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245

339
99
309,96
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99

A+

108 cm
43“
diagonala

1x USB 3.0

energijski
razred

e-pošta: urednistvo@mojmagazin.si

Večeri so žal še hladni, kar pa ni nujno slabo, saj jih lahko
izkoristite za listanje aktualne številke revije Moj magazin.
V tokratni številki si spet lahko preberete o lokalnih
organizacijah in njihovih aktivnostih, preberete lahko nekaj
napotkov policije, zanimiv intervju ali pa rešite križanko, ki
jo najdete tudi tokrat v reviji Moj magazin.

Za predstavitev podjetja ali
dejavnosti pokličite na telefonsko
številko 01 32 075 96 ali pišite na
marketing@mojmagazin.si

Uredništvo

Arhiv preteklih številk revije
Moj magazin si oglejte na:

439,99

Kombiniran hladilnik Gorenje
RK6161AW

izdaja in uredništvo:
Trapez Media, d. o. o.
Kajuhova ulica 32a
1000 Ljubljana

Ker smo pomladi že na široko odprli vrata in nas odtenki
zelene razvajajo že skoraj mesec dni, v naravo pa nas vabijo
tudi opojno dehteči cvetovi, je skrajni čas za aktivnosti na
svežem zraku. Enosledna prevozna sredstva spet postajajo
naši stalni spremljevalci, pa tudi vedno več aktivnosti
iščemo zunaj, na toplem soncu.
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OBISK TUJIH UČITELJIC NA OŠ VIDE PREGARC

DRŽAVNO ŠAHOVSKO PRVENSTVO MLADIH 2016

Kako zelo so se učenci razveselili tujih učiteljic in kako zelo
so bili vznemirjeni ob njihovem prihodu v razred, se ne da
opisati. To vznemirjenje in pričakovanje je treba doživeti.
Kot učiteljica razmišljam in si želim še več obiskov tujih
učiteljev, kajti te izkušnje prinesejo učencem veliko znanja
in možnosti uporabiti tuj jezik v živo.
V sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo ter programom
Erasmus+ smo na naši šoli dva dni gostili učiteljici iz
Madžarske, gospo Tünde Sárvári in Zsuzsanno Baráth ter
učiteljico iz Avstrije, gospo Viktorio Buttinger. Učiteljice
so hospitirale pri pouku angleščine, biologije, nemščine
v 1. in 2. razredu. Spoznale so način dela na naši šoli, si
ogledale novo šolo, nad katero so bile zelo navdušene, in se
rade pogovarjale z učenci. Za nas učitelje pa je izmenjava
izkušenj in idej tudi izjemnega pomena.
Natalija Kotar

Prispevka učenk iz 4. razreda:
Gaja Omerza, 4.b
V torek, 8. 3. 2016, so prišle popotnice v Slovenijo, po nemško
Slowenien. Zelo so bile prijazne in zelo smo jih razveselili z
rožico in voščilnico. Tisti dan je bil dan žena, zato se spodobi dati kakšno darilo. Gospe so govorile različne jezike, zato
smo se bolj težko sporazumevali. Razdelili smo se v skupine in
jim po nemško zastavili nekaj vprašanj. Bile so zelo prijazne,
dobrosrčne, vesele in tudi srečne. Naša učiteljica nas je zelo
pohvalila in rekla je, da smo se zelo dobro odrezali pri nemškem jeziku. Ta dan nam je bil zelo všeč in upamo, da bodo
še kdaj prišle.
Pia Duvnjak, 4. a
Dne 8. 3. 2016 so nas pri nemščini obiskale učiteljice iz drugih
držav, ki so znale govoriti nemško. Prišla je tudi ravnateljica.
Nekaj deklet jim je čestitalo, dalo čestitko in svež rdeč nagelj.
Razdelili smo se v pet skupin. V vsako skupino je prišla ena
učiteljica. Vsaka skupina je intervjuvala učiteljico, ki je bila
v tisti skupini. Vsak učenec je vprašal eno stvar v nemškem
jeziku. Imeli smo 12 vprašanj. Ko smo s spraševanjem končali,
smo se malo poigrali s sadjem. Nekdo je poskušal sadje, imel
je zavezane oči in v nemškem jeziku povedal, kaj je pojedel.
Poskusil je tudi zelenjavo. Peli smo tudi pesem v nemškem jeziku z naslovom Hab' ne Tante aus Marokko. Reševali smo tudi
uganko. Na koncu ure nemščine je vsak otrok dobil košček
sadja in zelenjave. Ta ura nemščine mi je bila zelo všeč.

V Portorožu je konec februarja potekalo
državno šahovsko prvenstvo za mlade, na
katerem so ponovno zelo uspešno nastopili tudi učenci OŠ Nove Jarše. Po tednu,
polnem napetih bojev, je Vesna Mihelič
še tretjič zapored postala državna prvakinja v svoji starostni kategoriji (tokrat do
10 let). V Vesnini konkurenci je nastopila
tudi Elma Halilović in na koncu osvojila
5. mesto, kar je njen doslej največji uspeh.
Jan Marn je v konkurenci fantov do 12 let
osvojil nehvaležno 4. mesto, med najmlajšimi fanti, do 8 let, pa sta Bine Markošek
in Teo Cimperman končala tekmovanje na
10. oziroma 11. mestu. V konkurenci deklet

do 18 let je državna prvakinja postala bivša
učenka OŠ Nove Jarše in svetovna prvakinja Laura Unuk.
Zadnji dan so šahisti odigrali še prvenstvo
v pospešenem šahu s skrajšanim časom
za razmišljanje. Vesna Mihelič je tudi na
tem turnirju prepričljivo osvojila zlato
medaljo, Jan Marn je bil ponovno četrti, Elma Halilović pa šesta. Tudi na tem
tekmovanje se je izkazal še en nekdanji
učenec OŠ Nove Jarše – Maj Markošek je
namreč med fanti do 16 let osvojil bronasto
medaljo.
Robert Kodrič
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EKIPNO OSNOVNOŠOLSKO
DRŽAVNO PRVENSTVO V ŠAHU 2016
Na OŠ Draga Kobala v Mariboru so 20. marca 2016 odigrali
državno ekipno osnovnošolsko šahovsko prvenstvo. Na celodnevnem tekmovanju je ekipa OŠ Nove Jarše, ki je bila v
postavi Jan Marn, Jan Unuk, Vesna Mihelič in Elma Halilović
med najmlajšimi na prvenstvu, po hudem boju osvojila odlično četrto mesto. Naslova državnih prvakov so se veselili
učenci OŠ Miroslava Vilharja iz Postojne.
Robert Kodrič
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VELIKI MLADINSKI ŠAHOVSKI
TURNIR LJUBLJANA OPEN 2016
5. marca 2016 je bil v Kašlju veliki mladinski šahovski turnir,
ki ga je slovesno odprl ljubljanski župan, g. Zoran Janković.
Turnir, ki ga je z velikim entuziazmom organiziral g. Anže
Novak, je bil dobrodelno naravnan, saj so izkupiček od prijavnin podarili projektu Podari malico, ki je namenjen učencem
in dijakom, ki živijo v težkih materialnih razmerah in si ne
morejo privoščiti malice.
Na tekmovanju, ki se ga je udeležilo kar 140 šahistov, so
ponovno uspešno nastopili tudi učenci OŠ Nove Jarše.
Desetletna Vesna Mihelič je bila najboljša med dekleti do 12
let, Bine Markošek drugi med fanti do 8 let, Nikolina Mićić pa
druga med dekleti do 9 let. Absolutni zmagovalec turnirja je
prepričljivo postal Novomeščan Vid Dobrovoljc.
Robert Kodrič
4 | MOJ MAGAZIN 4/2016
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POMOČ GASILCEV V ČS JARŠE

90 LETNICA

Nesreče v cestnem prometu

20. 2. 2016
Ob 19.15 se je na križišču Leskovškove ceste in uvoza na ljubljansko obvoznico osebno vozilo zaletelo v odbojno ograjo.
Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče in odklopili
akumulator. Reševalci NMP Ljubljana so oskrbeli eno poškodovano osebo.
23. 2. 2016
Ob 14.57 sta na Industrijski cesti v Ljubljani trčili osebni vozili.
Posredovali so poklicni gasilci GB Ljubljana, ki so zavarovali
kraj nesreče ter nudili pomoč reševalcem NMP Ljubljana pri
prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila.

Požari na sredstvih cestnega prometa

11. 3. 2016
Ob 12.08 je na Letališki cesti v Ljubljani gorelo osebno vozilo.
Posredovali so ljubljanski poklicni gasilci, ki so osebno vozilo
pogasili. Vozilo je uničeno.

Požari v komunalnih in drugih
zabojnikih

12. 3. 2016
Ob 17.13 je na Šmartinski cesti v Ljubljani zagorela vsebina
zabojnika za smeti. Požar so pogasili gasilci GB Ljubljana.

Nesreče z nevarnimi
in drugimi snovmi v naravi, prometu

14. 3. 2016
Ob 15.10 so opazili oljni madež na Letališki cesti v Ljubljani.
Posredovali so poklicni gasilci GB Ljubljana, ki so posuli petsto
kvadratnih metrov cestišča z vpojnim sredstvom ter uporabili
petdeset pivnikov. Za odstranitev nevarnih odpadkov bo poskrbelo podjetje Kemis.

Tehnična in druga pomoč

17. 3. 2016
Ob 19.19 so na Kavčičevi ulici v Ljubljani gasilci GB Ljubljana
s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, omogočili reševalcem NMP dostop do onemogle osebe in pomagali pri
prenosu osebe do reševalnega vozila. Na kraju so bili prisotni
tudi policisti.

Požari na cevovodih, komunikacijskih
omrežjih in elektroenergetskih vodih

23. 3. 2016
Ob 15.14 je ob razcepu Zadobrova proti Tomačevem, občina
Ljubljana, zaradi pretrganega električnega voda gorel električni
drog. Posredovali so poklicni gasilci GB Ljubljana. Počakali
so, da je Elektro Ljubljana izključil napetost na daljnovodu, in
goreč drog pogasili.
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POŽAR V NARAVI
Že nedolžna iskra lahko v naravi hitro zaneti požar velikih razsežnosti. Na to vplivajo predvsem vrsta vegetacije, hitrost in smer
vetra, razgibanost terena in temperatura ter vlažnost zraka. Če so
izpolnjeni določeni pogoji, se požar lahko širi zelo hitro (s hitrostjo
več kot 100 km/h). Pri gorenju organskih snovi se sproščajo visoke
temperature in škodljivi plini, ki onesnažujejo ozračje. Na pogorišču se zaradi uničenja zgornje plasti zemlje lahko spremeni vegetacija, poveča se erozija. Ogrožene so tudi številne živalske vrste.
Najpogostejši vzroki za nastanek požara v naravi so:
• kurjenje in požiganje;
• odmetavanje cigaretnih ogorkov;
• odlaganje vročega pepela in drugih gorljivih materialov;
• udar strele;
• iskrenje zavor in odpadanje delov zavor vlakov;
• uporaba sveč, bakel, raket, petard ipd.
Večino požarov v naravi povzroči človek zaradi malomarnosti
in nevednosti.
Pravila kurjenja v naravi
Če kurimo v naravi, mora biti kurišče urejeno, zavarovano in nadzorovano ves čas kurjenja. Urejeno kurišče je obdano z negorljivim
materialom (npr. s kamni), okolica (vsaj v razdalji enega metra od
zunanjega roba kurišča) pa mora biti očiščena vseh gorljivih snovi.
Poskrbimo, da je v bližini kurišča voda, gasilnik ali drugo priročno
orodje za gašenje (npr. lopata, pesek, zemlja).
6 | MOJ MAGAZIN 4/2016

Ob vetrovnem vremenu se nevarnost za nastanek požara močno
poveča, zato takrat ne smemo začeti kuriti oziroma moramo kurjenje takoj prekiniti.
Požiganje v gozdovih, na drugih gozdnih zemljiščih in na območjih, oddaljenih do 100 metrov od gozda in drugih gozdnih
zemljišč, ni dovoljeno!
Ko je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, je v naravnem okolju prepovedano kuriti, prižigati
kresove in ognjemete ter izven pozidanih površin uporabljati predmete in naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar.
Kako ravnamo, da ne bi prišlo do požara v naravi
• Poskrbimo za urejeno okolico okoli stavb – vse gorljive snovi
skladiščimo v varni razdalji.
• Odstranimo veje dreves v bližini stavbe, zračnikov in dimnikov.
• V naravi kurimo samo na urejenih kuriščih in nikoli v suhih in
vetrovnih dneh.
• V ogenj ne mečemo doz pod tlakom in drugih vnetljivih snovi.
• Po končanem kurjenju ogenj in žerjavico pogasimo ter prekrijemo z negorljivim materialom.
• Nikoli ne odmetavamo cigaretnih ogorkov.
• Vozil ne parkiramo v suhi travi.
• Po gozdu se ne vozimo z avtomobili in motorji.
• V gozdovih ne prižigamo ognjemetov.
• Dosledno upoštevamo prepovedi in omejitve uporabe ognja v
času, ko je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost
naravnega okolja.

Na dan žena je ekipa naših gasilskih veteranov na domu na Šmartinski v Hrastju
obiskala Ivana Jamnika, ki je praznoval
visoki jubilej – 90 let. Častni predsednik
Franc Zupančič, Janez Mihelič in Ladislav
Podboršek so jubilantu čestitali in mu izročili kipec sv. Florijana. Ob prijetnem klepetu starejših gasilcev sta nas z domačimi
dobrotami postregli gospa Angela Jamnik
in hči Irena. Ivan Jamnik je v svojem aktivnem delu v društvu pustil največji pečat pri
pripravah srečelova in kot oseba, s katero
ni mogoče imeti konflikta.
»Dragi Ivko, vse najboljše.«
Mitja Petje
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PGD ŠMARTNO OB SAVI
Zmagovalne ekipe kviza GZL so se danes,
v soboto, 12. marca 2016, pomerile na regijskem kvizu mladine, ki je potekal v OŠ
Primoža Trubarja v Velikih Laščah. V vsem
znanih disciplinah so se pomerile najboljše
ekipe iz 10 gasilskih zvez. Med najboljšimi
pa so bile tudi 4 ekipe (2 ekipi pionirjev, 1
ekipa mladink in 1 ekipa pripravnikov) PGD
Šmartno ob Savi. Vzdušje in razpoloženje
naših ekip je bilo odlično. Discipline (praktične vaje, vezanje vozlov, gasilska znanja
5 proti 0, prva pomoč, zgodovina in znanje
iz preventive) so se odvijale po predvidenem urniku. In tako so bili rezultati znani
že nekaj po dvanajsti uri. Ob poslušanju
razglasitve rezultatov smo le nemočno
držali pesti, saj je bila konkurenca, še posebej pri mladincih in pripravnikih, res huda.

Karitasove delavke so proslavile 70 letnico svoje tajnice Darje Petje Marinko

Naše ekipe so zasedle naslednja mesta:
prva ekipa pionirjev je zasedla 3. mesto,
druga ekipa pionirjev 14. mesto, ekipa mladink si je z nekaj smole pri vezanju vozlov
prislužila 5. mesto, ekipa pripravnikov pa
1. mesto.
Ekipa pripravnikov in ekipa pionirjev sta se
z odličnim rezultatom uvrstili na državno
tekmovanje.
Čestitke vsem 4 ekipam za odlično opravljeno delo.
Mladinska komisija
MOJ MAGAZIN 4/2016 | 7
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GREGORJEVO PRAZNUJEMO TUDI V VRTCU JARŠE
God sv. Gregorja, 12. marec, je do uvedbe gregorijanskega koledarja leta 1582 veljal za prvi pomladni
dan. Dan je dobil ime po svetniku Gregorju Velikem
(ok. 540–604), ki prinaša luč ter pozdravlja sonce
in pomlad – na 12. marec naj bi bilo že toplo in
dovolj svetlo, da Kroparji (kovači, žebljarji iz Krope)
pri svojem delu niso potrebovali več svetilk, v pozdrav pomladi pa so v manjši potok metali goreče
predmete, na kar nas spominja še danes živa šega
spuščanja razsvetljenih ladjic in hišk, gregorčkov,
v vodo, kar simbolično naznanja daljšanje dneva.

Vse za vašega jeklenega konjička na enem mestu!
Pri nas dobite: metlice brisalcev, akumulatorje, dodatke gorivu,
kolesni ležaj, zavorne ploščice, olje za motor, menjalnik, zavorno
olje, žarnice, filter olja, goriva, klime, zobati jermen, napenjalce,
amortizerje, vzmeti, mikro jermen, vodno črpalko, hladilnik klime,
motorja, QMI, RainX®, sklopko, zavorne luči, lepilo za vetrobransko
steklo, WD-40®, prvo pomoč, varnostni trikotnik, ...

Trgovina P&R 4 Središka ulica 4 4 Ljubljana 4
Telefon: 01 521 27 10 Q GSM: 031 33 66 66 Q E-pošta: trgovinapr@t-2.net

Nekaj pregovorov o gregorjevem:
• Po Gregorju od vsakega vetra sneg kopni.
• Če breskve pred Gregorjem cveto,
trije eno pojedo.
• O Gregorju tudi pravijo: Kmet dolgo njivo orje,
klobuk postrani nosi, pa staro ženo kruha prosi.
Gregórjevo je praznik, povezan z zaljubljenci. Tega
dne, 12. marca, se po ljudskem izročilu ptički ženijo.
Na ta dan naj bi se neporočena dekleta še posebej
vneto ozirala v nebo, saj naj bi ptica, ki bi jo prvo
videle, naznanjala, kakšen bo njen mož. Sicer pa je
gregorjevo tretji dan zaljubljenih ptičkov; na vincencijevo, 22. januarja, se po tradiciji spogledujejo,
na valentinovo se snubijo, na gregorjevo pa ženijo.
V Vrtcu Jarše smo tradicionalno praznovali
Gregorjevo. Šege in navade so temelj naše tradicije
in je prav, da jih praznujemo skupaj z otroki.

NOVOSTI iz zbirke

10,90 EUR

10,90 EUR

12,90 EUR

10,90 EUR

12,90 EUR

14,90 EUR

10,90 EUR

10,90 EUR

12,90 EUR

Na igrišču smo imeli pravo rajanje ob glasbi, ptički
pa so nam v košaricah pustili bombone.

12,90 EUR

Ptički so imeli svatbo. Izdelali smo dekoracijo, okrasili vrtec in igrišče. Pripravili košarice, če nam bojo
ptički kaj pustili.

10,90 EUR

Morda s praznovanjem gregorjevega delno zavračamo skomercializirano valentinovo, delno z njim
izražamo svoja patriotska čustva ali kaj podobnega,
kakor koli pa je to dan, ko se slavi ljubezen, življenje,
sreča – in takšnih dni ni nikoli preveč.

10,90 EUR

Če bi morali pomlad povezati s čustvom, bi ji najverjetneje mnogi brez pomisleka pripisali ljubezen.
Razcvet narave spodbudi razcvet v vseh živih bitjih.
Zato so bili tudi ptički gotovo veseli, ko so slišali
govorice o tem, da se ženijo že 12. marca, kljub temu
da se pomlad še ni »uradno« začela.

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

Marjetka Adamlje, Vrtec Jarše
8 | MOJ MAGAZIN 4/2016
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JUDO KLUBU SOKOL – GAZELA 2015

PIŽAMA PARTY: V mesecu februarju smo na pobudo mladega
judoista Lovra Močnika organizirali PIŽAMA PARTY. Naši člani
so po večernem treningu in plesu v pižamah v spalnih vrečah
prespali v borilnici na blazinah. Po zajtrku smo imeli še en skupen trening. Obisk dogodka je bil nepričakovano ogromen, kar
nas je zelo razveselilo, saj to pomeni, da se otroci v našem klubu
dobro počutijo, starši pa nam zaupajo.

organov. Glede na odlične rezultate preteklih let smo mandat
podaljšali predsedniku Vojku Roglju, tajnici Viktoriji Pečnikar
Oblak in blagajničarki Heleni Lenarčič. Veseli smo, da so določene funkcije sprejeli novi člani, starši naših judoistov. Tako
smo dobili novo predsednico nadzorne komisije gospo Silvijo
Jurca. Predsednica je po pregledu bilance za leto 2015 ugotovila,
da smo tako promet kot članstvo iz leta 2014 povečali za 70 %,
in pomenljivo dodala, da smo prava poslovna gazela!
POLETNE POČITNICE: Lansko leto smo prvič organizirali
počitniški program za naše člane na Rakitni. Izkušnja je bila
enkratna, zato smo se letos odločili, da ponudimo kar dva tabora. Pridružijo se nam lahko tudi drugi osnovnošolski otroci iz
Zelene Jame in Jarš. Za podrobnosti obiščite našo spletno stran
WWW.JUDOKLUBSOKOL.SI pod rubriko Aktivnosti. GOZD
MARTULJK 27. 6.–1. 7. 2016 in RAKITNA 22. 8.–26. 8. 2016.

3

11,

99 €

grn

3

4

2
redna cena: 6,99 €

6,

29 €

-10 %

2,

29 €
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Uživajte na vrtu vrtičkajte na
balkonu

Viki, Judo klub Sokol

Za vse potrebno, od sadik,
zemlje, gnojil, korit do
pripomočkov, poskrbimo mi.

5

2,

9

9,

99 €

1) KORITO PLANA Iz umetne mase, 3-nivoji,
mere: 50/18/100 cm, z vodno rezervo.
2) MINI RASTLINJAK VERDE VIVO Z ZELIŠČI ALI
ZELENJAVO Vsebuje šest glinenih lončkov,
substrat in seme, mere: 17/14/11 cm.
3) MINI VISEČI VRT ROKO Iz filca, v notranjosti s
PVC oblogo, mere: 56/70 cm, s šestimi žepki.

7

6

2,

Obiščite Merkur.

95 €

8
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idealno za vzgojo dišavnic,
zelenjave ali rož

99 €

vzgojite svoja
zelišča ali
zelenjavo

Toplo vabljeni. Športni pozdrav!
OBČNI ZBOR: V četrtek, 17. 3. 2016, smo imeli že 23. redno sejo
Občnega zbora. Ker je bila seja volilna, smo izvolili nove člane

14,

1

MERKUR trgovina, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo

JUDO: Udeležili smo se vseh tekem po planu Judo zveze
Slovenije. Počasi napredujemo tudi v starostnih kategorijah
starejših deklic in dečkov ter mlajših kadetov. Da bi rezultate
izboljšali, smo se v času zimskih počitnic udeležili dodatnih
judo priprav na Ravnah na Koroškem. Organizirali pa smo še
3-dnevni judo počitniški program v našem klubu, ki se ga je
udeležilo preko 20 članov. Pridružili se se nam tudi otroci z
jezikovne šole Lingula. V zameno se bodo lahko naši judoisti
učili japonsko.

48 €

2,

48 €

10

4,

95 €

2,

48 €

4) OZNAČEVANA TABLICA RAYHER
2 kosa, lesena, mere: 15,5/6,5 cm.
5) PAPRIKA VOLANTE HOT RED
Nova kombinacija prevešave rasti in
plodovi blagega okusa.
6) PRAVI TIMIJAN Kompaktna, kroglasto
rastoča oblika, zelo aromatičen.
7) SREBRNI ŽAJBELJ CULINARIA

8) JAGODNIK COUBI Iz umetne mase, mere: 30/38/30 cm,
zelene ali antracit barve.
9) PARADIŽNIK PHILONA Dobrega okusa, zgodnji,
odporen na virus fitoftore in pravo pepelasto plesen,
odporen na virus pegavosti in uvelost paradižnika.
10) CVETOČA BAZILIKA Okus po janežu, ø lončka 12 cm.

Ponudba velja od 7. 4. do 31. 5. 2016 oz. do prodaje zalog.

LOKALNO

LOKALNO

11 //

13 //

ADRENALINSKI PARK ATLANTIS OD APRILA PONOVNO PRINAŠA VARNO
IN ZABAVNO SOOČANJE Z VIŠINSKIMI IZZIVI

TABORNIŠKI VOD POLHI NA BREZI

Ljubljanski prvi adrenalinski park je od aprila ponovno odprt.
Z naprednim varovalnim sistemom brez prepenjanja na višini
ga lahko uporabljajo tudi otroci od 4. leta dalje.
Plezanje po parku krepi motorične sposobnosti in je namenjeno tako otrokom kot tudi odraslim.

Nova ponudba adrenalinskega parka: organizirana vadba
Vadba je usmerjena na izboljšanje koordinacije, vzdržljivosti in
moči, hkrati pa otroka nauči pravilne uporabe varovalne opreme ter različnih vozlov in njihove uporabe v praksi.
Popestrite svoj obisk BTC Cityja z zabavnim, koristnim, adrenalinskim doživetjem!
Več informacij na www.atlantis-vodnomesto.si

bili navdušeni, ko smo po dobrih dveh
urah hoje zagledali vetrnico na Brezini
strehi. Pričakala sta nas Mito in Živa, kasneje pa sta se za nekaj minut oglasila tudi
Monika in Simon, ki sta pripeljala hrano
in lokostrelsko opremo. Mito je z zainteresiranimi sadil solato, ostali pa smo
pripravili lokostrelsko mesto, da bi opravili nekaj zahtev za veščino Lokostrelec
1. Po lokostrelstvu je sledilo kosilo, nato
so člani postavljali ognje, medtem pa je
nastala pesem Ognja ne bo. Sledilo je še
petje ob ognju in pa večerja, po večerji

12 //

14 //

OKREPČEVALNICA PLATA

RADOSTNI NAKUPI V NOVI
POSLOVALNICI M TEHNIKA
V NOVIH JARŠAH

Okrepčevalnica Plata ni več novost na obrobju BTC-ja, je
pa še vedno kulinarična osvežitev v tem koncu mesta. V
družinskem ozračju boste v notranjih prostorih ali zimzelenem vrtu našli umirjen kotiček za malico ali kosilo. Jedi,
pripravljene v naši kuhinji, ohranjajo pristnost in lokalne
značilnosti. Ljubitelji tradicionalne prehrane boste pri nas
vsak delovni dan v tednu našli enolončnico iz slovenskih
kuharic, ribjo in mesno malico oziroma kosilo, vegetarjanski obrok in nekaj iz vročega olja. Osnova naše kuhinje
so raznovrstne začimbe, njihov preplet z dnevno svežimi
sestavinami ter domači recepti. Uspešnica z Odprte kuhne
je rola, specialiteta za lačne in tiste, ki prisegajo na okusno
in zdravo hitro prehrano. Posebnost so tudi dnevno sveže
pripravljeni sendviči in sladice ter bogato založen solatni
bar. V vsakem primeru pa boste ob obisku Plate v bogati,
dnevno spremenljivi ponudbi našli nekaj zase. Svojo ponudbo po dogovoru ponudimo tudi na vašem dogodku
izven naših prostorov.
Obiščite nas na Kajuhovi 32r v Ljubljani (za Petrolom) –
preprosto bomo začinili jedi in vaš vsakdanjik. Dober tek
organiziramo v Plati vsak dan med 7.00 in 18.00 uro. Za
več informacij in naročila se obrnite na 041254806, za
dnevno ponudbo pa na spletno stran www.naberiokuse.si
ali Facebook stran Plata.
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19. in 20. 3. smo se Polhi odpravili na
vodov izlet, in sicer smo se odpravili do
naše taborniške koče Breza. Z izletom
smo začeli v sončni Ljubljani, kar nam
je polepšalo čakanje na vlak. Vožnja je kar
hitro minila, saj ima vedno nekdo kakšne
zanimive zgodbe, ki jih deli z ostalimi,
tokrat smo se predvsem osredotočili na
pogovor o poletnem taboru.
No, vožnja z vlakom je hitro minila,
sam pohod pa ne. Ko enkrat zapustiš
asfaltno cesto in začneš hoditi po peščeni poti proti Brezi in te člani praktično na vsakem ovinku vprašajo, če je
še daleč, začneš že sam dvomiti o tem,
ali je tisti znameniti RČM-jevski most
res za naslednjim ovinkom … Ko smo
končno prišli do mostu, je bilo sprva
težko Polhom zagotoviti, da je prečkanje nenevarno in enostavno – še najbolje
se je odrezala Neli, ki je dokazovala svoje
nadnaravne sposobnosti lovljenja ravnotežja (no, vsaj dokler ni nog pomočila
v potok … ). Potoček je tako premamil še
ostale, zato smo si malo podaljšali pavzo
s spuščanjem gregorčkov.
Po sproščujoči pavzi pa nas je čakal največji preizkus – vzpon do Breze. Res smo

pa najbolj popularna igra vseh časov
– SARDINE!
Naslednji dan smo vstali prej, kot je bilo
načrtovano, zato smo začeli z jutranjo
telovadbo – rutkanjem. Sledil je lov na
lisico in pa proga preživetja za Neli in
Dina. Po kosilu je sledilo pospravljanje in večno lovljenje vlaka. V oblačno
Ljubljano smo prispeli nekaj čez peto uro
popoldne, zato smo komaj čakali topel
tuš in udobno posteljo.
Rebeka Gregorc

Razlogov za obisk novega Mercatorjevega Centra tehnike
v Ljubljani, bo od četrtka, 21. aprila kar nekaj in prav gotovo,
jih boste našli tudi v mesecu maju. V Centru, ki se razprostira na več kot 800 m2 prodajnih površin zagotavljamo vsakemu obiskovalcu zelo visok nivo nakupovalnega ugodja.
Še posebej v času otvoritve imamo za kupce pripravljenih
kar nekaj nadvse ugodnih akcijskih ponudb, predvsem izdelkov bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov, izdelkov
zabavne elektronike, računalništva itn.
In to še ni vse. Poleg tega, imamo tudi veliko ponudbo kopalniških ambientov, vodovodnih armatur ter ostale kopalniške opreme. Obenem lahko izkoristite tudi storitev izrisa
kopalnice. Seveda smo na sezono še posebej pripravljeni,
saj je kar nekaj prodajne površine pri vhodu namenjene
tovrstni ponudbi.
Nova poslovalnica M Tehnika v Mercatorjevem TC Nove
Jarše – Beblerjev trg 2, vam izreka iskreno dobrodošlico
ter vas vabi, da ga obiščete in se o vsem tem tudi prepričate.
S strokovnim svetovanjem, velikim naborom izdelkov in
ugodno ponudbo, vam bomo zagotovo privabili radost na
vaš obraz.
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NASVET IZ OKOLICE

NAJPOGOSTEJŠE PASTI,
V KATERE SO UJETI MOTORISTI –

PRIČAKUJTE NEMOGOČE
Na motoristom dobro znanih Planinskih ridah (pri Postojni)
smo ujeli traktorista, ki je sredi nepreglednega ovinka počasi
zavijal preko polne črte. To je izredno groba kršitev prometnih
pravil, vendar slab izgovor, če končate dan v traktorju. Zato
predvidevajte, da se na cesti zgodi tudi nemogoče.

VARNO NA MOTORNO KOLO
Začenja se motoristična sezona. Prihajajoči sončni in topli dnevi, ki na ceste že privabljajo
večje število motoristov, so kot nalašč za gnečo in povečanje števila udeležencev v cestnem
prometu, s tem povezana pa so tudi večja tveganja prometnih nesreč.
Motoristi, kolesarji in pešci so med najbolj ranljivimi udeleženci v cestnem prometu, zato ob
napovedanih sončnih vikendih policisti vsem voznikom enoslednih motornih vozil svetujemo, naj bodo izjemno previdni, hitrost svoje vožnje pa naj prilagodijo razmeram na cesti!
V nadaljevanju pa nekaj NASVETOV ZA VARNO VOŽNJO.

ZAUPAJTE SVOJIM GUMAM!
Pred vožnjo preverite zračni tlak v pnevmatikah in jih v
prvih kilometrih vožnje primerno grejte.
Če niso izrabljene, zmorejo veliko več, kot si sploh upate
pomisliti. Poglejte fotografijo!
Večina nikoli ne izkoristi celotne tekalne površine gume.
Če v ovinku zmanjkuje prostora, ker vas nese ven, močneje
nagnite in glejte v smer, kamor želite peljati.

Motoristično čelado si pravilno zapnite. Čisti vizir vam omogoča potrebno vidljivost. Ne pozabite na oblačila s ščitniki.
Motorno kolo je ozko, zato vas pri večji hitrosti drugi udeleženci v prometu lahko hitro spregledajo.

Za dobro vožnjo motocikla mora biti motorist predvsem sproščen. Za čutenje motocikla pa je potrebno najprej prav sedeti
na motociklu!
• Trup naj bo nagnjen naprej, glava pred telesom;
• pogled usmerjen vodoravno in dovolj daleč;
• komolci pokrčeni, dlani naslonjene na krmilo in v zapestjih
rahlo obrnjene navzven, po dva prsta naslonjena na ročico
sklopke oz. zavore;
• stegna v dotiku z boki motocikla;
• noge naslonjene na stopalke z blazinicami stopal, kot bi
čepeli na motociklu;
• enako naj se naprej nagnjeno drži sopotnik, sedi naj tesno
ob vozniku.
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Kadar tik pred motocikel zapelje avtomobil (ali stopi pešec), je
zaradi premalo prostora rešitev odločno izogibanje s stisnjeno
ročico sklopke. Bodite pozorni na položaj motoristovega telesa! Ta manever najlažje izpeljemo tako, da gledamo v smer
rešitve, motocikel s krmilom sunkovito nagnemo in preusmerimo. To je sunkovit manever, ki za občutke ni prijeten in se
ga je treba priučiti z vajo.

Kadar motorist zapelje iz ovinka v ograjo ali v obcestni jarek, je
praviloma kriva »previsoka hitrost«. Vendar je ta izraz pogosto
le formalizem. Ni nujno, da je bil voznik prehiter v absolutnem
pomenu. Nekdo drug bi situacijo izpeljal z višjo hitrostjo, brez
tveganja. Kje je torej vzrok? Kriv je samoohranitveni nagon
motorista. Ko človek zazna, da mu bo zmanjkalo prostora,
otrpne. V teh trenutkih je na razpolago zelo malo prostora in
časa. Vendar ga nekaj je. In potrebno ga je izkoristiti.
Če bi motorist lahko ustavil čas in vrnil dogodek za nekaj metrov nazaj, bi dojel, da mu ni treba ustaviti. Za ustavljanje je
potrebnega veliko prostora, ki ga tu pač ni. Za zmanjšanje
hitrosti na prijetnejšo raven pa je dovolj hip odločnega zaviranja. Le nekaj metrov prostora.

V paniki premalo izkušen voznik otrpne v krču in strmi v nevarnost. In ne zmore več spustiti zavore. Tu je bistvo rešitve, ker med zaviranjem motocikel postane trd in noče zaviti.
Potrebno je spustiti zavore in (s stisnjeno ročico sklopke) isti
hip odločno potisniti motocikel v smer rešitve. Gledati je treba
v smer rešitve. Tu ni prostora za mencanje.
Obvladovanja takšne situacije vas učijo na treningu varne
vožnje!

Na mokrih pokrovih jaškov in barvanih talnih označbah drsi.
Če motorist gleda dovolj daleč naprej in v širino, se bo takšni
pasti pravočasno izogni.
Tudi voznikom drugih vozil (osebnih in tovornih avtomobilov) policisti svetujemo, da vozite previdno, pri čemer bodite
na večje število motoristov na cestah posebej pozorni, ko se
s stranskih cest vključujete na prednostne, na katerih so motoristi, Pazite na njih, ko zavijate levo in vam vozijo naravnost nasproti. Tudi motoristi vozite previdno, kajti marsikateri
avtomobilist vas ne pričakuje na cesti ali napačno ocenjuje
hitrost vaše vožnje.

Na koncu pa še poudarjamo, da je ključnega pomena poznavanje posameznega prevoznega sredstva, način vožnje,
zaščitna oprema in ravnanje posameznika. Ker dobro obvladovanje motornega kolesa, pravilna uporaba zaščitne opreme,
pravilno ravnanje udeleženca ni samo po sebi umevno in ni
pogojeno s pridobitvijo vozniškega dovoljenja, smo vam na
kratko predstavili nekaj nasvetov in najpogostejših pasti, da
bo vožnja varnejša in v večji užitek.
Vsem voznikom motornih koles in koles z motorjem želimo
veliko užitkov in varno prevoženih kilometrov.
Sestavil:
Matija Mandelj,
PP Ljubljana Moste

Viri:
www.policija.si
Agencija RS za varnost prometa
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ZDRAVJE

KOLEDARCEK MERITEV IN
SVETOVANJ OB MERITVAH:
12. 4. 2016, 9.00–12.00
Lekarna Moste
Svetovanje ob meritvah glukoze v krvi
in merjenje holesterola* ter svetovanje
za zdrav življenjski slog ob diabetesu in
reševanje vprašalnika za oceno tveganja
za razvoj sladkorne bolezni.
*Merjenje holesterola je plačljivo.
Cena merjenja je 3,50 EUR.

Ob začetku pomladi je lahko
nekoliko prizadet naš imunski
sitem. Nemalokrat se pridružijo
tudi razdraženost, živčnost in
slaba volja.
Pri izčrpanosti, slabšem
psihofizičnem počutju in
brezvoljnosti so nam v pomoč
izdelki z vitamini, minerali,
aminokislinami ter drugimi
snovmi, ki krepijo imunski sistem
in obnavljajo energetske zaloge.
Dragana Ljubojević, mag. farm.,
Lekarna Citipark

super
počitnice
v AtlAntisu!
• Kopanje že od
6,16* EUR na obisk
• Počitniško varstvo
že od 26,00 EUR na dan

Atlantis.
Osvežitev vsakdana!

01 585 21 00
www.atlantis-vodnomesto.si
* Cena velja za nakup otroške, dijaške, študentske
ali seniorske vstopnice (2–urno vstopnico) za
Svet doživetij v času veselih uric vsak dan od
13. – 16. ure.

2016 04 Atlantis Pocitnice Oglas 184x125 01.indd 1

LAO
R --ICA Z’NE
--EŠN UH

K
USPRTE
P
OD
Čistilnica Turk se nahaja na
Cilenškovi ulici 5 v Ljubljani,
tu obratujemo brez prekinitve
že od leta 1970.
Pri nas lahko očistite vse vrste oblačil, tepihe, posteljnino, odeje,
prevleke za vodne postelje, vzmetnice in sedežne garniture,
praktično vse tekstilije, ki jih lahko uporabljamo in potrebujejo
vzdrževanje. Poleg tekstilij poskrbimo tudi za pravilno vzdrževanje
usnjenih in krznenih oblačil.
Pojem čiščenje pri nas ne obsega samo klasičnega kemičnega
čiščenja (po P postopku), kot si ga mnogi predstavljajo, ampak so
tu tudi postopki mokrega čiščenja (po postopku W), kakor tudi
običajno pranje v vodi in ročno odstranjevanje madežev – vse za
čim boljši rezultat pri vzdrževanju oblačil naših strank. Seveda vsa
oblačila po čiščenju tudi kvalitetno zlikamo. Po potrebi lahko tudi
pošijemo raztrgana oblačila, popravimo ali zamenjamo zadrgo in
skrajšamo predolga oblačila. Ob prevzemu oblačil rade volje tudi
svetujemo, kako posamezen kos oblačila vzdržujete doma. Našim
strankam nudimo tudi prevzem umazanih in dostavo očiščenih
tekstilij na njihovem domu ali v službi, ker se zavedamo, da je čas
dragocena vrednota tako za tiste, ki so v pokoju in večino časa
preživijo doma, kot za one, ki so še aktivni v službah.
Odpiralni čas: ponedeljek: 8.00 do 18.00,
torek, sreda in četrtek: 8.00 do 19.00, petek: 08.00 do 18.00,
po potrebi pa tudi po dogovoru na tel.št.: 041/482-016.
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DA S
E TI
Z’RO

LA

VSAK DAN 5 VRST OKUSNIH MALIC IN KOSIL
MESNA, RIBJA, ZELENJAVNA,
“NA ŽLICO”, CVRTJE
TESTENINE, DOMAČI NJOKI,
BOGAT SOLATNI BAR, DNEVNA JUHICA
PRIJETEN AMBIENT NA POKRITI TERASI,
MOŽNOST PARKIRANJA
DOMAČE PITE, PALAČINKE,
SMOOTHIE-JI, KAVA

Dnevna ponudba:
www.naberiokuse.si /
Plata
Info in naročila: 041 254 806
Kajuhova 32r (za salonom KRISMA)

PRAVNI NASVET

MAGAZIN

UVELJAVLJANJE
ODŠKODNINSKIH
ZAHTEVKOV

čas je za
Vprašanja, ki jih ljudje najpogosteje zastavljajo
v zvezi s povrnitvijo škode, so: kdaj lahko
zahtevamo povračilo škode, za povzročitev
katere je odgovoren nekdo tretji, povračilo
katere škode se lahko zahteva in od koga.
Oškodovanec lahko zahteva le povračilo
pravno priznane škode. Škodo v osnovi
delimo na premoženjsko in nepremoženjsko. Premoženjsko škodo predstavlja zmanjšanje premoženja (navadna
škoda) in preprečitev povečanja premoženja (izgubljeni dobiček), pravno
priznana nepremoženjska škoda pa so
pretrpljene telesne bolečine, pretrpljene duševne bolečine zaradi zmanjšanja
življenjskih aktivnosti, skaženost, razžalitev dobrega imena in časti, okrnitev
svobode ali osebnostne pravice, smrt
bližnjega in strah.
Za odškodninsko odgovornost povzročitelja škode morajo biti izpolnjenje
štiri predpostavke, in sicer protipravnost, nedopustna škoda, vzročna zveza
med škodnim dogodkom in škodo ter
odgovornost. Protipravna so ravnanja
ali opustitve ravnanj, ki so v nasprotju z
zakoni ali podzakonskimi akti, takrat govorimo o splošni deliktni odškodninski
odgovornosti, ali pa predstavljajo kršitev pogodbenih obveznosti, kar pomeni
pogodbeno odškodninsko odgovornost.
Da je odškodninska odgovornost lahko
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KOLO
kot se doseže z odškodnino, npr. objaviti
preklic izjave, s katero je prišlo do žalitve
časti oškodovanca v medijih.

podana, mora nujno nastati škoda,
obstajati pa mora tudi zveza med dogodkom in posledico dogodka, ki predstavlja škodo. Odgovornost je podana,
če je škoda nastala po krivdi ali iz malomarnosti povzročitelja in tudi takrat, ko
oseba objektivno odgovarja za povzročeno škodo, čeprav sama ni povzročitelj,
npr. starš za škodo, ki jo povzroči otrok,
imetnik živali za škodo, ki jo povzroči
žival.

Oškodovancu pripada odškodnina za
premoženjsko škodo v višini, ki je potrebna, da njegov premoženjski položaj
postane takšen, kakršen bi bil, če ne bi
bilo škodljivega dejanja ali opustitve, za
nepremoženjsko škodo pa se odmeri višina odškodnine glede na pomen prizadete dobrine in namen te odškodnine,
pri čemer se upošteva že uveljavljeno
sodno prakso glede višine zneska odškodnine v podobnih primerih.

Povračilo škode lahko oškodovanec načeloma zahteva v roku treh let, od kar je
izvedel za nastanek škode in za povzročitelja, vendar največ v roku petih let, od
kar je škoda nastala, izjemoma pa so v
nekaterih primerih, na podlagi posebnih
zakonskih določb, določeni drugačni
roki, v katerih se lahko uveljavlja povračilo nastale škode.

Oškodovanec lahko povračilo škode
zahteva z odškodninskim zahtevkom od povzročitelja ali zavarovalnice
povzročitelja, v kolikor je škoda nastala
iz zavarovalnega primera, za katerega
je povzročitelj zavarovan. V nekaterih
primerih zadošča že takšen poziv za
povračilo škode, kadar pa povzročitelj
oziroma zavarovalnica odškodnine nista
pripravljena izplačati, lahko oškodovanec terja odškodnino na podlagi vložene
tožbe na sodišču.

Za škodo odgovorna oseba je primarno dolžna vzpostaviti prvotno stanje,
kakršno je bilo pred nastankom škode,
če to ni mogoče, pa je dolžna plačati denarno odškodnino, oziroma storiti kaj
drugega, kar bi doseglo enak namen,

odvetnik Damijan Sitar,
Odvetniška družba Sitar,
Logar & Mihelčič, o. p., d. o. o.

Ne glede na to, če ste novi ali redni kolesarski navdušenec,
da bo ljubezenska zgodba s kolesom dolgotrajna, moramo
poskrbeti za varnost. In del te je, poleg čelade, oblačil, ki nas
pri poganjanju ne ovirajo, in poznavanja prometnih predpisov,
seveda brezhibno kolo. Marsikaj za to, da je naša vožnja varna,
lahko vsako pomlad naredimo sami.
Pred prvo spomladansko vožnjo je dobro, da kolo dobro očistimo. S tem bomo poskrbeli za to, da bo kolo lepo in privlačno,
obenem pa bomo tudi zavarovali naše kolo pred rjo in propadanjem. Preverimo, če delujejo luči, sprednje in zadnje, in
očistimo ali namestimo primerne odsevnike, s katerimi poskrbimo, da nas bodo tudi ostali udeleženci v prometu opazili.
Seveda mora brezhibno delovati tudi hupa, pa ne zato, da bi z
njo s pločnika preganjali pešce, saj vožnja po pločniku, zunaj
kolesarskih stez, ni dovoljena, pač pa zato, da lahko nase opozorimo, če zavijamo okoli ovinka, ali če naletimo na pešce,
ki hodijo po kolesarski stezi. S primernim oljem oz. sprejem
poskrbimo tudi za nemoteno delovanje pedal in osi kolesa pa
seveda zobnikov in verige. Postopek nanašanja omenjenih
pričnemo šele, ko smo vse naštete dele kolesa dobro očistili,
lahko s staro, ne več rabljeno zobno ščetko, s katero z naštetih
delov kolesa odstranimo zasušeno umazanijo (če je nismo
odstranili že preden smo kolo pospravili čez zimo). Sedaj, ko
se naše kolo blešči in sije, preverimo še, če so zračnice kolesa
optimalno napolnjene – ne preveč, ne premalo. Če težje poganjate, so zračnice napolnjene premalo, če pa se zračnice ne
“usedejo” na cestišče, ste jih napolnili preveč.
Pomembno je, da pri sedenju na kolesu z nogami dosežemo
tla. Če pri taki višini težko poganjamo, nam je kolo morda

Po velikonočnih pojedinah in
ob prvih žarkih toplejšega sonca
nas navadno zagrabi vnema,
da bi se nekoliko več gibali.
Morda vožnjo po opravkih z
avtomobilom zamenjali za kolo.
Nekaterim stalna navada je
drugim nova dejavnost, ki se jo
je zelo prijetno lotiti spomladi.
Sonce ni prevroče, izognemo se
prometnim zastojem, obenem
imamo pa občutek, da smo nekaj
storili zase, saj se namesto na
bencin premikamo na lastno
energijo.

premajhno. Če imamo nameščeno košarico, naj bo ta čim
bolj statična, naj ne “pleše” okoli kolesa, saj v tem primeru
vplivamo na ravnotežje, sploh takrat, ko je polna. Prtljago na
kolesu vozimo le na varen način – v širini kolesa in tako, da
pri tem ne oviramo drugih udeležencev v prometu. Pozorni
bodite tudi na prtljago v košarici – zavarujte jo, da vam je kdo
ne vzame iz košarice, medtem ko se vozite ali stojite na križišču čakajoč na zeleno luč na semaforju; posebej to velja za
tiste, ki imate košarico na kolesu nameščeno zadaj.
Vožnja s kolesom po mestu je krasen način okolju prijaznega
prometa, ki je v mestnem pločevinskem vrvežu tudi nadvse
praktična. Vendar pa je za prijetno vožnjo nujno poznavanje
in upoštevanje prometnih predpisov, ki vožnje ne naredijo le
varne za vas, pač pa tudi prijetno za druge. Vožnja v napačno
smer je nevarna, ostali udeleženci vas težje opazijo, posebej na
križiščih, kjer vozniki najprej pogledajo na levo stran, od koder
pričakujejo promet. Upoštevanje semaforjev in prometnih
znakov je za varnost prav tako pomembna, saj tudi z nevarno
rabo kolesa, ne le motornih vozil, ogrožate ostale udeležence.
Kjub prometnim predpisom pa bodite previdni tudi takrat, ko
imate prednost. Ob zavijanju nakažite smer, med vožnjo ne
telefonirajte ali celo pošiljajte sporočil, predvsem pa bodite
strpni in spoštljivi do ostalih udeležencev. Cesta ni dirkališče
in različno šibki in močni imamo enako pravico do njene
uporabe. Je s hitrostjo pridobljena minuta res vredna živcev
in slabe volje?
Ne glede na to, ali se v prometu srečujemo peš, za volanom
ali krmilom – varno in prijetno vožnjo vam želim!

Neja Šmid
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Mladinska postaja Moste je mladinski center, kjer v prvem
nadstropju Tržnice Moste Zavod Delavnica konceptov
postopoma vzpostavlja prostore, kamor bodo lahko prišli
mladi in center v nastajanju napolnili s svojimi idejami. Pet
deklet in štirje fantje zase pravijo, da so “vsi stari med 23 in
32 let in prihajamo iz zelo različnih strokovnih ozadij, v taki
ali drugačni obliki razvijamo različne ideje že več kot eno
leto in zdaj lahko rečemo, da smo postali skupina dobrih
prijateljev, ki se trudimo vzpostaviti mladinski center, ki
bi bil mladim všeč.” In ker mora Moj magazin pokukati v
vse zanimive prostore, četudi v sosednji ČS Moste, smo jih
obiskali.

Kdo se skriva za MPM?
Zavod Delavnica konceptov v prvi vrsti
sodeluje z Združenjem mladih, staršev
in otrok Sezam, ki je prepoznalo potencial našega zavoda in pridobilo prostore
v okviru Tržnice Moste. Zahvala za prostore gre tudi JP Ljubljanska parkirišča
in tržnice, ki nam jih je prijazno namenilo za naše mladinske aktivnosti. To
nas je spodbudilo, da smo se prijavili na
razpise Urada za Mladino Mestne občine
Ljubljana in začeli razvijati idejo MPM.
Povezujemo se z različnimi mladinskimi organizacijami, kot so Združenje
SEZAM, Zavod Bob, Društvo MHP,
Društvo Gor, Društvo MAD. Zavedamo
se, da lahko s skupnimi močmi in skupaj
z mladimi ustvarimo zanimive in nenavadne vsebine, tako da si bomo nenehno prizadevali, da bi se povezovali s čim
več različnimi organizacijami.
Komu je postaja
primarno namenjena?
V Ljubljani imamo kar nekaj dnevnih
centrov in tudi mladinskih centrov,
kamor se večinoma zatečejo mlajši

20 | MOJ MAGAZIN 4/2016

mladostniki. Naša glavna ciljna skupina pa so mladostniki, stari od 18 do 29
let, saj za to starostno skupino tovrstnih
centrov primanjkuje. Seveda bodo vrata
našega centra odprta tudi mlajšim ali
starejšim generacijam, vendar kot fokusno skupino želimo ohraniti mladostnike – srednješolce in študente. Aktivnosti
bodi naravnane na njihove interese in
želje, saj menimo, da zaenkrat še ni
prostorov s strukturirano vsebino, namenjeno njihovemu kreativnemu preživljanju prostega časa.
Kakšne aktivnosti načrtujete?
Aktivnosti Mladinske postaje Moste so
vezane na posamezne prostore. V pisarni poleg administracije načrtujemo
INFO točko, ki bo mladim ponujala
odgovore na najrazličnejša vprašanja.
Poleg pisarne bo delovala tudi psihološka svetovalnica za individualno in skupinsko psihosocialno podporo mladim.
Trenutna ideja za uporabo večnamenskega prostora je produkcijski studio,
namenjen glasbeni in video produkciji, prostor pa bo ponujal tudi možnost

9. 5. ob 20.00: CANKARJEV DOM

Imate zaposlene
ali delujete na prostovoljski bazi?
Preko Združenja Sezam je za delo v MPM
zaposlen eden izmed članov ekipe, ostalih 8 članov trenutno vse aktivnosti in
delo opravlja prostovoljno. Imamo tudi
eno srednješolko, ki pri nas opravlja
strnjeno prakso. Ker želimo ustvariti
prostore, kamor bomo mladi radi prihajali preživljati svoj prosti čas, vabimo
vsakogar, da pride spoznat MPM in našo
ekipo in z idejami in kreativnostjo sodelovati pri ustvarjanju MPM. Lahko se kar
oglasite v 1. nadstopju Tržnice Moste ali
pa nam pišete na info@delavnicakonceptov.si.

Laibach bodo svojo evropsko turnejo »The
Sound Of Music Tour 2016« zaključili
9. maja ob 20.00 v Gallusovi dvorani
Cankarjevega doma v Ljubljani, kjer bodo
njihovi posebni gostje zasedba Silence.
Od lanskoletnega pionirskega gostovanja
v Severni Koreji skupina Laibach koncertni
projekt ‘The Sound of Music’ predstavlja
tudi na evropski turneji, ki poteka že
od decembra 2015 in bo skupno štela
približno 30 koncertov. Na tej skupina
predstavlja del programa, ki ga je izvajala
v Pyongyangu, z interpretacijami pesmi
iz glasbenega filma ‘The Sound of Music’,
dodanih pa je tudi nekaj skladb iz obdobja
albuma WAT, objavljenega leta 2003 (Now
You Will Pay, The Great Divide, Das Spiel
ist aus!), ki so danes, v času evropske
begunske krize, spet zelo aktualne.
9. maja bo Laibach projekt »The Sound
Of Music«, ob tej priliki poslovenjenega v
»Naše pesmi, vaše sanje«, predstavil tudi
v Cankarjevem domu, pred tem pa ga, na
aprilskem delu evropske turneje, čakajo še

Vsako soboto je na sporedu nov ustvarjalni projekt za razvijanje
ustvarjalnosti, na voljo pa je tudi kotiček za prosto slikanje.
16. 4. – Dinozavrovizija, 23. 4. – Magični nakit. Prispevek: 5€. Število
mest je omejeno, prijave sprejemamo na: galerija.ccu@gmail.com.

26. 4. ob 17.00, ZelenoBorci
Unikatne štampiljke
ZelenoBorci so namenjeni otrokom od 6. leta dalje, vstop prost.
Število udeležencev je omejeno, prijave sprejemamo na:
galerija.ccu@gmail.com.

APRIL V ŠENTJAKOBSKEM GLEDALIŠČU LJUBLJANA

Laibach:
»Naše pesmi, vaše sanje«

So mlade iz sosednje ČS Jarše tudi
dobrodošli?
Radi bi videli, da bi v mladinski center
in s tem Tržnico Moste privabili čim več
mladih obiskovalcev (tudi iz sosednje
ČS Jarše), zato da bi ta prostor ponovno oživel in postal prostor dogajanja,
kot je bil nekoč. Ker pa verjamemo, da
se z združenimi močmi da narediti več,
bomo veseli obiska.
Kdaj vas lahko zainteresirani obiščejo?
Uradna otvoritev MPM bo konec leta. A
vseeno je tudi sedaj odprta vsak delavnik od 10. do 17. ure. Ker smo v začetni
fazi vzpostavljanja prostorov, nas lahko
v tem času vedno obiščete, ste z nami
kreativni ali pa se enostavno pridete
družiti, da se spoznamo.

Neja Šmid

USTVARJALNE DELAVNICE V APRILU, CK ŠPANSKI BORCI

16. in 23. 4. od 10.00 do 12.00,
Sobotne ustvarjalnice za otroke

Foto: Andrej Kurent

Mladinska
postaja

izvajanja skupinskih delavnic, individualnega in skupinskega učenja, pisanja
seminarskih in diplomskih nalog.
Naš največji prostor, klubski prostor, bo
namenjen spoznavanju, druženju in
sprostitvi mladih ob družabnih igrah,
branju, filmskih večerih, poslušanju
glasbe … V tem prostoru se bodo odvijala
tudi izobraževanja in delavnice, odvisno
od zanimanja mladih.
Kot dodano vrednost našega mladinskega centra pa štejemo urbano delavnico,
prostor ustvarjanja, kamor lahko pride
vsak, ki ga veselijo rokodelstvo, popravila in ročne spretnosti.
Z vsemi dejavnostmi bomo stremeli k
iskanju alternativnih možnosti kvalitetnejšega preživljanja prostega časa.

nastopi v legendarni londonski dvorani
The Forum, v elegantni Concertzaal v
Teatru Tilburg ter na nekaterih drugih
pomembnih prizoriščih, kot sta Haus
Auensee v Leipzigu in Muffathalle
v Muenchnu. Laibachov gost na
ljubljanskem koncertu bo skupina Silence.
Vstopnice po nižjih cenah so že na
voljo v Cankarjevem domu, kot tudi na
spletni strani www.mojekarte.si, njihovih
prodajnih mestih po Sloveniji in na
Petrolovih bencinskih servisih.

Po spektakularni premieri kultne črne komedije D. Kovačevića MARATONCI TEČEJO
ČASTNI KROG v režiji M. Šmalca bodo v
Šentjakobskem gledališču v Ljubljani 8. in 11.
aprila ob 19.30 na sporedu prve ponovitve.
Novo delo T. Partljiča BALADA O KAROLINI
ŽAŠLER v rež. D. Mlakarja bo na sporedu v
torek, 12. aprila, prav tako ob 19.30. Predstava
DA, GOSPOD PREMIER pa bo na sporedu v
četrtek, 21. aprila. Za več informacij o dogajanju v našem najstarejšem ljubiteljskem
repertoarnem gledališču pa vas vabimo na
našo spletno
(www.sentjakobsko-gledalisce.si) ali
facebook stran.
Nagradno vprašanje: Koliko je bil star
Pantelejmon Topalovič, v predstavi
Maratonci tečejo častni krog, ko je umrl?
Podarili bomo dve vstopnici za ogled

predstave Maratonci tečejo častni krog v
mesecu maju. Odgovore pošljite do 5. maja
2016 po elektronski pošti na urednistvo@
mojmagazin.si ali po pošti na naslov Trapez
Media d.o.o., Kajuhova ulica 32a, Ljubljana (s
kontaktom in pripisom: nagradno vprašanje).

21. 4. ob 21.00: CVETLIČARNA, LJUBLJANA

HELP! A Beatles Tribute
Spektakularni koncert najbolj avtentične tribute skupine legendarnih The
Beatles prihaja v Cvetličarno! HELP! A
Beatles Tribute z gosti: Oto Pestner, Tanja
Ribič, Matevž Šalehar - Hamo, Neisha.
Nepozabna izkušnja glasbe zlatih 60. let!
HELP! A Beatles Tribute je unikatna
tribute skupina, ki si je med množico posnemovalnih skupin utrla sloves
najbolj avtentičnega zvoka legendarne
Liverpoolske skupine The Beatles. Z avtentično kostumografijo, instrumenti, pozornostjo na detajle in energičnim nastopom
skupina vedno znova pričara avtentično
vzdušje zlatih časov legendarnih Beatlov.
Zdaj bodo člani zasedbe HELP! A Beatles
Tribute nastopili na spektakularnem

velikem koncertu v ljubljanski Cvetličarni z
gosti: Oto Pestner, Neisha, Matevž Šalehar
- Hamo in Tanja Ribič. Pripravljajo poseben spektakel, ki vas bo popeljal nazaj
skozi čas v zlata šestdeseta!
Koncert skupine HELP! A Beatles Tribute
bo prav gotovo najbolj nepozabna izkušnja zlatega obdobja delovanja skupine
Beatlov!
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NAGRADNA KRIŽANKA

Foto: Peter Uhan, SNG Drama - Ljubljana

Med EMPORIUM in LIDL

Geslo nagradne križanke pošljite do 15. 5. 2016 po elektronski pošti na
urednistvo@mojmagazin.si ali po pošti na naslov Trapez Media, d. o. o.,
Kajuhova ulica 32a, 1000 Ljubljana (s kontaktom in pripisom: križanka).
Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali 3 x dve vstopnici za Drama
Festival 2016, ki ga že tretjo leto zapored organizira SNG Drama Ljubljana.
Nagrajenci bodo objavljeni v naslednji številki revije Moj magazin.
Nagrajenci iz prejšnje številke: Tina Smole, Mihaela Mudri,
Zlata Kostandinović. Čestitamo!
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BTC CITY

360º

LIVE

nOčnO
naKUPOvanje

Late night shopping

PeTeK, 22. aPRIL,
od 20. do 24. ure
btc city ljubljana

največ popustov
na enem mestu

