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Prihaja pomlad!
Moj magazin, pomladno živahen, je zopet tu z lepimi 
novicami iz soseske in prijetnim branjem, ki naj prinese 
droben navdih, koristen nasvet ali preprosto polepša 
vaše trenutke. V tokratni številki opisujemo tudi izvor 
gregorjevega, znanilca pomladi in našega domačega 
praznika ljubezni. Pomlad je za nekatere najlepši del 
leta in temu je težko oporekati. Kaj je lahko lepšega kot 
to, da nas zjutraj namesto vsiljive budilke in turobne 
megle prebudijo sončni žarki in ptičje petje … Še tako 
lepa melodija budilke ne (z)more nadomestiti pristnosti 
in lepote petja ptičkov, ki nam zaželijo dobro jutro. 
Ob takšnih darovih naše matere narave je jutro takoj 
prijaznejše in veliko laže je zbrati moč za jutranje hitenje 
ali ob prostih trenutkih toliko slajše uživati v jutranjih 
radostih. Narava ima svojo neizmerno moč in lepoto 
in bodimo (zopet) hvaležni za te danosti, ki neizmerno 
bogatijo naše življenje. Kako lepo je nabirati zvončke, 
se podati na sprehod v družbi sončnih žarkov in ljube 
osebe, srkati kavo na sončni terasi … To so trenutki, ki jih 
ni mogoče kupiti in nam jih lahko podari le narava. Zato 
ji radodarnost in ljubezen vračajmo s hvaležnostjo in 
skrbjo za njeno neokrnjenost, saj nas občasno že precej 
boleče opomni na svojo ranljivost. 

Lepe prve pomladne dni!

Uredništvo
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Šport in šah na OŠ Nove Jarše  

LOKALNO

JUDO
31. januarja 2015 so nas na držav-
nem prvenstvu v judu za starej-
še deklice in dečke v Slovenski 
Bistrici razveselili trije šestošolci. 
Ana Škrabl in Nika Mikac sta pos-
tali državni prvakinji v kategorijah 
deklet do 32 oz. do 48 kilogramov, 
Tim Marguč pa je osvojil srebrno 
medaljo v kategoriji fantov do 42 
kilogramov.

Robert Kodrič

ŠAH
Šahisti OŠ Nove Jarše so se na za-
četku leta uspešno udeležili števil-
nih tekmovanj. Na osnovnošolskem 
državnem prvenstvu, ki je bilo 11. ja-
nuarja 2015 v Kranju, je med dečki 
do 12 let Jan Marn osvojil srebrno 
medaljo, blizu vrha pa sta bila tudi 
tretješolka Vesna Mihelič, ki je bila 
med deklicami do 12 let peta, in 
Maj Markošek, ki je bil sedmi med 
fanti do 15 let. 17. januarja 2015 je 
bilo v Ljubljani mladinsko področ-
no prvenstvo ljubljanske regije, na 
katerem so učenci OŠ Nove Jarše 
osvojili kar šest medalj. Področni 
prvakinji sta postali Nikolina Mićić 
med deklicami do 8 let in Vesna 
Mihelič med deklicami do 10 let. 
Srebro je pripadlo Maju Markošku 
med fanti do 14 let in Janu Marnu 
med fanti do 12 let, bron pa sta 
osvojila Jan Unuk med fanti do 14 

let in Maj Koderman med fanti do 
10 let. Vsi so se tako uspešno kvali-
ficirali na državno prvenstvo, ki bo 
konec februarja na Bledu.

Na OŠ Nove Jarše pa je bilo 6. fe-
bruarja 2015 izvedeno še ekipno 
prvenstvo ljubljanskih osnovnih 
šol. Med fanti do 12 let so zma-
gali šahisti OŠ Vič, preostali trije 
naslovi pa so ostali domači šoli. 
V »kraljevski« konkurenci fantov 
do 15 let so 1. mesto osvojili Maj 
Markošek, Jan Marn, Jan Unuk 
in Vesna Mihelič. Med dekleti do 
15 let je 1. mesto pripadlo Maši 
in Anji Dragar ter Patriciji Tisaj, 
med dekleti do 12 let pa so slavile 
Elma Halilović, Nikolina Mićič in 
Natalija Lavtar pred drugo ekipo 
OŠ Nove Jarše v postavi Zoja Likar, 
Laura Zabukovec in Ajda Lapanje.

Na fotografiji:
Ana Škrabl, Tim Marguč,  
Nika Mikac 

Na fotografiji:
Jan Unuk, Maj Markošek, Vesna 
Mihelič in Jan Marn

Na pustno soboto smo člani DPM 
Šmartno ob Savi organizirali prvo 
pustno povorko. Zbrali smo se 
pred Penzionom Tavčar, od koder 
smo krenili po vasi, kjer smo s 
pihali in piščalkami preganjali 
dež in mraz, ki je pošteno grizel v 
kosti. Po prehojeni poti do Obrij in 
nazaj so nam ljudje poklanjali na-
smeške, navzgor obrnjene palce in 
odobravali naš boj z zimo, ki smo 
jo skušali pregnati. Zahvaljujemo 
se vsem sponzorjem, in sicer 
Penzionu Tavčar, Pekarni Lovrek, 
Žitu d. d. in Robbetonu. 
Drugo leto pa spet!

Mitja Petje
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Pustna povorka

V soboto, 7. februarja 2015, se je 
na OŠ Vič odvijal 14. kviz gasil-
ske mladine GZL. Tekmovanja se 
je udeležilo 138 ekip. Po dobrem 
mesecu intenzivnih priprav smo 
se tekmovanja udeležili tudi mi. 
Na tekmovanje je odšlo 7 ekip; 4 
ekipe pionirjev, 2 ekipi mladin-
cev in 1 ekipa pripravnikov. Ekipe 
so se pomerile v več disciplinah: 
male sive celice (od pet proti nič), 
zgodovina gasilstva, prva pomoč, 
splošno gasilsko znanje, požarna 
preventiva, vezanje vozlov in prak-
tična vaja. Vse je potekalo po planu 
in razglasitev rezultatov je bila že 
ob 14. uri. Čestitke organizatorjem!
Pri pionirjih je bilo na startu 62 
ekip in naše ekipe so osvojile 1., 
9., 33. in 46. mesto. Mladinci so 
med 59 ekipami, ki so se pojavile 
na startu, zasedli 5. in 39. mesto. 
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14. Kviz gasilske mladine 2015

Pripravniki pa so prav tako zasedli 
5. mesto od 17 ekip.
Hvala vsem, ki ste se trudili in svoj 
prosti čas namenili za gasilce.
Čestitke vsem tekmovalcem, še 
posebej pa Daši, Gašperju in Juliji 

za osvojeno 1. mesto in uvrstitev 
na regijsko tekmovanje, mladinci 
pa so regijsko tekmovanje zgrešili 
za 7 stotink sekunde oz. 0,07 točke.

Mentorji PGD Šmartno ob Savi
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Gimnastična zveza Slovenije je v 
soboto, 21. 1. 2015, v portoroškem 
hotelu Bernardin razglasila najbolj-
še športnice in športnike minule-
ga leta in obenem nominirala tudi 
reprezentance v kategoriji članic, 
mladink in kadetinj za leto 2015.

GD Zelena jama je znova potrdilo 
vodilno vlogo v ženski športni gi-
mnastiki v Sloveniji saj so naslove 
najboljših tekmovalk v vseh treh 
kategorijah osvojile tekmovalke iz 
našega društva.

V kategoriji članic je naslov naj-
boljše osvojila Teja Belak, ki se 
je izkazala s skupno zmago v 
Svetovnem pokalu na preskoku in 
gredi, tretja je bila Tjaša Kysselef, 
državna prvakinja in udeleženka 
tekem za Svetovni pokal.

Pri mladinkah je bila najboljša 
tekmovalka v preteklem letu Pia 
Belak, udeleženka mladinskega 
evropskega prvenstva v Bolgariji 
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Zelenojamčanke najboljše v letu 2014

in mladinska državna prvakinja, 
drugo in tretje mesto pa sta osvojili 
Alenka Pipuš in Lana Voler.

V konkurenci mlajših kategorij je 
naslov najboljše osvojila Lucija 
Hribar, državna prvakinja pri ka-
detinjah in zmagovalka velikega 
mladinskega turnirja v Brnu, pred 
klubsko kolegico Pio Hribar.

Izjemno uspešni smo bili tudi pri 
razglasitvi najboljših trenerjev, 
saj je Andrej Mavrič trener leta 

v članski in mladinski katego-
riji, Nataša Retelj pa pri mlajših 
kategorijah.

Pri nominaciji reprezentanc za 
leto 2015 lahko s ponosom ugo-
tovimo, da večino reprezentanc 
sestavljajo tekmovalke GD Zelena 
jama, kar še potrjuje, da ima naše 
društvo primat v vzgoji vrhun-
skih tekmovalk v ženski športni 
gimnastiki.

Silvo Marinčič

05 //

Obeležitev kulturnega praznika

Zaradi napovedanih vremenskih 
nevšečnosti smo na OŠ Jožeta 
Moškriča kulturni praznik obeležili 
v ponedeljek, 9. februarja.

Učenci Gledališkega kluba so sku-
paj z mentorico Danijelo Žalik, 
profesorico slovenščine, pripravili 
kar dve dramski uprizoritvi, eno za 
učence razredne stopnje in drugo 
za učence od 6. do 9. razreda.

Obe predstavi sta se začeli s 
Prešernovo Zdravljico v make-
donščini, nemščini, španščini, 
angleščini in italijanščini. Potem 
pa jo je Ela iz 9. razreda zapela še 
v slovenščini.

Mlajši učenci so se v dramski 
uprizoritvi skupaj z nastopajoči-
mi spraševali, katera je najlepša 
beseda.

MIHA: Ti torej veš, katere so lepe 

besede?

BRINA: Ali celo najlepše?

LOVRO: Najlepše od vseh?

ANJA: Ja, vem, katere so najlepše 

besede. To so tiste, ki jih rad rečeš. 

Sonce. Kruh. Mama. Gozd. Morje.

BRINA: Dobro. Ampak, katera je pa 

najlepša? 

LOVRO: A misliš - najlepša od vseh? 

BRINA: Najlepša od vseh besed na 

svetu! 

LOVRO: Iščemo najlepšo besedo. 

ANJA: A je najlepša beseda največja 

beseda? 

MIHA: Je najbolj bleščeča, najbolj 

svetla? 

BRINA: Svetla kot zvezda, kot jezero, 

kot sneg? 

LOVRO: Kdo bi to vedel. . . 

ANJA: Pa res. Kdo bi nam to lahko 

povedal? 

(odlomek iz dramske igre Denisa 
Poniža: Najlepša beseda)

Za starejše učence pa sta Neža in 
Matic uprizorila odlomek iz dram-
ske igre Alenke Goljevšček Srečna 
draga vas domača, v kateri je Neža 
odigrala vlogo Urške Šeferjeve, 
Prešernove hčere, Matic pa nje-
nega moža Zelenka Povodnega.

POVODEN: Seveda, ko pa je od srečne 

odnesel pete, kakor hitro je le mogel. 

Marička Klunova iz Gradca ni bila le 

mlada, lepa in bogata, tudi zaljubljena 

je bila vanj kot muha. Vse je že kazalo 

na poroko, on pa, frk, v zlato svobodo, 

ta mu je bila očitno dragocenejša.

URŠKA: Kaj še! Za Julijo se je potrudil, ji 

napisal Sonetni venec, ona pa je šla in 

vzela tistega trapastega Šojhenštula, ki 

ga danes živ krst ne povoha! Boš trdil, 

da je to sam hotel?

POVODEN: Ne rečem dvakrat, da ne. V 

Julijo se je zatrapal do ušes, ker je vedel, 

da je ne more dobiti. Julija je bila že 

pametna punca, njena mati pa še bolj.

URŠKA: Kako si žleht! Celo življenje se 

je otepal s pomanjkanjem, na smrtni 

postelji ni vedel, kje bo vzel denar za 

lastni pogreb! Krivica na krivico!

POVODEN: Kaj pa je storil on, da bi bil 

za družbo sprejemljiv? Se jim je skušal 

prikupiti, se pokazati spodoben? Kaj 

še! Udarjal je nazaj, neusmiljeno se je 

spravil na vsakega, ki mu je stopil na 

žulj. In kar zadeva pomanjkanje – s 

tistim, kar je zaslužil, bi lahko spodobno 

živel, če ne bi sproti vsega zapil in 

razdal. Tvoj papači je topogledno 

precej … neodgovoren. Tudi zdaj bi 

blodil naokrog brez tolarja v žepu, če 

ne bi bilo naju.

(odlomek iz dramske igre Alenke 
Goljevšček: Srečna draga vas 
domača) 

Obe prireditvi je zaključila naša 
šolska himna in močan aplavz 
vrstnikov.

Simona Kralj
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Judo klub Sokol Ljubljana sta 
na Državnem prvenstvu za sta-
rejše dečke in deklice zastopala 
Benjamin Mehič in Tina Jaklič. 
Tekmovanje se je odvijalo v 
Slovenski Bistrici. 
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Udeležba judo kluba 
Sokol na državnem 
prvenstvu v judu v 
starostni kategoriji

 do 14 let
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Donacija judo klubu Sokol judoistke in pesnice Žive Golob

Živa Golob v našem Judo klubu 
Sokol trenira judo že tri leta. Tako 
kot vsi njeni prijatelji iz skupine 
G-juda je na treningih navduše-
na, zavzeta in srčna. Lansko leto se 
je udeležila državnega prvenstva 
Specialne Olimpijade Slovenije in 
je bila skoraj uvrščena na svetovno 

prvenstvo v Los Angeles. Sreča je 
bila opoteča pri žrebu :(. 

Pred kratkim je Živa praznovala 
30. rojstni dan. Ob svojem jubileju 
je izdala lastno pesniško zbirko z 
naslovom Golobčki, v kateri je tudi 
pesem z naslovom Robert, katero 

je posvetila svojemu trenerju. Vse 
nas je presenetila s pesniškim ta-
lentom, za katerega prej na judu 
nismo vedeli. Ves izkupiček od 
prodaje knjige je namenila naše-
mu klubu. Hvala, ljuba Živa! 

V. P. O.

Pesniška zbirka Golobčki avtorice Žive Golob Živa s prijateljema Nejcem in 
Robertom
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Svet Četrtne skupnosti Jarše je na svoji 4. seji, dne 11. 2. 2015, oblikoval 
in potrdil svoje prioritetne naloge za obdobje 2014–2018. Te so:  
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Prioritetne naloge Četrtne skupnosti Jarše

LOKALNO

Prioritetne naloge Četrtne skupnosti Jarše, mestne občine Ljubljana (mandat 2014–2018) - sklep št. 7/4, Ln: 031-3/2015-5

Zap.  
št.

Nosilec  
izvedbe

Naziv projekta

1 ORN Razmejitev zemljišč med javnim dobrim in funkcionalnim zemljiščem v Novih Jaršah

2
Pridobitev prostorov za Center ČS Jarše v okviru Partnerstva Šmartinska (prostori za ČS in društva, 
večnamenska dvorana, dnevni center za starejše občane, mladinski center, pošta, banka itd.)

3 OGDP Izgradnja dodatnih parkirnih mest med Kvedrovo ulico 2–8 in brežino ob Šmartinski cesti 

4 OGDP Izgradnja garažne hiše v naselju Nove Jarše

5 OGDP Ureditev enosmernega prometa in parkiranja na območju Zelene jame

6 OGDP Ureditev kolesarske steze Ob železnici, od Zvezne do Tovarniške ulice

7 OGDP
Postavitev preventivnega radarja in vris belih zvočnih črt na Tovarniški ulici, pred križiščem z Zvezno ulico do 
Perčeve ulice iz smeri Vodmata proti Zvezni/Tovarniški ulici

8 OGDP Rekonstrukcija Ceste na Obrije

9 OGDP Rekonstrukcija klanca – ceste v Obrijah pri h. št. 8, 10, 10a (Obrijski klanec)

10 OGDP
Prestavitev avtobusnega postajališča zaradi prestavitve dovoza k objektu na Kajuhovi ulici št. 12 – prestavitev 
proti križišču z Rožičevo ulico ter ureditev nadstrešnice

11 OGDP, DRSC
Šmartinska cesta - od križišča v Novih Jaršah do Ceste v Šmartno pridobitev zemljišča in izgradnja pločnika, 
kolesarske steze in poti za kmetijsko mehanizacijo  

12 OZSV
Izboljšanje obsega zdravstvenih storitev v Zdravstvenem domu Jarše (2 splošna zdravnika polni delovni čas in 
priročni laboratorij oz. sprejemnica laboratorija)

13 SRPI Dokončna ureditev Šmartinskega parka (parkirišče ob Jarški cesti, otroško igrišče in ograjeni pasji park)

14 OGDP
Ureditev asfaltirane ploščadi med Šmartinsko cesto in Mercatorjevo trgovino na Beblerjevem trgu (uničen 
asfalt od razraslih korenin)

15 OGDP Izgradnja plinovodnega omrežja v naseljih Šmartno, Obrije, Hrastje in Sneberje

16 OGDP
Izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije ter ureditev komunalno-cestne infrastrukture na ožjem vodovarst-
venem območju vodarne Hrastje

17 OŠ Ureditev rekreativnih površin in Parka Sava od Šmartnega do Sneberja

18 OGDP Postavitev cestnih hitrostnih ovir na cesti Trbeže

19 OGDP Postavitev cestnih hitrostnih ovir na Cesti v Šmartno 

20 OGDP Postavitev cestnih hitrostnih ovir na Sneberski cesti (od HŠ. 1–50)

21 OUP
Sanacija in prenehanje obratovanja separacije ter gramoznice v Obrijah ter vrnitev zemljišča v druge namene 
(kmetijske ali za avtobusno obračališče ob uvedbi nove proge LPP – vezano na točko 22)

22 OGDP
Novelacija prog LPP – izboljšanje avtobusne povezave LPP (Clevelandska ulica, Obrije, Šmartno, Hrastje in 
Sneberje)

23 OGDP
Ureditev avtobusnih postajališč na Šmartinski cesti pri gostilni Lovše (postajališče z nadstrešnico, odvodnja-
vanje, sanacija jam)

24 OGDP Nova linija LPP od Ljubljane mimo Sneberj do Domžal, oz. podaljšek LPP št. 2 ali pogostejša št. 12

25 OGDP, DRSC
Ureditev križišča ali krožišča v Sneberjah Šmartinska cesta/Trbeže in (MOL, DDC) – urediti tudi prehod za 
pešce

26 OGDP, DRSC Ureditev talne označbe na križišču Cesta v Šmartno/Šmartinska cesta

27 OGDP
Ureditev križišča Šmartinska cesta/Snebrsko nabrežje in Šmartinska cesta/Sneberska cesta (zagotoviti boljšo 
preglednost in vključevanje ter prehod za pešce)

28 OGDP
Ureditev pločnika ob Šmartinski cesti od Sneberskega nabrežja do avtobusne postaje pri gostilni Lovše (zag-
otoviti varno prečkanje Šmartinske ceste)

29 OGDP Fizična zapora Lajovčeve ulice (slepa ulica)

30 OGDP Izgradnja javne razsvetljave na Perčevi ulici

31 OGDP Izgradnja javne razsvetljave na Ulici Hermana Potočnika (parkirišče pred blokoma št. 9 in 11)

32 OGDP
Izgradnja javne razsvetljave na Kvedrovi cesti ob peš poteh (med zdravstvenim domom in igriščem, med 
blokom št. 30 in objektom Ministrstva za kulturo ter igriščem, blokoma št. 11 in 13)

33 OGDP
Izgradnja javne razsvetljave na Beblerjevem trgu ob potki med stolpnicama št. 1 in 3 v smeri Mercatorjeve 
trgovine

34 OGDP Ureditev Kavčičeve ulice za kolesarski promet in vzdolžno parkiranje

35 OGDP Rekonstrukcija Letališke ceste in širitev v štiripasovnico

36 OGDP Postavitev pasjega stebrička ob pločnik Savska cesta 1, 8,12 (1 kom) 

37 OGDP Postavitev pasjih stebričkov na zelenici ob obvoznici na Clevelandski ulici (2 kom)

38 OGDP Postavitev pasjih stebričkov na zelenici na Beblerjevem trgu pri križišču s Šmartinsko cesto (2 kom)

39 OGDP
Postavitev pasjih stebričkov na območju osrednje zelenice med Clevelandsko ulico in Ulico Hermana Po-
točnika (2 kom)

40 OGDP Postavitev pasjih stebričkov ob brežini in zelenici med Kvedrovo in Šmartinsko cesto (2 kom)

41 OGDP
Postavitev pasjih stebričkov na območju osrednjega igrišča in parkirišča na Ulici Hermana Potočnika  
(2 kom)

41 OGDP Kontracepcija golobov in vran v naselju Nove Jarše in Zelena jama

42 OGDP 
Ureditev parkirne ovire na parkirnih mestih Ulice Gradnikove brigade nasproti poslovnega objekra št. 10, da bo 
pločnik prehoden za pešce (vozniki pri parkiranju parkirajo vozila tako, da zaparkirajo pločnik) 

43 OGDP Asfaltiranje makadamske dovozne poti Sneberska cesta pri stanovanjskih objektih št. 52, 52/a in 54 

Rod Črnega mrava deluje v Mostah 
že od leta 1952. Delujemo tudi na 
območju Novih Jarš. Še vedno 
učimo tehniko življenja v naravi in 
med ljudmi ter močno verjamemo 
v pomembnost svojega početja. 
Ponosni smo, da je naš rod med 
najstarejšimi v Sloveniji.

V času zimskih počitnic smo se 
odpravili na Zimovanje na Sv. 
Jošt pri Kranju, v taborniško kočo 
Puščava. Na štiridnevno dogodi-
vščino se je odpravilo 25 mravov. 
Poleg klasičnih spoznavnih tabor-
niških aktivnosti, kjer smo dodob-
ra spoznali naše novejše in starejše 
člane, smo imeli opravka tudi z 
lovom na Zvezdico Zaspanko, 
orientacijo, postavljanjem manjših 
pionirskih objektov, vezanjem paj-
kove mreže ter kurjenjem ognjev v 
zimskih razmerah.

Taborniki RČM

08 //
 

Zimovanje Rodu Črnega mrava
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Nepremičninske priložnosti

Kaj se dogaja na slovenskem 

nepremičninskem trgu, kakšne priložnosti 

ponuja kupcem in na kaj naj pazimo, 

ko kupujemo nepremičnino. Intervju z 

Gregorjem Prahom, direktorjem prodaje 

HETA Asset Resolution d. o. o., družbe z 

enim največjih portfeljev nepremičnin  

v Sloveniji.

Fotografija: G. P.

Kakšen je slovenski trg nepremičnin? Kakšen je 
v primerjavi z evropskimi trgi nepremičnin? 
Gledano na splošno cene še vedno padajo, 
predvidevamo, da bodo padale vsaj še do druge 
polovice 2016, do 7 odstotkov. Večina evropskih 
trgov že beleži rast, celo na Hrvaškem so se v 
enem letu cene že dvignile za 3 odstotke. Zmerno 
rast pri nas pričakujemo v prihodnjih petih 
letih, če bodo gospodarske in politične razmere 
stabilne. Vendar v naši družbi že opažamo 
povečano povpraševanje in rast števila transakcij.

Kateri so najpomembnejši dejavniki vpliva na 
nepremičninski trg? 
BDP, stopnja brezposelnosti, obrestne mere oz. 
razpoložljivost denarja, donosi alternativnih 
naložb in realna kupna moč. Predvsem pa 
je odločilno pričakovanje kupcev; dokler bo 
prevladovalo splošno pričakovanje nadaljnjega 
upadanja cen, kritična masa nakupov, ki bi 
vplivala na dvig cen, ne bo dosežena. 

Kakšen padec cene lahko pričakujemo npr. pri 
dvosobnem stanovanju v Ljubljani? 
Ljubljana je izredno segmentirana. Cena zelo 
kvalitetnih novejših stanovanj ne bo več padla, 
ker jih na trgu zmanjkuje. Cena solidnega 
starejšega stanovanja pa lahko pade tudi za več 
kot 5 odstotkov.

Kdo so tuji kupci, kakšen delež predstavljajo?  
Naše izkušnje kažejo, da je tujih kupcev v Sloveniji 
zaenkrat izredno malo, v glavnem pa prihajajo 
iz Rusije in srednje Evrope. Kupujejo turistične 
objekte, proizvodne obrate ter skladišča. V 
primerjavi z domačimi kupci so to nakupi večjih 
vrednosti, praviloma čez milijon evrov. 

Na kaj naj bomo še posebej pozorni, kadar 
kupujemo nepremičnino?  
Najprej opredelite svoje želje in sestavite njihovo 
prioritetno listo. Ob upoštevanju svojih finančnih 
zmožnostih preverite ponudbo. Upoštevajte 

energetsko učinkovitost objekta. Nikakor 
ne presegajte svojih finančnih zmožnosti, 
kot se je to počelo v preteklosti. Če kupujete 
nepremičnino kot investicijo, dobro predvidite 
gibanje cen najemnin ter potencialne stroške. 
Če ste pripravljeni na vse razsežnosti posla in ste 
v tem podkovani, potem kupujte sami. Če temu 
ni tako, svetujem, da se po pomoč obrnete k 
nepremičninskim posrednikom. 

Kakšne priložnosti prinaša današnji 
nepremičninski trg? 
Priložnosti vedno obstajajo, vse je odvisno od 
ciljev, ki jih ima kupec. So pa ti cilji v današnjih 

časih lažje dosegljivi, saj postajamo akterji vse bolj 
realni pri postavljanju prodajnih cen. Pred petimi 
leti se je redko kdo zavedal resnosti situacije na 
trgu, danes so redki tisti, ki si še vedno zatiskajo 
oči. Za stanovanja v Ljubljani, na primer, smo v 
naši družbi pred dobrim mesecem potrdili nov 
cenik za naselje Njegošev kvart. Cene kvadratnega 
metra smo znižali s 3.875 do 5.200 EUR/m2 na 
2.450 do 3.085 EUR/m2. Gre za lokacijo v centru 
mesta, varovano sotesko z lastnimi parkirnimi 
prostori in kvalitetno gradnjo, ki jo lahko potrdijo 
zadovoljni lastniki že prodanih stanovanj. 
 
J. Stare
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S
pomladi se prične tudi 
obdelava vrtov. Pričnemo 
večinoma marca, ko sonce 
odmrzne zemljo in nam 

omogoči, da jo oplemenitimo s 
semeni. 

Zemljo najprej pripravimo, rahlja-
mo in obračamo, da poskrbimo, 
da bo kar najbolj pripravljena na 
svojo gostiteljsko vlogo. Zemljo 
lahko tudi pognojimo, vendar pri 
tem pazimo, kakšno gnojilo bomo 
uporabili, saj bomo pridelano ze-
lenjavo uživali sami in nihče si ne 
želi poleg dobre domače solate, za 
katero smo s pletjem, redčenjem 

poganjkov in odstranjevanjem 
škodljivcev skrbeli več tednov in 
mesecev, zaužiti še nepotrebnih 
kemičnih dodatkov, sploh zato, ker 
poznamo naravi (in torej tudi člo-
veku) prijazna gnojila, ki jih lahko 
izdelamo tudi sami.

Marca je čas za zgodnje sorte – 
motovilec, tržaški solatnik ter 
druge vrste solat pa tudi rdeči 
ribez. Semena lahko kalimo in 
kasneje sadimo sadike, lahko pa 
sejemo neposredno v zemljo. Če 
bo vreme ugodno, lahko prve pri-
delke žanjemo že aprila, predvsem 
motovilec in tržaški solatnik ter 

druge sorte, ki uspevajo v hlad-
nejšem vremenu, ko sonce greje 
in ne pripeka. 

Želimo vam veliko vrtnarskih užit-
kov in obilje pridelkov!

Neja Šmid

VRT, VRTIČEK GREGORJEVO
Ko se ženijo ptički in se »luč v vodo meče«

Kakor seješ, tako žanješ

12. marca, ko praznujemo gregor-
jevo, se po ljudskem izročilu ženijo 
ptički. V preteklosti so dan zalju-
bljencev praznovali večkrat (tudi 
na valentinovo), na gregorjevo 
pa se po starih običajih tudi »luč 
v vodo vrže«. Gre za običaj, ki so 
ga v starih časih izvajali predvsem 
obrtniki in rokodelci. Do tega dne 
so namreč delali ob svečah, gre-
gorjevo pa je bil znanilec pomla-
di, čas, ko dan postaja svetlejši in 
delo ob svečah ni več potrebno. 
Zato na ta dan ali pa na predvečer 
gregorjevega tradicionalno v vodo 
spuščamo barčice, ki jim ponekod 

pravijo gregorčki. Gre za iz papirja, 
lesa ali kartona izdelane pisane hi-
šice, v katere postavimo prižgano 
svečko, hišice pa potem spustimo 
v vodo.

Po gregorjanskem koledarju (ki 
se tako ne imenuje po Svetem 
Gregorju, ki daje ime gregorjeve-
mu) je bil gregorjevo prvi pomladni 
dan in čeprav so god Sv. Gregorja 
kasneje prestavili na september, 
gregorjevo še danes pomeni pri-
hod pomladi, prve popke in zelene 
poganjke, petje ptic in prihod bolj 
svetle dobe leta.

8. MAREC, DAN ŽENA

Vsako leto 8. marca praznujemo 
dan žena. Na ta dan obeležujemo 
boj za enakopravnost žensk. 

V današnjem potrošniškem času 
prevečkrat pozabljamo, da dan 
obeležuje večstoletni boj žensk 
za pravice; za volilno pravico, za 
pravico do dela, študija, za pravi-
co do samostojnega razpolaganja s 
svojim telesom, za enakopravnost 
vseh ljudi, ne glede na spol.

Včasih smo na ta dan obdarili 
žensko sorodstvo, sodelavke in 
učiteljice. V šolah smo izdelovali 
risbice in čestitke. Čestitke lahko 
izdelamo tudi sami doma in jih na 

predvečer 8. marca vržemo v nabi-
ralnike nam dragih žena. 

Pravice žensk tudi danes niso sa-
moumevne, stremljenje žensk k 
enakopravni obravnavi pa je vse 
prevečkrat napačno interpretira-
no. 8. marec je odlična priložnost, 
da pokažemo, da cenimo ženske 
v svoji okolici, ker znajo in zmo-
rejo; na ta dan namreč praznu-
jemo zmago nad predsodki pred 
ženskim znanjem in močjo, ki ju 
morajo tudi danes prepogosto 
dokazovati.

Neja Šmid



 

NOVO na Kajuhovi v Ljubljani

UGODNEJŠE SERVISIRANJE VOZIL

Otvoritvena ponudba rednega vzdrževalnega servisa 
za vaše osebno vozilo, ki vsebuje: 

motorno olje, filter olja in tesnilo čepa + delo
+ pregled ključnih vitalnih delov vozila:

56€za vozila z motorjemod 1201 ccmdo 1800 ccm

47€
za vozila z motorjem

do 1200 ccm
64€
za vozila z motorjem

od 1801 ccm

do 2500 ccm

Podrobnejše informacije in narocilo na servis: 
(01) 5 200 200 ali (01) 5 200 219
AVTO MOSTE d.o.o., Kajuhova ulica 32a, Ljubljana

Ponudba rednega vzdrževalnega servisa velja do 31.3.2015 za osebna vozila z menjavo motornega olja 
10W40 in vgrajene neoriginalne nadomestne dele (filter olja, tesnilo čepa) z eno letno garancijo.
V ceni je vključen strošek dela in uničenja nevarnih odpadkov.  Ponudba ne velja za vozila Opel in

ni združljiva z morebitnimi drugimi popusti.

Kakadu
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PREVETRITE SVOJO  
GARDEROBO Z 

BARVAMI 

Fotografije: galerija Emporium

Zlata in srebrna. 
Ne samo za december, sedaj tudi v pomla-

dno poletni garderobi. Kot že vsi poudarjajo, 
pa ne pretiravajte, drugače boste videti ce-
neno. Da ste v trendu lahko pokažete tudi z 

lakom z bleščicami ali osvetljevalcem obraza 
v zlati ali srebrni, ki ju imajo v pomladno po-
letnem izboru znani ponudniki kozmetike.

Čeprav je konec februarja in začetek marca čas, ko je v trgovinah 
najmanj kupcev, se lahko že razgledamo po novih kolekcijah za 

pomlad in poletje. Najbolj pritegnejo barve. Od črnine in sivine nas 
kar vleče k svežim pomladnim odtenkom.

Končni izbor prepuščamo vam. 
Ne pustite se zapeljati ponu-
dnikom in modnim smerni-

cam, izberite barvo, ki se ujema 
z barvo vaše polti, in v kateri 

se dobro počutite. Dobro pa je, 
da vsako leto svojo garderobo 
pomladite in ji dodate kakšno 

svežo barvo. Naj bo to letos ze-
lena in nekaj bleščic na nohtih 

ali na obrazu. 

Naslednjič pa več o modnih 
vzorcih in kombinacijah. A. B.

KAJ BOMO VIDELI  

V LETOŠNJI  

POMLADNO-POLETNI 

GARDEROBI?

Rdeča. 
Klasična barva, ki jo najdemo v vseh sezonah. 
Več pozimi kot poleti, zato se ji letos pomladi 
mogoče malo izognite in uporabite v tej barvi 
samo dodatke ali pa lak za nohte in šminko. 
Zaželena kombinacija je nežno roza barva 

oblačil in lak in šminka v jagodno rdeči barvi.

Zelena. 
Travnata. Taka, ki jo lahko 

oblečemo na črno ali belo in 
je opazna na daleč. Lahko je 
športna ali elegantna. Lahko 

je v kombinaciji s fuksijo 
in zelo romantična, s črno 
elegantna in z rdečo zelo 

trendi. Letos jo bomo videli 
veliko. Vendar je to barva, ki 
pride, je opazna in ponavadi 

hitro gre. Zdrži sezono ali 
dve. Zato ne kupujte dragih 
kosov v tej barvi, razen če 

vam je barva res ljuba. Letos 
bomo to barvo videli pri 
skoraj vseh oblikovalcih.

Rumena.
Zelo modna je sonč-
no rumena. Spet za 

športno ali elegantno 
stiliranje. Za pomlad 
z mornarsko modro. 
Rumena ne pristoji 

vsaki polti, zato bodite 
pri tej izbiri previdni. 

To je barva, ki gre 
hitro iz mode, zato 
predlagamo kakšen 

cenejši kos ali modni 
dodatek. 

Oranžna. 
Bolj kot modni dodatek, vča-

sih kombinacija z drugimi 
barvami. Sveža in všečna.

Vijolična. 
Zimska barva, ki se zelo lepo kombinira s po-
letnimi pasteli. Letos je in. Zelo lepa v kombi-

naciji z oranžno in zlato.

Najprej bela in pasteli. 
Pastelov je letos res veliko. 

Pudrasta, svetlo roza, svetlo 
vijolična, bež, svetlo rumena, 
svetlo zelena, mint, nebesno 

modra. Za romantične in 
nežne ali za kombinacijo z 

močnejšimi odtenki.

» »

»

»

»

Kraljevsko modra. 
Večinoma popestritev 
zimske črnine, sedaj 
v kombinaciji s pas-
teli in belo za poletje. 

Izstopajoča barva, ki se 
je hitro naveličaš. Če 

vam je všečna, boste v 
njej letos zelo modni.

»»

»
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Fotografija: Aleš Omejc

Staša Matjaž predava o pomenu razstrupljanjaAmbasadorka Jana Koteska, Staša Matjaž, uporabnici Margareta Atelšek in Špela Peskar.
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ZDRAVJE

V trgovini Sensilab Misli zdravo v 
ljubljanskem Cityparku so v petek, 
13. februarja, predstavili uspeš-
no izpeljan projekt Zeleni detox 
izziv, razstrupljanje po programu 
30 DAYS Green Cleanse, ki se ga je 
udeležilo že več kot 4300 oseb. 

Gibanje je za posameznika dobro; 
požene kri po telesu, prepreču-
je zakrčenje, obenem pa nam da 
tudi občutek, da smo nekaj naredili 
zase. Seveda vam ni treba preteči 
maratona, ali osvojiti svetovnega 
pokala, da bi spadali med tiste, ki 
se zdravo gibate. 

Za začetek zadostujejo že preproste 
vaje, ki jih lahko izvajate doma. In eno 
takih vam predstavljamo tudi mi. 

Med gležnji primete yoga žogico 
in nogi dvignete v zrak, pri tem 

Zaključek Sensilab dogodka Zeleni detox izziv 

Vaja za dobro počutje

Vabijo vas, da se tudi sami raz-
strupite. Prijavite se lahko na  
www.sensilab.si/detox-izziv  

»Zavedamo se, da je razstrupljanje 
lahko izjemno stresno, zato bo vsak 
udeleženec vsak dan razstrupljanja 

poskušate dvigniti še roke, kot 
prikazuje slika. Pomembno je, 
da je hrbet čim bolj zravnan. V 
tej pozi zadržite vsaj 20 sekund. 
Vajo ponovite 3 x. V kolikor ni-
mate ravnotežja, sta lahko roki 
na tleh, pri tem pa se poskušajte 
čim manj opirati nanju. S to vajo 
boste krepili trebušne mišice, 
noge in hrbet, pa tudi ramenski 
obroč vam bo hvaležen.

Sanda Ždral

na svoj e-naslov prejel predlog jedil-
nika in recepte, nasvet dneva in mojo 
osebno podporo, ki mu bo odgovori-
la na vsa vprašanja o razstrupljanju,« 
pojasnjuje Staša Matjaž, holistična 
nutricionistka pri podjetju Sensilab, 
ki je vodja projekta.

E
den mojih najljubših re-
ceptov je že dolgo recept 
za sirove štruklje. Osnovni 
recept je preprost in nam 

ne vzame veliko časa, prav tako so 
sirovi štruklji zdravi, lahko sladki, 
lahko slani, pripravimo jih lahko 
kot glavno jed ali prilogo, osnovni 
recept pa lahko dopolnimo npr. z 
začimbami in zelišči.

Potrebujemo:

Zavitek vlečenega testa* – 300 g 

pakiranje

500 g polnomastne skute

Pol lončka kisle smetane ali 

250 ml jogurta

1 jajce

Ščepec soli

Brez pralnega praška in mehčalca 

prani bombažni kuhinjski krpi

*Vlečeno testo lahko 

pripravimo tudi sami. 300 g 

moke primešamo dve žlici 

olja, ščepec soli in 1,5 dcl vode. 

Dobro pregnetemo, da dobimo 

kompaktno testo. Tega postavimo 

na krožnik in prekrijemo z 

ogreto posodo ter pustimo 

počivati vsaj eno uro. Po uri testo 

razvlečemo. Vlečenemu testu 

nekateri dodajajo jajce in kis (eno 

žlico). Če dodate jajce, povečajte 

količino moke za 50 gramov.

Krpi namočimo in položimo na 
ravno podlago tako, da se delno 
prekrivata in tvorita pravokotno 
podlago (v razmerju dolžina : ši-
rina = 2 : 3). Na krpi razporedimo 
testo, posamezne testene krpice 
naj se med seboj prekrivajo. Testo 
lahko na krajši stranici gleda 2 cm 
čez krpo, na eni od daljših stranic 
tudi več. 

Skuto premešamo z vilico, doda-
mo jajce in ga dobro vmešamo v 
skuto. Nato dodamo ščepec soli in 
primešamo še kislo smetano ali jo-
gurt. Zmes po testu razporedimo 
čim bolj enakomerno po dolžini. 
Testo pričnemo zvijati na spo-
dnji stranici (oz. tam, kjer ob daljši 

stranici sega preko krpe). Robove, 
ki ob straneh segajo čez krpo, za-
pognemo. Pri zvijanju si poma-
gamo s krpo. Ko je testo zvito, ga 
zavijemo v krpi in na robovih za-
vežemo z vrvico ali elastiko. Zavit 
štrukelj nato zvijemo v špiralo in 
pustimo nekaj časa počivati.

V večji posodi zavremo vodo, ki 
jo solimo. V slan krop potopimo 
zvit štrukelj, tako da je cel pod 
vodo. Kuhamo pol ure, pri tem pa 
pazimo, da temperatura vode ne 
pade pod 100 stopinj celzija. Ko so 
štruklji kuhani, jih odstranimo iz 
vode (pazimo, da se ne opečemo, 
saj je blago vroče) in odvijemo. 
Narežemo jih na nekajcentimetr-
ske kose. Potem jih lahko prelijemo 
z na maslu popraženimi drobti-
nicami, lahko jih na drobtinicah 
popečemo, lahko pa pripravimo 
sladko polivko. Pri nas doma smo 
ob štrukljih vedno jedli zeleno so-
lato s krompirjem in bučnim oljem.

Neja Šmid

SIROVI 
ŠTRUKLJI
Zahtevnost:

Čas priprave + pečenja:

60'
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100 % ORGANSKO 
KARITEJEVO MASLO

Izdelki so na voljo v enotah Lekarne Ljubljana 
in v spletni lekarni Lekarna24ur.com.

Negujte svojo kožo 

•	 100	%	organsko	pridelano	in	nerafinirano	
karitejevo	maslo

•	 Vsebuje	vitamina	A	in	E
•	 Za	nego	kože	obraza	in	telesa,	še	posebej	za		

suho	in	občutljivo	kožo
•	 Vlaži,	izdatno	hrani	in	izboljša	elastičnost	kože
•	 Neguje	in	pomirja	kožo	po	depilaciji,	britju
•	 Varuje	pred	zunanjimi	vplivi

www.lekarnaljubljana.si

Kako obvladovati stres?
Sodobni način življenja je tesno povezan s stresom. 
S stresom se lahko spoprimemo na različne načine. 
Zmerna telesna aktivnost pomaga pri sproščanju 
in nam daje energijo za vsakodnevne dejavnosti. 
Pomembno je, da si vzamemo čas zase in za aktiv-
nosti, ki jih imamo radi, preberemo zanimivo knji-
go, poslušamo sproščujočo glasbo, gremo v kino 
ipd. Kadar to ne zadošča, pa poiščemo strokovno 
pomoč v lekarni ali pri zdravniku. 

Z veseljem vam bomo pomagali s strokovnim in 
prijaznim nasvetom.

Saša Zaviršek Mikolič, mag. farm., vodja Lekarne 
Nove Jarše
2. 3. 2015, 14.00–18.00, svetovanje in priprava 

ZDRAVJE

Celosten pristop k zdravljenju je v današnjem življenju zelo pomemben. Lekarna Nove Jarše je 
prostorna in daje občutek domačnosti ter zasebnosti. Vsaki stranki se z veseljem posvetimo in ji 
svetujemo na področju preventive ter zdravljenja, saj lekarna nudi enkratno priložnost za različna 
svetovanja na področju pregledov, uporabe zdravil, hipertenzije ter zdravega načina življenja.

Lekarna Nove Jarše 

Kolektiv Lekarne Nove Jarše

Vljudno vabljeni!

KoledarËek meritev in 

svetovanj ob meritvah:Farmacevt svetuje:

Bach-ove cvetne terapije, Lekarna Citipark 

3. 3. 2015, 9.00–11.00, meritev glukoze v krvi, 

Lekarna Nove Jarše 

3. 3. 2015, 15.30–18.00, svetovanje ob meritvah 

glukoze v krvi, Lekarna Citipark

4. 3. 2015, 14.00–20.00, svetovanje ob 

meritvah holesterola, Lekarna Citipark

10. 3. 2015, 9.00–12.00, svetovanje ob 

meritvah glukoze v krvi in holesterola, 

Lekarna Moste

19. 3. 2015, 14.00–18.00, meritev venskega 

pretoka – pletizmografija, Lekarna Citipark

oglasno sporočilo

Strokovni sodelavci Lekarne Nove Jarše vam z veseljem prisluhnemo in svetujemo.

V lekarni izvajamo različne 
preventivne meritve in 
svetovanja.
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Afte so pekoče spremembe na ustni sluznici, ki nam povzročajo neprijetne občutke med 
hranjenjem in govorjenjem ter so posebno boleče ob stiku s kislo, slano, vročo in peko-
čo hrano. So ena najpogostejših bolezni ustne sluznice, ki prizadene približno 20 % ljudi. 
Pogosteje se pojavljajo pri ženskah, predvsem v otroštvu ter v obdobju adolescence. Mesta, 
kjer se afte največkrat pojavljajo, so sluznica ustnic, lic, jezika in ustnega preddvora. Redko 
se pojavijo na dlesni in sluznici neba. Afte so prava nadloga, saj se jih težko znebimo, rade 
pa se tudi ponavljajo. So nenalezljive. 

Nadloga v ustni votlini  
– AFTE

Kako vemo, da gre za afto? 

Gre za okroglo bolečo razjedo si-
vorumene barve, ki je obdana z 
rdečim robom. Znane so tri oblike 
aft; male afte, velike afte in herpe-
su podobne afte, imenovane tudi 
herpetifotmni ulkusi.

Male afte: so manjše od enega 
centimetra, trajajo manj kot 10 dni 
in za sabo ne puščajo brazgotine.

Velike afte: so večje od enega cen-
timetra, trajajo dlje, tudi do enega 
meseca, ter puščajo brazgotino.

Herpetiformni ulkusi: številne 
drobne razjede, ki se pogosteje 
pojavljajo na nebu in pri starejših 
ljudeh.

Kdaj vemo, da se nam bo v 
ustni votlini pojavila afta?

Na mestu pojava afte se ena do dva 
dni prej sluznica rahlo izboči. To 
spremlja tudi ostro omejena žgoča 
bolečina. Lahko so prisotne tudi 
rahlo povečane vratne bezgavke.

ZDRAVJE

Vanja Maljković,  

dr. dent. med.

Zakaj se nam pojavijo afte?

Vzrok je velikokrat neznan. Znano 
je, da se afte pojavljajo pri družin-
skih članih, pri osebah, ki jim pri-
manjkuje železa, folne kisline ali 
vitamina B12. Opazili so jih tudi 
pri osebah s celiakijo, Crohnovo 
boleznijo in ulceroznim koliti-
som. Pri ženskah se afte pojavljajo 
ciklično pred menstruacijo zaradi 
padca progesterona. Pogoste so v 
obdobju psihičnega stresa. Lahko 
se pojavljajo tudi pri poškodbi 
sluznice ali pri uživanju določene 
vrste hrane. Pojavnost se povezu-
je tudi z natrijevim laurilsulfatom 
(SLS), ki je pogosta učinkovina v 
zobnih pastah. Lahko nastanejo 
tudi kot stranski učinek jemanja 
nekaterih zdravil.

Kako ukrepa zobozdravnik?

Zaradi nejasnih vzrokov nastanka 
aft zdravimo le njihove posledi-
ce, tako da lajšamo bolečine in 
pospešimo celjenje. Pri manjših 
razjedah vam zobozdravnik pred-
piše izpiranje uste votline z 0,12  % 
raztopino klorheksidina dvakrat 
dnevno, ob bolečinah tudi lokal-
ni anestetik. Ponavljajoče afte 
rešujemo z izpiranjem ustne vot-
line s Tantum 
Verde, ki delu-
je protivnetno. 
Ob pojavu ostre 
bolečine pred 
p o j a v o m  a f t e 
bo najbolj učin-
kovit topikalni 
kortikosteroid.

V primeru dolgotrajnih 
velikih aft, vročine 
in splošnem slabem 
počutju priporočamo 
dodatne preiskave ter 
napotitev pacienta k 
specialistu za ustne 
bolezni.

Kaj pa domača lekarna?

Nekateri si pomagajo z oljem ča-
jevca, propolisom, izpiranjem s 
kamilicami, žajbljem in pravim 
čajem. Na afto lahko položite 
košček ledu, ta vam bo omilil bo-
lečino. Izogibajte se ostri in grobi 
hrani. Naj le ta ne bo preveč za-
činjena. Ne pijte pravih sadnih 
sokov. Uživajte čimbolj raznoliko 
hrano, bogato z vitamini in mi-

nerali, predvsem z 
vitaminom B, že-
lezom, cinkom in 
folno kislino.
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NAGRADNA KRIŽANKA SiTi TEATRA

Geslo nagradne križanke pošljite do 15. 3. 2015 po elektronski pošti na urednistvo@mojmagazin.si ali po pošti 

na naslov Trapez Marketing, Industrijska cesta 1, 1000 Ljubljana (s kontaktno telefonsko številko, e-mailom in 

pripisom: križanka). 

Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali 2 x 2 vstopnici za predstavo Ne stavi na Angleže v SiTi Teatru.  
Nagrajenci bodo objavljeni v naslednji številki revije Moj magazin.

Nagrajenci iz prejšnje številke:  

Janko Klemenšek, Bernarda Zrnec, Sonja Štrancar, David Šlogar, Miroslav Drobnič. 
Čestitamo!

Prišla bo 
…...  

(pesem)

Pihalni 
inštrument, 
navadno iz 
žgane gline

Električni 
…

Zmanjšanje 
dajatve

Piti vodo 
iz …. Moško ime

Visoka 
kraška 
planota

11. črka 
slovenske 
abecede

Ravnik, ki 
deli zemljo 

na S. In 
J. Pol

Daljša pot

 3

Okolje
Kalij

Stanje 
osamelega

 

Jed iz....
(votlih 

izdelkov 
iz testa)

Država z  
največjim 
pustnim 

karnevalom

Kazen v šoli 
(mn)

Prvi 
samoglasnik

Lučka  
Renko

ipsilon
Da (pog.)

Krilata 
žuželka

Organizacija 
za razvoj

9

Mesto v 
S. Predelu 
centralne 

Tajske

Šumnik

Bodeča 
rastlina 
Sladica 
strjenka

Rokometni 
klub

Janko 
Kersnik

Domača 
naloga

Del roke

Akademski 
pevski zbor 
Protagonist 

filma Matrica

Marko 
Okorn

Starogrški 
ljudski 
pesnik

 Egiptovski 
predsednik

Sadat   
Deli telesa

8
Erik Renko 

Čar

Del očesa

2 Varianta zapisa 
črtne kode 
Oznaka za 

žveplo

7 Marko 
Letonja  
Predlog

Mala Nina

Enaka 
samoglas-

nika

Agencija RS 
za okolje
Delci z 

nabojem

5 Letalo      

Grška žgana 
pijača

Rimska 
petdeset

Inženir (kr.) 
Kuhinjska 
posoda

1
Pevka 

Žnidarič

United 
Kingdom   

Ana Karolina 
Novak

14. črka grške 
abecede      

Reka v Egiptu

Slovenski 
igralec Ban

Multinacional-
no podjetje, 
ki posluje 

elektronsko

Tone Novak  

Nina Ivanič

Pevec Bon 
Jovi

6
Snov v 
tobaku

4 Oznaka 
za cistein 
Oznaka za 

natrij

Gorski 
reševalni 

čoln

Avstralski 
plavalni 
šampion 
Thorpe

Bivša  
gimnastičar-
ka Kabajeva

1 2 3 1 4 5 6 7 8 9
GESLO:

KULTURA

Sobotni dopoldnevi za najmlajše v SiTi Teatru

Marec 2015
Ob sobotah ob 11. uri

7. 3. 2015  
Izgubljeni glasek  
za otroke od 4. leta dalje

14. 3. 2015    
Pravljična urica babice 
Pra 
za otroke od 3. leta dalje

Možnost izvajanja programa med tednom dopoldne 
za vrtce in šole. Več informacij: andreja@sititeater.si in 
030/642 722.

Praznuj svoj rojstni dan v SiTi Teatru z ustvarjalnim 
tandemom iz Galerije C.C.U.!

21. 3. 2015   
Mojca Pokrajculja  
za otroke od 3. leta dalje

28. 3. 2015   
Glasbena urica s tolkali 
in pesmijo 
za otroke od 4. leta dalje

Glasbena urica s tolkali in pesmijo

Dogodki in delavnice z Galerijo C.C.U.

Več informacij na:

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

Ustvarjalni četrtki  
(Tomačevska 48a, Ljubljana)

Četrtek, 5. 3. 2015, od 17. do 20. ure: 
Tečaj mozaika  
za mlade in odrasle, cena: 29 €.

Četrtek, 12. 3. 2015, od 17. do 20. ure:   
Tečaj ustvarjanja mandal  
za mlade in odrasle, cena: 29 €.

Četrtek, 26. 3. 2015, od 17. do 20. ure:   
Tečaj ustvarjanja papirnatega cvetja  
za mlade in odrasle, cena: 26 €.

Prijave sprejemamo na: galerija.ccu@gmail.com.

KUD Galerija C.C.U. je društvo, katerega poslanstvo 
je spodbujanje, širjenje ter razvijanje ustvarjalnosti in 
ustvarjalnega mišljenja. Tam se, podnevi in tudi pono-
či, veliko riše, reže, izdeluje, oblikuje, kipari, šiva, pre-
deluje in reciklira. Simon Drofelnik in Mateja Herbst, 
ustvarjalca in mentorja z dolgoletnimi izkušnjami, 
skrbita za ustvarjalne delavnice za najmlajše in tečaje 
ustvarjanja za mlade ter odrasle. Z njimi lahko ustvar-
jate v knjigarnah, knjižnicah, galerijah, muzejih in gle-
dališčih ter na festivalih, z rednim programom Sončni 
torki pa gostujeta v Centru kulture Španski borci. 
Ustvarjalne tečaje pripravljajo tudi v Tomačevem, kjer 
se jim lahko pridružite na Ustvarjalnih četrtkih.

Tečaj mozaika

Torek, 3. 3. 2015, ob 17. uri:  
Palček Smuk in brbotalnik za otroke

Torek, 17. 3. 2015, ob 17. uri:   
Ustvarjanje s pluto za mlade in odrasle

Torek, 24. 3. 2015, ob 17. uri:   
Pozdrav pomladi za otroke

Torek, 31. 3. 2015, ob 17. uri:   
Zajčja delavnica za otroke

Na vse dogodke je vstop prost.

Sončni torki  
(Center kulture Španski borci, Zaloška 61)



2928

RAZVEDRILO

Objavljamo izžrebane pobarvanke januarske 
številke Moj magazin

Rok, 10 let

Lejla, 4 leta

Peter, 6 let

Arne, 8 let

Eva, 6 let

Otroci, ošilite barvice!

RAZVEDRILO

Starše prosimo, da nam vaše pobarvanke pošljejo do 15. 3. 2015 po 
elektronski pošti na urednistvo@mojmagazin.si ali po pošti na naslov 
Trapez Marketing, Industrijska cesta 1, 1000 Ljubljana (s kontaktno 
telefonsko številko, e-mailom in pripisom: pobarvanka). Izžrebane 
pobarvanke bodo objavljene v naslednji številki revije Moj magazin.

Dragi otroci! Izberite katerekoli barve in nam pošljite svojo 
pobarvanko. Med prejetimi pobarvankami jih bomo izžrebali 5, 
ki bodo prejeli po 2 vstopnici za eno izmed otroških predstav v 
SiTi Teatru (Glasbena urica s tolkali in pesmijo, Lunožer, Lev in 
miška, Volk in sedem kozličkov, Gospa Pehtra). 
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LOKALNE INFORMACIJE

EKO indoor karting, edini tovrstni 
elektro karting v Sloveniji, z de-
setimi (10) najnovejšimi gokarti 
razveseljuje vse generacije in je 
zabava za vso družino.

Najhitrejša zabava v mestu!

V nekaj korakih do popolne nege las

Zima je do naših las še posebej 
neprizanesljiva. Poleg nizkih tem-
peratur nas preseneča enkrat sneg, 
drugič dež, te vremensko neugod-
ne razmere pa seveda vplivajo tudi 
na naše lase, ki pozimi zahtevajo 
in si zaslužijo prav posebno nego. 
V zimskem času lasje namreč 
hitro oslabijo in se poškodujejo, 
zato si tudi oni zaslužijo majhno 
praznično razvajanje in obdaro-
vanje. Največjo uslugo jim boste 
naredili, če jih boste pozimi nego-
vali z izbranimi, preizkušenimi in 
kakovostnimi izdelki. 

S posebno nego las, ki jo je razvil 
Joico in jo najdete v Frizerskem 
salonu Mateja, se lasje temeljito 
obnovijo v štirih korakih, vrneta 

se voljnost ter hidracija. Rezultat 
so čudoviti, močni in zdravi lasje 
z veliko leska, o katerih ste vedno 
sanjale. 

RaceStar akcija Mladi v avto šport 
je s svojo odmevnostjo privabila 
veliko novih voznikov, ki se bodo 
v finalni vožnji 14. 3. 2015 v Rollbar 
– karting centru pomerili za veliki 

finale in bogate nagrade. Do finala 
pa udeleženci pridno trenirajo.

Praznovanje rojstnega dni še niko-
li ni bilo tako zabavno, kot je ravno 
v Rollbar – karting centru. Gokart 
vožnja, pizza in slastna torta ter 
neomejena izbira pijač za žejo.

Prostor za druženje, od koder pog-
led seže na celotno karting stezo, 
je idealen prostor za glasno spod-
bujanje prijateljev.

Galerijski del Rollbara s svojo in-
frastrukturo (projektorsko platno 
in projektor ter 50 sedišč) vabi, da 
organizirate prezentacijo novih iz-
delkov, povabite poslovne partner-
je oziroma zaposlene in združite 
poslovno ter sprostitev. Plesišče in 
DJ prostor, tematski večeri in or-
ganizacija koncertov so dodatni 
razlogi za obisk. 

oglasno sporočilo

oglasno sporočilo

HITRI MOJSTRI
Za predstavitev dejavnosti v rubriki Hitri mojstri nam pišite na  

urednistvo@mojmagazin.si ali nas pokličite na 01 32 075 96

Vabimo vas, da tudi vi svojo dejavnost predstavite bralcem iz soseske!

Prenova kopalnic, prenova stanovanj
Vodovodne inštalacije, ogrevanje

Instalacije AJAK / AJAK d.o.o.
Ulica Gradnikove brigade 6, Ljubljana

Tel: 031 340 960 / Anton
E-pošta: info@ajak.si
Web: www.instalacije-ajak.si

Hitro, ugodno, kakovostno / Dosegljivi 24h / Menjava in 
montaža radiatorjev, termostatskih glav, ventilov, grel-
nikov vode, armatur; odmaševanje sifonov in odtokov; 
polaganje keramičnih ploščic

SENČILA, popravila, montaža
ROLETE, popravila, montaža

HAD d.o.o.  
Opekarska 38A, Ljubljana

Tel: 041 624 960
E-pošta: info@roletarstvo-koblar.si
www.roletarstvo-koblar.si

Hitri servis – manjše napake lahko popravimo še isti dan / 
Pester izbor senčil / Dosegljivi pon-pet od 8:00 do 20:00

PONUJAMO DELO!

Iščemo osebo, ki bo dnevno v stiku s podjetji na področju 
BTC-ja in okolice in bo skrbela za njihovo učinkovito 

predstavitev v reviji MOJ MAGAZIN.  

Če se najdeš v zgornjem opisu, te vabimo, da pošlješ svoj CV 
na naslov marketing@mojmagazin.si do 10. marca 2015.

Znaš dobro poslušati in slišati prave stvari?

Iščeš rešitve, ne problemov?

Imaš miselnost zmagovalca, ne poraženca?

Si komunikativna in prijazna oseba?

HITRI MOJSTRI



KOPANJE ŽE 
OD 6,16 EUR*!
Atlantis. Osvežitev vsakdana!

*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.

01 585 21 00, www.atlantis-vodnomesto.si
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