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Letošnji jesensko - zimski trend škornjev je prežet z ritmi rokenrola. Preprosti, 
nekoliko robustni modeli škornjev do kolen ali sredine stegen, oplemeniteni z 
ženstvenimi dodatki, pustijo svojevrsten pečat. Vtis, ki temelji na ideji »ko dekle 
sreča fanta«, je prepoznaven, privlačen in neskončno šik. 
Vaš nov popolni par škornjev lahko nosite v kombinaciji z oprijetimi jeans hlačami ali kratko obleko. 
Primerna in udobna izbira za vsakodnevne opravke, poslovne obveznosti in ne nazadnje  tudi večerno 
zabavo. V poslovalnicah Deichmann poiščite svoj par, za katerega zagotavljamo, da vas bo spremljal 
na vsakem koraku. Ne pozabite tudi na široko izbiro modnih dodatkov, s katerimi boste elegantno 
dopolnili svoj videz.

Ker obožujemo čevlje!
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ravijo, da je vsak začetek težak. Nekaj 
resnice je na tem, vendar je decembra 
vse to lažje. Če imaš ob sebi prijatelje 
in dobre sodelavce,  so praznična 
druženja v rokavicah, s toplim čajem  
in kuhanim vinom lahko prav čarobna. 

Čas, ko se nam zdi, da je vse mogoče. To je tudi 
čas, ko pogledamo nazaj in se oziramo k novim 
začetkom, novim projektom.

Postavili smo nov MAGAZIN. Lokalni magazin za 
področje Četrtne skupnosti Jarše. Za vas, dragi bralci, 
krajani, sosedje in vsi prijatelji, ki ste v tem delu  
Ljubljane našli svojo zaposlitev.   

Vsak mesec se bomo trudili, da zberemo dobre, 
pozitivne novice. Slabih je že drugje dovolj.  Želimo 
vam posredovati novičke o življenju, o dogodkih v 
soseski, vrtcih, šolah, društvih … Želimo, da zaživite 
in začutite utrip dogajanja Četrtne skupnosti Jarše.
Seveda bomo veseli tudi vašega odziva. Pišite nam!

Posebej hvala vsem podjetjem, ki so se odzvala 
našemu povabilu, in vam, cenjeni bralci, omogočila 
posebne ugodnosti. Preberite, prelistajte magazin in 
čim več ugodnosti tudi izkoristite.

Želimo vam čudovite praznike in vse dobro v letu 2015!

Uredništvo

P. S.: Ko pa pride januar in naša nova številka, bomo 
navdušeni, če nas boste v svoj dom sprejeli s toplimi 
besedami: »Super, spet Moj magazin!« :)
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LOKALNO

Osnovna šola Nove Jarše sodi v 
zadnjih letih med najuspešnejše 
šahovske šole v Sloveniji, o čemer 
pričajo številni pokali in medalje z 
državnih prvenstev ter točkovanja 
Šahovske zveze Slovenije za naj-
boljši šahovski krožek v državi. 

Šahovski krožek je po obiskanosti 
eden najbolj priljubljenih na šoli, 
saj ga v zadnjih letih vsakokrat 

Tretji petek v novembru, na dan 
slovenske hrane, smo obiska-
li enoto Mojca v Vrtcu Jarše, ki 
se tudi letos udeležuje projekta 
Tradicionalni slovenski zajtrk. 
Projekt že četrto leto zapored us-
pešno spodbuja promocijo zdrave-
ga načina prehranjevanja, lokalne 
pridelave in predelave hrane ter 
pomena skrbi za okolje.

Otroci v Vrtcu Jarše so se že pred-
hodno spoznali s pomenom zdrave 
prehrane in hrane, pridelane v do-
mačem okolju, v skupinah so tudi 
veliko govorili o živilih, kmetijstvu 
in čebelarstvu. Na jedilniku tradi-
cionalnega zajtrka so bili črn kruh, 

obiskuje vsaj 50 učencev, tudi šte-
vilna dekleta. Dejavnost krožka po-
teka v več skupinah. Začetnike vodi 
učiteljica Barbara Vidmar Peršin, 
ostali pa obiskujejo skupine pod 
vodstvom učitelja Roberta Kodriča. 
Z najboljšimi šahisti dela še Martin 
Kodrič, ki uspešno vzgaja tudi 
mnoge druge šahiste iz Ljubljane 
in okolice ter z Dolenjske. Slednji je 
v svetovni vrh popeljal tudi učenki 
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Šahovski krožek na OŠ Nove Jarše

med, maslo, mleko in jabolko, vse 
slovenskega porekla, nad katerimi 
so bili otroci vidno navdušeni. 

Vodstvo Vrtca Jarše vsako leto 
povabi na zajtrk tudi svoje zuna-
nje sodelavce. Letos so se zajtrku 
pridružili upokojenci društva Šola 
za zdravje, ki sodelujejo z vrtcem 
v okviru Medgeneracijskega sode-
lovanja, telovadec Mitja Petkovšek, 
Judo klub Sokol, jezikovna šola 
Abis in drugi. Strokovne sodelav-
ke so poskrbele tudi za zanimive 
dekoracije, pozabile pa niso niti na 
starše, za katere so pripravile po-
sebne kotičke z domačimi dobro-
tami. L. C.

iz Novih Jarš, ki sta zablesteli na 
letošnjem svetovnem prvenstvu 
v Južni Afriki. Laura Unuk, ki je 
medtem postala srednješolka, je 
namreč postala svetovna prvaki-
nja v konkurenci deklet do 16 let, 
izvrstna pa je bila tudi tretješol-
ka Vesna Mihelič, ki je osvojila 8. 
mesto med deklicami do 8 let.

Robert Kodrič

01 01

02

02 //

Tradicionalni slovenski zajtrk v Vrtcu Jarše

LOKALNO

20. novembra je naša šola prazno-
vala. Minilo je 50 let od postavitve 
temeljnega kamna. Dogodek smo 
obeležili s spominsko razstavo ter 
prireditvijo za učence dopoldan 
in za povabljene goste popoldan. 
Na prireditvi so učenci predstavili 
stare igre, folklorne plese, prišle so 
plesalke flamenka iz društva »KUD 
Luna Gitana«, zaigral nam je šol-
ski godalni oktet in naša družina 
Ančimer, prireditev pa sta pove-
zovala naš učitelj Luka Blaganje v 
vlogi učenca in drugošolka Zara 
Zemljarič v vlogi učiteljice. Prvič 
smo slišali tudi novo šolsko himno 
in jo vsi skupaj tudi zapeli.

Z obiskom prireditve nas je počas-
til gospod župan Zoran Janković, 
bivša ravnatelja Vlada Djokič in 
Janez Verbič, naša pokrovite-
ljica sajenja dreves gospa Nuša 
Kerševan, upokojeni sodelavci, 

znani bivši učenci, predstavniki 
staršev, ravnatelji sosednjih šol in 
še mnogi drugi.

Ob tej priložnosti je izšel tudi po-
seben zbornik Rastemo skupaj.  
V njem so poleg različnih spomi-
nov zapisane tudi rojstnodnevne 
želje učencev. Naj zapišem le nekaj 
najbolj iskrivih:

Šoli želim tri telovadnice in hrib.  
Da bi imela otroke, ki se ne 
kregajo.  
Da bi imele deklice večji WC.  
Da bi dobila dvigalo za torbe.  
Da bi bilo v njej obilo smeha, 
veselja in učenja. 

In tako kot pravi naša himna: 
Naj naša šola še naslednjih 
50 let znanje rola.

Simona Kralj, ravnateljica
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50. obletnica OŠ Jožeta Moškriča

V soboto, 22. novembra, so se člani 
Judo kluba Sokol udeležili medna-
rodnega turnirja v judu »Nagaoka 
2014« in bili tam zelo uspešni. 
Vsem tekmovalcem, Benjaminu, 
Tini, Lovru, Ajli, Emi, Urbanu in 
Gabrielu, iskreno čestitamo za 
uspešne borbe. Lovru, Gabrielu 
in Emi pa čestitamo za osvojene 
bronaste medalje.
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Judo klub Sokol na Nagaoki

Refren šolske himne:

Naša šola znanje rola, naša šola 
znanje rola, znanje rola,

tukaj smo za svoje znanje, 
odgovornost, strpnost, 
spoštovanje.

Naša šola znanje rola,  
naša šola je najboljša,

tukaj smo za svoje znanje, 
odgovornost, strpnost, 
spoštovanje.

04
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OŠ Vide Pregarc

V Četrtni  skupnosti  Jarše v 
Zeleni jami stoji OŠ Vide Pregarc. 
Popolna osnovna šola je postala 
leta 1958, ko je bilo prvotni stavbi 
prizidano drugo nadstropje. Ime 
je dobila po delavki Vidi Pregarc, 
zaposleni v tovarni Saturnus, ki je 
stala blizu šole. Vida je bila mlado, 
lepo in veselo dekle, ki je v času 2. 
svetovne vojne sodelovalo v giba-
nju osvobodilne fronte. 

Mestna občina Ljubljana se je po 
dolgih letih odločila, da bo celot-
no obstoječo stavbo obnovila in 
zaradi prostorske stiske dogradi-
la še prizidek za učence 1. triletja. 
S težko pričakovanimi deli smo 
pričeli 26. 6. 2014. Zaposleni smo 
vse stvari v šoli zapakirali v škatle, 

zaščitili šolsko opremo in vse prip-
ravili za celotno izselitev. Z deli so 
pričeli s polnim zamahom in dela 
tečejo skladno s terminskim pla-
nom. Stara stavba bo v celoti pro-
tipotresno sanirana, zamenjana 
bo celotna inštalacija, namestili 
bodo dvigalo za gibalno ovira-
ne učence. Prenova bo potekala 
skladno z navodili za energetsko 
varčno sanacijo. Hkrati gradijo na 
šolskem igrišču prizidek s šestimi 
učilnicami, kabineti, garderobo, 
malo telovadnico in zakloniščem. 
Ko bodo zaključili z gradbenimi 
deli na obeh stavbah, nam bodo 
uredili tudi športno igrišče in igri-
šče z igrali za najmlajše. Celoten 
projekt bo zaključen predvidoma 
januarja 2016.

LOKALNO

Nogometni klub Šmartno deluje 
že od leta 1979 in v svojih vrstah 
združuje vse ljubitelje nogome-
ta. V dresu NK Šmartno je svojo 
športno kariero pričel tudi igralec 
slovenske reprezentance Andraž 
Kirm. Na travi, le streljaj od severne 
ljubljanske obvoznice, najdejo svoj 
prostor v ekipi najmlajši in tudi 
nekoliko starejši nogometaši, zato 
vabimo vse zainteresirane fante in 
dekleta od šestega leta starosti, da 
se nam pridružijo pri treningih.

NK Šmartno vabi vse dečke in de-
klice od 6–18 let, ki imajo veselje 
do igranja nogometa, da se nam 
pridružijo. Na nogometnih igriščih 
z naravno travo vas bodo naši stro-
kovno usposobljeni trenerji po-
peljali v svet nogometa. Treningi 
potekajo na nogometnem igrišču 
v Šmartnem, v zimskem času pa v 
telovadnicah bližnjih osnovnih šol 
(OŠ Zadobrova, OŠ Kašelj, OŠ Jože 
Moškrič …). 

Informacije o terminih trenin-
gov dobite na telefonski številki  
041 310 470 (Tjaša) ali na elektron-
skem naslovu info@nksmartno.si 
Ogledate si lahko tudi našo spletno 
stran www.nksmartno.si 

Vljudno vabljeni!
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Nogometni klub 
Šmartno
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Zelenojamčanke najuspešnejše  
na državnem prvenstvu

V soboto, 29. novembra, se je v 
športni dvorani GIB v Ljubljani od-
vijalo državno prvenstvo v ženski 
športni gimnastiki. Telovadke 
Gimnastičnega društva Zelena 
jama se vsako leto uvrščajo med 
najuspešnejše v državi, na leto-
šnjem prvenstvu pa so povsem 
dominirale, saj so osvojile naslove 
državnih prvakinj v vseh katego-
rijah. Pri deklicah je bila najuspe-
šnejša Maruška Šarlija, ki je kljub 
dvema padcema z orodja prehi-
tela drugouvrščeno za dve točki. 
V kategoriji kadetinj je, z majhno 
prednostjo pred klubsko kolegico 
Pio Hribar, slavila Lucija Hribar, 
v kategoriji mladink pa je slavila 
Pia Belak, ki ji je sledila prijateljica 
iz kluba Alenka Pipuš. V članski 
kategoriji je naslov državne prva-
kinje v mnogoboju osvojila Tjaša 
Kysselef, ki je bila najboljša tudi na 
preskoku, bradlji in gredi. 

Žal se državnega prvenstva ni ude-
ležila naša najboljša tekmovalka 
Teja Belak, saj še vedno okreva po 
operaciji. Teja pa je letošnjo sezo-
no zaključila zelo uspešno, saj je na 

lestvici mednarodne gimnastične 
zveze (FIG) osvojila prvo mesto na 
preskoku in gredi, kar je njen naj-
večji dosežek do sedaj. Naslednje 
leto bo za Tejo zelo pomembno, 
saj jo že spomladi čaka nastop na 
evropskem prvenstvu, oktobra pa 
svetovno prvenstvo v Glasgowu 
na Škotskem, kjer si bo poizkušala 
zagotoviti vstopnico za nastop na 
Olimpijskih igrah 2016 v Riu.

Andrej Mavrič
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Zaradi omenjene obnove in grad-
nje smo se bili na OŠ Vide Pregarc 
primorani izseliti in poiskati nove 
prostore, kjer bodo naši učenci in 
zaposleni lahko nemoteno izvaja-
li vzgojno-izobraževalni proces. S 
pomočjo Mestne občine Ljubljana 
smo našli tri ustrezne lokacije. 
Učenci od 1. do 3. razreda se vo-
zijo s šolskim prevozom v pro-
store Zavoda Svetega Stanislava v 
Šentvid, učenci od 4. do 5. razreda 
se vozijo na OŠ dr. Vita Kraigherja 
za Bežigrad, najstarejši učenci od 
6. do 9. razreda se vozijo poleg šol-
skega prevoza tudi z mestnim po-
tniškim prometom v obnovljeno 
staro OŠ Polje v Polju.

Pogoji za delo na novih lokacijah 
so več kot odlični. Vsi so nas lepo 
sprejeli in naši učenci in učitelji 
se zelo dobro počutijo. Vsi skupaj 
smo se v prvih dveh mesecih na-
vadili na nove lokacije, prostore in 
šolske prevoze. Sedaj poteka vse 
tekoče in umirjeno. Vse to smo 
dosegli z dobrimi pripravami na 
spremembe, s tesnim sodelova-
njem z Mestno občino Ljubljana, 
s korektnim in konstruktivnim so-
delovanjem s starši in zaposleni-
mi. Ne smem pa pozabiti na naše 
učence, ki so dokazali, da so s seli-
tvijo na nove lokacije čez noč pos-
tali zelo odgovorni in samostojni 
otroci. Vsa zanimiva dogajanja na 
naši šoli si lahko ogledate na šol-
ski spletni strani, ki jo najdete na 
www.osvp.si. 

Hvala vsem, ki sprejemate nastale 
spremembe, in hvala vsem, ki ver-
jamete, da se januarja 2016 vidimo 
na otvoritvi novih prostorov na 
Bazoviški ulici 1. 

Darja Krivec, ravnateljica
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INTERVJU

Aljaž Pegan

Z družino ste si ustvarili dom v Zeleni jami.  
Kako se počutite kot prebivalec Četrtne 
skupnosti Jarše? Katere so glavne prednosti 
življenja v tem predelu mesta?

Ker sem odraščal na Viču v Ljubljani, bi se težko 
prilagodil življenju izven mesta. V Zeleni jami 
je vse zelo blizu in pri roki, tako da posebnih 
prilagajanj na način življenja ni. Veliko mi 
pomeni, da hčerki obiskujeta vrtec Zelena 
jama, ki je v sosednji ulici, in da se po nakupih 
lahko odpravimo v bližnji BTC, kjer si večkrat 
privoščimo zabavo in sproščanje v Vodnem 
mestu Atlantis. Najpomembneje se mi zdi, da 
tekom dneva ne izgubljam nepotrebnega časa 
na cesti, ker ta čas raje izkoristim za družino. 
Veliko stvari lahko opravim peš, s kolesom, ali s 
skuterjem, ko pa si zaželimo oditi na izlet, pa tudi 
ne izgubljamo nepotrebnega časa za vožnjo skozi 
mestno središče. 

V nekaterih predelih Četrtne skupnosti Jarše 
še vedno obstajajo industrijska območja, ki pa 
mislim, da ne sodijo v bivalna naselja.  
V kolikor pa drugačna rešitev ne obstaja, bi se 
morala ta podjetja s svojimi izpuhi, hrupom in 
svojim delovnim časom prilagoditi okoliškim 
stanovalcem. Ker imamo stanovanje v 
neposredni bližini takega območja, poznam to 
problematiko, za katero pa se omenjena podjetja 
ne zmenijo. 

Za vami je dolga kariera v gimnastiki. Zakaj 
menite, kot športnik in oče, da je gimnastika 
primerna za otroke? Katere so prednosti tega 
športa?

Gimnastika je bazičen šport, to pomeni, da je 
vsestransko zelo pomembna za razvoj otroka 
in zelo dobra osnova za katerikoli drug šport. 
Temelji gimnastike so gibljivost, koordinacija  
in maksimalno obvladovanje svojega telesa.  
Z gimnastiko lahko pričnemo že zelo zgodaj in  
se z njo ukvarjamo v vseh obdobjih življenja.

Aljaž Pegan je gimnastični šampion svetovnega 
formata. Leta 2013 je zaključil aktivno športno kariero, 
za seboj pa pustil neizbrisen pečat v športnem svetu 
tako doma kot v tujini. Svetovni in evropski prvak, 
po katerem so celo poimenovali zahtevno prvino 
na drogu, ki se zdaj imenuje pegan. Z njim smo se 
pogovarjali o življenju v Četrtni skupnosti Jarše,  
o gimnastiki in zakaj je ta šport primeren za mlade.

Fotografije: Aljoša Rebolj

Omenili ste, da lahko z gimnastiko pričnemo že 
zelo zgodaj. Kdaj menite, da je primerno otroka 
aktivno vključiti na treninge?

V Četrtni skupnosti Jarše zelo uspešno deluje 
gimnastično društvo Zelena jama. Pri njih se z 
osnovami gimnastike spoznavajo tako dečki kot 
deklice. V tekmovalnem programu gimnastike 
pa dosegajo vrhunske rezultate v ženski športni 
gimnastiki tudi v svetovnem merilu. 

Sam sem pričel trenirati s šestimi leti. Takrat 
ni bilo možnosti ukvarjanja z gimnastiko 
rekreativno. Če si prišel na trening, si treniral za 
vrhunski rezultat. Sedaj so možnosti ukvarjanja 
z gimnastiko precej večje. Večina otrok se z 
gimnastiko prične ukvarjati že pri treh letih in,  
do kolikor so zainteresirani, postopno prehajajo  
v sistem tekmovalne gimnastike. 

Aljaž, kakšni so vaši načrti za prihodnost sedaj, 
ko ste zaključili z aktivno kariero? Boste še 
dejavni v gimnastiki?

V gimnastiki sem bil aktiven kar 33 let, zato si 
težko predstavljam, da bi jo kar izbrisal iz svojega 
življenja. Upam, da bom s svojimi izkušnjami in 
znanjem lahko pomagal pri razvoju gimnastike 
tudi v prihodnje. L. C.
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Vzemite si čas in vstopite v ATLANTIS ... v Svet 
doživetij!

Spust po toboganu, ki vam požene kri po žilah, in osvežujoč 
pljusk v bazen, trenutki preprostega uživanja na valovih, nav-
dušujoče plavanje s tokom skozi podzemno jamo, uživanje v 
razkošju whirlpoolov, predajanje vodnim kapljicam slapa, ki 
ena za drugo polzijo po vaši nežni koži, razvajanje v notranjih 
in zunanjih bazenih, laguni ter na atolu, ki lahko traja in traja 
in traja. 

Vse to in še več boste doživeli v Altlantisovem Svetu doživetij!

Naj se dan začne ali konča v Atlantisu
 
Najboljše globinsko čiščenje telesa in zdravilne učinke si lahko 
privoščite v Atlantisovi Deželi savn.

V prvem in drugem nadstropju Dežele savn se razvajajte v dese-
tih tematskih savnah, terapijah z blatom, algami, čokolado, vrtin-
čenjem in drugih animacijskih programih. V zunanjem delu pa 
si lahko večjo imunsko odpornost zagotovite v štirih tematskih 
savna hiškah, zgrajenih iz posebnega polarnega kelo lesa. 

Dežela savn v Vodnem mestu Atlantis je zasnovana tako, da 
ugodi željam vsakega obiskovalca, saj ponuja kombinacijo 
suhih in mokrih savn, dva bazena, panoramsko sobo in teraso 
za počitek. 

Vstopnica za Deželo savn vključuje tudi 3 vstope v Svet doži-
vetij in 3 vstope v Termalni tempelj. Poleg vstopnice si lahko 
na recepciji brezplačno izposodite brisačo, v Deželi savn pa ob 
strežnem pultu prejmete še 3 enote sadja ali čaja.

Po smučarsko kondicijo v Millenium
ŠPORTNI CENTER MILLENIUM 

7. 12.

13. 12.

14. 12.

21. 12.

NEDELJA 10.00 - 13.00 PRAZNIČNA PEKA PIŠKOTOV Dvorana A

SOBOTA 11.00 PREDBOŽIČNO RAJANJE ZA OTROKE  
Z BETI IN CEJEM

NEDELJA 10.00 - 13.00 PRAZNIČNA PEKA PIŠKOTOV Dvorana A

NEDELJA 10.00 - 13.00 PRAZNIČNA PEKA PIŠKOTOV

Spodnja etaža 
Emporium

Dvorana A

TOREK 17.00 PRIHOD BOŽIČKA

28. 12. NEDELJA 10.00 - 13.00 PRAZNIČNA PEKA PIŠKOTOV Dvorana A

23. 12. Park veselja,
Trg mladih*

Več informacij o decembrskem dogajanju vas čaka na www.btc-city.com/december

Trgovine v BTC CiTy LjuBLjana so v decembru odprte tudi ob nedeLjah od 9.00 do 15.00. 

    * V primeru slabega vremena bo dogodek v spodnji etaži Emporiuma.

VESELI DECEMBER V BTC CITY LJUBLJANA

BTC 2014 Oglas program 165x57+4.indd   1 12/5/14   3:02 PM

SPROSTITEV

VODNO MESTO ATLANTIS

Se boste tudi vi letos postavili v vlogo enega od dobrih mož, ki decembra prinašajo darila? Kaj ko bi 
letos obdarovali malo drugače in svojim najljubšim podarili to, kar najbolj potrebujejo – sprostitev? 
Omogočite jim dan razvajanja in jim podarite darilni bon v mestu Atlantis. 

Pričakajte praznike v mirnem vzdušju, saj zdaj veste, da za obdarovanje ne potrebujete 
celodnevnega hitenja in brskanja po trgovinah v iskanju najboljše ideje za darilo. 

Kaj ko bi za praznike podarili dobro počutje? 

10 % popust na  
4-urno in dnevno 
vstopnico za Deželo savn.
Popust velja za eno vstopnico in se ne sešteva 
z ostalimi akcijami. Popust ne velja ob nakupu 
darilnega bona. Kupon velja do: 31. 1. 2015

20 % popust 
na 4-urno in dnevno 
vstopnico za Svet doživetij.

Popust velja za eno vstopnico in se ne sešteva 
z ostalimi akcijami. Popust ne velja ob nakupu 
darilnega bona. Kupon velja do: 31. 1. 2015

oglasno sporočilo

oglasno sporočilo

Športni center MILLENIUM je sodoben fitnes center, ki se naha-
ja v neposredni bližini Vodnega mesta Atlantis. Velik poudarek 
daje urejenosti, čistoči, prijaznosti in strokovnemu kadru, ki je 
dnevno na voljo. 

Zavedamo se, da samo naprave še niso dovolj, bistveno je, da 
niste pri vadbi prepuščeni sami sebi, zato imamo ves čas na 
voljo usposobljen kader, ki nudi strokovno pomoč, vam svetuje 
in izvaja predstavitvene treninge.

Za nadaljnjo vadbo pa se lahko odločite za individualno izdelan 
program vadbe ali pa vadite po svojem lastnem programu. Če 
se odločite za individualen program boste s trenerjem opravili 
testiranje in ob naslednjem obisku boste prevzeli mesečni pro-
gram vadbe po katerem boste lahko vadili samostojno.

Seveda so vam inštruktorji vedno na voljo za nasvet ali pomoč.

Večina nas na smučeh ali smučarskih deskah preživi le teden dni v letu, zato se nam na 
športne aktivnosti na snegu največkrat ne zdi potrebno posebej pripraviti. 

A precenjevanje lastnih kondicijskih sposobnosti ali prepričanje, češ če sem zmogel 
lani, bom tudi letos, nas lahko staneta marsikatere poškodbe, zato bi bilo prav, da se na 
letošnji smučarski teden dobro pripravimo.

30  % popust  
na mesečno fitnes karto
Popust velja le za navedeno storitev za eno osebo 
in se ne sešteva z ostalimi akcijami. Popust ne 
velja ob nakupu darilnega bona. Kupon velja do: 
31. 1. 2015

IZREŽITE KUPON IN IZKORISTITE UGODNOST!IZREŽITE KUPON IN IZKORISTITE UGODNOST!



-30% 
na brušenje smuči
Prinesite kupon in nabrusite  
smuči za vso družino.

NABRUSITE 
SE ZA ZIMO!

Kupon je veljaven do 31. 1. 2015

Servis smuči in koles
Prodaja rabljene  

smučarske opeme

BAUER-BTC, hala 9
01/ 540 20 38

www.centerbauer.com



VAŠ OGLAS

1/12
VAŠ OGLAS

1/12
VAŠ OGLAS

1/12
53 x 57 mm

1/12

VAŠ OGLAS

1/12
Velja do 14. 1. 2015 

v restavracijah McDonald’s v Ljubljani  
(BTC McDrive in Kolosej). Dnevna ponudba  

od 10:00 (pon-sob), od 11:00 (nedelja in prazniki).

2 x 6 Chicken McNuggets +
2 x omaka

50 % PRIHRANKA

GRATIS
eN IZDeLeK

1

SAMO

2,50 €

3xkupon_moj_magazin_53x57mm.indd   1 12/5/14   3:14 PM

2 x Veliki Pommes Frites 2

SAMO

1,70 €

50 % PRIHRANKA

GRATIS
eN IZDeLeK

Velja do 14. 1. 2015 
v restavracijah McDonald’s v Ljubljani  

(BTC McDrive in Kolosej). Dnevna ponudba  
od 10:00 (pon-sob), od 11:00 (nedelja in prazniki).

3xkupon_moj_magazin_53x57mm.indd   2 12/5/14   3:14 PM

Big Mac +
6 Chicken McNuggets +
1 omaka

3

SAMO

2,99 €

Velja do 14. 1. 2015 
v restavracijah McDonald’s v Ljubljani 

(BTC McDrive in Kolosej). Dnevna ponudba 
od 10:00 (pon-sob), od 11:00 (nedelja in prazniki).

3xkupon_moj_magazin_53x57mm.indd   3 12/5/14   3:46 PM
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Metoda Helen Doron English je v 
svetu poznana že vrsto let. Koliko 
časa je takšna šola angleščine za 
otroke že prisotna pri nas?

V Sloveniji smo že 4 leta, od tak-
rat smo se zelo razširili in naši 
centri so že skoraj po vseh več-
jih mestih. Trenutno imamo v 
Ljubljani preko 300 tečajnikov.

Z učenjem po tej metodi prič-
nemo že zelo zgodaj, po njej 
se učijo tudi dojenčki. Zakaj je 
tako zgodnje učenje angleščine 
koristno?

Ker ima vsak otrok neskončen 
potencial, s katerim se do 7. leta 
nauči več jezikov, in če jim je 
dovolj sistematično in pogosto 

PODJETNICA MESECA

Nina Žerjal

izpostavljen, jih bo govoril ena-
kovredno maternemu jeziku. Do 
7. leta imajo otroci odprto »okno« 
v možganih, ki pa se z učenjem 
logičnega razmišljanja prične 
zapirati.

V čem pa se učenje angleščine 
po metodi Helen Doron razlikuje 
od drugih?

V vsem. (smeh) Pri nas ni nič 
podobnega klasičnemu načinu. 
Vsi sedimo na tleh, učitelj ne po-
udarja avtoritete. Pri uricah se 
zabavamo in igramo, vse v an-
gleškem jeziku, brez slovenščine. 
Otrok počaka, da iz okolice dobi 
dovolj informacij, da razume, saj 
je tega načina vajen že pri učenju 
maternega jezika. Za »zabavnimi 

Helen Doron, britanska jezikoslovka in 

pedagoginja, je pred tridesetimi leti razvila 

revolucionarno metodo učenja angleščine, 

ki posnema način učenja, s katerim otroci 

osvajajo svoj materni jezik. Razvila se je v 

mednarodno mrežo franšiz, ki je prisotna 

v več kot 30 državah, tudi v Sloveniji. 

Pogovarjali smo se z Nino Žerjal, ki je to 

metodo pripeljala k nam. 

uricami« se skriva izpiljena me-
toda, ki daje čudovite rezultate s 
pomočjo zvočnih zapisov, ki jih 
starši vsakodnevno predvajajo 
otrokom v ozadju. 

Sliši se zelo zanimivo. Kje lahko 
starši pri nas spoznajo Helen 
Doron metodo? 

Precej informacij je na www.
helendoron.si, lahko pa nas 
kontaktirajo na 051 665 700 ali 
ljubljana@helendoron.com in 
se z otrokom udeležijo predsta-
vitvene urice. Tako nas preiz-
kusijo v živo, da si bodo najlažje 
predstavljali »kaj neki počnemo s 
3-mesečnim otrokom« in si od-
govorijo na večno vprašanje: »Ali 
ni še prezgodaj?«. L. C.

oglasno sporočilo

www.HelenDoron.si

 
 

 

KUPON
BREZPLAČNO PREDSTAVITVENO 
URO in 10% POPUSTA na šolnino*

za

Več informacij na 051 665 700 ali ljubljana@helendoron.com
*kupon je unovčljiv v učnem centru v Ljubljani, Šmartinska 106. Popust velja v primeru plačila celotne šolnine v enkratnem znesku.

Helen Doron English Logo and Stamp 2013

Podjetja vabimo,  
da s kuponom 
ugodnosti izkoristijo 
30 % popust pri  
objavi oglasa v reviji  
Moj magazin!

30 %

Za objavo kupona nas 
kontaktirajte na 01 320 7597 
ali marketing@mojmagazin.si

Podjetja, ne 
spreglejte!
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DECEMBRSKA 
OBDAROVANJA
Ustvari in obdari

V decembrskih dneh z veseljem pozdravimo tudi tri dobre može, ki v hišo 
vedno prinesejo veselje. Obiskovanje drug drugega in prinašanje veselja z 
drobnimi pozornostmi je tisto, kar december naredi čaroben.

Je pa december lahko obremenjujoč tudi za naš proračun, zato velikokrat tuhtamo, 
kaj podariti tistim, ki jih cenimo in so nam najbližji. Idealna rešitev so doma narejena 
darila. Nekaj idej vam bomo predstavili v nadaljevanju.

ČOKOLADA

Kdo ne mara te sladke pregrehe in kdo ne bi hotel 
prejeti posebej zanj zamešane mešanice čokolade in 
domiselnih dodatkov.

Črno čokolado stopimo nad vodno kopeljo in ji do-
damo za vsakega posameznika nekaj drugega: čili, 
karameliziran ingver, suhe jagode … Mešanico lahko 
ulijete v silikonske modelčke ali pa v manjši pekač, 
prekrit s peki papirjem. Počakamo, da se strdi, nalo-
mimo in darilo je gotovo. Peki papir je lahko tudi lepa 
darilna embalaža, ki ga z okrasnim trakom povežemo 
in darilo je nared.

OKRASKI IZ SLANEGA TESTA

Še en način je, kako osrečiti bližnje z izvirnim darilom, 
ki jih bo skozi cel december spominjal na vas – okraski  
iz slanega peciva. Potrebujemo dva lončka moke, en 
lonček soli in en lonček vode (lahko pa še kanček olja) 
zmešamo v posodi in pregnetemo na pomokani po-
vršini. Razvaljamo in oblikujemo (po izbiri in domi-
šljiji) v zvezdice, lunice, srčke (pomagamo si lahko z 
modelčki za piškote); ko z oblikovanjem končamo, 
približno centimeter pod zgornjim robom naredimo 
luknjico. Testo posušimo (na peči, radiatorju, kami-
nu – pecivo seveda podložimo s časopisnim papir-
jem), ko je suho pa ga lahko dodatno okrasimo – nanj 
lahko nalepimo bleščice, lahko ga pobarvamo, lahko 
pa nanj nalepimo fotografijo nas z obdarovancem. Na 
koncu skozi luknjico zavežemo še primerno vrvico, 
s katero bo obdarovanec okrasek lahko takoj obesil 
na drevesce.

TERANOV LIKER

4 l terana, 1 l domačega ruma, 6 pomaranč (če je le 
mogoče ne-voskanih, da lahko uporabimo tudi lu-
pino), 8 nageljnovih žbic, cimet in vanilija po okusu,  
3 kavne skodelice sladkorja (oz. po okusu).

Sestavine zmešamo v loncu, pomaranče narežemo. 
Kuhamo do vretja, zmanjšamo temperaturo in poku-
havamo 12 minut (pri tem naj mešanica ne vre, le 
rahlo brbota). Večkrat premešamo. S pomočjo cedila 
in lija prelijemo v manjše lične stekleničke, ki jih lahko 
okrasimo z napisom, voščilnico ali trakom.

MILO

Marsailsko milo (en zavitek 100 g stane približno 1 
eur) naribamo v štiri litre vode ter počasi segrevamo, 
ob tem pa občasno premešamo. Voda ne sme vreti. 
Ko je milo v vodi stopljeno, stresemo v mešanico dve 
žlici sode bikarbone, premešamo, potem pa mešanico 
prelijemo v plastenke (mora biti plastenka!), vendar 
pustimo tretjino plastenke prazne, saj se milo ob oh-
lajanju zgosti in ga je pred uporabo potrebno dobro 
pretresti. Milo lahko podarimo v malih embalažah, 
lahko so prazni stekleni kozarčki, ki smo jim odstranili 
nalepke, lahko prazne plastične embalaže kozmetičnih 
izdelkov, ki jih prelepimo z lepilnim trakom, okrasimo 
in nanje napišemo sestavine. Če želite, lahko milo tudi 
odišavite z eteričnim oljem ter ga tako personalizirate. 
Poceni, preprosto in z malo truda tudi lično darilo.

Ne glede na to, kaj podarimo, je pomembno to, da 
decembrske dni v največji možni meri preživimo 
s tistimi, ki jih imamo radi. In da jim to tudi 
povemo, saj so besede “rad/rada te imam” najlepše 
darilo, ki nam ga nekdo lahko podari.

Vesele praznike želim in obilo radosti.

Neja Šmid
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K
adar se srečujemo s pri-
pravo jedilnika za več 
oseb, smo večkrat v za-
dregi, saj za večje število 

gostov ni najbolj preprosto prip-
raviti nekaj, kar ne bo le napolnilo 
želodčke, pač pa bo nudilo tudi 
mnogo užitkov. Pri tem sem nale-
tela na recept za skutine palačinke. 
Saj veste, tiste palačinke, ki jih na-
polnite z nadevom iz skute, sme-
tane, sladkorja, jajc in rozin. Potem 
pa sem brskala še po knjigi Okusiti 
slovenijo (Janez Bogataj, Darila 
Rokus, Ljubljana 2007) in naletela 
na dopolnjen recept za ljubljanske 
skutine palačinke. Pripravila sem 
jih skupaj s fižolovo juho, po nas-
vetu svoje sosede, Ljubljančanke. 

Priprava žvrkljanega testa za pa-
lačinke je večini gospodinj zlezla 
pod kožo do te mere, da ne merijo 
več, koliko česa stresejo v poso-
do. Ko sem sama vprašala svojo 
babico za kakšno količino, mi je 
pogosto rekla, da strese približno 
¾ male ponvice moke ali kaj po-
dobnega. Mi pa bomo potrebovali:

200 g mehke moke (TIP 500)

50 g ostre moke (npr. TIP 400)

4 dcl mleka

0,5 dcl mineralne vode

0,5 dcl vode 

3 jajca (ali eno jajce in 4 

rumenjake – beljake v tem 

primeru lahko umešamo v sneg 

in primešamo skuti)

1 žlica sladkorja

3 žlice olja (ali cca. 60 g masla)

ščepec soli

Sestavine premešamo z mešal-
cem in zmes pustimo počivati 

približno pol ure. Ko si zmes od-
počije, namastimo ponev in vanjo 
z zajemalko vlijemo približno ¾ 
velike zajemalke zmesi, pri čemer 
ponev obračamo, da se zmes ena-
komerno porazdeli po ponvi. Ko je 
spodnja stran rjavkasto zapečena, 
palačinko obrnemo in zapečemo 
še na drugi strani. Pečene pala-
činke polagamo na krožnik, ki ga 
ogrevamo nad vodo, da palačinke 
ohranime tople. 

Ko so palačinke pečene, pripravi-
mo nadev.

250 g skute

2 dcl sladke smetane (lahko delno 

nadomestimo z jogurtom)

1–2 jajci

2 žlici sladkorja

1 žlica drobtin

ščepec soli

šopek pehtrana

Skuto pretlačimo, dodamo sol, 
smetano, sladkor, jajca, drobtine in 
vse skupaj dobro premešamo, da se 
sestavine enakomerno razporedijo. 
Pehtran osmukamo, nasekljamo in 
ga primešamo zmesi s skuto.

Posamezne palačinke premažemo 
s skutnim nadevom in jih zvijemo. 
Polagamo jih na globok pekač, 
prekrit s peki papirjem. Ko so pa-
lačinke zložene, jih premažemo z 
jajčnim prelivom.

Za preliv potrebujemo 1 dcl slad-
ke smetane, 1 jajce in ščepec soli. 
Vsako palačinko posebej premaže-
mo, tako pripravljene palačinke pa 
za 30 minut postavimo v pečico, 
ogreto na 200˚ C.

Ko so palačinke gotove jih lahko 
kar v posodi postavimo na mizo. 
Soseda pravi, da jih je svojim otro-
kom pred serviranjem še potresla s 
sladkorjem. Pri nas doma smo na-
mesto pehtrana primešali rozine, 
včasih celo drobnjak. Vsekakor jih 
lahko pripravite po svojem okusu 
in jim primešate svoje sestavine, 
saj so odlična priloga, glavna jed 
ali sladica, kar pač potrebujete. 
Vsekakor zahtevajo nekaj časa in 
dela, vendar so zadovoljni, siti in 
nad jedjo navdušeni obrazi jedcev 
navadno prava nagrada.

Neja Šmid

PALAČINKE PO LJUBLJANSKO
Glavna jed, priloga ali sladica s pehtranom in skuto
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Vitamini  pomagajo 
krepiti imunski sistem; 

čeprav dandanes obstajajo vita-
min v obliki tablet in prehranskih 
dodatkov, je najboljši način uži-
vanja vitaminov še vedno v obliki 
hrane, ki te vitamine vsebuje. Na 
ta način skrbimo tudi za to, da jih 
telo lahko uporabi. Priporočamo 
citruse, kivi (ki ima precej visoko 
vsebnost vitamin C) in tudi drugo 
sadje. Pozorni bodite na poreklo 
sadja – več kilometrov je sadje 
naredilo od drevesa do vaše mize, 
manj bogato je z vitamini. Ne po-
zabite na orehe, lešnike, rozine, pa 
na krhlje, ki si jih lahko pripravi-
te tudi sami, odveč pa ne bo niti 
kompot iz domačega sadja.

Zdrava prehrana ni iz 
trte izvit nasvet za krepi-

tev imunskega sistema. Ni nujno, 
da pokupite vse bio in eko izdelke, 
kar jih najdete na policah, da bi do-
segli zdrav način prehranjevanja. 
Kislo zelje ima veliko pozitivnih 
lastnosti, česen in čebula prav tako, 
kisla repa in rdeča pesa sta zlata 
vredni, da o zeleni solati, papriki, 
paradižniku in drugi zelenjavi niti 
ne govorimo. Zato vam za zdravo 
prehrano ni potrebno odkrivati 
tople vode. Nasprotno, naše babi-
ce so o zdravi in vitaminov polni 
prehrani vedele veliko, da o poceni 
obrokih niti ne zgubljamo besed. 

 
Kadar vseeno začutite, 
da vas v grlu praska, se 

slabše počutite in imate občutek, 
da dihanje skozi nos nekaj časa ne 
bo stvar izbire, si lahko pomagate s 
sokom rdeče pese. Tudi tisti iz tr-
govine bo dovolj dober, lahko pa si 
ga naredite sami. Rdeča pesa vse-
buje ogromno železa in vitaminov, 
ki vaš nekoliko načet imunski sis-
tem krepijo in mu povrnejo moč. 
Če niti to ne pomaga, si vzemite 
čas za okrevanje – povečajte koli-
čino spanca, uživajte čaj, med, več 
vitaminov (najraje v obliki kompo-
tov), česen, čebulo. 

PREŽENITE PREHLAD

času mraza in vetra, obilice padavin in le 
redko toplih dni so prehladi precej pogosti. 
Smrkanje, kašljanje in kihanje so pogosti 

spremljevalci mladih in manj mladih, najraje pa se 
oprimejo tistih z oslabljenim imunskim sistemom.

Revija, ki je pred vami, je sicer šele prva v nizu, in 
čeprav smo šele v fazi spoznavanja, nam je za naše 
bralce mar, zato smo pripravili nekaj nasvetov, kako 
skrbeti za močan in na zimske izzive pripravljen 
imunski sistem, pa tudi kako skrbeti zase ali svoje 
bližnje, ko nas prehlad že dobi v svoje kremplje.

Neja Šmid

Preventiva je boljša kot kurativa

Stalni spremljevalec 
bolnikov je čaj, ki mu 

radi primešamo med. Ta star in 
preizkušen napitek ima veliko 
pozitivnih lastnosti; s pitjem čaja 
nadomeščamo vnos vode, ki jo 
zgubljamo s potenjem, smrka-
njem in spopadanjem z virusi in 
bakterijami (tekočina je nujna za 
nemoteno delovanje ledvic, ki čis-
tijo naš organizem). Med, ki ga radi 
dodamo čaju, ima nesporne pozi-
tivne lastnosti, čaj pa tudi prijetno 
osladka, vendar bodimo pozorni, 
da ga ne dodamo v prevroč čaj, saj 
na ta način njegove pozitivne last-
nosti zmanjšamo. Najbolje je, da 
je čaj ohlajen na 37˚ C ali manj, ko 
mu dodamo med, podobno velja 
za limono.

Nenazadnje pa je po-
membno, da v času 

prehlada skrbimo za čim manjše 
širjenje bacilov. Če je le mogoče, 
ostanimo doma, ne zahajajmo v 
prostore, kjer je veliko ljudi, usta 
in nos si pri kašljanju in kihanju 
prekrijmo (najbolj s podlahtjo, 
z dlanmi se namreč prevečkrat 
dotikamo drugih predmetov in 
ljudi ter tako prenašamo bacile), 

4. uporabljajmo robčke, ki jih redno 
menjajmo. In nenazadnje – od-
počijmo si, saj izčrpanost na naš 
organizem deluje najslabše.

Farmacevtska industrija ponuja 
mnogo tablet, praškov in kapsul, 
ki pomagajo preprečevati, prikri-
vati in zmanjševati učinke prehla-
da. Vendar pa tudi stare ljudske 
modrosti niso vedno iz trte izvite. 
Farmacevtski izdelki, ki prikrivajo 
simptome gripe in prehlada, naj 
bodo vaš izhod v sili le takrat, ko ni 
druge poti, ne pa stalni spremlje-
valec zimskih neprijetnosti. Sicer 
pa pravijo, da je smeh pol zdrav-
ja. In da jabolko na dan odžene 
zdravnika stran. In nič ne škoduje, 
če se teh starih rekov držimo. Zato 
vam do naslednjič želim veliko 
smeha in poln pehar jabolk.

V 1.

2.

3.

5.
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Sobotni dopoldnevi za najmlajše v SiTi Teatru

Novoletne počitnice za otroke z Galerijo C.C.U. v Centru kulture Španski borci

KUD Galerija C.C.U. je društvo, katerega poslanstvo 
je spodbujanje, širjenje ter razvijanje ustvarjalnosti 
in ustvarjalnega mišljenja. Tam se, podnevi in tudi 
ponoči, veliko riše, reže, izdeluje, oblikuje, kipari, 
šiva, predeluje in reciklira. Simon Drofelnik in Mateja 
Herbst, ustvarjalca in mentorja z dolgoletnimi izkuš-
njami, skrbita za ustvarjalne delavnice za najmlajše in 
tečaje ustvarjanja za mlade ter odrasle. Z njimi lahko 
ustvarjate v knjigarnah, knjižnicah, galerijah, muzejih 
in gledališčih ter na festivalih, z rednim programom 
Sončni torki pa gostujeta v Centru kulture Španski 
borci. Ker je njihov sedež v Novih Jaršah, prirejajo 
ustvarjalne tečaje tudi v Tomačevem, kjer se jim lahko 
pridružite na Ustvarjalnih četrtkih. Decembra pa za vas 
pripravljajo počitniški program za otroke. 

Od 26. do 31. decembra, od 10. do 12. ure  

Ob sobotah ob 11. uri Ob sobotah ob 11. uri

December 2014

13. 12. 2014  
Tinko Polovinko  
Zavod KULT

20. 12. 2014    
Zgodba o ne tako 
strašnem zmaju 
Bimboteater + DM

Januar 2015

10. 1. 2015   
Picko in Packo  
Zavod KULT

17. 1. 2015   
Začarana Ladja  
Uš lutke

24. 1. 2015   
Rdeča Kapica  
KŠD Štumf

31. 1. 2015   
Lunožer  
Bimbo Teater

Možne so spremembe 
programa.

Več informacij na: 
www.sititeater.si

Več informacij na:

www.kudgalerijaccu.org in 
www.facebook.com/galerijaccu

Zgodba o ne tako strašnem zmaju

Simon Drofelnik in Mateja Herbst

Petek, 26. 12. 2014  
Dežela zmajev

Sobota, 27. 12. 2014   
Kozlički na smučišču

Ponedeljek, 29. 12. 2014   
Praznična ustvarjalnica 

Torek, 30. 12. 2014   
Unikatne igrače in družabne igre

Sreda, 31. 12. 2014  
Strašne in strašno prijazne snežne pošasti

Prispevek 3 €/dan

RAZVEDRILO

Nagradni natečaj otroških risbic na temo  
“Zimske dogodivščine”

Starše pa prosimo, da nam vaše risbice pošljejo do 4. 1. 2015, 
in sicer po elektronski pošti na urednistvo@mojmagazin.si 
ali po pošti na naslov Trapez Marketing, Industrijska cesta 1, 
1000 Ljubljana (s pripisom: za natečaj).

Nagrado bodo zmagovalci prejeli po pošti, zato vas prosimo, da pripišete svoj naslov. Izžrebane risbice bodo objavljene 

v naslednji številki revije Moj magazin. S poslano risbo se strinjate z objavo risbe in imena v naslednji tiskani izdaji.

Dragi otroci! Narišite nam, kako se zabavate v zimskem času. 
V uredništvu bomo med vsemi prispelimi risbicami izžre-
bali 10 nagrajencev, ki bodo za nagrado prejeli vstopnico 
za pravljično Ledeno deželo. K natečaju vabimo vse otroke,  
ki obiskujete vrtce in osnovne šole.

LEDENA DEŽELA
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RAZVEDRILO

Spremembe so v zraku.

10% popust ob nakupu iPad Air 2 iz zaloge.*

*Popust velja ob predložitvi tega oglasa do 31.12.2014, popusti se ne seštevajo.

E.P.L. d.o.o., Kongresni trg 15, 1000 Ljubljana 
T 01/256 13 20 | www.epl.si | info@epl.si

Nagradna križanka  

Med pravilnimi rešitvami križanke bomo izžrebali 6 nagrajencev, ki prejmejo: 
2 x 4-urna vstopnica za Deželo savn v Vodnem mestu Atlantis
4 x vstopnica za Ledeno deželo 

Nagrajenci bodo objavljeni v naslednji številki revije Moj magazin.
Križanko pošljite do 4. 1. 2015 po elektronski pošti na urednistvo@mojmagazin.si ali po pošti na naslov 
Trapez Marketing, Industrijska cesta 1, 1000 Ljubljana (s pripisom: križanka).  

Junak igric 
Street  
fighter

Razum Jaz (ang.)
Fizikalni 
simbol  
za čas

Konica
Stane  

Korošec
Kazalni 
zaimek

Žabje  
noge

Računalniški 
pomnilnik

Slavnostna 
pesem

Pogovorni 
veznik

Anton  
Ramovš

Stanje 
vinjenosti

Kovaško 
mesto na  

Gorenjskem

Egipčanski 
bog

Reka na 
Štajerskem

Smuči          
(ang.)                 

Merilec 
hitrosti   

Planet

Znana  
medijska 
agencija 

Simbol za 
tono

Nebesno  
telo

Mati   

Aminokislina 
arginin

Indijski  
denar

Intelekt

Erik Ribič  

Nasprotje  
od lačen

Čutilo

Zmes  
plinov

Otok (fr.)

Rutenij  

Cvetlica

Fotografsko 
stojalo

Robert  
Ivanuša

Pijača  

Izdelovalec 
čokolade

Tretji vokal

Kmetijsko 
orodje  

Vibrant (glas)

Švedska  
(ozn.)

Veslač               
Iztok                  

Belgija (ozn.)

Država  
v Afriki

Štirikotnik z 
dvema vzp. 
stranicama

Ukana
Verski  
praznik

Donald  
Trump                       

Denar ZDA

Naselje pri 
Ljubljani

Novinarka 
Jakopič 

Liter

Dar Anno Domini

Četrti vokal Ivo Godnič

Rimska 
petdeset         

Jeza

Natek Anton
Sopranistka 

Mihelič

Črka  
abecede

Kalij   

Brazilko 
mesto

Sanke  

Naravno

Mera za 
površino

Slovenski 
kipar Jakov

Korejski 
voditelj  

Kim Jong

Oznaka za 
Rieti

Tip orhidej  

Oznaka za 
kelvin

Zaimek      

Elektron

Del telesa Kraljevi klub
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LOKALNE INFORMACIJE

Četrtna skupnost Jarše se razpro-
stira na 906 ha površine in je po 
številu prebivalcev deseta največ-
ja četrtna skupnost v Ljubljani. 
Razteza se na območju Novih 
Jarš in zavzema območje BTC, ki 
je največji trgovsko nakupovalni 
center pri nas in kjer stoji Kristalna 
palača, najvišja stavba v državi. 
Območje četrtne skupnosti sega 
do Žal, Savskega naselja in zavze-
ma naselja Zelena jama (do žele-
znice), Obrije, Šmartno in Hrastje 
(meji z reko Savo, razen malo gre 
čez reko v Jarški prod) ter Sneberje 
(do avtoceste).

Svet Četrtne skupnosti Jarše sesta-
vlja 15 članov, ki so bili izvoljeni 
na jesenskih lokalnih volitvah in 
svoje delo opravljajo nepoklicno. 
Mandat članov sveta traja štiri leta. 
Svet ima predsednika, člana sveta, 
ki ga predlaga in izvoli najmanj 

četrtina članov sveta. Ta predsta-
vlja Četrtno skupnost Jarše ter skli-
cuje in vodi seje sveta. Predsednik 
sveta je dolžan sklicati svet ČS 
Jarše najmanj štirikrat na leto. 
Svet ima tudi dve podpredsedni-
ci, ki jih je svet izvolil izmed čla-
nov sveta na predlog predsednika. 
Podpredsednici nadomeščata 
predsednika in opravljata naloge, 
za katere ju pooblasti predsednik.

V nov štiriletni mandat se v ČS Jarše 
podajajo naslednji člani: ponovno 
izvoljeni predsednik mag. Bojan 
Hajdinjak, Andrej Medmeš, Ida 
Medved (podpredsednica), Janez 
Mejavšek, mag. Mirjana Petković, 
Erna Marija Rupnik, Alenka Rutar, 
Doroteja Senčur, Zoran Sermek, 
Đurđa Sima, Nives Stele (podpred-
sednica), Renata Vugrešek Štamcar, 
Marijan Zgazivoda, Boštjan Zrnec, 
Tomaž Žabjek.

Spoznajmo Četrtno skupnost Jarše

Predavanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih

Nasveti, kako enostavno varčevati 
z energijo, pametno kupovati in 
investirati in kako pridobiti doda-
tne vire financiranja, bodo podani 
na brezplačnem strokovnem pre-
davanju o učinkoviti rabi energije 
v gospodinjstvih, ki bo v Četrtnih 
skupnostih:

Center: torek, 20. 1. 2015  
od 16. do 20. ure, stavba MOL, 
Zarnikova 3

Bežigrad: torek, 27. 1. 2015  
od 16. do 20. ure, Knjižnica 
Bežigrad, Einspielerjeva ulica 1.

Organizirana bo v sodelovanju 
z MOL, ENSVET in podjetjem 
EUPROJEKTI. 

Vabljeni ste vsi, ki vas tematika 
zanima in želite izvedeti več o 
učinkoviti rabi energije in rabi 
obnovljivih virov energije. 

Strokovnjaki bodo obiskovalcem 
na posvetu spregovorili o 
naslednjih temah:  

1. Enostavni energetski ukrepi; 
2. Energetsko učinkovite naprave/ 
    aparati za gospodinjstva; 
3. Sanacija toplotnega ovoja stavbe; 
4. Financiranje ukrepov URE in  
    OVE. 
 
Prijava ni potrebna.  
Več info: www.ljubljana.si.

Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana 
t: 01/25 25 125
www.summitavto.si

center rabljenih vozil summit avto
Preverjena rabljena vozila z znanim poreklom in podaljšanim jamstvom!

Staro za Staro  i  Staro za novo  i  odkup vozil  i  plačilo na obroke

Preverite tudi ostalo ponudbo rabljenih vozil na www.summitavto.si!

Ford Focus Karavan 1.6 tDci 
12.mesecev jamstva
diesel motor,  1560 ccm, 80 kW (109 KM)
Letnik: 2011
Prevoženi km: 114828
Menjalnik: ročni menjalnik (5 pr.)

cena: 8.790 €

Ford Focus Karavan 1.6 tDci 
titanium-12.mes. jamstvo
diesel motor,  1560 ccm, 85 kW (116 KM)
Letnik: 2011
Prevoženi km: 121037
Menjalnik: ročni menjalnik (6 pr.)

cena: 11.790 €

Ford Kuga 4x4 2.0 tDci 
titanium - tovaRNiŠKa GaRaNciJa

diesel motor,  1997 ccm, 120 kW (164 KM) 
Letnik: 2013
Prevoženi km: 32730
Menjalnik: ročni menjalnik (6 pr.)

cena: 23.900 €

Ford s-max 2.0 tDci trend
diesel motor,  1997 ccm, 103 kW (140 KM)
Letnik: 2013
Prevoženi km: 54512
Menjalnik: ročni menjalnik (6 pr.)

cena: 18.990 €

Land Rover Freelander 2 2.2 
tD4 s avt.
diesel motor,  2179 ccm, 110 kW (150 KM)
Letnik: 2013
Prevoženi km: 8148
Menjalnik: avtomatski menjalnik / tiptronic

cena: 28.900 €

Ford mondeo Karavan 2.0 
tDci trend
diesel motor, 1997 ccm, 103 kW (140 KM)
Letnik: 2013
Prevoženi km: 35010
Menjalnik: ročni menjalnik (6 pr.)

cena: 17.700 €

poDaLJŠaNo Jamstvo  
za RabLJeNa voziLa -  

caR GaRaNtie

odkup vozil - plačilo takoj!

so
lo

s 
12

/1
4

Žunič zlatko
M: 031 386 510
E: zlatko.zunic@summitavto.si

damijan noSe
M: 041 589 000
E: damijan.nose@summitavto.si

SebaStjan kovačič
M: 041 635 571
E: sebastjan.kovacic@summitavto.si

vaši prodajalci vas pričakujemo:

Policija, tako kot vsako leto, 
tudi letos v okviru preventivne-
ga programa Bodi zvezda – ne 
meči petard! opozarja na ne-
varnosti uporabe pirotehničnih 
izdelkov. Nepremišljena, nepre-
vidna in zlonamerna uporaba 
takšnih izdelkov vodi do števil-
nih telesnih poškodb, materialne 
škode, moti in vznemirja živali 
ter onesnažuje okolje. Da bi pra-
zniki minili brez poškodb, tiste, 
ki ne morejo brez pirotehničnih 
izdelkov, pozivajo, da jih kupu-
jejo le pri pooblaščenih trgovcih 
in upoštevajo načela varne upo-
rabe. Naj jih ne uporabljajo zunaj 
dovoljenega časa in le na krajih, 
kjer ne bodo nikogar ogrožali 
oz. kjer je njihova uporaba do-
voljena. Kar pa je najpomemb-
neje – pri uporabi pirotehničnih 
izdelkov ni prostora za alkohol 
ali objestnost! Želimo vam varne 
praznike!

BODI ZVEZDA –  
NE MEČI PETARD!

Vir: policija.si
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