. Zato je pomembno, da ga kar se da 

izkoristimo, tudi za branje vaše in naše revije Moj 

magazin. 

Oktobra se prične novo študijsko leto, obeležujemo 

teden otroka, pospravljamo še zadnje pridelke z 

vrtov, na plano pa potegnemo toplejša oblačila. Pa 

tudi s časom se poigramo, 25. oktobra bomo namreč 

za eno uro nazaj prestavili uro (s tretje ure na drugo). 

Upamo, da boste tudi tokrat uživali v branju, seveda 

pa bomo veseli vaših pohval, pripomb, rešenih 

križank in novic. Če veste za kaj, o čemer bi lahko 

pisali tudi v Mojem magazinu, nam le pišite.

     Jesenski pozdrav!

NASVET IZ OKOLICE
 � Oddajanje premoženja v najem 

PRAVNI NASVET 
 � Oddajanje premoženja v najem

PREDSTAVITEV IZ OKOLICE 
 � Žale d.o.o.

ZDRAVJE
 � Preživi zimo zdrav!

MAGAZIN
 � Maraton

 � Bootcamp

 � Barve za lase

 � Krčne žile

 � Ko naš kuža ostari

 � Otroci imajo pravico  
do dolžnosti

 � Ajvar

 � Jesenski nakupi

 � Predpasnik iz starih hlač

 � Učenje tujega jezika

KULTURA 

NAGRADNA 
KRIŽANKA 

Do novembra vas lepo pozdravljamo! 
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ATLETSKI POKAL LJUBLJANSKIH OSNOVNIH ŠOL

Na stadionu ŽAK v Šiški je 17. septembra 
2015 potekal atletski pokal za učence lju-
bljanskih osnovnih šol. Med uspešnej-
šimi šolami na tekmovanju je bila tudi 
OŠ Nove Jarše, katere učenci so osvo-
jili devet medalj. Rezultat je toliko bolj 
razveseljiv, ker nihče od njih ne trenira 
atletike, se pa zato uspešno udejstvujejo 
v drugih športnih disciplinah. 
Med mlajšimi učenci (6. in 7. razred) 
je Ela Čuček presenetljivo zmagala 
med deklicami v teku na 60 metrov, 
Anja Dragar je bila druga v teku na 600 
metrov, tretje mesto v metu žvižgača 
(vortexa) pa sta osvojila Tara Mrežar pri 
deklicah in Lun Ključanin pri dečkih.

Pri starejših učencih (8. in 9. razred) sta 
srebrno medaljo osvojili Olja Marković v 
teku na 1000 metrov in Donika Gashi v 
metu žvižgača, bronasto pa Igor Ristić v 
teku na 300 metrov, Ida Koštič Čižmešija 
v skoku v daljino in Jošt Vidrih v metu 
žvižgača.

Robert Kodrič

01 //

KINDERŠPAS IN NTC UČENJE NA OŠ VIDE PREGARC

Pravzaprav se je idealno učiti tuji jezik 
že v zgodnjem, predšolskem obdobju. 
Zavedati se moramo, da je otroke pot-
rebno zgodaj spodbujati, da v čim večji 
meri dosežejo svoj biološki potencial. 
Dejstvo pa je, da inteligentnost ni odvi-
sna zgolj od števila živčnih celic, tem-
več tudi od števila zvez med nevroni. 
In kako to spodbuditi uspešno, razlaga 
NTC sistem učenja (NTC = Nurture of 
talented children). Avtor programa je 
Ranko Rajović z Oddelka za nadarjene 
otroke, Nikola Tesla center. 

Pri učenju nemškega jezika že v okviru 
krožka od 1. razreda naprej uporabljamo 
to metodo učenja. Za učenje sta timsko 
delo in igra najboljša. Otroci se najbo-
lje učijo v družbi vrstnikov, prijateljev, 

staršev, in če to podkrepimo še z giba-
njem, smo zares lahko uspešni. Če pa 
vse napisano še združimo v smiselno 
povezovanje različnih otrokovih izku-
šenj iz njihovega vsakdana z učenjem 
jezika, pridemo do naslednjih dejavno-
sti: ob igri z žogo ponavljamo besede, 
z muholovko ob glasbi lovimo besede, 
mečemo besede po spolih v barvne ška-
tle, se igramo spomin s popačenkami, ki 
jih uporabljamo v slovenščini, npr. kel-
ner = der Kellner, s kocko prepoznavamo 
različne države, se s pomočjo simbolov 
učimo pesmi in pojemo različne tipič-
ne rajalne nemške pesmi. Učenje tujega 
jezika je lahko zares zabavno. 

Natalija Kotar

Sigmund Freud je že daleč nazaj zatrjeval, da je 
“otroštvo oče človeštva”. 
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POLETNO TABORJENJE 
TABORNIKOV RODU ČRNEGA MRAVA

Organizacija tabora se začne že mnogo prej, z iskanjem tabor-
nega prostora, sestavljanjem programa, določanjem tabornih 
funkcij, pripravo opreme … Na taborni prostor je en teden pred 
»uradnim začetkom« prišla predhodnica oz. ekipa konačarjev, ki 
je pripravila taborni prostor za taboreče. Postavili so kuhinjo in 
jedilnico, latrino, sestavili klopi in mize … Mravi že tradicionalno 
postavljamo jedilnico in kuhinjo iz lesenih A-jev (A sestavljajo 
tri sušice – suhe smreke). Čez napnemo plahto. Klopi in mize 
sestavimo iz lesenih količkov in krajnikov. Naj še omenim, da 
Mravi že veliko let skrbimo, da imajo naši tabori kar se da mini-
malen vpliv na okolje.

Starejši GG-ji (gozdovniki in gozdovnice, otroci stari od 11 
do 15 let) so tabor začeli s tridnevnim pohodom od Vrhnike 
do Rauberkomande (50 km), nato pa so se priključili ostalim 
taborečim.

Na letošnjem taboru nam je bilo vreme naklonjeno. Posledično 
smo večino časa preživeli na »terenu« – v gozdu, jezeru in bivaku. 
Taboreči so tekom taborjenja osvajali taborniške veščine, se igrali 
skupinske igre, hodili na izlete, se kopali in vozili s kanuji. Na sre-
dini taborjenja so se odpravili na dvodnevni bivak. Na bivaku si 
taboreči postavijo bivake (v katerih bodo prespali), prižgejo ogenj 
in skuhajo hrano. Drugi dan se vrnejo nazaj v tabor.

Tabor je idealna priložnost za osvajanje veščin. Taboreči so osva-
jali veščine plavalec, plamenko, uporabnik noža, robinzon, ani-
mator, vrvar, bolničar in izvidnik. Na koncu taborjenja so morali 
taboreči še opraviti poseben preizkus, da so dobili veščino. GG-ji, 
ki so osvajali izvidnika, so se odpravili na izvidniški dan v bližnjo 
vas, kjer so taborili skavti. Čakala jih je zanimiva preizkušnja, saj 
so morali narisati skico skavtskega tabora, na da bi jih kdo pri tem 
zalotil. Za preizkus pa so morali sami prespati eno noč v gozdu 
(postaviti so si morali bivak iz naravnih materialov, v katerem 
so prespali).

Med taborjenjem je bilo veliko prostega časa, ki so ga taboreči 
izkoristili za kopanje, igranje družabnih iger, vožnjo s kanuji … 
Tradicija na taborjenjih je tudi večni ogenj, ki ga prižgemo ob za-
četku taborjenja in ga vzdržujemo do konca. Imamo tudi jutranje 
in večerne zbore, na katerih ob petju taborniške himne v zboru 
(»Dviga plamen se iz ognja …«) dvignemo oz. spustimo zastavo.

Ponoči smo imeli tudi nočne straže v štirih izmenah. Straža je 
»čuvala« ogenj, da ni ugasnil, prav tako je skrbela, da ni kdo uk-
radel zastavice (taborniki se igramo tudi posebno igro Kraja zas-
tavice. Ponoči moraš neopazno priti iz šotora, ukrasti zastavico 
in se neopazno vrniti nazaj v šotor. Če te opazi straža, se moraš 
vrniti v šotor in igra je za to noč zate končana. Če ti zastavico 
uspe ukrasti, dvigaš zastavo na jutranjem zboru).

Med taborjenjem potekajo tudi vodovi kotički (vod je skupina 
tabornikov, ki jih vodi vodnik). Vodi skupaj z vodnikom poišče-
jo svoj prostor v gozdu, izven tabornega prostora, ki ga uredijo. 
Postavijo si ogenj, naredijo klopce, preživljajo prosti čas. Naš naj-
mlajši vod je v svojem vodovem kotičku naredil manjšo maketo 
taborniških ognjev.

Tabor sestavlja tudi veliko skupnega programa, od strateških iger, 
ena izmed njih je Upihanje sveče, do porok in zanimive večerne 
igrice Rim šim šim. Ne smemo pozabiti na skupne večere ob 
ognju, ko pojemo taborniške pesmi.

Taborjenje smo zaključili z zaključnim večerom, na katerem smo 
prižgali pagodo in uživali v večernem programu. Žal pa se je nas-
lednji dan tabor zaključil, sledilo je še pospravljanje in pakiranje.
Zagotovo bo tabor ostal taborečim v spominu. Za mnoge se je 
končal veliko prekmalu. Vsako leto se na taboru pokaže, da vsa 
energija, ki smo jo vložili vodniki in ostalo vodstvo v organizacijo 
taborjenja, ni bila porabljena zaman.

NOVIM DOGODIVŠČINAM NAPROTI!

Matej Plestenjak

Tako kot vsako leto smo se tudi letos Mravi odpra-
vili na poletno taborjenje na že skoraj tradicionalni 
taborni prostor ob jezeru Klivnik pri Ilirski Bistrici. 
Taborjenje je potekalo od 7. do 18. julija, udeležilo pa 
se ga je okoli 60 tabornikov. 
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IZBOR ZA MISS 
SLOVENIJE 2015

05 //

SREČANJE DRUŠTVA UPOKOJENCEV NOVE JARŠE

Izbor za miss Slovenije 2015 je potekal v 
Vodnem mestu Atlantis, kjer so si zbra-
ni lahko ogledali 15 očarljivih finalistk. 
Najlepša Slovenka je postala simpatična 
prekmurka Mateja Kociper. Naziv prve 
spremljevalke je pripadel Patriciji Koželj, 
medtem ko je druga spremljevalka pos-
tala Tadeja Pavlič.

V sredo, 23. septembra, je v Piceriji Slamca potekalo tradicionalno srečanje 80+ 
letnikov Društva upokojencev Nove Jarše. Preživeli smo prijetno popoldne ob 
dobri hrani in prijetni glasbi.

L. C.

Zmagovalno lento novi MISS SLOVENIJE 
je predal vodja Hitovih največjih igral-
niško-zabaviščnih centrov v NOVI GORICI  
g. Zoran Novaković. Družba HIT d. d. je gen-
eralni pokrovitelj tega prestižnega projekta 
in od leta 2015 dalje vsi dogodki do samega 
finala potekaj izključno v njihovih največjih 
zabaviščnih centrih.

Predsednik Franc Zelenko in Anica Dobrin. Nežka Sušec, Anica Dobrin, Marija Novak. Skupno druženje upokojencev ob kosilu.

Finale je potekalo v VODNEM MESTU 
ATLANTIS, ki je gostitelj tega dogodka že 
nekaj let.

MISS SLOVENIJE skupaj z g. Damjanom 
Vukom, direktorjem podjetja AVTO TRIGLAV, 
ki ji bo omogočilo, da se bo na vse dogodke 
in poslovne sestanke vozila z novim FIAT-om 
500 x. Prav tako s FIAT-om pa boste na cesti 
lahko občudovali novo MISS EARTH SLO-
VENIJE Lauro Škvorc.

Finalistke so večino ocen prejele že pred 
samim finalom, na zaključku pa so v 
strokovni žirije sedeli: Miha Rakar – direktor 
VODNEGA MESTA ATLANTIS, Anita Ogulin 
– predsednica ZVEZE PRIJATELJEV MLA-
DINE, Vršec Miran – predsednik ALUMNI 
KLUBA GEA COLLEGE in Julija Bizjak – MISS 
SLOVENIJE 2014. Novi zmagovalki bo GEA 
COLLEGE omogočil tudi prestižni študij 
podjetništva.

A. L.



MOJ MAGAZIN 10/2015  |  7

LOKALNO

06 //

LOČEVANJE ODPADKOV V VRTCU JARŠE

07 //

GASILCI SVETUJEJO: 
EVAKUACIJA IZ OBJEKTA V PRIMERU POŽARA

Ločevanje odpadkov v skupinah II. starosti

Skupina Zmajčki (5–6) je sodelovala v projektu Štafeta semen v po-
vezavi z MKL – Jarše (izmenjava semen, sajenje fižola, gojenje kalčk-
ov ter izdelovanje čistilne naprave za vodo). Knjižnici smo podarili 
drevo ginko, staro 3 leta, vzgojeno iz semena. Matično drevo raste 
pred OŠ Majde Vrhovnik v mestu, mlado drevo pa raste pred našo 
knjižnico za enkrat še v posodi.
Vsako leto se odzovemo na pozive vsesplošne čistilne akcije in or-
ganiziramo čistilno akcijo v okolici vrtca. Imeli smo projekt Zelene 
nogice, v okviru tega smo označevali z zastavicami pasje kakce in 
preverjali pravilno razvrščanje smeti. Dnevno recikliramo, razvršča-
mo glede na material; osveščenost otrok, govorim za 6 letnike, je 
zelo visoka, kako je pa potem to doma, je pa odvisno od vzgojnega 
stila in osveščenosti družine in njenih članov.
Skupina Modri dirkači (4–5 let) aktivno ločuje odpadke z ločevanjem 
v sami skupini. Na ravni vrtca ločujemo odpadke z ločevalnimi otoki, 
ki spodbujajo otroke k razvrščanju odpadkov. Prav tako smo z otroki 
izpostavili 10 stvari, ki jih lahko naredimo za lepši svet, npr.: ugas-
nemo luč, ko zapustimo igralnico, zapremo pipo, ko si milimo roke, 
porišemo obe strani papirja, ustvarjamo iz odpadnih
materialov ter tako stvarem s predelavo in ponovno uporabo po-
daljšamo življenje. Skupaj z otroki ozaveščamo tudi starše s plakati, 
ki jih izdelajo otroci. Ne uporabljamo enkratnih plastičnih lončkov. 
Druge dejavnosti, ki jih v tem kontekstu izvajamo: zbiralne akcije 
papirja, čistilna akcija Za seboj puščamo le prstne odtise, urejanje 
okolice vrtca, igra vlog smetarji, pogovori o tem, kaj se zgodi, če 
narobe razvrščamo, recikliranje.
Kako otroci znajo ločiti odpadke, pa preverjamo tudi izven vrtca, 
npr. na sprehodih, izletu, v gledališču in v drugih okoljih, kjer tudi 
ločujejo odpadke. Ugotavljamo, da otroci izkušnje/znanje iz vrtca 
prenašajo tudi v druga okolja.

KAJ JE EVAKUACIJA
Evakuacija je umik iz objekta na varno. 
Umikamo se po najhitrejši varni poti na 
zbirno mesto. Poteka po evakuacijski poti, ki 
je narisana v načrtu evakuacije. Evakuacijska 
pot je označena z znaki, ki kažejo smer eva-
kuacije do zbirnega mesta izven objekta, ki 
je prav tako označeno.

NAČRT EVAKUACIJE
To je grafični prikaz objekta ali delov objekta, 
ki prikazuje položaj posameznega prostora 
in urejeno gibanje na varno. V njem je vri-
sana evakuacijska pot, zbirno mesto, položaj 
nameščenih naprav, opreme in sredstev za 
gašenje ter ročnih javljalnikov požara.

SPLOŠNI NAPOTKI MED EVAKUACIJO:
• Če ugotovimo, da je v objektu prišlo do po-
žara, ki ga ne moremo omejiti ali pogasiti s 
priročnimi gasilnimi sredstvi, se skušamo 
čim prej po varni poti in organizirano umak-
niti iz prostora in se zbrati na zbirnem mestu.

Ločevanje odpadkov pri najmlajših otrocih

Že star pregovor pravi: »Kar se Janez nauči, to Janez zna.« In naši 
najmlajši otroci so zelo pozorni opazovalci in kmalu začenjajo po-
snemati naša dejanja – dobra in žal tudi slaba.
Otroci zelo hitro opazijo, da osebe, ki jih negujejo in za njih skrbijo, 
odvržejo plenice v drug koš kot papirnate brisačke, da gredo počeč-
kani listi v svoj koš in embalaža jogurta ravno tako v svoj koš. Kmalu 
začnejo posnemati naša ravnanja in z veseljem odnašajo svoje po-
smrkane robčke v ustrezen koš. Pri dopoldanskih in popoldanskih 
sadnih malicah se velikokrat razvije pogovor, kam pa gredo olupki, 
peške in koščice sadja, ki ga jemo.
Na sprehodih opazimo ekološke otoke, kjer si pogledamo nalepke 
na zabojnikih različnih barv, saj je tam nazorno narisano, kaj spada 
v kateri zabojnik. Seveda pa so za naše otroke zelo zanimiva komu-
nalna vozila in delavci, ki praznijo zabojnike.
Tako otroci preko neposrednega zgleda, vsakodnevnih pogovorov 
in navajanja na pravilno ločevanje odpadkov po njihovih zmožno-
stih spoznavajo, kako pomembno je ločevanje odpadkov. Če vse to 
doživljajo že od ranega otroštva, bodo lažje zrasli v odgovorne osebe, 
ki se zavedajo, kako pomembna je skrb za okolje.

Avtorici Mojca Bavdek in Marta Letnar

• Preden odpremo 
vrata, preverimo, če 
so topla. V tem primeru jih ne odpiramo, saj 
je na drugi strani verjetno požar. Poiščemo 
drugo pot za varen umik; če smo v pritličju, 
se lahko evakuiramo tudi skozi okno.
• Nikoli se ne vračamo v prostor po doku-
mente in druge vredne predmete.
• Če je v prostoru veliko dima, se plazimo po 
tleh, ker je tam zrak čistejši. Usta in nos si 
pokrijemo z vlažnim robčkom ali krpo.
• Izhod iz zadimljenega prostora lažje najde-
mo, če se gibamo ob stenah.

KAKO UKREPATI, ČE JE EVAKUACIJSKA 
POT BLOKIRANA
• Če prostora ne moremo zapustiti, čim prej 
pokličemo številko 112. Odpremo okno, da 
nas bodo gasilci lažje opazili, in da omogo-
čimo dotok svežega zraka v prostor.
• Če se dim širi v prostor skozi odprtine na 
vratih, jih skušamo zamašiti z vlažnimi bri-
sačami, posteljnino ali drugim blagom, da  

preprečimo širjenje dima v prostor.

EVAKUACIJA IZ VISOKE STAVBE
• Sledimo načrtu evakuacije.
• Če so v stavbi protipožarna vrata, naj bodo 
ves čas zaprta.
• Nikoli ne uporabljamo dvigala, umikamo 
se po stopnicah.
• Če stavbe ne moremo zapustiti varno, 
se vrnemo v stanovanje in počakamo na 
pomoč.
• O požaru v stavbi obvestite tudi druge 
stanovalce.
• Ko smo na varnem, pričakamo gasilce in 
jim posredujemo čim več informacij o po-
žaru v stavbi (v katerem nadstropju je požar, 
ali je kdo ostal v stavbi ipd.).

Vir: Uprava RS za zaščito in reševanje 
(UrSZR)
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PRVA NUJNA MEDICINSKA POMOČ
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EKSPLOZIJE V OBJEKTIH

09 //

TEKMOVANJE MLADINE

LJUBLJANA, 19. 9. 2015
Okoli 10.00 je v stanovanju v Ulici 
Hermana Potočnika v Ljubljani eksplo-
dirala posoda z UNP. Stanovalka, ki je 
bila v tistem času v stanovanju, ni bila 
poškodovana, je pa močno poškodova-
no stanovanje. Gasilci GB Ljubljana so 
stanovanje pregledali in izmerili more-
bitno prisotnost gospodinjskega plina. 
Detektorji niso zaznali prisotnosti.

Vir: SPIN

11 //

TEHNIČNA IN DRUGA POMOČ

LJUBLJANA, 3. 9. 2015, 14.32
Na Šmartinski cesti pred City parkom 
v Ljubljani je počila vodovodna cev. 
O dogodku je bil obveščen vodovod 
Ljubljana. Pol ure po dogodku je prišlo 
do zalivanja garažnih kleti in poslov-
nih prostorov. Posredovali so poklicni 
gasilci GB Ljubljana, ki so izčrpali 5000 
kubičnih metrov vode.

Na Brnčičevi cesti smo imeli masovno 
nesrečo, kjer se je gasilsko vozilo z otroki 
zaletelo v kamion z nevarnimi snovmi 
(cianidom). Na samem kraju smo mo-
rali oskrbeti 10 ponesrečencev, kjer smo 
skupaj s taborniki (prvimi posredovalci) 
sodelovali kot ekipa. Na drugi točki, v 
Tomačevem, smo imeli prometno ne-
srečo, kjer je noseča mati z otrokom 
zletela s ceste. Nosečnico in otroka smo 
oskrbeli na varnem mestu stran od vo-
zila. Zadnja točka je bila v Črnučah, kjer 
smo morali rešiti moža, ki se je zgrudil 
na tla, njegovo ženo, ki je zaradi panič-
nega napada imela težave z dihanjem, 
ter hčer, ki je bila zaradi dogodka v šoku.

Preizkus znanja (MOL) iz Prve 
nujne medicinske pomoči je 
potekal na območju Črnuč, 
Nadgorice in Tomačevega, 
kjer so se odvijali trije različni 
scenariji. Celotna vaja je 
potekala izključno preko EPV 
vozila (enota za podopro 
vodenju), od koder smo 
udeleženci preko radijske 
postaje prejemali navodila o 
lokaciji in nesreči.

Gasilsko mladinsko tekmovanje 2015
V nedeljo, 20. 9. 2015, se je na parkirišču 
športnega parka Stožice odvijalo mla-
dinsko tekmovanje GZL. Tekmovanja se 
je v štirih kategorijah udeležilo skupno 
47 ekip. Ekipe pionirjev in pionirk so se 
pomerile v vaji razvrščanja, štafete z ovi-
rami in vaji z vedrovko. Ekipe mladincev 
in mladink so se pomerile v vaji razvr-
ščanja, štafeti z ovirami in vaji z ovirami.
Po mesecu intenzivnih priprav smo se 
tekmovanja udeležili tudi mi. Na tekmo-
vanju so naše društvo zastopali ekipa pi-
onirjev, ekipa pionirk in mešana ekipa 
mladincev. Pionirji so se uvrstili v drugo 
polovico tekmovalcev, mladinci pa so 

po padcu in smoli z vedrovko dosegli 
5. mesto, pionirke pa so kljub težavam 
pometle z vso konkurenco in zmagale. 
Ekipa pionirk, ki je zmagala, se je uvrstila 
na regijsko tekmovanje, ki bo v soboto, 
26. 9. 2015, v Polju pri Vodicah. 
Iskrene čestitke in zahvala vsem mla-
dim, ki se v društvu trudijo, redno hodijo 
na vaje in dosegajo odlične rezultate, na 
katere je društvo ponosno.

NA POMOČ.
Gasilska mladinska komisija 

Šmartno ob Savi

Na vseh deloviščih so nas ocenjevali 
učitelji iz prve pomoči. Vse ponesre-
čence smo oskrbeli dobro in vestno ter 
se pri tem tudi nekaj naučili; na kaj biti 
še bolj pozorni.
Naše društvo se je tekmovanja udeležilo 
s sedmimi bolničarji in vozilom GVM-1 
ter vso opremo za nudenje PNMP.

Igor Zabukovec in Mitja Petje

 Foto: Azmir Topčagič

Vse dogodke DPM in PGD 
si lahko ogledate na FB.
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KOSTANJEV PIKNIK − VABILO

DMP Šmartno ob Savi 
V SOBOTO, 10. OKTOBRA, ob 15. uri 

vabi vse na kostanjev piknik na 
IGRIŠČE ŠKRJANČEK.

PEKA KOSTANJA in KROMPIRJA na žerjavici 
(vsaka košarica s kostanjem dobrodošla!),

IGRE IN VIKINŠKI ŠAH!

VSTOPNINE NI, 

ZBIRAMO PA PROSTOVOLJNE PRISPEVKE! 

Vsi člani in prijatelji vabljeni k sodelovanju in pripravi dogodka. 

12 //

POROKA

Na zadnjo avgustovsko vroče sobotno dopoldne se je na trgu 
pred Šmarsko cerkvijo odvijal prav poseben dogodek. Poroka 
Šmarčanke Janje Šubelj in Moravčana Francija Štefana, ki sta 
pred Bogom rekla večni da. Ohcet ni bila popolnoma običaj-
na, saj ju je spremljalo društvo starodobnih vozil Slovenska 
Bistrica, ki so, tudi z več kot 90 let starimi vozili in ameriško 
pred- in povojno glasbo, napolnili in odpeljali Mrkacevo dvo-
rišče v preteklost.
Ženska Klapa Sidro iz Lukovice je nevesto in njenega starega 
očeta Franca Bolto s pesmijo skupaj z vijolično oblečenimi 
družicami spremljala v mimohodu od domačije Lovrek v cer-
kev pred oltar sv. Martina. Operna pevka Mojca Peganc pa je v 
čudoviti akustiki cerkvene ladje odpela Ave Marijo.
Po obredu so svatje, sodelujoča društva (Vesele Ribničanke 
in društvo Skrinjca) ter otroci mladoporočenca na dvorišču 
obsuli s cvetjem in ob domačih pesmih poklepetali in nazdra-
vili novi zvezi. Mladoporočenca se vsem sodelujočim iz srca 
zahvaljujeta.
Za take dogodke se župnija Šmartno ob Savi in župnik Jošt 
priporočata naslednjim parom, ki bi želeli imeti domač am-
bient v zavetju sv. Martina na robu Ljubljane.

Mitja Petje

13 //

POBIRANJE KROMPIRJA

Zadnji dan avgustovskega popoldneva so na kmetiji Pr Ropič 
priredili delovno akcijo. Gospodar kmetije Ladislav Podboršek 
je skupaj z ženo Ivanko, hčero Mojco, zetom Marjanom, vnu-
kom Mihom, vnukinjami, sosedi in prijatelji ročno pobiral 
krompir, ki so ga ob dobri volji in smehu v dveh urah tudi 
naložili na dva voza. Skupaj so ga pobrali kar 5 ton. Pa naj še 
kdo reče, da skupno delo ne druži in veseli sodelujočih. 

Mitja Petje

DOGODKI

V oktobru, mesecu požarne varnosti, gasilci v 
Šmartnem ob Savi organiziramo naslednje dogodke:

20. OKTOBER MED 17. IN 19. URO: 
brezplačni pregled gasilnikov v gasilskem domu 

in praktični prikaz gašenja z gasilnikom;

ČEZ CEL OKTOBER: 
pregled hidrantov na delu ČS Jarše, ki ga pokriva PGD.
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JUDO SOKOLČKI USPEŠNI NA 
PRVI URADNI TEKMI JUDO ZVEZE 
SLOVENIJE V NOVI SEZONI 2015/16

V soboto, 19. 9. 2015, smo se udeležili prve uradne tekme Judo 
zveze Slovenije v Oplotnici. Tokrat nas je presenetila odlična 
organizacija in zato izrekamo pohvale Judo klubu Oplotnica. 
Tekmovalci so se preizkusili v kategoriji U10 in osvojili nas-
lednje rezultate:

VABILO
Dragi judo navdušenci, 

vabimo vas, da se nam pridružite v 
JUDO KLUBU SOKOL na Pokopališki 35, Ljubljana. 

Urniki in informacije so objavljeni na naši spletni strani 
www.judoklubsokol.si, 

lahko pa nas pokličete tudi na telefon  031 766 880! 

Naše geslo: 
šport, ustvarjalnost, povezovanje, druženje! 

Dobrodošli v naši druščini!

15 //

JEM, TOREJ POMAGAM – V LJUDSKI KUHINJI POD STREHCO

Zelo blizu, morda čisto zraven vašega 
doma, na Zaloški cesti 42 v Ljubljani, v 
bližini tržnice Moste, že od lanskega po-
letja deluje ljudska kuhinja Pod strehco. 
Njeno temeljno poslanstvo je pomoč 
socialno ogroženim z zagotavljanjem 
toplega in kakovostnega obroka. 
V gostilnici Pod strehco dnevno nahra-
nijo več kot sto socialnih gostov. Tistih 
posameznikov, socialno ogroženih 
družin, mladih in starih, ki so se znašli 
v življenjski stiski in imajo na Centru 
za socialno delo urejen status social-
no ogrožene osebe. Gostje prijazne in 
srčne gostilnice pa so tudi naključni 
obiskovalci, mimoidoči in stalni gostje, 
ki imajo radi svežo, kakovostno in pol-
novredno hrano, ki je pripravljena s srč-
nostjo prostovoljcev. Mesečno tako Pod 
strehco pripravijo že več tisoč obrokov. 

KOSILO ZA 3 EVRE
Zmogli bi jih še več, zato vas prijazno 
vabijo, da jih obiščete. Za odlično ko-
silo, ki ga sestavljajo juha, glavna jed, 
sladica ali solata in sok, boste plačali le 

3 evre, izbirali pa boste lahko med tremi 
različnimi meniji. Delček tega zneska 
je vedno namenjen v Sklad socialnih 
obrokov, s katerim zagotavljajo socialno 
ogroženim enak obrok za le 50 centov. 
Tako uresničujejo plemenito poslanstvo 
in resničen slogan »če jem, sta sita dva«.  

MOŠČANOM IN MOŠČANKAM 
NAJBLIŽJA
Obiščite jih, sosedje ste vedno prisrčno 
dobrodošli. Prostovoljci najbolj srčne 
ekipe obljubljajo, da boste gostilnico 
zapustili zadovoljni, ob tem pa tudi z 
lepimi občutki, da ste naredili nekaj 
dobrega. Pridite na kosilo, sami ali s 
prijatelji, ali pa vsaj na kavico in pijačo. 
Vabljeni vsak dan med tednom od 8.00 
do 16.00 ure (hrana med 10.00 in 15.00), 
med vikendi in prazniki imajo zaprto.

KAKO LAHKO KOT POSAMEZNIK ŠE 
DODATNO POMAGATE? 
Povejte in širite to idejo srčne kuhinje 
naprej. Dobrodošle so tudi vaše dona-
cije. Pošljite SMS z besedo POMAGAMO 

na 1919 (donirali boste en euro) ali pa 
nakažite vaš finančni prispevek na 
TRR:  SI56 6100 0000 6424 560, Zavod 
Pod strehco so. p., Zaloška cesta 42, 
1000 Ljubljana, s pripisom Donacija v 
Sklad socialnih obrokov.
 
Več nas bo jedlo, manj bo lačnih.

Simona Škafar

OBVESTILO POLICIJE

Policisti Policijske postaje Ljubljana 
Moste opozarjamo vse lastnike 
koles, da pokrbijo za primerno zava-
rovanje oz. hrambo koles, saj v zad-
njem obdobju beležimo več tatvin, 
kjer so storilci odtujili kolesa, ki so 
bila nezaklenjena  oz. so bila shra-
njena v prostorih, ki niso primerno 
varovani.
 

PP Ljubljana Moste

Ajla Zulić – zlata medalja; 
Odalys Pevc Carrera – srebrna medalja;
Gabriel Pevc Carrera – srebrna medalja;
Nika Centa – srebrna medalja.

Bojevali so se še: Herman Dečman, Tina Rogelj in David 
Filovski.

PONOSNI SMO NA VAS!
Viki, Judo klub Sokol



Mobilni telefon: 040 128 560
Telefon: 01 / 540 23 64

Našim cenjenim strankam smo med odpiralnim 
casom za narocanje in vsa morebitna vprašanja 
na voljo na naslednjih telefonskih številkah:

Delovni cas: PON-PET: 07:00 - 19:00 | SOB: 08:00 - 12:00 | NED: zaprto

Ugodnost lahko unovcite ob barvanju ali pramenih. 
Akcija velja do 31. 10. 2015. Popusti se ne seštevajo.

Mateja Mikiša s.p.
Šmartinska cesta 70
1000 Ljubljana

striženje -50%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

moj magazin 
Revija Moj magazin o aktualnih lokalno
magazinskih vsebinah obvešča prebivalce 
SV dela Ljubljane. Brezplačno ga v domač 
nabiralnik prejmejo prebivalci četrtnega 
območja Ljubljana Jarše, več tisoč izvodov 
pa razdelimo obiskovalcem v središču 
območja – na področju BTC Ljubljana, 
kjer se mesečno zadržuje več kot 
1,7 miljona obiskovalcev.

O REVIJI

Pravočasno si rezervirajte prostor 
v novembrski izdaji.

Za več informacij pokličite na: 041 738 668



Oddajanje premoženja 

v najem
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NASVET IZ OKOLICE

KDAJ MORAM ODDATI NAPOVED IN KDAJ NE?
Če kot fizična oseba oddajate svoje premoženje v najem neki 
drugi fizični osebi, morate finančni upravi posredovati napo-
ved za odmero dohodnine iz oddajanja premoženja v najem 
najpozneje do 15. januarja za preteklo leto.
Če kot fizična oseba oddajate svoje premoženje v najem neke-
mu poslovnem subjektu, potem izračun in plačilo dohodnine 
opravi plačnik davka (izplačevalec dohodka), vam pa kot na-
jemodajalcu napovedi ni potrebno oddajati.
Davčni organ na podlagi te napovedi v 30 dneh izda odmerno 
odločbo o dohodnini iz oddajanja premoženja v najem.

PREMOŽENJE?
Med premoženje poleg stanovanj, hiš in zemljišč spadajo tudi 
bivalniki, prevozna sredstva itd.

GRE ZA DOKONČNI DAVEK
Celoten dohodek se ne všteva v letno dohodninsko osnovo. 
Dohodnina od dohodka iz oddajanja premoženja v najem se 
šteje za dokončen davek. Dohodnina se izračuna in plača od 
davčne osnove po stopnji 25 %, normirani stroški pa znašajo 
10 %. Namesto normiranih stroškov lahko zavezanec uveljavlja 
tudi dejanske stroške, ki ohranjajo uporabno vrednost pre-
moženja. Dejanske stroške zavezanec dokazuje z ustreznimi 

Primer izračuna če mesečna najemnina znaša 500 EUR, zavezanec pa pri tem uveljavlja 10 % normiranih stroškov: 

500 EUR x 12 mesecev = 6.000 EUR; 6.000 EUR – 600 EUR (10 % normiranih stroškov) = davčna osnova 5.400 EUR. 

5.400 EUR x 0,25 = (dohodnina v višini 25 %) = 1.350 EUR. Dohodnina iz oddajanja premoženja v najem je 1.350 EUR. 

Gre za dokončni davek, znesek 6.000 EUR in plačana dohodnina se ne upoštevata pri letnem obračunu dohodnine.

računi, ki jih priloži napovedi. Če dohodnino izračuna in plača 
plačnik davka (izplačevalec dohodka), lahko davčni zavezanec 
uveljavlja dejanske stroške od dohodka iz oddajanja premo-
ženja v najem z zahtevkom za zmanjšanje davčne osnove od 
dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavlja-
nja stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno 
vrednost premoženja.

ČE NAPOVEDI NE ODDAM?
Zavezanca, ki napovedi ne odda, lahko davčni organ kaznuje 
z globo v višini od 250 do 400 EUR. Zavezanca, ki v napovedi 
navede nepravilne ali neresnične podatke, pa lahko davčni 
organ kaznuje z globo od 400 do 15.000 EUR. Poleg globe 
davčni organ zavezancu v obeh primerih obračuna tudi do-
datno davčno obveznost.

ALI STE VEDELI? V primeru večjih stroškov, povezanih z ne-
premičnino (npr. adaptacija, velika vzdrževalna dela), ki pred-
stavljajo več kot 10 % vašega dohodka od najemnine, lahko 
davčno osnovo z uveljavljanjem dejanskih stroškov zmanjšate 
tudi za več kot 10 %.

Vir: Finančna uprava RS
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Prodaja parnih tušev, 
masažnih kadi ter izdelava 
vseh vrst savn po meri.

Bellamar d. o. o. 
Jarška c. 10a 
1000 Ljubljana 

t: 01 547 30 98, 070 426 700 
e: info@bellamar.si 
w:  www.bellamar.si

Pričakujemo vas v prodajnem salonu 
na Jarški cesti 10a v Ljubljani
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PRAVNI NASVET

Obveznosti najemnika 
poslovnega prostora 
in kaj storiti, če jih 
ne izpolnjuje

Oddajanje poslovnega prostora je za marsikoga vir 
dohodka, vendar lahko, kadar najemnik ne izpolnjuje svojih 
obveznosti, najemodajalcu prinese veliko nevšečnosti, 
zaradi česar je pomembno, da najemodajalec svoje interese 
v čim večji meri zavaruje že ob sklenitvi najemne pogodbe, 
ki mora biti vedno sklenjena v pisni obliki.

Obveznost najemodajalca je, da najemni-
ku izroči poslovni prostor v takem stanju, 
da ga je mogoče uporabiti v namen, ki je 
določen s pogodbo. Najemnik pa mora 
ravnati z vso potrebno skrbnostjo, dol-
žan je popraviti vso škodo, ki jo je sam 
povzročil, in plačevati najemnino ter 
stroške.

Pogosto prihaja do tega, da najemniki 
svoje pogodbene obveznosti prenehajo 
izpolnjevati, predvsem ne plačujejo več 
najemnine in stroškov. Kaj lahko stori 
najemodajalec v takšnem primeru ali v 
primeru, ko želi prekiniti najemno po-
godbo iz kakšnega drugega razloga, je v 
veliki meri odvisno od vsebine najemne 
pogodbe. Najemodajalcu je takrat v in-
teresu, da lahko razmerje z najemnikom 
konča in prostore odda novemu najemni-
ku v čim krajšem času.

V primeru, ko je najemna pogodba skle-
njena za nedoločen čas, zakon določa od-
povedni rok, ki ne sme biti krajši od enega 
leta, medtem ko pogodba, sklenjena za 
določen čas, preneha s pretekom časa, za 
katerega je bila sklenjena. Zgolj v zakon-
sko določenih primerih lahko najemo-
dajalec odstopi od najemne pogodbe in 

zahteva izpraznitev poslovnega prostora 
brez odpovednega roka (npr. če je na-
jemnik v zamudi s plačilom najemnine 
dva meseca od dneva, ko ga je najemo-
dajalec na to opomnil). Poleg tega velja 
opozoriti na togo določilo Zakona o po-
slovnih stavbah in poslovnih prostorih, 
na podlagi katerega mora biti pogodba 
o najemu poslovnih prostorov odpove-
dana sodno.

Posebej pazljivi morajo biti najemoda-
jalci pri sklepanju pogodbe za določen 
čas, saj se le ta šteje kot obnovljena za 
nedoločen čas, če se po preteku časa, 
za katerega je bila pogodba sklenjena, 
poslovni prostor še naprej uporablja, na-
jemodajalec pa v roku enega meseca ne 
vloži pri sodišču zahteve za izdajo nalo-
ga za izpraznitev poslovnega prostora.

Tako na podlagi odstopa od pogodbe kot 
tudi na podlagi sodbe, s katero je ugo-
tovljeno, da je najemno razmerje pre-
nehalo, pa bo najemodajalec v primeru, 
da najemnik ne bo želel prostovoljno 
izprazniti najetega prostora, moral pred 
sodiščem sprožiti sodni postopek za pri-
silno izselitev.  

Kaj lahko torej predlagamo najemo-
dajalcem, da se izognejo morebitnim 
nevšečnostim, povezanih z razmer-
jem z najemniki. Predvsem je pogodbo 
potrebno vedno skleniti v pisni obliki, 
priporočljivo pa je, da se le ta sklene v 
obliki neposredno izvršljivega notarske-
ga zapisa. Na ta način bo najemodajalec 
v primeru nespoštovanja določil pogod-
be lahko od sodišča zahteval neposred-
no izvršbo, v kateri predlaga izpraznitev 
in izročitev poslovnega prostora naje-
modajalcu v posest. Zaradi zapletenega 
postopka odpovedi pogodbe bi bila eno-
stavnejša rešitev sklepanje najemnih po-
godb za določen čas. Najemodajalec pa 
mora hitro ukrepati v primeru kakršnih-
koli kršitev pogodbe s strani najemnika, 
in sicer s pisnim pozivom najemniku, 
paziti pa mora tudi na morebitne zakon-
sko določene roke.

odvetnik Damijan Sitar,
Odvetniška družba Sitar, Logar &

Mihelčič, o. p., d. o. o.
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LJUBLJANA: Citypark • »opova ulica 7 • E.Leclerc • Kolosej • MikloπiËeva 11 • Mercator center Šiška • 
Mercator center Šmartinska • Pasaža Maximarketa • Supernova Rudnik; CELJE: Citycenter • Planet Tuš; 
DOMŽALE: Mercator center; KAMNIK: Qlandia; KOPER: Planet Tuš; KRANJ: TC Savski otok; 
MARIBOR: Mercator center Tabor • Planet Tuš • Qlandia; NOVA GORICA: Qlandia • Supernova; 
NOVO MESTO: Qlandia;

10
,9

0 
EU

R

10
,9

0 
EU

R

10
,9

0 
EU

R

12
,9

0 
EU

R

10
,9

0 
EU

R

10
,9

0 
EU

R

12
,9

0 
EU

R

12
,9

0 
EU

R

10
,9

0 
EU

R

14
,9

0 
EU

R

0,
90

10
,9

0
10

,9
0

10
,9

0
10

,9
0

,,
10

,9
0

0,
90,,

10
,9

0
0,

90
10

,9
0

10
,9,0,
9

10
,

111111
EU

R
EU

R
EU

R
EU

R
EU

R
EU

R
EU

R
EU

R
EU

R
EU

R
EU

R
EU

R
EU

R
EU

RR

16
,9

0 
EU

R

12
,9

0 
EU

R

14
,9

0
14

,9
0

14
,9

0
14

,9
0

14
,9

0
14

,9
0

4,
90

4,
90

14
,9

0
4444

EU
R

EU
R

EU
R

EU
R

EU
R

EU
R

EU
R

EUEEEE

2,
90

2,
90

12
,9

0
2,

9090,2,
90

2,
90

2,
90

2,
90

2,
9

121
RRRR

EU
RR

EU
R

EU
R

EU
R

EU
R

U
R

EE

14
,9

0 
EU

R

12
,9

0 
EU

R

10
,9

0 
EU

R

10
,9

0 
EU

R

10
,9

0 
EU

R

12
,9

0 
EU

R

10
,9

0 
EU

R

12
,9

0 
EU

R

16
,9

0 
EU

R

16
,9

0 
EU

R

10
,9

0
10

,9
0

10
,9

0
10

,9
0

10
90

10
90

1
EU

R
EU

R
EU

R
EU

RR
EU

R
EU

R
EU

R

12
,9

0
12

,9
0

12
,9

0
12

,9
0

12
,9

0
12

,9
0

12
,9

0
,2,
9

12
9

2,
9

2,
9

112
,921

U
R

U
RRR

EU
R

EU
R

U
R

U
RR

EU
R

EU
R

EU
R

EU
R

EUU

10
,9

0 
EU

R

12
,9

0 
EU

R

NOVOSTI iz zbirke

oglas_UCILA_MojMagazin_200x270.indd   1 25.9.2015   10:40:40



16  |  MOJ MAGAZIN 10/2015

ŽALE, d. o. o.
Podjetje ŽALE, d. o. o., je najstarejše, največje, tehnološko najna-
prednejše in edino srednje veliko podjetje v Republiki Sloveniji, 
ki se ukvarja izključno s pogrebno in pokopališko dejavnostjo. 
Upravljamo z 18 pokopališči. Naša je Upepeljevalnica ŽALE, dve 
Plečnikovi cvetličarni in Kamnoseštvo ŽALE.

Smo prvo podjetje v naši dejavnosti v 
Sloveniji, ki je pridobilo mednarodne 
standarde ISO 9001 za kakovost, ISO 
14001 za varstvo okolja, OHSAS 18001 in 
ISO 27001 za upravljanje informacijske 
varnosti ter polni certifikat Družini pri-
jazno podjetje. Prav tako se letos potegu-
jemo za pridobitev Priznanja Republike 
Slovenije za poslovno odličnost.
Poslanstvo podjetja ŽALE, d. o. o., je pre-
bivalcem MOL zagotavljati gospodarsko 
javno službo, jo dopolnjevati s tržno 
dejavnostjo in pri tem varovati okolje 
in kulturno dediščino ter delovati kot 
družbeno odgovorno podjetje.

Kot aktivni člani Združenja pomemb-
nih evropskih pokopališč ASCE si pri-
zadevamo ozaveščati širšo javnost, da 
pomembna pokopališča niso več zgolj 
ograjeni prostori, namenjeni pokopava-
nju in spominu na umrle, pač pa mnogo 
več – so tudi kulturna dediščina, parki 
in turistične znamenitosti. So muzeji na 
prostem.
Še posebej smo ponosni na naše 
Plečnikove Žale, ki so kulturni spome-
nik državnega pomena in nosilec znaka 
Evropska dediščina iz medvladne inici-
ative. Sedaj potekajo postopki za njihov 
vpis na Unescov seznam svetovne kul-
turne dediščine. V njihovo obnovo vla-
gamo lastna sredstva, država pa dopušča, 
da je obnova enega najpomembnejših 
slovenskih kulturnih spomenikov v celoti 
na plečih mestnega pogrebnega podjetja.

Kot prvi v Sloveniji, in celo prvi na svetu, 
smo uvedli mnoge novosti, ki so se iz-
kazale za tako uspešne, da so jih kasneje 
uvedli tudi v drugih mestih. Leta 2001 
smo odprli Park zvončkov. Leta 2002 
smo se vključili v Pot evropskih pokopa-
lišč. Projekt je prejel prestižno nagrado 
Svetovne turistične organizacije. Leta 
2004 smo izvedli prve Dneve dediščine 
evropskih pokopališč, ob katerih vsako 
leto zainteresirani javnosti ponudimo 
brezplačna vodenja po pokopališču 
Žale. Istega leta je na pokopališču Žale 
tudi prvič potekala dobrodelna prodaja 
sveč. Obe dejavnosti sta postali tradicio-
nalni. Prav tako smo sodelovali pri izdaji 
knjige avtorice Milene Piškur z naslo-
vom Ljubljanske Žale – Vodnik po po-
kopališču. Leta 2005 smo pri opravljanju 
pogrebov začeli brezplačno uporabljati 
električno vozilo ter postavili prvi sveče-
mat in infomat. Leta 2006 smo v mesecu 
oktobru pričeli z brezplačnimi vožnjami 
po pokopališču Žale. Leta 2007 smo kot 
prvo podjetje na svetu ponudili interne-
tni prenos pogrebne svečanosti in za to 
inovacijo prejeli bronasto priznanje GZS. 
Tega leta smo uporabnikom na spletni 
strani ponudili tudi prvi iskalnik grobov. 
Leta 2008 smo na spletni strani pričeli 
objavljati napovednik (urnik) pogrebov 
in osmrtnice. Leta 2013 smo izdelali dva, 
na tematske sklope razdelana, brezplačna 
mobilna vodiča ARtour, s pomočjo kate-
rih obiskovalci s pomočjo pametnih te-
lefonov spoznavajo kulturno dediščino 

pokopališča Žale. Mobilni vodič ARtour 
pa smo nadgradili s tematskimi sklopi. 
Leta 2014 smo posodobili iskalnik gro-
bov in omogočili mobilno različico za 
pametne telefone, ki uporabnika privede 
do groba. Za to inovacijo smo letos prejeli 
bronasto priznanje GZS. Letos smo tudi 
nadgradili možnosti za vizualizacijo po-
kopališč oz. virtualni ogled in raziskova-
nje pokopališč preko naše spletne strani. 
V navidezni resničnosti, ki jo omogoča 
interaktivna 360° prostorska fotografi-
ja, so ločeno prikazani pokopališče Žale, 
preostalih 17 pokopališč in Plečnikove 
Žale.

V počastitev 100. obletnice podjetja, ki 
smo jo praznovali leta 2014, smo izdali 
knjigo z naslovom 100 let življenja pod-
jetja Žale, ki si jo je možno izposoditi v 
knjižnicah Mestne občine Ljubljana in 
je na ogled tudi na spletni strani podjetja 
www.zale.si.

Vsa ta leta smo poslovali z nizkimi ce-
nami in ves dobiček vlagali v obnovo 
in razvoj pokopališke infrastrukture, 
torej nazaj občanom. Sedaj se na po-
dročju pogrebne in pokopališke dejav-
nosti pripravlja sprememba zakonodaje. 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in teh-
nologijo je osnutek novega zakona prip-
ravilo v štirih različicah, od katerih le 
ena določa, da se ta dejavnost še naprej 
opravlja kot gospodarska javna služba. 
Preteklih 100 let smo delovali v javnem 
interesu, sedaj pa se ponovno poskuša 
interes zasebnega kapitala postaviti pred 
javni interes. Taka sprememba pa bi za 
občane Mestne občine Ljubljana pome-
nila izrazit korak nazaj, kar celih 100 let 
v preteklost.

PREDSTAVITEV



Lepota v cvetju

Odprto vse dni v tednu.



18  |  MOJ MAGAZIN 10/2015

ZDRAVJE

PREŽIVI ZIMO 
ZDRAV! 

Začeli so se krajši in hladnejši dnevi, 
njihovi spremljevalci pa so žal tudi 

virusi, ki v tem letnem času pogosto 
razsajajo. Če imamo oslabljen imunski 
sistem, bomo bolezni hitreje podlegli, 

zato čim bolj poskrbimo zase, da bomo 
ostali zdravi. 

Zdrav način življenja, kakovostna prehrana, izogibanje 
stresu, dovolj spanja, izogibanje alkoholu ter ustrezna fizična 
aktivnost in skrb za duševno zdravje – s tem bomo zase 
naredili največ. Ker pa večkrat nimamo časa za vse našteto, 
si lahko pomagamo tudi drugače. 

Dodatki, ki se najpogosteje uporabljajo za izboljšanje 
imunskega sistema, so: aloja, vitamini, minerali in 
aminokisline, matični mleček, ameriški slamnik, beta-
glukani, pripravki gobe Ganoderma Lucidum, kolostrum 
in še bi lahko naštevali. Za kateri princip samozdravljenja se 
bomo odločili, je odvisno od tega, na kakšen način želimo 
pomagati svojemu imunskem sistemu.

 Preparati z Aloe Vero pomembno vplivajo na imunski 
sistem, ker delujejo protivnetno, so močni antioksidanti, 
delujejo protibakterijsko in protivirusno. Zaradi takšne 
pestrosti ni čudno, da Aloe Vero imenujemo živa lekarna.

 Vitamini in minerali so sestavni deli imunskega sistema. Z 
njimi zagotavljamo normalno delovanje organizma kot celote. 
Aminokisline so osnovni gradbeni elementi v našem telesu 
ter sestavni del delovanja imunskega sistema in ravno v času, 
ko smo bolni, pomanjkanje apetita zmanjša vnos aminokislin. 
Gradbeni elementi bodo omogočili sintezo protiteles in 
ustrezen imunski odziv.

 Enako je z matičnim mlečkom. Takšen nabor in število 
različnih molekul najdemo le malo kje. To ponuja organizmu 
pester izbor gradbenih elementov, da si postreže tam, kjer jih 
organizem najbolj potrebuje.

 Ameriški slamnik po približno dveh tednih uporabe doseže 
dvig skoraj vseh frakcij levkocitov, ki so celice imunskega 
sistema. Uporabljamo ga predvsem za preventivo. Tudi v 
kurativi dosega dobre rezultate, vendar v nekoliko višjih 
odmerkih.

 Glukane najdemo v kvasu, gobah (Ganoderma Lucidum), 
nekaterih žitaricah in bakterijah. Na Japonskem in Kitajskem 
gobe, ki proizvajajo glukane, uporabljajo že več kot 3000 let. 
Glukani delujejo na imunski sistem dvojno – stimulirajo 
nastajanje kostnega mozga ter posledično nastajanje 
levkocitov in trombocitov ter aktivirajo makrofage in z njimi 
imunski sistem. Glukani prav tako znižujejo raven holesterola 
ter uspešno nevtralizirajo proste radikale, s čimer organizem 
ščitijo pred napakami na genetskem materialu. Prav te napake 
so eden glavnih vzrokov nastanka tumorskih tvorb.

 Kolostrum vsebuje več kot 50 različnih imunoloških 
faktorjev, med katerimi so najpomembnejši protitelesa, 
kolostrinin, laktoferin, citokin in številni drugi.

Vsak zase lahko najde način, s katerim bo pomagal svojemu 
imunskemu sitemu. Bodite previdni, da se stimulacija 
imunskega sistema ne uporablja predolgo (več kot 6 tednov), 
saj po določenem času lahko doživimo nasproten učinek in 
“polenitev” imunskega sistema!

Pri izboru izdelkov vam bodo prav gotovo v veliko pomoč 
strokovni delavci v lekarni, ki vam bodo s svojim znanjem in 
izkušnjami poskušali približati izdelke in olajšati izbor!

Samir Hejja, mag. farm., vodja Lekarne Citipark

Sodelavci Lekarne Citipark: Tilen Rebolj, Samir Hejja, Erika Gostič, 
Marija Pohlin, Jana Tišler-Štuflek.
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KOLEDARCEK MERITEV IN SVETOVANJ OB MERITVAH:
6. 10. 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

7. 10. 2015, 14.30–20.00 
Lekarna Citipark

merjenje holesterola s svetovanjem

15. 10. 2015, 14.00–18.00  
Lekarna Citipark

meritev venskega pretoka – pletizmografija

Cene s popustom iz kataloga ugodnosti veljajo izključno ob predložitvi Kartice zvestobe LEKARNE LJUBLJANA in zahtevanega števila jabolk zvestobe, sicer veljajo 
redne cene. Slike so simbolne. Popusti se ne seštevajo. Ponudba v katalogu ugodnosti velja od 10. 9. do 9. 11. 2015 oziroma do prodaje akcijskih zalog v tem terminu.

BREZPLAČNO PREDAVANJE HOMEOPATIJA ZA IMETNIKE KARTICE ZVESTOBE: Torek, 20. 10. 2015, ob 18. uri, 
Viteška dvorana, Križanke v Ljubljani. Predavateljica: Tanja Šegula, mag. farm., homeopatinja, vodja Lekarne 

Supernova. Več informacij in prijave na telefonski številki 080 71 17 ali na e-naslovu kartica.zvestobe@lekarna-lj.si.

NE SPREGLEJTE!
STROKOVNO { }

logotip Lekarna Ljubljana 200x201   1 2/5/2009   8:58:29 AM

www.lekarnaljubljana.si  |  www.lekarna24ur.com  |  Velja od 10. 9. do 9. 11. 2015 

izbrano iz kataloga ugodnosti Kako ste danes?

BETAGLUKAN PLUS, LEKARNA 
LJUBLJANA
Prehransko dopolnilo z beta 
glukanom, vitaminom C, 
koencimom Q10, ekstraktom 
korenine gingsenga in cinkom, 
30 kapsul.

VITAMIN C, 500 MG,  
LEKARNA LJUBLJANA
Vitamin C ima vlogo pri delovanju 
imunskega sistema in pri zaščiti 
celic pred oksidativnim stresom, 
hkrati pa prispeva k delovanju 
živčnega sistema ter zmanjšanju 
utrujenosti in izčrpanosti, 90 tablet.

KYO-DOPHILUS 
ŽVEČLJIVE TABLETE
Prehransko dopolnilo, ki vsebuje 
posebne kulture, brez mleka, 
toplotno stabilne in odporne na 
želodčno kislino. Vegetarijanska 
formula, 60 žvečljivih tablet.

cena s Kartico zvestobe
redna cena: 17,89 €

14,31 € 20%
POPUST:

3

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

cena s Kartico zvestobe
redna cena: 13,98 €

11,18€ 20%
POPUST:

3

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

cena s Kartico zvestobe
redna cena: 17,67 €

14,14 € 20%
POPUST:

3

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

moj_magazin_184x125.indd   1 23. 09. 15   15.23
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*Do 20 % popust velja 17. in 18. 10. 2015 na oddelkih: bela tehnika, mali gospodinjski aparati,  
kuhinjski pripomočki, osebna nega, ogrevanje, svetila, elektro instalacije, orodje, stroji, stavbno  
pohištvo, les, kopalnice, barve in laki ter na oddelkih z vrtnim in kopalniškim programom v  
trgovskem centru MERKUR BTC. Popust ne velja za izdelke elektronike (televizorje, prenosne in tablične 
računalnike, akustiko, fotoaparate in telefone), izdelke, ki so vključeni v druge Merkurjeve akcije, izdelke označene 
s “klicajem”, izdelke “pokaži in prihrani” in izdelke po “razdeljeni ceni”. Popusta ni mogoče uveljaviti ob nakupu 
darilne kartice Merkur, kartic za mobilne telefone in tobačnih izdelkov.

Jesenski nakupi  
v Merkurju!

poskrbite za svetlobo

uredite grobove

Obiščite trgovski center MERKUR BTC, dvorana 17. Pričakujemo  
vas z največjo ponudbo izdelkov za lepši dom in spretne mojstre.

da vas ne bo zeblo

Ne spreglejte!
17. in 18. oktober  
FESTIVAL NAKUPOV  
IN ZABAVE tudi  
v Merkurju. 

- 5 % 
gotovina

do - 5 % 
kartica

do++-12 % 
takoj20 % do

popust
na vseh  
oddelkih.*

več na www.merkur.si

SLO

kartica ugodnosti
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www.samoobramba.com

NEGUJTE SVOJO NARAVNO 
LEPOTO Z NAŠIM RDEČIM 
GROZDJEM IZ TOSCANE.
z ekstratom 

Rdečega Grozdja
izjemnih vlažilnih in        
antioksidativnih učinkovin

 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 A

na izdelek 
po izbiri

na izdelek 
po izbiri

50%

50%



Izrežite kupon v reviji in 
brezplačno preizkusite 

pozitivne učinke bootcamp 

vadbe v Funkcionalnem 
centru FitZone.

V dolini 30, Tomačevowww.fitzone.si

BOOTCAMP
VADBA PRIHODNOSTI

Tovrstna urjenja so izjemno zahtevna in specifična, zato smo 
jih trenerji prilagodili splošni populaciji. Bootcamp treningi 
so že dolgo prisotni v športnem svetu, za njihovo popularnost 
pa naj izpostavim dva vidika, in sicer da so treningi odlično 
zasnovani s tehnično nezapletenim gibanjem in naporni, a 
zato tudi učinkoviti in prinašajo dobre rezultate, drugi vidik pa 

kaže, da nam bootcamp povrne nekaj 
prvinskosti, odločnosti, stika z naravo 

ter timskega duha. V našem centru 
je Bootcamp sestavljen iz teka, 

veslanja, kolesarjenja, vadbe 
na trenažerjih, preskakovanja 
kolebnice in krepilnih vaj. 
Krepilne vaje se izvajajo 
predvsem z lastno težo 
(počepi, izpadni koraki, 
sklece, zgibi, trebušnjaki, 

poskoki…)  in s  pomočjo 

Ob besedi bootcamp se spomnimo na film Oficir in 
gentlemen, kjer je puncam jemal dih Richard Gere 
kot rekrut v ameriški vojski. Fantje pa smo bili bolj 
navdušeni nad vojaškim načinom treninga, ki se 
imenjuje millitary bootcamp. Gre za urjenje nabornikov, 
ki morajo preskakovati ovire, se plaziti po blatu, dvigovati 
hlode, inštruktorji pa jih na glasen način »spodbujajo in 
motivirajo«. 

Volkswagnov 20. 
Ljubljanski maraton

V mesecu oktobru bodo športni navdušenci priča največ-
jemu športnemu dogodku pri nas. V Ljubljani bo 24. in 25. 
oktobra potekal Volkswagen 20. Ljubljanski maraton. Gre za 
enega največjih rekreativnih dogodkov pri nas, ki vsako leto 
privabi na tisoče obiskovalcev, tako domačih kot tudi iz tujine. 
Kraj prireditve bo zajemal središče Ljubljane in njeno okolico.

Največ udeležencev običajno privabita maraton in polmara-
ton, ki posameznike vsako leto izzoveta, da preizkusijo sami 
sebe in dosežejo želene cilje. Z Lumpi tekom bo poskrbljeno za 
najmlajše, osnovnošolci in srednješolci pa se bodo lahko ude-
ležili teka, organiziranega posebej zanje. V sklopu prireditve pa 
se bo možno udeležiti še številnih drugih športnih aktivnosti.  

Dogodek je namenjen vsem ljubiteljem športa in tudi tistim, 
ki bodo svojo naklonjenost izrazili skozi navijanje. Prijavi se 
lahko vsak, željan izziva, novih izkušenj in prijateljstev.

rekvizitov (težke žoge, elastike, vrv, TRX, kettlebelli…). Bootcamp 
poteka ali v obliki krožne vadbe ali pa vsi vadeči opravljajo hkrati 
neko nalogo. Vaja je lahko časovno omejena ali pa moramo 
opraviti določeno število ponovitev pri vsaki nalogi. Prav zato 
je vadba primerna za različno pripravljene ljudi, npr. nekdo bo v 
minuti naredil sto pravilnih izpadnih korakov, drugi pa petdeset. 
Oba se bosta potrudila in iztisnila svoj maksimum. Prav zato 
je bootcamp ena najbolj vsestranskih in prilagodljivih vadb, 
primerna tako za začetnike kot tudi za trenirane športnike. Z 
bootcampom izpopolnjujemo obvladovanje lastnega telesa, kar 
nam lahko koristi pri vsakodnevnih opravilih. Je kompleksna 
vadba – pri vajah se vključuje več mišičnih skupin hkrati. Tudi 
zaradi tega telo med vadbo in po njej porablja več kalorij. Zelo 
primeren je za oblikovanje telesa in izgubo odvečnih maščob. 
Skratka bootcamp bo naredil naše telo bolj čvrsto, stabilno, 
gibljivo, pripravljeno na športne in vsakodnevne obremenitve. 
Hkrati bo izboljšal vašo samozavest, odločnost in prepričljivost, 
vi pa boste bolj zadovoljni sami s seboj. Zato je bootcamp vadba 
prihodnosti.

Matej Cankar, osebni trener

Več informacij najdete na spletni strani 
http://vw-ljubljanskimaraton.si/sl/maraton.
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Krčne žile so bolezensko razširjene vene, 
ki se najpogosteje pojavljajo v spodnjih 
okončinah (noge in stopala, ker hoja 
povečuje pritisk na žile) in povzročajo 
neprijeten občutek v nogah. Izgledajo 
kot izbokline oziroma modrikasti kabli 
pod površino kože in so za večino ljudi 
zgolj estetsko moteče. Načeloma ne 
pomenijo resnega obolenja, a stanje 
lahko ob neukrepanju hitro napreduje 
in v hujših primerih povzroči bolečino, 
krvne strdke, dermatitis in celo razjede. 
Značilno je, da se pogosteje pojavljajo 
pri ženskah kot pri moških, odvisne pa 
so tudi od starosti, prekomerne telesne 
teže, nekaterih bolezni in hormonskih 
sprememb (nosečnost, menopavza ...).
Najpogostejši simptomi in znaki so 
predvsem temno modre krvne žile, 
predvsem v nogah, boleče in težke noge, 
ki so občutljive na dotik, pekoč občutek 
v golenih, otekanje gležnjev ali nog ter 
rane na koži.
V mnogih primerih lahko za blage 

bolečine poskrbimo sami s tem, da se 
izogibamo dolgemu sedenju ali stanju, z 
redno vadbo, da pazimo na telesno težo 
in nosimo kompresijske nogavice ali pa 
z uporabo zdravil rastlinskega izvora. 
Med njimi so se kot najbolj učinkoviti 
izkazali plodovi izvlečkov divjega 
kostanja ter izvlečki listov vinske trte.

Izvlečki plodov divjega kostanja 
(Aesculus Hippocastanum) vsebujejo 
beta-escin, ki zmanjšuje poškodbe 
kapilar in krepi njihove stene ter deluje 
protivnetno in zmanjšuje otekline. Je 
torej odličnen naravni preparat, ki lahko 
vsakemu pomaga pri težavi krčnih žil.
Izvlečki  l is tov vinske tr te  (Vit is 

Vinifera) pa so znani po svojem 
adstringentnem delovanju. To 

pomeni, da izvlečki listov 

vinske trte s  svojim delovanjem 
zožujejo površinske krvne žilice in tako 
pripomorejo pri zmanjševanju oteklin in 
občutku težkih nog. Poleg tega vsebuje 
še številne vitamine, minerale, proteine 
in odlično hrani in vlaži kožo, medtem 
ko proantocianidin, ki ga vsebuje, 
pomaga pri celjenju ran in zdravljenju 
slabih ven.

J. S.

Barve za lase: Uporabite naravne

Krčne žile

Več kot 60 odstotkov žensk v zahodnem svetu si lase pobarva med 6- in 8-krat 
letno. A barve za lase, ki jih uporabljajo, večinoma niso povsem varne. Pred 
skoraj desetimi leti je Evropska unija zaradi njihove potencialne nevarnosti 
prepovedala 22 kemikalij, ki so v uporabi v barvah za lase.

Tako danes na policah nekaterih frizerskih salonov že najdemo naravne barve, 
zdravo alternativo. »Saloni, ki uporabljajo tovrstno kozmetiko, so pri nas redki, 
čeprav je uporaba naravnih preparatov pomembna ne le za zdravje ljudi, ampak 
tudi za frizerje, ki smo z njimi v stiku vsak dan,« pripoveduje Sandra Turkalj, 
lastnica frizerskega salona SAN SAN.

Rastlinske barve za lase v nasprotju s kemičnimi, ki prodrejo v notranjost lasu 
in pigmente nadomestijo s sintetičnimi barvili, prodrejo le v zunanjo plast lasu 
in ga obdajo kot barvni plašč: »A to ne pomeni, da je barva zato manj obstojna,« 
na pogosto zastavljeno vprašanje odgovarja Sandra. In dodaja, da za takšno 
barvanje niti ni treba seči globoko v žep.

Razlogov, da oporečnih kemijskih izdelkov ne bi zamenjali z naravnimi barvami 
za lase, tako skoraj ni več. Vseeno pa velja paziti, katero boste izbrali, saj napisi 
‘bio’, ‘eko’ ali ‘organsko’ ne pomenijo vedno, da gre za naraven izdelek.

Sveži lesketajoči se lasje, dolgi ali kratki, so del naše identitete. Zato 
moramo zanje redno skrbeti, a ne na račun zdravja. Uporabljajmo 
naravno kozmetiko, posebno, če si lase redno barvamo.

Sara Wagner
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KO NAŠ 
KUŽA OSTARI 
Pri kateri starosti pa sploh lahko rečemo, 
da je kuža star? 
Po eni od raziskav je meja za male pse (do 10 kg) in mačke pri 
približno 11 letih, za srednje velike pse (do 25 kg) 10, velike pse 
(do 45 kg) 9 let in orjaške pasme (nad 45 kg) 7,5 let, kar naj bi 
predstavljalo približno ¾ pričakovane življenjske dobe. 

Katera so najbolj očitna znamenja staranja?
Večina lastnikov najbolj opazi naglušnost, slabši vid, spre-
membe na koži in zmanjšano poskočnost svojih ljubljenčkov. 
Hkrati pa se v organizmu odvija še veliko drugih, manj opa-
znih sprememb. Znižuje se metabolizem, zato se potreba po 
kalorijah manjša, in če ne pazimo dovolj, se kuža začne 
rediti. Zmanjšuje se imunska odpornost, mišična 
in kostna masa se manjšata, vedno večji del 
telesne teže predstavlja maščoba. Pljuča iz-
gubljajo elastičnost, srčna zmogljivost se 
znižuje, na zaklopkah se lahko pojav-
ljajo degenerativne spremembe. Tudi 
ledvična funkcija počasi peša, lahko 
se pojavlja uhajanje urina. Ker je 
življenjska doba naših ljubljenč-
kov vedno daljša, vse pogosteje 
opažamo senilnost.

Vse te spremembe so zelo posto-
pne, komaj opazne in velikokrat 
je pri pregledu starejše živali težko 
oceniti ali gre za »normalne« sta-
rostne spremembe ali za bolezenski 
proces, ki ga je možno in potrebno 
ustrezno zdraviti.

Iz izkušenj ugotavljamo, da vse prevečkrat 
lastniki in včasih tudi mi, veterinarji, določene 
spremembe preprosto pripišemo letom in morda 
ne ukrepamo dovolj hitro ali dovolj intenzivno. Če pri živali 
zaznamo kakršnekoli nenavadne spremembe, morda povečano 
pitje vode, pogost kašelj, nerazpoloženost, neješčnost, pogoste 
prebavne motnje, je primerno, da ne odlašamo preveč, temveč 
obiščemo veterinarja in poskušamo odkriti vzrok težav.

Večina kroničnih bolezni, ki so značilne za starejše živali, poteka 
sprva precej neopazno, ko se pojavijo očitni klinični znaki, je 
lahko bolezen že precej napredovala in je zdravljenje seveda 
precej manj uspešno, kot če bi začeli s terapijo dovolj zgodaj. 

Preventivni zdravstveni 
pregledi, ki vključujejo 
poleg temeljitega kli-
ničnega pregleda tudi 
laboratorijske preiskave 
krvi in urina, RTG slikanje 

in pregled z ultrazvokom, 
so dobrodošli predvsem za 

živali, ki že sodijo v »kate-
gorijo« starejših in jih različna 

obolenja bolj ogrožajo, primerni 
pa so tudi za vsa ostala starostna 

obdobja. 

Seveda pa se moramo vsi lastniki starejših živali 
tudi zavedati, da se neizogibno bliža dan, ko se bo potrebno 
posloviti od našega ljubljenčka. Čeprav je o tem še tako hudo 
razmišljati, je dobro biti pripravljen na slovo. Ko pride čas in se 
je treba odločiti, je velikokrat zelo težko, zato vam svetujem, da 
se o tem že prej pogovarjate z veterinarjem ali z nekom, ki ima 
s tem izkušnje in mu zaupate. S tem boste sebi in tudi vašemu 
ljubljenčku olajšali zadnje skupne trenutke.   

 
Mag. Barbara Uršič, dr. vet. med.

Pričakovana 
življenjska doba pri 

ljudeh v zahodnem svetu 
hitro narašča. Med poglavitnimi 
razlogi za to so dobri življenjski 
pogoji in ustrezna medicinska 

oskrba, enako velja za naše domače 
ljubljence. Vse več psov in mačk 

doseže visoko starost, saj so njihovi 
lastniki vse bolj osveščeni, 

kako pomembna je primerna 
prehrana, aktivnost in 
ustrezna veterinarska 

oskrba.
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• preventivni pregledi in cepljenja
• pregledi in zdravljenje bolnih živali
• reprodukcija in porodništvo
• urgenca in zdravljenje poškodb
• kirurgija

• pregledi in zdravljenje bolezni oči
• zobozdravstvene storitve
•  prodaja zdravil in medicinskih 

pripomočkov
• trgovinica

tel. 01 568 50 30

www.klinika-petvet.si  
www.facebook.com/KlinikaPetVet

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

* rojstnodnevne zabave 
za vse starosti

* karting šola 2015/2016
* poslovni zakup za podjetja 

(team building; prednovoletne zabave...)
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OTROCI IMAJO 
PRAVICO DO DOLŽNOSTI 

Slovenija je, tako kot mnoge druge države, podpisnica 
Konvencije o otrokovih pravicah. Države podpisnice so se 
zavezale, da bodo tako na področju zakonodaje kot v dejanjih 
te pravice upoštevale. Vendar pa odrasli v dobri veri velikokrat 
pozabimo, da so tudi dolžnosti del pravic, saj eden od čle-
nov konvencije pravi, da smo dolžni delovati v korist otrok. 
In dolžnosti, ki jih imajo otroci, so pomemben del odraščanja, 
učenja, poti v odraslost. 

Poleg pravice do osnovnih življenjskih dobrin, pravice do 
mirnega in varnega bivanja, do skrbi, izobraževanja (…) je v 
otrokovem najboljšem interesu tudi, da ga pripravimo na so-
bivanje v družbi; na to, da vedno ne bo po njegovem, četudi bo 
pridno ubogal vsa navodila in napotke, saj življenje ni vedno 
pravično, pripraviti ga moramo na to, da se bo znašel tudi v 
konfliktnih situacijah – se postavil zase, pri tem pa ne pozabil, 
da na svetu obstajajo tudi drugi “jazi”, ki so ravno tako po-
membni kot on. Naučiti ga moramo, da smo ljudje odgovorni 
za svoja dejanja in nedejanja, da imajo ta posledice, čeprav iz 
medijev večkrat prihajajo nasprotne informacije. Naučiti ga 

moramo, da se je za dosego cilja vredno potruditi. Vedeti mora, 
da ni središče sveta vseh ljudi, nasprotno, da je del človeštva, 
del sveta. Pustiti mu moramo, da dela napake, saj se iz njih 
lahko veliko naučimo. Naučiti ga moramo osnovnih manir – 
dober dan, hvala, prosim, oprostite, žal mi je. In nenazadnje, 
vedeti mora, da ga imamo neizmerno radi, da na poti učenja 
in odraščanja ni sam. In naštetih stvari ga najlaže naučimo z 
zgledom, jasno postavljenimi mejami, dogovorjenimi vsak-
danjimi obveznostmi, z vrednotami, ki so del naših dejanj. 
Poznati mora posledice nespoštovanja dogovorov, obenem 
pa mora imeti priložnost priznati napako, se iz nje naučiti 
lekcije, imeti mora priložnost napako popraviti in vedeti mora, 
da napaka ne pomeni, da je z njim nekaj narobe, ampak da se 
uči, odrašča, razvija.

In da, poznati mora svoje pravice, vedeti mora, kako opozoriti 
na nespoštovanje le teh. Vedeti mora, da se je treba postaviti 
za svoje pravice in pravice drugih. In jasno mu mora biti, da 
je svobodno bitje, vendar je njegova svoboda omejena – s 
svobodo drugih.

Ne želim vas učiti vzgoje, saj za to nikakor nisem kvalificirana, 
pa tudi sami večinoma najbolje veste, kaj je prav za vašega 
otroka. Ampak pravice so le ena plat kovanca, druga plat so 
dolžnosti. In kovanca ne moremo vnovčiti, če nista jasni obe 
plati. 

Več o otrokovih pravicah najdete tudi na spletni strani   
varuha človekovih pravic: http://www.varuh-rs.si.

Vsem otrokom pa v tednu otroka želimo veliko novih 
spoznanj za vse leto!

Neja Šmid

Otroci so naše največje bogastvo, mnogokrat sli-
šimo. Žal prevečkrat delujemo tako, da dobrobit 
otrok spregledamo, velikokrat z dobrimi nameni. 
Ampak pot v pekel je tlakovana z dobrimi na-
meni, pravi star pregovor. In četudi v pekel ne 
verjamete, je bistvo pregovora resnično. V ok-
tobru obeležujemo teden otroka, zato smo se v 
uredništvu odločili, da nekaj besed rečemo tudi 
na to temo.
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AJVAR
POTREBUJEMO:

•  10 kg podolgovatih rdečih paprik;

•  5 večjih jajčevcev (ni nujno, jaz jih 

ne dodajam, ajvar pa vseeno odlično 

uspe);

•  feferone po željah in okusu (in 

toleranci) – količina je odvisna od 

tega, kakšen učinek želite, lahko jih 

dodajate sproti, ko se ajvar kuha, da 

tako prilagodite količino;

•  začimbe: veliko rdeče paprike, 

kajenski poper, nekaj žlic gorčice, 

origano, baziliko, kurkumo, 

muškatni orešček, balzamični kis …

•  1 l olja (jaz navadno dodam pol litra 

dobrega olivnega, v originalnem 

receptu je liter sončničnega);

• cca. 15 250 ml kozarcev za vlaganje s 

pokrovčki na navoj.

PRIPRAVA: Papriko popečemo v peči-
ci na pekaču ali rešetki toliko, da koža 
odstopi od mesa (180° C, priporočam 
uporabo peki papirja). Popečeno pa-
priko olupimo in odstranimo koščice 
(pomagamo si s skledo s hladno vodo, 
kamor pomakamo vroče paprike, da jih 
ohladimo in ločimo meso od kože in 
semen) – priporočam uporabo rokavic, 
ker se drugače koža rok zna vneti, je kar 
dolgotrajno in naporno delo, ampak se 
splača. Olupljene paprike pustimo čez 
noč v cedilu nad posodo, da se odcedijo.
Nasledni dan papriko zmeljemo v mul-
tipraktiku, dodamo olupljene jajčevce, po 
enakem postopku kot papriko pa pripra-
vimo tudi morebitne feferone. Vse skupaj 
potem v velikem loncu (najbolje v niz-
kem s širokim premerom) pražimo nekaj 
ur in počasi dodajamo olje ter začimbe.
Tri ure kasneje še vedno pražimo in pro-
bavamo, dodajamo začimbe, olje ...
Ko pri mešanju opazimo, da ajvar odsto-
pa od lonca, je praženje končano.
Vse skupaj nalijemo v kozarce za vlaga-
nje, ki smo jih prej nekaj minut pomite 
segrevali v pečici ali jih za nekaj minut 
potopili v vrelo vodo. Kozarce napolni-
mo do roba, zapremo in jih obrnjene na 
zamaške čez noč toplo zavite pustimo, 
da se vsebina počasi ohlaja.
Naslednji dan kozarce pospravimo v hla-
den in temen prostor, enega pa seveda 
takoj načnemo, poskusimo in smo po-
nosni nase.

Zahtevnost:

Čas priprave:

20'
Prijateljica, Romkinja 

iz Makedonije, mi je pred 
leti podarila kozarec ajvarja. 

Tistega trgovinskega sem že od nekdaj 
oboževala, ko pa sem prvič poskusila 

pristnega domačega, sem vedela, da moram 
ta recept dobiti. In mi ga je prinesla. Taščin 
recept. Nič posebnega ni, mi je povedala, je 

pa rezultat odvisen od sestavin in ljubezni, ki jo 
vložiš. Preprosto je, samo dolgo traja.

In res, njene besede so se potrdile. Recept ni 
zahteven, nobenih posebnih veščin ne zahteva, 

je pa priprava proces, ki lahko traja nekaj dni, 
odvisno od količin, ki jih boste uporabili. 
Najboljši del pa je, da se priprave lahko 

loti cela družina, saj pečenje in 
lupljenje pomeni kar precej 

dela.
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J E S E N S K I 
N A K U P I

Pa smo zakorakali v jesen. Čisto po-
časi, poletni kosi še vedno čakajo na 
kakšen toplejši konec tedna, sandale 
in natikače pa bo treba počasi pospraviti.

vseeno našla 
nekaj podob-

nega ponču, 
bolj kot plet, ki se 

ga nosi čez majico 
namesto pletenine. 
Prijetno in uporabno.  
Za enostavnejše kombi-

niranje priporočam enobarvnega v 
kakšni sveži barvi.

Namesto ponča sem nato padla na dolg 
jopa plašč. V melirani barvi. Trenutno ga 

še vedno občudujem v omari, kmalu 
bom ugotovila, če je bil nakup optima-
len. To pomeni, da mi bo služil celo jesen 
in mogoče še del zime.

Potem sem počasi ugotovila, da so modne 
krajše hlače. Take malo več kot tričetrtin-
ske, ki ti na žalost obupno skrajšajo noge. 

Ne vem, če bom padla na to finto modnosti, 
čeprav se je pred leti ta dolžina obdržala kar 

nekaj sezon. Z dolgim plaščem jih ne morem 
nositi, zato potrebujem krajšo jakno, ki pa je 
nekako spet neuporabna, če želim biti eko-
nomična. Če želiš biti zelo in, se tričetrtinske 
hlače spodaj razširijo na zvonec. Tak model 
si predstavljam samo v kombinaciji z lepimi 
salonarji ali elegantnimi škornji z visoko peto. 
V naših trgovinah tega modela na srečo nisem 

opazila. Tako ostajam pri klasičnih hlačah.

Vsekakor ne bom izpustila kakšne lepe svilene 
bluzice, ki se okrog vratu zaveže v stilu šala. Če 
najdem pravi model, jih bom kupila v več barvah. 
Potem nihče ne bo opazil, da nimam modnih 

hlač in krznene jakne. In lahko jih nosim tudi na jeans.

Mogoče me vseeno prime in si kupim krznen ovratnik 
kot modni dodatek. Če bom to naredila, bo ta zelo pisan 
in izstopajoč. Priporočam vijoličnega, pariško modrega 
ali zelenega. Vem, da bo za eno sezono, vendar bom vsaj 
in. In bom modno osveščena. 

A. B.

Modno je krzno v vseh različicah. 
Priznam, jaz si pravega eno-
stavno ne upam nositi. Ko ga 
pogladiš je zelo prijetno in 

tudi na pogled zelo lepo in 
elegantno, vendar ob tem 
vedno pomislim na ne-

gativno energijo, ki jo 
oddajajo ti kosi. Pravega 
krzna si niti ne želim v 
svoji omari. Prepričana 
sem, da morda že nas-
lednje leto ne bo več tako 
modno, čeprav se je v časih 

naših mam zelo dolgo ob-
držalo. Zato priporočam kakšno 
umetno različico, ki je ravno tako 
lepa. Že od lanske jeseni iščem lep 
brezrokavnik v lisičji barvi. Do danes 

ga nisem našla. En me naredi debelo, 
drugi je brez stila, tretji cenen. Kot kaže 

letos spet ne bom upoštevala modne zapo-
vedi, da si in, če nosiš krzno.

Nato sem se odločila, da si kupim pončo. 
Pomerila sem jih zelo veliko, vendar sem na 
koncu ugotovila, da je to kos, ki je na pogled lep 
samo na visokih, suhih ženskah. Potem sem 

Že v najbolj vročih dneh sem brskala po spletu in naj-
novejših modnih revijah in v mislih delala jesenske 
kombinacije oblačil. Potem sem obiskovala trgovine 
in pomerjala nove kose. Počasi so se kolekcije dopol-
njevale, sedaj je v trgovinah praktično vse, kar je modnega. 

Zadnjič sva s prijateljico odšli po prvih nakupih in se nekako 
odločili, da je morda že čas, da nimamo omar do vrha napol-
njenih s kopico cenenih oblačil, veliko bolje je imeti nekaj 
dobrih, dražjih kosov. Te lahko nato kombiniraš s cenejšimi 
kosi, vse skupaj ne zasede cele omare, zato zjutraj zlahka 
sestaviš svojo dnevno modno kombinacijo.
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OPIS:
Hlače odrežemo najprej nad presredkom, 
da dobimo nekakšno mini krilo. Potem na 
sprednji strani kavbojk zarežemo tako, da 
odstranimo zadrgo, lahko pa odstranimo 
celotno sprednjo stran (pustimo pa zgornji 
rob, ki se na eni strani konča z gumbom, 
na drugi pa z gumbnico), če se odločimo, 
da sprednjih žepov ne bomo potrebovali. 
Robove nato namažemo z lepilom in za-
pognemo, ali pa prišijemo, da se nam pas 
ne bo trgal. Če si sedaj nekdanje hlače s po-
močjo gumba pripnemo okoli pasu, imamo 
pripomočke za delo vedno pri roki, saj jih 
lahko enostavno pospravimo v žepe.

Hlače sama največkrat zavržem, ker se obrabijo v pre-
delu hlačnic, zato sem že dolgo brskala za načini, kako 
jih uporabiti po tem, ko so svojo primarno nalogo iz-
gubile. Zadnjič sem med množico predlogov zasledila 
enega, ki me je res navdušil. Postanejo lahko namreč 
priročni predpasnik, ki ga uporabimo pri delu na vrtu, 
pri manjših popravilih, sprehodih našega kosmatinca 
in pri gospodinskih opravilih, predvsem tistih, ki zah-
tevajo uporabo lestve, naprimer pri čiščenju oken. Saj 
veste; kam pospraviti množico manjših pripomočkov 
in predmetov, da jih ne bomo iskali, se vračali po lestvi 
navzdol, skratka – da nam bodo vedno pri roki.

Sedaj nam ostanejo še hlačnice, ki jih prav 
tako lahko uporabimo. Če jih razparamo, 
da odstranimo robove, ki jih spet zalepimo 
ali zašijemo, da preprečimo paranje, lahko 
z njimi obšijemo okrasne blazine, ter tako 
dobimo trpežne okrasne blazine, lahko pa 
jih uporabimo tudi kot okrasne podstav-
ke na vrtu, okenskih policah in stopnicah. 
Lahko pa hlačnice na eni strani sešijemo ali 
zlepimo tako, da nastane nekakšna vreča, ki 
jo lahko uporabimo tako, da vanjo pospra-
vimo navadne plastične cvetlične lončke, 
ki bodo tako okrašeni prijetni na oko, pa še 
svetloba ne bo motila korenin, če so lončki 

svetlih barv. Če predelujemo džins hlače, 
katerih material je nekoliko bolj trd, laho 
tako dobljene vrečke uporabimo tudi za 
shranjevanje pridelkov, naprimer čebule, 
na kuhinjskem pultu, v “stoječo vrečko” 
lahko postavimo malenkosti v kopalnici, v 
predsobi pa vanje lahko pospravimo pripo-
močke za čiščenje čevljev, če naštejem le 
nekaj idej. Nezanemarljiva ni niti ideja, ko v 
tako predelane hlačnice “zavijemo” stekle-
nice, namesto, da kupimo darilno vrečko.
Skratka, nobene potrebe ni, da bi stare 
hlače, posebej take z žepi, zavrgli takoj, ko 
izgubijo osnovni namen. Na spletu lahko 
poiščete še mnogo drugih idej, kako odslu-
žene hlače ponovno uporabiti – med dru-
gimi najdete ideje, kako stare jeans hlače 
predelati v torbice in vrečke.

N.Š.
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P R I R O Č N I 
P R E D PA S N I K 
I Z  S TA R I H  H L A Č

POTREBUJEMO:
• odslužene hlače z žepi;
• škarje;
• lepilo za tekstil ali  

nit in šivanko.

NAREDI 
SI SAM



LAČNI?
tople malice že za 3,80 €
brezplačana dostava ob naročilu nad 10 €

Pokličite 040/160-660
Restavracija Šef’lasefla.si

WWW.FITNESCENTERBIT.COM
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Odhajate na počitnice v tujo državo, pa bi radi poleg počitka in zabave mimo-

grede še malo obnovili tuji jezik in se naučili kakšne nove besede? V kolikor ste 

iznajdljivi in pripravljeni na izzive, lahko idejo prenesete tudi v prakso!

PET NASVETOV ZA U�ENJE TUJEGA 
JEZIKA NA PO�ITNICAH

1

2

3 4

5

POGOVOR Z ROJENIM 
GOVORCEM JEZIKA

Kljub temu, da se včasih zdi težko naveza-
ti stik z rojenim govorcem, je prav ta način 
najboljši za učenje v manj formalnem okolju. 
Je kdaj do vas pristopil tujec in vas vprašal, 
koliko je ura ali pa kje se nahaja najboljša re-
stavracija? Ste si po kratkem pogovoru kdaj 
zaželeli, da bi z njim spregovorili še kakšno 
besedo? Prav gotovo še kdo razmišlja tako 
kot vi. V kolikor denimo odhajate na dopust v 
Francijo ali Španijo, bodo ljudje veseli (če ste 
seveda naleteli na podobne sebi), da lahko z 
nekom govorijo angleško, vi pa boste ob tem 
ponovili njihov jezik. Vi jim boste pomagali z 
angleščino ali pa, če bodo imeli seveda inte-
res, jih naučili kakšno besedo slovensko, oni 
pa vam bodo pomagali s svojim jezikom. Pri 
tem jih prosite, da vas popravljajo – pri izgo-
varjavi, uporabi napačnih besed ipd.

POSLUŠANJE IN 
BRANJE LOKALNIH 

MEDIJEV 
Prižgite lokalni radio ali televi-
zijo, vzemite brezplačni časopis 
na avtobusni postaji ali pa kupite 
katero izmed revij, kjer se po-
javljajo vsebine, ki jih morda že 
poznate iz domačih medijev – 
zagotovo boste ob tem sezna-
njeni s kakšnimi novimi izrazi ali 
pa boste slednje lahko razbrali 
iz konteksta – že znanih besed, 
fotografij ipd. V kolikor bi imeli 
na sliki Jean-Clauda Junckerja 
in grškega premierja Aleksisa 
Ciprasa, na kaj bi pomislili? Če 
spremljate domače medije, bi 
takoj vedeli, za kaj gre, za več 
podrobnejših informacij pa bi 
morali poznati še kakšno do-
datno besedo.

OPAZOVANJE
Ko ste na počitnicah, s seboj 
vedno imejte manjšo beležko in 
kemični svinčnik. Zapisujte si be-
sede, ki jih vidite prvič, in sicer s 
stavb, reklamnih oglasov, malih 
oglasov, ki so izobešeni na raz-
ličnih mestih, v trgovinah ipd. Če 
jih nikakor ne morete razrešiti na 
podlagi sklepanja oz. asociacij, jih 
preverite v slovarju (tega imate na 
voljo tudi kot mobilno aplikacijo, 
lahko pa seveda uporabite tudi 
običajni slovar), ko se zvečer vrne-
te v svojo sobo (ali šotor, na ladjo 
ali letečo preprogo). Če besede ni 
v slovarju, preverite njen pomen 
na internetu (če ga imate) ali pa še 
bolje, za razlago vprašajte katere-
ga od rojenih govorcev.

POSLUŠANJE DRUGIH 
LJUDI

Parki, trgovine, restavracije ipd. so idealni ko-
tički, kjer lahko opazujete in poslušate rojene 
govorce. Vaš namen seveda ne bo prisluško-
vanje, temveč poskus razumevanja pogovo-
ra drugih ljudi. Pri tem boste usvojili kakšno 
novo besedo, opazovali specifične kretnje 
posameznih govorcev ter usvojili intonacijo 
oz. melodiko samega jezika. 

OBISK KNJIŽNICE IN PRIREDITVE
V kolikor v nekem kraju ostajate dlje časa, se sprehodite do njihove 
knjižnice, kjer so vam na voljo knjige, zgoščenke in slovarji, tam pa 
lahko najdete tudi informacije o številnih dogodkih, kot so filmski ve-
čeri, muzeji, koncerti idr. Tudi slednji so ena izmed dobrih možnosti za 
usvajanje novega besedišča in predvsem za spoznavanje novih ljudi.
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Vesna Nagode, 
učiteljica francoščine 

– Jezikovna Akademija
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Odgovorite na nagradno vprašanje 
in pridobite možnost, da osvojite 2 
vstopnici za ogled predstave Micka v 
Šentjakobskem gledališču. Nagradno 
vprašanje se glasi: „Kdo je napisal 
Županovo Micko?''
Pravilne odgovore pošljite do 18. 10. 
2015 po elektronski pošti na ure-
dnistvo@mojmagazin.si ali po pošti na 
naslov Trapez marketing, Industrijska 
cesta 1, 1000 Ljubljana (s kontaktom in 
pripisom: nagradno vprašanje).

NAGRADNO VPRAŠANJE

ČOKOLJANA
Čokoljana je sejem, ki bo našo prestolnico 
že tretje leto zapored za en dan spreme-
nil v sladko središče čokolade. Čokoladni 
svet je veliko bolj bogat, kot si večina ljudi 
predstavlja.
Vsak ljubitelj sladke pregrehe bo 24. okto-
bra 2015 na Pogačarjevem trgu v Ljubljani 
našel nekaj zase. Čokoladne specialitete 
bodo predstavljala podjetja z bogato tra-
dicijo, obenem pa bodo čokoladne dob-
rote ponujale tudi butične čokoladnice in 
slaščičarne. 
Poleg sejma pripravljamo tudi pester pro-
gram. Pripravili smo različne delavnice za 
mlajše in starejše, tekmovanji pravilno-
Pečeno in Čoko master, prav tako pa ne 
bodo manjkale tudi bogate nagradne igre.
Več informacij o dogodku lahko najdete 

na spletni strani: www.cokoljana.si.

24. 10. 2015 od 9.00 do 21.00:
POGAČARJEV TRG, LJ

MICKA (komedija)

Rok Vilčnik, znan tudi kot rokgre, 
je spisal sodobno priredbo prve 
slovenske komedije Županove 
Micke Antona Tomaža Linharta 
in jo naslovil tako, da gre v uho: 
Micka. 
Predstavljajmo si, da se Micka doga-
ja na obrobju Ljubljane v času občin-
skega praznika vasice Šentflorjanske. 
Gospod iz mesta pride, da bi mešal 
štrene, a tukaj se pojavi preprosta 
kmečka pamet, o kateri se zadnje čase 
vse več govori na televiziji, pa se vsi 
delamo, da razumemo, v čem je težava 
slovenske klenosti. Kot kaže, je starost 
sodobne Micke takšna, kot je trenu-
tna povprečna starost študentov, ki še 
zmeraj živijo pri svoji starših, pa so že 
prekoračili tridesetico. Skratka, v prizo-
re bi radi vnesli situacijsko in besedno 
komičnost, ki jo ponuja Rok Vilčnik, in 
sicer z nekoliko starinskim jezikom po 
Linhartovem zgledu, vendar z vložki so-
dobnega pogovornega jezika. Micko bi 
želeli predstaviti tako osnovnošolcem in 
dijakom kot tudi vsem generacijam, ki 
se radi spominjajo preteklih časov, a so 
odprti za sodoben pristop ter razume-
jo, da so zaljubljenci v vsakem življenj-
skem obdobju slepi za napake svojega 
izvoljenca. Nobena juha se ne poje 
tako vroča, kot se skuha, zato se Micki 
odprejo oči, vsi potuhnjenci pa se mo-
rajo skesati in požeti tisto, kar so slabega 
sejali. Kakor spet pregovor pravi: »Vse se 
plača, vse se vrača!« Micko bo kot prvo 
premiero v sezoni 2015/2016 režiral novi 
umetiniški vodja Šentjakobskega gleda-
lišča Simon Šerbinek. 

PREMIERA OKTOBER 2015:  
ŠENTJAKOBSKO GLEDALIŠČE, LJ

Jesenske počitnice 
za otroke
Prispevek: 5€
Dežela zmajev / Jesenske slikarije / 
Pravljični mozaiki / Unikatne družabne 
igre / Iz knjige v pravljično deželo. 
Število mest je omejeno, prijave 
sprejemamo na: 
galerija.ccu@gmail.com,

26.–30. 10.: CK ŠPANSKI BORCI

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

13. 10. ob 17.00: CK ŠPANSKI BORCI

Ustvarjalni četrtki
Prispevek 29 €
Izdelovanje unikatnih štampiljk / Mozaik

Število mest je omejeno, prijave 

sprejemamo na: galerija.ccu@gmail.com.

8. in 22. 10. ob 17.00: Tomačevska 48a

Sobotne ustvarjalnice 
za otroke
Vsako soboto je na sporedu nov 

ustvarjalni projekt za razvijanje 

ustvarjalnosti, na voljo pa bo tudi kotiček 

za prosto slikanje. Info na: 

galerija.ccu@gmail.com,

10., 17., 24., 31. 10. ob 10.00: 
CK ŠPANSKI BORCI
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NAGRADNA KRIŽANKA

Geslo nagradne križanke pošljite do 18. 10. 2015 po elektronski pošti na 
urednistvo@mojmagazin.si ali po pošti na naslov Trapez Media d. o. o., 
Industrijska cesta 1, 1000 Ljubljana (s kontaktom in pripisom: križanka). 

Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali 3 x darilni paket kozmetike Bottega Verde iz 
linije Rdeče grozdje.

Nagrajenci bodo objavljeni v naslednji številki revije Moj magazin.

Nagrajenci iz prejšnje številke: Sanja Vidovič, Ika Šašek, Darja Kemperle, 
Tajana Potočnik. Čestitamo!
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S KUPONOM 
DO DODATNIH 

20% popusta-20%-20% Akcija velja na vse modele kuhinj 
in ne velja za Linijo TM.

www.gorenje.si
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LITROV  
BREZPLAČNEGA 
GORIVA*

*Vrednost dobroimetja 110 EUR predstavlja zaokrožen znesek za plačilo 90 litrov goriva v višini 109,80 EUR. Upoštevana je drobnoprodajna cena za liter dizelskega goriva na dan 17. 2. 2015, ki je znašala 1,220 EUR. 
Vrednost dobroimetja ostaja nespremenjena, tudi če se cena goriva spremeni. Več na www.generali.si ali brezplačni telefonski številki 080 70 77 in www.vzajemna.si ali brezplačni telefonski številki 080 20 60. 

PAKET 
ZA IMET'!


