
MOJ MAGAZIN 12 / 2016  |  1

moj magazin 
december 2016

MAGAZIN

 � Božični medenjaki  
(recept)

 � Izdelaj si svečnike 

LOKALNO

 � Mladinsko evropsko 
šahovsko prvenstvo 

 � Pomoč gasilcev  
v ČS Jarše

Ljubljana JaršeČetrtno območje

+



MOJ MAGAZIN 12 / 2016  |  32  |  MOJ MAGAZN 12 / 2016

LOKALNO

KAZALO

LOKALNO
 � Mladinsko evropsko šahovsko 

prvenstvo

 � Taborniško obarvana jesen

 � Društvo upokojencev Ljubljana 
Šmartno

 � Pomoč gasilcev V ČS Jarše

 � Gasilska vaja

 � 30 let župnije Šmartno  
ob Savi-Ljubljana

 � Uredite si kar sami svoje finance v 
Addiko Bank express poslovalnici

 � V Citypark po rabljeno smučarsko 
opremo

MOJ MAGAZIN 
letnik 3, številka 9
vpisano v razvid medijev pod 
zaporedno številko 1923
ISSN 2385-9431
naklada: 10.000 

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

e-pošta: urednistvo@mojmagazin.si 

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

Arhiv preteklih številk revije 
Moj magazin si oglejte na:

www.mojmagazin.si

4 8

14

Drage bralke,  
dragi bralci!
Prišel je čas veselja, objemov, poljubov, daril ... Praznično 

okrašena in razsvetljena mesta so polna ljudi, ki žarečih 

oči pohajkujejo od ene do druge lesene stojnice z 

domačimi izdelki, dobrotami, kuhanim vinom, čajem in 

še čem razveseljujočim. V mesecu decembru še posebej 

oživijo mesta, ki jim, poleg lučk, čarobnost pričara 

tudi dobra glasba na zunanjih odrih in različne druge 

prireditve za mlade po duši. To je čudoviti čas tudi za 

naše najmlajše, ki v nestrpnem pričakovanju pišejo pisma 

dobrim možem in se sprašujejo, ali so bili v tem letu 

dovolj pridni za darilo, ki si ga želijo.

Dragi bralci revije Moj magazin.

Želimo vam čaroben december, poln dobrih misli, ljudi 

in trenutkov s tistimi in ob tistih, ki jih imate najraje. 

Ne razmišljajte preveč o darilih in se ne obremenjujte, 

kako in s čim boste pogrnili mizo na božični večer. Ne 

pozabite: največ štejejo drobne pozornosti, vaš nasmeh 

in čas, ki ga podarite svojim najdražjim. Naj bo vaš 

december brezskrben in pravljičen.

Ekipa revije Moj Magazin
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Center tehnike Nove Jarše

Radostni
nakupi

DOBRODOŠLI V NOVIH JARŠAH
Obiščite nas v Mercatorjevem TC Nove Jarše, Beblerjev trg 2, Ljubljana

*Ponudba pnevmatik velja 
od 8. 12. do 31. 12. 2016 oziroma do prodaje zalog.
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Vse za barvanjeOgrevanje Izris kopalnic

POIŠČITE KATALOG S 
CELOTNO PONUDBO NA 
PRODAJNEM MESTU

SVETUJEMO IN 
NAČRTUJEMO

VELIKA 
PONUDBA

TV LCD LED 43HK6W64
MPEG-4 DVB-T/T2/C/S2 • 2x HDMI • Wi Fi vgrajen • bluetooth • Miracast • HBB TV

A + 54 W 78 kWh
energijski

razred
povprečna

poraba
letna

poraba

109 cm
43“

diagonala  
UHD

 
1200

BPI  T V
Smart

 1x USB  USB snemanje
in predvajanje

549 99
Prenosni računalnik 250 G5
Wi Fi • čitalnik kartic • bluetooth • HDMI • USB 2.0/3.0 • INTEL HD 5500 • zaslon 1920 x 1080 FHD 
LED nebleščeč

39,6 cm
15,6“

diagonala  
4 GB
pomnilnik 
DDR3L  

256 GB
trdi disk

SSD  Windows 10
Slo 64 bit  

       + DARILO

torbica

59 99

Mešalnik Super Mix VSM-0415
moč 700 W • hitrost 19.000 vrtljajev/min 
• pogonski del z visoko vrtljivostjo, visoka 
posodica 0,7 lit., nizka posodica 0,5 lit., nizka 
posodica z ročajem 0,5 lit., plosko rezilo  
(za mletje), dvojno rezilo za ekstrakcijo,  
2 pokrova za shranjevanje in daljšo svežino

99,99 

419 99 10%
PRIHRANEK469,99 

Dvojne 
pike!

ŽZelimo vam srecno novo leto! 

december 2016

naslovnica: 
Coca Cola
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TABORNIŠKO OBARVANA JESEN

Taborniki rodu Črnega 
mrava smo imeli v le-
tošnji jeseni kar veliko 
akcij, med drugim tudi 
večdnevno akcijo za sta-
rejše člane in enodnevni 
izlet za malo mlajše. 
Med 28. in 31. 10. smo 
imeli jesenovanje v zna-
menju grozljivk, na kate-
rega so bili vabljeni člani 
starejših vodov. Prvi dan 
so morali uspešno prestati nočno ori-
entacijo, katere cilj je bila naša tabor-
niška koča Breza na Jančah. Sobota 
je minila v znamenju dokončevanja 
mostu čez potok, in sicer smo uspeš-
no postavili zaščitno ograjo in prečne 
letvice. V nedeljo smo mostu dodali 
še nekaj lepotnih popravkov, stabilizi-
rali pa smo tudi signalni stolp, ki pri 
naši koči stoji že nekaj let, nadgradili 
pa smo ga tudi z razgledno ploščad-
jo. Preostanek dneva smo namenili 

izrezljavanju buč in družabnemu ve-
čeru. Zadnji dan jesenovanja nas je 
čakalo pospravljanje taborniške koče 
in nabiranje ter peka kostanja. 
Tri vikende kasneje so se na eno-
dnevni izlet do naše taborniške koče 
odpravili naši najmlajši člani. Štartali 
smo iz Ljubljane in se z vlakom odpe-
ljali do Laz, potem pa smo peš krenili 
proti Jančam. Na poti smo preizkusili 
tudi trdnost mostu, ki so ga udeležen-
ci jesenovanja postavili med jesen-

skimi počitnicami in ponosno lahko 
rečemo, da je most zdržal težo vseh 
udeležencev akcije. Vreme nam jo je 
sicer malo zagodlo, a smo bili zato to-
liko bolj veseli, ko smo končno pris-
peli do cilja.  Imeli smo več delavnic: 
streljanje z lokom, lov na lisico, pev-
sko delavnico, izdelovali pa smo tudi 
sveče in čokoladne kroglice. V Lju-
bljano smo se vrnili pozno popoldne.

Rebeka Gregorc

03 //

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
LJUBLJANA ŠMARTNO

01 //

MLADINSKO EVROPSKO ŠAHOVSKO PRVENSTVO

Že tretje leto svojim članom, starejšim od osemdeset 
let, pripravimo srečanje in pogostitev kot skupni pro-
gram s Četrtno skupnostjo Jarše. Družili smo se dne 11. 
10. 2016 v gostišču Slamca. V veselje nam je, da imamo 
to možnost srečanja, saj se naši starejši člani žal zaradi 
različnih ovir z nami ne družijo pogosto. Ob tej prilož-
nosti jim podamo tudi informacije, ki so jim zanimive 
in v pomoč.
Z nami na srečanju je bila tudi uslužbenka iz ČS Jarše, 
ga. Jelka Kropivšek, s katero dobro sodelujemo. V spod-
budo medgeneracijskemu sodelovanju so se predstavili 
mladi glasbeniki, vnuki naših članov Mihelič iz Šmar-
tna, Lucija, Jure in Andraž.
Ob tem naj omenim, da smo tudi upokojenci iz DU 
Šmartno sodelovali ob dnevu mobilnosti. Ob zapori 
Kopne poti smo se družili z Vrtcem Jarše in prvo tria-
do OŠ Nove Jarše. Z veseljem smo jim predstavili igre iz 
našega otroštva.

predsednica Zlata Zajec

Za Vesno Mihelič, petošolko OŠ Nove 
Jarše, je izjemno šahovsko leto. Varo-
vanka trenerja Martina Kodriča je na-
mreč zmagala na prvenstvu Evropske 
unije ter osvojila izvrstno peto mesto 
na evropskem prvenstvu.
Na šahovskem prvenstvu Evropske 
unije za mlade je prepričljivo slavi-
la v konkurenci fantov in deklet do 
desetega leta starosti. Tekmovanja v 
avstrijskem Cmureku so se udeležili 
šahisti iz 14 držav, Vesna pa je prven-
stvo končala brez poraza, s sedmimi 
zmagami in z dvema remijema. Pred 
najbližjima zasledovalcema je ob kon-
cu imela kar točko in pol prednosti.
Sledil je še nastop na Evropskem pr-
venstvu v Pragi, na katerem je v kate-
goriji deklic do 10 let sedem partij do-
bila, dve pa izgubila, kar je na koncu 
zadostovalo za peto mesto. Treba je 

dodati, da je imela enako točk kot tret-
jeuvrščena, a nekoliko slabše dodatne 
kriterije v primeru delitve mest.
Vrhunski rezultat pa je v Pragi ponov-
no dosegla še ena Jaršanka. Dijakinja 

bežigrajske gimnazije Laura Unuk je 
namreč osvojila bronasto medaljo 
med dekleti do 18 let.

Robert Kodrič

v MercatorjuNOVO NOVO

TRGOVINA ZA MALE ŽIVALI
Aro d.o.o. Trgovine za mele živali, je družinsko podjetje zaljubljencev v 
živali, ki uspešno posluje vse od začetka leta 1992 in je ena izmed prvih 
trgovin za male živali v Sloveniji. Poleg klasičnih trgovin za male živali 
Aro, v Ško� i Loki, Kranju – Stražišču, na Jesenicah in po novem tudi 
v Ljubljani, smo našo dejavnost razširili tudi na lastno proizvodnjo 
akvarijev in na spletno trgovino za male živali www.aro.si.
Ponosni smo, da s strokovnostjo, prijaznostjo in ustrežljivostjo, lahko 
in znamo pomagati, svetovati in reševati prenekateri problem 
lastnikov malih živali. Dolgoletna vsakodnevna praksa ter izmenjava 
informacij s stroko in strankami, so nas obogatile z neprecenljivim znanjem 
in izkušnjami, ki jih z veseljem delimo z vsemi, ki to želijo in potrebujejo.
Postregli in svetovali vam bodo strokovno usposobljeni prodajalci 
(veterinarji) ali prodajalci z dolgoletno prakso in izkušnjami z malimi 
živalmi. 
Trudimo se postati vaš zanesljivi partner, ki mu lahko zaupate in ki 
vam skuša svetovati, ugoditi vašim željam ali rešiti vaš ”nerešljiv” 
problem.
Obiščite nas in prepričajte se o izredno široki ponudbi najboljših svetovnih 
hran, poslastic, opreme ter sredstev za nego in zaščito vaših ljubljenčkov.

V naši, bogato založeni trgovini vam 
na enem mestu ponujamo najboljše 
svetovne hrane, opremo ter sredstva za 
nego in zaščito psov in mačk.

HRANE  ZA  PSE IN MAČKE

NATURAL
DELICIOUS

ACANA CANAGANBARKING 
HEADS

SYMPLY LILY’S
KITCHEN

ORIEN NOW TASTE OF
WILD

NATURA 
GOLD

HAPPY
DOG

MONAGE

ROYAL 
CANINE

BOSCH CIBAU EQUILIBRIO SANABELLE HILL’S

10 % POPUSTAZA ARTIKLE KI NISO V AKCIJI ALI SO V PRODAJI S POPUSTOM

DELOVNI ČAS: PONEDELJEK - SOBOTA od 9. do 20. ure 
TELEFON: ARO d.o.o.; 04/51-20-838;  PE LJUBLJANA  08/2051-195
e-mail: ARO d.o.o. info@aro.si ; PE LJUBLJANA: info-ljubljana@aro.si

SPLETNA TRGOVINA:  www.aro.si   
NAROČANJE po tel.:  04/51-20-838  ali  08/20-51-195

na Šmartinski cesti 102
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30 LET ŽUPNIJE ŠMARTNO OB SAVI - LJUBLJANA

04 //

POMOČ GASILCEV V ČS JARŠE
05 //

GASILSKA VAJA

Na martinovo nedeljo, 13. novembra, je naša župnija praznovala 30 
let obstoja. Poleg domačega župnika Marka Jeromla so obletnici 
prisostvovali tudi njegovi predhodniki: Anton Pust, ki je deloval 
v Šmartnem v 70ih in 80ih letih, prvi župnik Jože Planinšek, ki 
je vodil bogoslužje, Rok Gajšek, Pavle Novak-vizitator in Zdravko 
Pogorelc. Gospod Planinšek je v svojih razmišljanjih in spominih 
iz Šmartna ob Savi opisal šmarskega človeka kot trdega, grobega, a 
v srcu dobrega človeka, ki se najverjetneje zgleduje po svojem za-
vetniku sv. Martinu. Po maši je sledilo krajše druženje ob dobrotah 
žena. Za obletnico je bila natisnjena tudi kronika Šmartno ob Savi 
1430-1980-2016, katere gradivo je zbrala Martina Jež. Kdor želi imeti 
kroniko, jo lahko dobi pri ga. Jež.

Mitja Petje

Delovne nesreče
20. 10. 2016
Ob 15.54 se je v proizvodnem podjetju 
na Letališki cesti v Ljubljani zgodila 
delovna nesreča, v kateri so kovinske 
cevi iz višine padle na dva zaposlena 
in ju poškodovale. Reševalci NMP RP 
Ljubljana so poškodovana delavca os-
krbeli in ju prepeljali v UKC Ljubljana. 
O dogodku so bile obveščene pristojne 
službe.

Tehnična in druga 
pomoč
28. 10. 2016
Ob 1.18 uri, so gasilci GB Ljubljana od-
prli vrata stanovanju na Beblerjevem 
trgu v Ljubljani iz katerega je zaradi 
poškodovanega ventila na radiatorju 
iztekala voda.

11. 11. 2016
Ob 17.32 so v Kvedrovi ulici v Ljubljani 
gasilci GB Ljubljana s pomočjo avto-
lestve vstopili v stanovanje, kjer so 
našli mrtvo osebo.

Nesreče v cestnem 
prometu
24. 10. 2016
Ob 16.45 je na ljubljanski severni 
obvoznici v Ljubljani osebno vozilo 

trčilo v zadnji del tovornega vozi-
la. Gasilci GB Ljubljana so odklopili 
akumulator, pomagali pri oskrbi dveh 
poškodovanih oseb in pomagali pri 
sanaciji kraja nesreče.

Požari v nestanovanjskih 
stavbah
29. 10. 2016
Ob 22.22 je zagorel kozolec toplar v 
Jaršah v občini Ljubljana. Gasilci GB 
Ljubljana (15 gasilcev) in 5 vozil, PGD 
Šmartno ob Savi (10 gasilcev) z dvema 
voziloma in Tomačevo - Jarše (10 ga-
silcev) prav tako z dvema. Požar smo 
pogasili z vodo in penilom. Objekt ve-
likosti 10x6m, dve nakladalki za seno 
in cisterno za gnojnico je požar uničil 
v celoti. Na pomoč!

11. 11. 2016
Ob 2.52 je na Beblerjevem trgu v 
Ljubljani v podzemni garaži gorelo 
kombinirano vozilo. Posredovali so 
gasilci GB Ljubljana (10 gasilcev, dve 
vozili) in PGD Šmartno ob Savi (5 ga-
silcev, 2 vozili), ki so požar pogasili in 
prezračili prostore. Vozilo je ogenj v 
celoti uničil in poškodoval garažne 
prostore.

Mitja Petje

Reševanje na vodi 29. 10. 2016:
• met vrvi utapljajočemu oz. reševalcu,
• delo z obleko za reševanje na vodi,
• vožnja s čolnom,
• premikanje v vodi posamično,  

v dvoje in skupinsko,
• zaključna vaja.

Vaja "HIŠNIK IN ANTENA", kate-
ra se je odvijala na dveh lokacijah 
z dvema alarmoma. Prvi alarm je 
aktiviral gasilce za delo na višini, ki 
so ob prihodu v dom dobili kuverto, 
v kateri so bile zapisane njihove na-
loge (odstranitev uničene antene in 
iskanje poškodovane osebe). Drugi 
alarm čez dvajset minut pa za bol-
ničarje in vse ostale operativce, ki 
so v kuverti prejeli nalogo (oditi na 
lokacijo po koordinatah, najti po-
nesrečeno osebo "hišnik, ki je padel 
s strehe" in jo oskrbeti). 

Foto: Jerca Petje

07//

Uredite si kar sami svoje finance v 
Addiko Bank express poslovalnici

Ste čakali, da si lahko v hipu uredite svoje finance in to kar sami? 

Čakanja je konec! Addiko banka je v BTC Cityju, Dvorani A, odprla novo 

poslovalnico, ki je popolnoma drugačnega formata kot vse tradicionalne 

bančne poslovalnice v Sloveniji. 

Addiko Bank express, je edina bančna poslovalnica, v kateri 
lahko stranke sklenitev kredita opravijo kar same, v nekaj mi-
nutah pa že razpolagajo z gotovino. Sklenitev kredita še nikoli 
ni bila tako enostavna. Stranke lahko sklenejo HIP kredit do 
višine 5.000,00 EUR ali Express kredit do višine 35.000,00 EUR. 
Če potrebujejo gotovino takoj, jo dvignejo v nekaj minutah na 
pametnem bankomatu. T. i. pametni bankomat je na voljo za 
hitre transakcije kot npr. dvig denarja do 5.000 EUR iz naslova 
sklenitve kredita, plačilo do 30 računov naenkrat s takojšnjim 
prenosom plačila, avtomatski polog denarja na transakcijski 
račun,.. Stranke lahko v novi poslovalnici sklenejo še nekaj naj-
bolj pogostih osnovnih bančnih storitev. Strankam so na voljo 
v pomoč svetovalci, ki jim bodo pomagali pri sklenitvi storitev 
oziroma jim odgovarjali na morebitna vprašanja. 
Dodatna prednost te poslovalnice je poslovni čas, ki je vsak de-
lovnik, od ponedeljka do sobote, med 9. in 20. uro. Z obiskom 
poslovalnice lahko sodelujete tudi v privlačni nagradni igri 
»Express do gotovine«, v kateri je glavna nagrada 500,00 EUR. 
Nagradna igra traja še do 31. decembra 2016.
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Postopek je zelo preprost. Vzelo vam bom največ 15 minut časa, da 
izdelate čudovit svečnik. Slediti morate naslednjim trem korakom: 

1. Pečico segrejte na 250 °C.

2. Kozarec položite na pekač, na kozarec pa dajte zgoščenko tako, da 
bo svetleča (neporisana stran) gledala navzdol. 

3. Pekač dajte v pečico, počakajte 3-4 minute, da se zgoščenka ukri-
vi. Ko je ukrivljena, pekač previdno vzemite iz pečice in odstranite 
zgoščenko s kozarca. Priporočamo uporabo krpe ali rokavice, da se 
ne spečete.

Vaš svečnik je končan. Da bo pravi svečnik, mu manjka le še čajna 
svečka. Seveda pa ga lahko po želji okrasite, pobarvate zunanji del, ali 
pa ga polepite s servetno tehniko. Ne pozabite, svečnik je lahko tudi 
preprosto, a čudovito božično/novoletno darilo, saj so danes darila 
iz odpadnega materiala pravi hit. Verjemite, s tem svečnikom boste 
razveselili in očarali vsakogar.

SVECNIK IZ 

     CD ploscka

Imate doma polno cd ploščkov in dvd-

jev, ki jih ne potrebujete več? Preden 

polne škatlice neuporabnih zgoščenk 

zalučate v smeti, si oglejte naš predlog, 

kako v teh prazničnih dneh izdelati 

preprost, a zelo lep svečnik. Vse kar 

potrebujete je: cd plošček, manjši 

kozarec, pekač, pečico in čajne svečke.

MAGAZIN

U r š a  D u b r a v i c a

POSTOPEK:

NAREDI 
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08 //

V CITYPARK PO RABLJENO SMUČARSKO OPREMO

Prve snežinke so tik za vogalom. Najmlajši se že vese-
lijo smučanja, sankanja in izdelovanja sneženih mož. 
Da se bomo vsi ljubitelji aktivnosti na beli snežni odeji 
lahko brezskrbno predali zimskim radostim, bo poskr-
belo največje nakupovalno središče pri nas.
Citypark bo v soboto, 10. decembra, od 9. do 21. ure, 
in v nedeljo, 11. decembra, od 9. do 17. ure organizi-
ral prvi smučarski sejem. V tem vikendu boste lahko 
rabljeno zimsko športno in smučarsko opremo izbirali 
na parkirišču ob Šmartinski cesti (bivši Hervis ou-
tlet). 
Citypark na leto izvede več kot 250 dogodkov. Sejem, 
ki bo postal tradicionalen, organizirajo skupaj s Hervi-
som. Z ugodnimi cenami rabljenih smuči, smučarskih 
čevljev, palic, smučarskih oblačil in še česa pa želijo v 
mestu druženja in zabave vsem obiskovalcem olajša-
ti vstop v zimsko sezono. V Hervisu bo v času sejma 
veljal tudi ekskluzivni sejemski popust za nakup nove 
smučarske opreme.

Nakupovalno središče Citypark, ki prihodnje leto praznuje 15. rojstni dan, 
je največje nakupovalno središče v Sloveniji, z več kot 125 trgovinami in 
lokali, ter najmodernejše nakupovalno središče v Ljubljani, z najprestižnej-
šimi blagovnimi znamkami, ki nudi najvišjo kakovost storitev in ponudbe 
ter postavlja modne trende. Lani je Citypark obiskalo več kot 9 milijonov 
ljudi, obiskovalcem pa so pripravili več kot 250 dogodkov, nekateri so trajali 
tudi po več dni. Sicer je Citypark eden od štirih nakupovalnih središč, ki jih 
v Sloveniji upravlja družba SES Center Management. Ta ima 29 nakupoval-
nih središč v še štirih državah poleg Slovenije – Italiji, Avstriji, na Češkem 
in Madžarskem. SES nakupovalna središča so že deveto leto med največjimi 
prodajnimi centri v Sloveniji. Več informacij na www.citypark.si.
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ZDRAVJE

www.lekarnaljubljana.si  |   www.lekarna24ur.com  |  Velja od 1. 12. do 31. 12. 2016.

izbrano iz kataloga ugodnosti 2017

cena s Kartico zvestobe

cena s Kartico zvestobe

LONČEK ZDRAVJA IN 
POSODICA ZDRAVJA
S POKROVČKOM
Unikatna keramika - ekskluzivno ročno delo 
in ročna poslikava. Idealno za novoletno 
obdarovanje vaših najbližjih. Obstojno v 
pomivalnem stroju in varno v mikrovalovni pečici. 
Pakirano v darilni embalaži.

Lonček, redna cena: 11,90 €

Posodica, redna cena: 14,90 €

7,14 € 40%
POPUST:

15

cena s Kartico zvestobe

OTROŠKI TERMOFOR
OVČKA ALI ZAJČEK
Primeren za ogrevanje postelje, različnih delov 
telesa, za pomiritev, pri bolečinah v trebuhu, ob 
simptomih gripe in prehlada.

redna cena: 19,99 €

11,99 € 40%
POPUST:

20

8,94 € 40%
POPUST:

15

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

Cene s popustom iz kataloga ugodnosti veljajo izključno ob predložitvi Kartice zvestobe LEKARNE LJUBLJANA in zahtevanega števila jabolk zvestobe, 
sicer veljajo redne cene. Slike so simbolne. Popusti se ne seštevajo. Ponudba v katalogu ugodnosti velja od 1. 12. do 31. 12. 2016 oziroma do prodaje zalog.

ll_oglas_katalog_dec_2016_184x125.indd   1 25. 11. 16   15.44

KOLEDARCEK MERITEV IN 
SVETOVANJ OB MERITVAH:

5. 12. 2016, 15.30 – 18.00
Lekarna Citipark

Svetovanje ob meritvah glukoze v krvi

12. 12. 2016, 15.30 – 18.00  
Lekarna Citipark

Svetovanje ob meritvah glukoze v krvi

15. 12. 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.

Najboljše zdravilo za velike skrbi 
so drobne radosti.

Nasmeh, dotik, toplo ognjišče, 
skodelica čaja …

Naj bo novo leto pot dobre volje, 
ljubezni in zdravja.

Zdravo 2017 vam želi 
Lekarna Ljubljana.

ŠPORTNI CENTER 
v vaši bližini
Priložnost, da v letu 2017 izpolnite svojo 
prvo obljubo. Postanite in ostanite fit še 
pred pomladjo!

LJUBLJANA - SOSTRO
Sostrska cesta 22 

1000 Ljubljana

NOVO! PRAZNOVANJE OTROŠKIH 
ROJSTNIH DNI 

UGODNE CENE

UGODNE CENE

UGODNE CENE

Pripravimo vam nepozaben otroški športni 
rojstni dan z animacijo. Na koncu se boste 
posladkali tudi z odličnimi torticami.

Pokličite na: 
040 430 130 ali  040 474 500,

ali pišite na: 
info@fitpoint.si

SQUASH    45 min / POZOR, lahko igrate 60 min, če je termin za vami prost!

8:00 – 15:30 (pon - pet)  9 € / 8 € (Š,U) 11 € / 10 € (Š,U)
15:30 – 23:00 (pon - pet)  10 € / 9 € (Š,U) 12 € / 11 € (Š,U)
9:00 – 21:00 (sob, ned)  10 € / 9 € (Š,U) 12 € / 11 € (Š,U)

Še nekaj prostih letnih terminov. Pokličite zdaj!

SAVNA   enkratni obisk 10 obiskov + 1 GRATIS!*

do 2 uri - finska ali infra  12 €  120 €
do 3 ure - finska in/ali infra  14 €  140 €

FITNES
DOPOLDAN - do 14. ure 8 €
POPOLDAN - po 14. uri 10 €

PAKET FITNES
10 OBISKOV + 1 OBISK GRATIS! 100 €

CELODNEVNA KARTA - (8h - 22h)

   1 mesec  3 meseci  6 mesecev

MESEČNA KARTA  45 €  120 €  210 €
ŠTUDENTJE, UPOKOJENCI 42 €  115 €  200 €

www.fitpoint.si
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BOZICNI 
MEDENJAKI

O k r o g  b o ž i č a  s o  v  z r a k u  v s e p o v s o d  č u d o v i t e  p r a z n i č n e 

v o n j a v e .  V o n j  p o  p i š k o t i h  z a g o t o v o  n a r e d i  p r a z n i k e  š e 

l e p š e .  D a  b o  t u d i  v  va š i h  d o m o v i h  z a d i š a l o  p o  č i s t o  p r a v i h 

d o m a č i h  m e d e n j a k i h ,  va m  p r i l a g a m o  p r e p r o s t  r e c e p t .

Moko presejete, stresete na delov-
no površino, dodate pecilni prašek 
in naredite jamico na sredini. Vanjo 
zlijete stopljeno maslo ali margari-
no, tekoč med (segrejete ga lahko 
nad paro) in preostale sestavine. 
Nato hitro zgnetite gladko testo in 
ga razvaljajte na debelino pol cen-
timetra. Izrežite želene oblike (kro-
ge, zvezdice, srčke …) in jih položite 
na pomaščen pekač. Pecite v pečici 

z začetno temperaturo 180 °C 15-20 
minut. Zapecite jih do svetlo rjave 
barve, drugače postanejo pretrdi. 
Ko so medenjaki spečeni, pripra-
vite limonin preliv. Vse sestavine 
(beljak, sok limone in sladkor) pre-
mešate in na hitro stepete. Ko se 
medenjaki popolnoma ohladijo, jih 
premažite z limoninim prelivom in 
jih v pečici sušite še nekaj minut 
pri 100 °C.

•  5 0 0  g  m o k e
•  2 0 0  g  s l a d k o r j a  v  p r a h u
•  1 5 0  g  m e d u
•  8 0  g  m a s l a  a l i  m a r g a r i n e
•  2  ž l i c i  k i s l e  s m e t a n e  ( a l i  m l e k o )•  1  k a v n o  ž l i č k o  p e c i l n e g a  p r a š k a•  2  j a j c i

•  N a r i b a n a  l i m o n i n a  l u p i n i c a

•  P o l o v i c a  b e l j a k a

•  S o k  p o l o v i c e  l i m o n e

•  1 5 0  g  s l a d k o r j a  v  p r a h u

PRIPRAVA

SESTAVINE LIMONIN PRELIV

Zahtevnost:

Čas priprave:

60'

MAGAZIN

U r š a  D u b r a v i c a

IZKORISTITE IZJEMNE PRIHRANKE  
NA VSEH MODELIH VOZIL OPEL.

Več na  opel.si

* Velja za bolje opremljena osebna vozila Opel modelnega leta 2017. Predpogoj za uporabo storitev OnStar 
je aktivacija in uporabniški račun pri OnStar Europe Ltd. Po preizkusnem obdobju se za storitev zaračunava 
naročnina.  
Povprečna poraba goriva: 3,1 – 8,1 l/100 km. Emisije CO2: 82 – 174 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: 
EURO 6. Specifične emisije NOX: 0,0069 – 0,0704 g/km. Vrednost specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih 
motorjih: 0,0001 – 0,0029 g/km. Število delcev pri dizelskih motorjih: 1,25E11– 6,27E11 /km. Ogljikov dioksid 
(CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega 
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno 
povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolična. 
Opel Southeast Europe LCC, 2040 Budaors, Szabadsag u. 117, Madžarska.

OPLOVA  
BOŽIČNICA

2+2 leti Opel FlexCare  
jamstva in asistence

 storitev  
1 leto brezplačno*

Brezplačen zimski paket

» 

» 

» 

AVTO MOSTE d.o.o. 
Kajuhova ulica 32a, 1000 Ljubljana
(01) 5 200 200 
opel.avtomoste.si  |  info@avtomoste.si

Največji salon vozil Opel v Sloveniji
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NAGRADNA KRIŽANKA

Geslo nagradne križanke pošljite do 15. 1. 2017 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  
3x Guinnessova knjiga rekordov 2017

Nagrajenci bodo objavljeni v naslednji številki revije Moj magazin.
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Obiščite trgovske centre Merkur ali  
kliknite na www.merkur.si/praznicni

Zlati Barok

8 cm

1) METULJ  Na ščipalki, velikost 9 cm. 1,79 €/kos  2) ZVEZDA  Viseča, iz umetne mase, ø 15 cm.  
1,49 €/kos  3) BUNKE  Iz umetne mase, ø 7,5 cm, 7 posutih, 7 gladkih, v škatli.   11,99 €/grn   
4) BUNKE  Iz stekla, ø 80 mm, 3 z in 3 brez dekorja. 9,99 €/grn  5) ANGEL  Iz porcelana, višina 11 cm. 
1,89 €  6) DEKORATIVNI KROŽNIK  Iz umetne mase, ø 33 cm, različne barve. 1,99 €/kos  7) KROGLA   
Vodna, z angelom, velikost 6 cm, iz umetne mase. 1,99 €  8) ZVONEC/ANGEL  Viseči, iz keramike, 
velikost cca. 6,5 cm.  1,49 €/kos  9) SVEČNIK  Iz keramike,  višina 19,5 cm. 3,99 €  10) SVEČNIK   
Iz keramike, za čajno svečko, ø 10 cm. 2,49 € 11) SVEČE GALA-KERZEN  Različnih oblik in barv.   
od 2,49 €/kos
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