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Dobrodošli v leto 2016 ...
Prepričani smo, da bo to leto pozitivnih presežkov in 

veseli nas, da se bomo tudi v tem letu mesečno srečevali 

na straneh revije Moj magazin. Zavedamo se, da smo tu 

zaradi vas, dragi bralci, zato bomo izjemno veseli, če nam 

pišete na e-naslov ali preko klasične pošte (urednistvo@

mojmagazin.si ali Trapez Media d.o.o., Kajuhova ulica 32a, 

Ljubljana). Poznate koga, za katerega mislite, da bi ga naši 

bralci res morali spoznati? Veste za društvo, ki bi bilo veselo 

predstavitve v naši in vaši reviji? Vas nekaj resnično moti in 

bi si želeli, da s someščani stopite skupaj? Pišite nam. Veseli 

bomo tudi vaših odzivov, mnenj, vprašanj in pobud!

     Na uspešno novo leto!
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Majhna trgovina velikih rešitev
Maxi ambient

»Življenje je treba živeti in
vselej moramo biti radovedni …«

 

Bodite radovedni tudi Vi,

ko bo odprla vrata Vaša prenovljena
poslovalnica Maxi ambient.

 
Za Vaše radostne nakupe
izdelkov za dom in zabavo,
bo poskrbljeno z radostno ponudbo in
igralcem Radom Mulejem.

v ponedeljek, 15. februarja od 9. ure dalje,

NOVO V CENTRU LJUBLJANE!
Obiščite nas v pasaži Blagovnice Maxi, Trg republike 1.
več na mtehnika.si in maxi.si
Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana.
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PONOSNI NA UČENCE – OŠ VIDE PREGARC
DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE ZA PROTEUSOVO PRIZNANJE 2015/2016

02 //

OBMOČNO PRVENSTVO 
LJUBLJANSKIH OSNOVNIH 
ŠOL V ŠAHU

03 //

OSNOVNOŠOLSKO DRŽAVNO 
ŠAHOVSKO PRVENSTVO

04 //

PODELITEV PRIZNANJ NAJBOLJŠIM 
JUDOISTOM V SLOVENIJI ZA LETO 2015

06 //

VODOV IZLET ŠLJIV NA BLED

Na OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja v 
Črnučah so konec novembra odigrali obmo-
čno šahovsko prvenstvo ljubljanskih osnovnih 
šol. Ponovno so se izkazali učenci OŠ Nove 
Jarše, iz katere prihajajo kar trije novi ljubljan-
ski prvaki (v štirih kategorijah). Med dečki do 
15 let je največ znanja pokazal Jan Unuk, med 
dečki do 12 let Jan Marn, med deklicami do 12 
let pa Vesna Mihelič.

Robert Kodrič 

Tudi posamično osnovnošolsko državno šahovsko pr-
venstvo, ki so ga igrali 10. januarja 2016 v Kozjem, se je 
končalo z odličnimi rezultati učencev OŠ Nove Jarše. 
Najuspešnejši je bil tokrat šestošolec Jan Marn, ki je 
v kategoriji dečkov do 12 let osvojil srebrno medaljo. 
Odlično so nastopili tudi Jan Unuk, ki je bil deveti med 
fanti do 15 let, ter Vesna Mihelič in Elma Halilović, ki sta 
osvojili 11. oziroma 23. mesto med deklicami do 12 let. 

Robert Kodrič

19. januarja 2016 je bila v maribor-
skem hotelu Habakuk slovesnost ob 
podelitvi priznanj najboljšim slo-
venskim judoistkam in judoistom 
za leto 2015. Med njimi sta bili tudi 
učenki OŠ Nove Jarše, Ana Škrabl 
in Nika Mikac, ki sta prejeli prizna-
nji za drugo oziroma tretje mesto v 
skupni razvrstitvi Slovenskega po-
kala, v kategoriji starejših deklic (do 
14 let).

Robert Kodrič

V soboto, 12. decembra 2015, smo se z vlakom skoraj vsi člani voda 
Šljive odpravili na vodov izlet na Bled. V jutranjih urah smo se 
po prihodu na železniško postajo odpravili proti jezeru, kjer smo 
srečali labode in račke. V bližini smo z vodnikom imeli kratko de-
lavnico na temo kompasa in orientacije, nato pa smo se odpravili 
okoli jezera v smeri urinega kazalca.
Prvi cilj dneva je bil obisk Blejskega gradu. Na gradu smo kupili 
vstopnice in obiskali muzej, v katerem smo si ogledali razgibano 
zgodovino Bleda od prvih priseljencev dalje. Poleg muzeja smo 
si ogledali tudi vinsko klet, kovačnico in tiskarno. V vinski kleti 
smo lahko prijeli meč, s katerim odpirajo šampanjec na porokah. 
V tiskarni smo pa tudi sami lahko poskusili tiskati na ročno iz-
delan papir!
Po obisku gradu nas je pot vodila naprej okoli jezera. Sprehodili 
smo se tudi skozi praznično okrašen Bled. Vmes smo seveda na-
redili tudi krajši odmor za malico. Ker smo bili v bližini jezera s 
sendviči v rokah, so nas hitro obkolile race in racmani, da bi dobili 
kakšno drobtinico ali dve. Po malici smo nadaljevali pot, ker pa 
nas je že malo preganjal čas, smo morali izpustiti izlet na Stražo, 
zato bomo na Stražo šli naslednjič, ko bomo na Bledu.

Celotna pol okoli jezera nam je vzela okoli 3 ure. Pot je dolga okoli 
6 km. Nazaj proti oblačni Ljubljani smo se z vlakom odpravili v 
poznih popoldanskih urah. Seveda pa izlet ni minil brez imenitnih 
blejskih kremšnit. Vreme je pa tudi bilo odlično.

Vod Šljive, taborniki Rodu Črnega mrava

4. decembra 2015 je OŠ Sostro gostila učence na državnem 
tekmovanju iz znanja biologije za PROTEUSOVO PRIZNANJE.  
Z OŠ Vide Pregarc so se ga udeležili štirje učenci, ki so se med 
4975 sodelujočimi na šolskih tekmovanjih uvrstili med tistih 
831 tekmovalcev, ki so poleg bronastega priznanja dosegli 
pogoje za udeležbo na državnem tekmovanju. 
Našo šolo so zastopali: Ana RADULOVIĆ – 9.b,  
Zeta TOMAN DRINOVEC – 9.b, Benjamin MEHIĆ – 8.a  
in  Enya MLINARIČ DRAGAŠ – 9.b. 
Ti učenci so svoje znanje več kot odlično nadgradili z delom 
pri pouku, dodatnim delom z učiteljem in delom doma.
Zeta in Benjamin, ki sta osvojila SREBRNI PROTEUSOVI 
PRIZNANJI, sta le za las zgrešila zlato priznanje.
Posebej pa izstopa rezultat Ane Radulovič, ki je od 831 tekmo-
valcev na državnem tekmovanju, zbrala največje število točk 
(74 točk od možnih 75)  in poleg ZLATEGA PROTEUSOVEGA 
PRIZNANJA osvojila prvo mesto v državi. Ponosni smo na 
našo učenko ANO RADULOVIĆ. 

Ana, čestitamo in ti želimo veliko uspehov tudi za naprej. 
Čestitamo tudi mentorju Mirku Kranjcu, saj brez njegovega 
entuziazma in vere v učence taki rezultati ne bi bili mogoči.
  
Pripravila Mirko Kranjc in mag. Katja Arzenšek Konjajeva

05 //

DARILNI SEJEM V ENOTI MOJCA VRTCA JARŠE

Leto je naokoli in spet je naš praznični 
čas obogatil darilni sejem. Garderobe 
vrtca so se spremenile v živahno 
praznično tržnico, kjer je tudi gumb 
nekaj veljal. Dišalo je po piškotih, ki 
so jih spekli tako starši kot otroci z 
vzgojiteljicami, domačem čaju, ja-
bolčnih krhljih in zeliščih iz našega 
eko vrtička. Popestritev dobrotam so 
bili domači zdravilni zvarki in med 
z različnimi okusi. Poleg dobrot so 
tržnico krasila ročna dela vzgojite-
ljic (obeski za na smreko, obešanke s 
sporočili, lutke, božično žito, okrasne 
posodice, amuleti za srečo …), pisana 

izbira novoletnih voščilnic in praznič-
na glasba.
Sejem je odlična priložnost za ne-
formalno druženje med strokovni-
mi delavci, starši in otroci. Gre za 
popestritev, ki je v vrtcu postala že 
tradicija. Starši z darovanimi pri-
spevki pomagajo k nakupu didak-
tičnih igrač, ki obogatijo igro otrok 
v vrtcu. Ob tej priložnosti bi se jim v 
Vrtcu Jarše iskreno zahvalili in za-
želeli vse dobro v letu 2016.

Mojca Bavdek in Mateja Jagodić, 
vzgojiteljici
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1) ČOKOLADNI FONDI TOGNANA 6-delni. 9,99 €  2) SERVIRNA SKLEDA TOGNANA DAILY  Kvadratne oblike, iz porcelana, na podstavku  
iz bambusa.  15,99 €  3) KARAFA STEKLARNA HRASTNIK SIMPLICITY Z lesenim pokrovom, prostornina 830 ml, slovenski proizvod, izjemna  
čistost stekla brez težkih kovin. 7,99 €  4) JEDILNI PRIBOR DOMY  ALYSA  24-delni. 26,99 € 5) JEDILNI KROŽNIKI TOGNANA RESORT  
BIANCO  Iz porcelana. Plitvi, ø  27 cm. 7,79 €  Globok, ø  21 cm.  7,19 €   Desertni, ø 19 cm.  4,19 €  Skleda, ø 25 cm.  17,99 €  6) GARNITURA  
KOZARCEV RITZENHOFF & BREKER  6-delna, za belo ali rdeče vino. 8,99 €/grn 7) LONČEK DOMESTIC Prostornina 290 ml, iz porcelana.  
3,39 €/kos  8) PEKAČ KAISER V obliki srca, velikosti 26 cm, s snemljivim obročom iz neoprijemljivega materiala. 14,99 €  9) SERVIRNA SKLEDA 
Steklena v obliki srca, mere 19/18,5 cm. 12,99 €

10) TERMOFOR Prostornina 2 l.  7,59 €/kos  11) PONEV TOGNANA  ø 14 cm z neoprijemljivim  
premazom, različne barve, z modelčkom za jajce. 8,59 €  12)  KAFETIERA ROSSANA Za 3 
osebe. 14,99 €  13) IZPARILNIK Kombinacija lesa, keramike in stekla, velikost: 11/11/11,5 cm,  
različne barve, za čajno svečko in dišavna olja.  13,99 € 14) SVEČNIK LAMPION Iz voska,  
velikost: 12/9 cm, za čajno svečko. 6,99 € 15) ORHIDEJA PHALAENOPSIS Oblikovana v krog, 
primerna za svetle do pol svetle prostore (brez okrasnega lončka). 21,19 €

Ponudba velja do 28. 2. 2016 oz. do prodaje zalog.

Poskrbite za 
romantično 

večerjo  
v dvoje!

Obiščite  
MERKUR

Na voljo po 11. 2. 2016.

5
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INTERVENCIJE V ČS JARŠE

09 //

Tehnična in druga pomoč
2. 12. 2015 LJUBLJANA

Ob 18.46 so na Rožičevi ulici v Ljubljani gasilci GB Ljubljana 
pomagali reševalcem RP UKC Ljubljana pri prenosu obolele 
osebe.

Požari v stanovanjskih stavbah
6. 12. 2015 LJUBLJANA

Ob 19.16 je zagorel adventni venec v stanovanjski hiši na 
Sneberskem Nabrežju v Ljubljani. Pred prihodom gasilcev je 
stanovalec odstranil goreč venec. Gasilci GB Ljubljana in PGD 
Zadobrova so pregledali in prezračili prostore.

Požari v nestanovanjskih stavbah
15. 12. 2015 LJUBLJANA

Ob 11.16 je na Letališki cesti v Ljubljani v poslovnem objek-
tu gorelo v kanalizacijskem jašku, od koder se je dim preko 
prezračevalnega sistema razširil po objektu. Posredovali so 
poklicni gasilci GB Ljubljana, ki so požar pogasili ter pregledali 
in prezračili objekt.

Požari v nestanovanjskih stavbah
21. 12. 2015 LJUBLJANA

Ob 14.43 je na Letališki cesti v Ljubljani zagorelo v stroju za 
stiskanje odpadne embalaže. Požar so pogasili gasilci GB 
Ljubljana.

Požari v komunalnih in drugih 
zabojnikih
28. 12. 2015 LJUBLJANA

Ob 20.42 sta v Bavdkovi ulici v Ljubljani gorela zabojnika za 
papir. Pogasili so ju gasilci GB Ljubljana. En zabojnik je zgorel 
v celoti, drugi delno.

Požari na sredstvih cestnega prometa
30. 12. 2015 LJUBLJANA

Ob 1.51 je na Rožičevi ulici v Ljubljani zagorelo osebno vozilo. 
Posredovali so gasilci GB Ljubljana, ki so pogasili vozilo, ki 
ga je ogenj popolnoma uničil, dve vozili pa sta poškodovani. 
Poškodovana je tudi fasada večstanovanjske stavbe ter okno 
stanovanja. Aktivirani so bili tudi gasilci PGD Štepanjsko na-
selje, vendar njihovo posredovanje ni bilo potrebno. Na kraju 
so bili prisotni policisti.

08 //

SMUČARSKO TEKMOVANJE 
GZL 2016

07 //

TENIS KLUB RIVAL

V soboto, 16. 1. 2016, smo se udeležili smu-
čarskega tekmovanja gasilske mladine v or-
ganizaciji GZL, ki je potekalo na smučišču 
Gerlitzen. Tekmovanja se je udeležilo 10 otrok 
iz našega društva. Vsi so se dobro izkazali. 
Pionirka Julija je dosegla 5. mesto, najbolje 
pa se je odrezal Andraž, ki je že tradicionalno 
dosegel 1. mesto. Oba omenjena se bosta ude-
ležila regijskega tekmovanja.

Od praznično obarvanega decembra smo se poslovili tudi pri nas s tradicional-
nim božično-novoletnim turnirjem in tako v novo leto stopili v športnem duhu. 
V mesecu februarju pa vas na pustno soboto vabimo na noro zabavo s karaokami, 
kjer seveda ne bo manjkalo pustnih mask in dobre volje.

Teniški pozdrav, TK Rival

Sneg prav tiho pada, v noči se iskri, ko Miklavž skrivnost 
me svojo nauči: "Kdor rad drugim daje, največ sam dobi,
saj v njegovem srcu sreča res živi!" (A. Š.)

Sveti Miklavž z angelčicama in petimi parklji je letos zopet 
razveseljeval in obdaroval staro in mlado. Sprevod je začel v 
Šmartnem pri Kebrovih, nato obiskal Obrije, Kovačevo ulico, 
Zabretovo ulico in končal pri Prinčevih na c. v Šmartno ob slad-
ko obloženi mizi. Ker pa je Miklavž dober, je sedel še v taxi in se 
odpeljal v Ljubljano, kjer je obdaril še nočne turiste in prebivalce 
na ulicah (lokalih) ob Ljubljanici. Večina je bila vesela in se žele-
la slikati in biti obdarovana tako je za nami pozitivna izkušnja, 
katero bomo z veseljem ponovili. Darila sta prispevala Pekarna 
Lovrek (Urša Brečko) in ZPM Moste Polje. Za DPM Šmartno ob 
Savi; Maja Nóvak Hribar, Monika Bucevec-Moni, Mare Jerinić-
Jero, Mitja Petje-Mičo, Matevž Bizjan-Kaps, Boštjan Podboršek-
Facek, Gašper Zaviršek-Kouč, in Miha Naglič-Ropč, vizažistka 
Tina VA. Več na fb strani društva.

Na že tradicionalen obisk v nedeljo ob treh popoldne so pridne 
žene šmarskega Karitasa (Ani Kozin ...) in mame otrok (Maja 
Novak, Mojca Triler, Tjaša Zagorc …) pripravile gledališki prostor 
in darila v župnijskem ateljeju. Igro Če ima Miklavž zamudo 
je režirala Darja Petje Marinko z igralci Tjašo, Dašo, Patricijo, 
Tilnom, Mihaelo, Jerco, Emo, Katarino in Lucijo. Vsi so odlič-
no odigrali svojo vlogo in s pesmijo Delajmo zlata kolesa, da 
se popeljemo v sveta Nebesa navdušili 60 otrok (1–10 let) iz 
Šmartna, Obrij, Hrastja, Novih Jarš in Šentjakoba. Sveti Miklavž  
je vsakega posebej poklical na oder in povedal, če je bil dober 
skozi leto, parklji pa so medtem rožljali z verigami. Angelčki pa 
s svojimi lepimi gestami nakazali, da otroci vedo, da če delaš 
dobro, si z dobrim poplačan.

Mitja Petje

Na državni praznik neodvisno-
sti in enotnosti, 26. decembra, 
ko goduje Štefan, so Šmarski 
fantje in možje organizirali 
zimski piknik. Prostor s kozol-
cem je posodil Matej Maček, or-
ganizacijo pa so prevzeli Andrej 
Rotar, Jure Plut, Aleš Ložar, 
Gorazd Jernejc … Ob pečenem 

odojku in piščancih se je poveselilo okoli 50 ljudi od 15 do 50 
leta starosti, ki so kljub mrzlemu in meglenemu vremenu pili 
čaj in kuhano vino, se pogovorili o preteklem letu ter mraz 
pregnali tudi s plesom.

Mitja Petje

10 //

DPM ŠMARTNO OB SAVI

Miklavž je na svoj god obiskal najmlajše

Zimski pozdrav
pod zabretovim
kozolcem

VABILO!
DPM Šmartno vabi staro in mlado 
na pustne krofe, ples in predstavo 

gledališča Ku-kuc.
 Rajanje bo v soboto, 6. februarja, ob 
15. uri v dvorani gasilskega doma v 

Šmartnem.

Prijave zbirata Tina VA na tel: 070 836 083 
in Maja Novak na tel: 031 618 340 

do debelega četrtka. 
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TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK V VRTCU JARŠE

Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk 
je nastal na pobudo Čebelarske zveze 
Slovenije, vključila pa so se tudi mini-
strstva za zdravje, šolstvo in kmetijstvo, 
Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ) ter 
druge organizacije. 
Osnovni cilj projekta je izobraževati, ob-
veščati in ozaveščati šolajočo se mladino 
in tudi širšo javnost o pomenu zajtrka v 
okviru prehranjevalnih navad, pomenu 
lokalno pridelanih živil slovenskega iz-
vora, pomenu kmetijske dejavnosti za 
širše okolje in pomenu čebelarstva za 
kmetijsko pridelavo in gospodarske de-
javnosti. Pomemben poudarek je tudi na 
splošnem ozaveščanju mladine o pome-
nu zdravega načina življenja, vključno s 
pomenom gibanja in izvajanja športnih 
aktivnosti.
Prvič se je projekt izvedeli 18. novembra 
2011 in bo potekal tudi v naslednjih letih. 
Na ta dan so otroci v osnovnih šolah in 
vrtcih zajtrkovali izključno slovensko 
hrano. Primarni proizvajalci in podjetja 
živilsko-predelovalne industrije pa bodo 
za zajtrk podarila osnovna živila.
V vrtcu Jarše smo 20. 11. 2015 imeli  
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
V skupini Medvedki, enota Mojca, smo 
na zajtrk povabili dva čebelarja – Antona 
Šviglja in Alojzija Strmoleta. Za motiva-
cijo smo prebrali zgodbo o Čebelici Meli, 
kjer smo izvedeli nekaj stvari o življenju 
čebel.
Pripravili smo pogrinjke. Jedli  smo med, 
maslo, črni kruh, jabolka in pili mleko 
slovenskega porekla. Otroci so si sami 
namazali med in maslo, če so potrebovali 
pomoč, sva jim pomagali.
Po zajtrku sta nam gosta predstavila 
poklic čebelarja in povedala marsika-
tero zanimivost o čebelah. Otroci so si 
pogledali satovje, matičnice (za prenos 
matic), prašilček in čebelarsko obleko in 
pokrivalo, ki so ga lahko tudi pomerili. 
Osebna oprema je nujna, imeti jo mora 
vsak čebelar začetnik in tudi čebelar z 
več panji, ker se mora pri daljšem delu s 
čebelami obvarovati pred obilico pikov. 
Otrokom je bil obisk čebelarjev všeč in z 
zanimanjem so poslušali o čebelah.

Marjetka B. Adamlje, VRTEC JARŠE

ZANIMIVOSTI O ČEBELAH
Ali ste vedeli ...?
• ... da je v panju do 100.000 čebel.

• ... da 10.000 čebel tehta 1 kg.

• ... da matica zaleže do 2000 jajčec na 
dan v času najintenzivnejše paše, in 
da je teža 2000 jajčec 2 x večja od teže 
matice.

• ... da ličinka dobi v 6 dneh svojega ra-
zvoja 200 mg hrane.

• ... da eno celico napolnijo čebele z 18 
tovori cvetnega prahu, ki tehta od 160 
do 180 mg.

• ... da čebela v svojem medenem želod-
čku prinese 8 — 9 mg medičine.

• ... da bi morala 1 čebela za 1 kg medu 
obletati več miljonov cvetov oz. bi mo-
rala 7 krat obleteti svet.

• ... da čebelja družina na leto porabi do 
50 kg cvetnega prahu, do 60 kg medu 
in 300 l vode.

• ... da je v cvetnem prahu od 8 do 40 % 
beljakovin, 

• ... da je visoko hranilen cvetni prah 
sadnega drevja, vrbe, koruze, divjega 
in pravega kostanja, oljne ogrščice, 
maka in ajde. 

• ... da čebelje krilo med poletom zaokro-
ži 250- do 300-krat v sekundi, čebela 
leti s hitrostjo 24 km/h, na krajših raz-
daljah do 40 km/h. Pri poletu porabi 
čebela 10 mg sladkorja v eni uri. 

• ... da ena čebela delavka, v celotnem 
svojem življenjskem ciklu, nabere za 
četrtino čajne žličke medu

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

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

 
Sašo Jerše, s. p., Zaloška cesta 167, 1000 Ljubljana 

T/F: 01/540 53 74      GSM: 041/620 962
    S: www.sombrero.si      www.trgovina-jerse.si

 

Servis in prodaja šivalnih strojev,
likalnih naprav in dodatkov

bogata izbira vseh vrst sukancev, 
krede, krojaški metri, bucike, igle, 

olgje, dadomestni deli, aparati, 
parni čistilniki s sesalnikom

* rojstnodnevne zabave 
za vse starosti

* karting šola 2015/2016
* poslovni zakup za podjetja 

(team building; prednovoletne zabave...)

GOSTILNA TAVČAR
Gostilna s tradicijo, ki jo je zajel 

novi kulinarični veter

10% POPUST NA VIKEND KOSILO
Ob predložitvi kupona 10% popusta na vikend kosilo

Veljavnost do: 31.03.2016

Nudimo:
• Malice
• Kosila
• Burgerji
• Jedi po naročilu

Delovni čas:
Ponedeljek-Petek

09:00-22:00
Sobota-Nedelja-Prazniki

11:00-16:00

Za družbe se delovni čas prilagodi, saj imamo 
primeren prostor za rojstnodnevne zabave, 

sedmine, poroke do 60 oseb.

KATEA, Darjan Mikić s.p., Cesta v Šmartno 7, 1000 Ljubljana
Kontakt: 070 305 497

E-mail: darjan.mikic@gmail.com
Fb: GostilnaTavcar

Po pustni kostum 
   v KAKADU !
        Kakadu Citypark 
  (v okviru trgovine S&D) 
se 29.2. seli v Hipermarket Šiška

Tel: 051-346-955; E-pošta: prodaja@kakadu.si
www.kakadu.si;   www.facebook.com/kakadu.si

S tem kuponom 15% POPUST 
v Kakadu Citypark 

(popusti se ne seštevajo)
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JUDO KLUB SOKOL

V Judo klubu Sokol smo neizmerno po-
nosni na naše člane in članice. S skup-
nimi močmi ustvarjamo prijazno in 
kreativno vzdušje, kjer se rojevajo uspehi, 
napredek in tudi kup izzivov:
- V decembru 2015 smo se najprej ude-
ležili prijateljske tekme v JK Šiška, kjer so 
tekmovali tudi naši člani G-juda. Prijatelji 
iz Šiške so odlično sodili in podprli našo 
posebnost. 
- Nadaljevali smo v JK Golovec, kjer so 
nekateri naši začetniki, kot sta Jan in Nik, 
osvojila svoji prvi medalji.
- Tina in Vid sta preizkusila svoje moči 
v Celju na tekmi Ivo Reya. Vid se je žal 
poškodoval, a sedaj že vztrajno trenira.
- Dogodivščina, kot je potovanje z vla-
kom na tekmo na Jesenice, je popestrila 
naše decembrske dni. Nekateri judoisti 
so se z vlakom peljali prvič. Najboljšo 
uvrstitev je dosegel Gašper B. Pri odpra-
vi sta pomagala Borov očka in Gašperjev 
brat.
-  Na prestižni podelitvi  priznanj 
Športnik-invalid leta 2015 je trenerka 
Judo kluba Sokol Ljubljana Viktorija 
Pečnikar Oblak prejela priznanje za us-
pešno delo trenerke na Svetovnih igrah 
specialne olimpijade v Los Angelesu, 
tekmovalca Katarina Šimbera in Anže 
Zalaznik pa sta prejela priznanje Judo 

zveze Slovenije za posebne dosežke na 
prej omenjenem tekmovanju.
- Nas mojster juda in predsednik Vojko 
Rogelj je svoje tekmovalce spremljal na 
4-dnevne  judo priprave v Ljutomer. 
Pridružila se jim je tudi naša trenerka 
Brigita Špoljar, ki je v tej sezoni uspešno 
zastartala z novo sekcijo Judo klub Sokol 
Mirna.
- Naše vrste se mesečno povečuje-
jo, kar nam daje priznanje, da delamo 
dobro. Ta mesec smo obiskali skupino 
Samoobramba za ženske, kjer so članice 
pokazale vrhunsko znanje. Posneli smo 
tudi kratek video in ga objavili na naši 
FB strani. Na tem mestu iskreno čestita-
mo trenerju Branetu Čergiču, ki skupino 
srčno vodi in dosega odlične rezultate pri 
poučevanju odraslih začetnic v judu in 
samoobrambi. V skupino se lahko vedno 
pridružite nove članice, ki bi se rade na-
učile osnovnih samoobrambnih veščin 
in razgibale svoje telo.

- Sodelovanje z Vrtcem Jarše je nekaj po-
sebnega. Hvala vodstvu za zaupanje in za 
ustvarjeno močno vez, ki tako vrtčevskim  
otrokom kot našemu judo klubu prinaša 
obilo pozitivnih vidikov.  V dopoldan-
skem času izvajamo judo za otroke med 
4 in 6 letom, program pa je financiran s 
strani Mestne občine Ljubljana. V popol-
danskem času imamo v prenovljeni enoti 
Kekec judo za najmlajše. 
- Januarja 2016 smo uspešno oddali pri-
javo na javni razpis MOL za Šport 2016. S 
ponosom lahko povemo, da smo zaradi 
sofinanciranja MOL-a že vsa leta delo-
vanja klub z ugodnejšimi mesečnimi 
vadninami. 
- Za konec naj povemo, da smo uspeš-
no uvedli davčno blagajno in naši računi, 
plačani z gotovino, imajo vse potrebne 
označbe in številke ;).

Pripravila: Viki – trenerka 
Judo kluba Sokol - Ljubljana
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NASVET – IZPAD ELEKTRIČNE ENERGIJE
Izpad električne energije lahko povzro-
čijo vremenske razmere (npr. žled, sneg, 
veter), naravne nesreče (npr. potresi, 
plazovi), preobremenjenost električnega 
omrežja, izpad elektrarn, delovni posegi 
na električni infrastrukturi in podobno. 
Motnja s preskrbo električne energije 
lahko prizadene ožje ali širše območje, 
lahko je kratkotrajna ali traja več dni.

Ob izpadu električne energije preverite, 
ali je do izpada prišlo le pri vas (mogoče 
je napaka le v vašem gospodinjstvu) ali 
so brez električne energije ostali tudi so-
sedje. Z električnimi napravami ravnajte, 
kot da so pod napetostjo. Če lahko, jih 
izklopite. Ko se električna energija vrne, 
ne obremenjujte električnega omrežja in 
naprave vklapljajte postopoma.

Ob daljšem izpadu električne energije:
• so lahko moteni ali celo onemogočeni 
ogrevanje, razsvetljava, priprava hrane, 
oskrba z vodo, priprava tople vode, hla-
jenje (poleti) in drugo, pri čemer je za 
delovanje nujna električna energija;
• lahko pride do motenj v komunika-
cijskih sistemih (radijski in televizijski 
oddajniki, telefonska in mobilna komu-
nikacija, splet);
• je zaradi nedelujoče prometne signali-
zacije (semaforji) nujna večja previdnost 
v prometu;
• plačilo s plačilnimi karticami ni mogo-
če, bankomati pa ne delujejo;
• so lahko zaprte trgovine, bencinski ser-
visi, šole in druge ustanove;
• ne bodo delovali dvigala, električno 
upravljanje rolet in garažnih ter vhodnih 
vrat, ulična razsvetljava itn.

Zaradi motene oskrbe z električno 
energijo, ki lahko traja daljši čas, je 
priporočljivo, da v gospodinjstvu 
pripravite:
• zadostno zalogo vode (vodo v plasten-
kah, dodatno tudi sredstva za razkuže-
vanje vode);
• stalno zalogo hrane za izredne razme-
re. Če imate alergijo ali dieto, to upošte-
vajte pri pripravi zaloge; 
• upoštevajte posebne potrebe dojenčk-
ov, starejših in bolnikov. Poskrbite tudi 
za zalogo hrane in vode za domače 
živali; 
• zdravila (še posebej tista, ki jih redno 
jemljete) in opremo za prvo pomoč;
• higienske pripomočke;
• topla oblačila in odeje;
• plinski kuhalnik, odpirač za pločevin-
ke, žepni nož;
• baterijski radijski sprejemnik in 

baterijsko svetilko z rezervnimi baterij-
skimi vložki;
• gotovino (če plačilo s karticami ne bo 
mogoče, bankomati ne bodo delovali);
• drugo, kar menite, da bi potrebovali.

Ogrevanje:
• razmislite o načinih ogrevanja, ki ne 
potrebujejo električne energije, ven-
dar pri tem poskrbite za požarno var-
nost (varna uporaba kurilnih in grelnih 
naprav, dimniški požar);
• pri delovanju kurilnih naprav na trdna 
in tekoča goriva ali plin se sprošča oglji-
kov monoksid (CO), ki je brez barve, 
okusa in vonja, zato priporočamo na-
mestitev ustreznih javljalnikov.

Priprava hrane:
• razmislite o načinih priprave hrane, 
ki ne potrebujejo električne energije, 
vendar pri tem poskrbite za požarno 
varnost;
• če imate možnost, lahko za kuhanje 
uporabite štedilnik na drva ali plin; 
• hrano lahko pripravite na žaru na oglje 
ali plin, vendar ga uporabljajte le zunaj;
• pri uporabi utekočinjenega naftnega 
plina upoštevajte navodila o uporabi in 
shranjevanju jeklenk ter bodite pozorni 
na uhajanje plina;
• ne odpirajte hladilnikov in zamrzoval-
nikov, če ni nujno;
• po vrnitvi električne energije preverite 
ustreznost živil (brošura Varnost živil v 
izrednih razmerah);
• če voda ni pitna, upoštevajte navodila 
upravljavca vodovodnega omrežja (kako 
zagotoviti varno pitno vodo).

Razsvetljava:
• za razsvetljavo uporabite baterijske 
svetilke, za katere zagotovite ustrezne 
baterijske vložke;
• če boste uporabili svetilke na petrolej 
(petrolejka/laterna), bodite previdni pri 
dolivanju petroleja in poskrbite za po-
žarno varnost;
• če boste za razsvetljavo uporabili sveče, 
naj ne gorijo brez nadzora. Pri njihovi 
namestitvi in uporabi upoštevajte navo-
dila, kako lahko preprečite požar (upo-
raba sveč).

Spremljanje informacij:
• pripravite baterijski radijski sprejemnik, 
da boste lahko spremljali informacije;
• mobilne telefone ugašajte, da bo bate-
rija zdržala dlje časa; 
• baterijo mobilnih telefonov in podob-
nih naprav lahko napolnite tudi v vo-
zilu, za poljnjenje potrebujete ustrezen 

priključek, vendar pazite, da ne izprazni-
te akumulatorja vozila.

Generatorji električne energije (agregati):
Električno energijo lahko zagotavljajo 
generatorji električne energije (agregati). 
Pri njihovi uporabi upoštevajte navodila 
proizvajalca in poskrbite za varnost.

Ker gre za motorje z notranjim izgoreva-
njem, se pri njihovem delovanju sprošča 
ogljikov monoksid (CO). Smrtno nevar-
ne koncentracije lahko nastanejo že po 
nekaj minutah, zato pri namestitvi gene-
ratorjev upoštevajte navodila proizvajalca. 
Poudariti pa velja:
• generatorja nikoli ne nameščajte v pros-
tor (odprta vrata in okna ne zagotavljajo 
ustreznega zračenja);
• generatorja ne postavljajte v poglobitve 
(jašek, vrtača, klet);
• generator namestite v ustrezni razdalji 
od objekta (vsaj 7 metrov);
• izpušna cev generatorja mora biti 
usmerjena proč od objekta;
• spremljajte smer vetra in položaj gene-
ratorja prilagajajte smeri vetra.

Upoštevajte tudi:
• stavbo ali stanovanje lahko priključite na 
generator le v soglasju s podjetjem za di-
stribucijo električne energije (enako velja 
tudi za postopek ločevanja od omrežja); 
• veliki generatorji se priključujejo na 
transformatorsko postajo, ki napaja do-
ločeno območje in je v pristojnosti pod-
jetja za distribucijo električne energije. 
Uporabniki morajo upoštevati njihova 
navodila; 
• na poljubne generatorje se smejo pri-
ključevati le posamezne naprave, ki so 
ločene od omrežja.

Več napotkov za varnejše ravnanje z ge-
neratorji električne energije najdete v 
priporočilih, vodilu Elektrotehniške zveze 
Slovenije in priročniku o uporabi električ-
nih naprav v gasilskih enotah.

Drugo:
• ne dotikajte se kablov, vodnikov in dru-
gih delov napeljave, z njimi ravnajte, kot 
da so pod napetostjo;
• ne zadržujte se pod daljnovodi;
• ali je izdelek varen za uporabo, lahko 
preverite v sistemu RAPEX, kjer so obja-
vljeni izdelki, za katere je bilo ugotovljeno, 
da bi pri uporabi lahko predstavljali nevar-
nost za potrošnike (nevarnost električne-
ga udara, možnost nastanka požara ipd.).

vir: URSZR
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KONCEPT BELI PLAMEN ZA NOVO 
KULTURO DAROVANJA OB SLOVESU
Podjetje ŽALE, d. o. o. kot prvo pogrebno 
podjetje v Sloveniji, udeležencem 
pogrebov ponuja povsem novo možnost 
izražanja sočutja ob slovesu od pokojnih. 
Nova storitev BELI PLAMEN je na voljo 
na pokopališču in na spletu ter je tako 
dostopna tudi tistim, ki se pogreba ne 
morejo udeležiti.
Temelj nove zamisli predstavljajo naše 
skupne vrednote in globoka človeška 
potreba po povezanosti, posebej v 
težkih trenutkih. Za našo kulturo je 
značilno ohranjanje spomina na 
pokojne in skrbno urejanje grobov, 
zato smo novo rešitev poiskali v okviru 
teh tradicionalnih kulturnih vzorcev. 
Namesto preživetih navad, s katerimi je 
še redko kdo zadovoljen, BELI PLAMEN 

ponuja enostavno in dostopno rešitev, ki 
je prijazna vsem.
Udeležencem pogrebov je odslej na 
voljo storitev BELI PLAMEN – dar ob 
slovesu – v obliki paketov, ki so kupcem 
na voljo na prodajnih mestih pogrebnih 
podjetij, denimo v cvetličarnah, in preko 
spletnega mesta www.beliplamen.
si. Namesto cvetja, sveč ali denarja za 
dober namen lahko udeleženci pogrebov 
odslej izberejo paket Dar ob slovesu, s 
tem izrazijo svoje spoštovanje, izrečejo 
sožalje ter prispevajo za trajno urejen 
grob in dober namen. 1 evro od vsakega 
paketa je namenjen organizacijam, ki se 
ukvarjajo s paliativno oskrbo.
Paketi BELI PLAMEN – dar ob slovesu 
– so v enaki obliki na voljo tudi preko  

 
 
 
 
 
 
spleta, vendar le za tiste pogrebe, za  
katere so svojci dovolili objavo podatkov 
o pokojnem na spletnem portalu BELI 
PLAMEN. Žalne vizitke in vrednostne 
bone, ki jih žalujoči kupijo preko spleta, 
pogrebno podjetje izroči svojcem po 
pogrebu.
1 evro od vsakega paketa pogrebno 
podjetje nakaže izbrani organizaciji za 
paliativno oskrbo, razliko pa dobijo svojci 
v obliki vrednostnih bonov.

M. H.
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Računalniki in internet so v današnjem 
času del vsakdanjika. Internet otro-
kom ponuja številne zabavne, uporab-
ne in koristne vsebine, po drugi strani 
pa jih izpostavlja novim nevarnostim.  
Uporabljajo ga namreč tudi ljudje, ki 
imajo slabe namene oziroma tisti, ki 
lahko preko interneta otroka tudi zlo-
rabijo. Zavedajte se, da vi ali vaši otroci 
lahko postanete neposredne ali posre-
dne žrtve spolne zlorabe, ne da bi se 
tega zavedali. Povsem verjetno je, da 
ljudje, s katerimi se pogovarjate preko 
spleta, v resnici sploh niso to, za kar se 
predstavljajo. Zato svetujemo, da ste pri 
uporabi interneta izjemno previdni in 
svojih podatkov ne razkrivate.  Nekdo, 
ki na primer pravi, da je desetletna de-
klica, je lahko v resnici starejši moški.  
Spolni napadalci, ki uporabljajo internet, 
so lahko katere koli starosti, moški ali 
ženske, in nikakor ne drži stereotip, da 
so storilci spolnih deliktov "zanemarjeni 
in hudobni stari moški".
Nekateri posamezniki iščejo svoje tarče 
preko interneta in jih potrpežljivo zava-
jajo s pozornostjo in prijaznostjo, pa tudi 
z obljubami in darili. Ti ljudje so prip-
ravljeni porabiti veliko časa, denarja in 
energije, da bi dosegli svoj cilj. Otroka 
poslušajo, ga razumejo in mu pomaga-
jo reševati težave. Pridobijo si otrokovo 
zaupanje in potem ga počasi zvabijo v 
razgovore s spolno vsebino. Nekateri se 
zadovoljujejo z razgovori o spolnosti, 
drugi to počnejo, da bi pridobili slike ali 
posnetke, ki jih označujemo z izrazom 
pornografsko gradivo, ki jih zbirajo ali 
z njimi trgujejo, lahko pa so to le prip-
ravljalna dejanja za srečanje z otrokom 
v živo. Prikazovanje, izdelava, posest in 
posredovanje pornografskega gradiva  
je kaznivo dejanje.

Nasveti za otroke, kako se lahko 
zavarujejo pred možnimi zlorabami:
•  Pri vstopu v klepetalnico vedno upo-

rabi vzdevek, ki ni tvoje ime.
•  Ne posreduj svojih podatkov (svojega 

imena, domačega ali elektronskega 
naslova, telefona ali mobitela, v katero 
šolo hodiš, kje delajo tvoji starši, kako 
je ime tvojim staršem ...). 

•  Nikomur ne pošiljaj svojih slik, ne z 
računalnika ne z mobilnega telefona. 

•  Ne dogovarjaj se za srečanje z nekom, 
ki si ga spoznal preko interneta. 

VARNI NA INTERNETU!
•  Ne odpiraj elektronskih sporočil, ki 

jih prejmeš od ljudi, ki jih ne poznaš. 
Lahko vsebujejo neprijetne slike ali 
viruse, ki poškodujejo tvoj računalnik.

•  Ne klikaj na povezave, ki ti jih poši-
lja znanec z interneta. Lahko vsebu-
jejo slike in zapise, ob katerih ti bo 
neprijetno. 

•  Če te je kdo na internetu spravil v ne-
ugoden položaj ali te muči in nadle-
guje, povej staršem ali skrbnikom. Nisi 
ti kriv, da dobivaš takšna sporočila. 

•  Nekatere spletne strani imajo mož-
nost blokiranja osebe, tako da se ne 
more več pogovarjati s teboj. Lahko ga 
prijaviš moderatorju spletne strani.

•  Pri klepetalnicah ne uporabljaj funk-
cije "zasebno". 

•  Ne odgovarjaj na opolzka in nesramna 
sporočila. 

Preventivni nasveti za starše:
•  Pridobite informacije o internetu, nje-

govih možnostih, ponudbi, uporabi …
•  Preživljajte čas z otrokom na interne-

tu. Naj vas kaj nauči o svojih najljubših 
spletnih straneh.

•  Pogovarjajte se z otrokom in mu raz-
ložite o seksualni viktimizaciji in po-
tencialni nevarnosti na spletu.

•  Imejte nadzor, kdaj in koliko časa 
otrok preživi na internetu. Računalnik 
naj bo v sobi, v katero vstopajo vsi 
člani družine.

•  Računalnik, ki ga otrok uporablja, naj 
bo zaščiten s filtrom, ki blokira nep-
rimerne vsebine (družinski filtri, filtri 
vsebin ...).

•  Pozanimajte se, kakšen je nadzor nad 
internetom v šoli vašega otroka ali pri 
prijatelju, pri katerem se vaš otrok ve-
liko zadržuje.

Z otrokom se dogovorite, da:
•  Brez vašega dovoljenja in vedenja 

nikomur ne pove svojega imena, pri-
imka, naslova, telefonske številke, v 
katero šolo hodi, kje delate vi.

•  Nikomur ne sme pošiljati svojih foto-
grafij, ne da bi prej o tem povedal vam.

•  Naj se nikoli ne dogovori za srečanje 
z nekom, ki ga je spoznal preko in-
terneta, ne da bi vam o tem povedal 
oziroma dobil vaše dovoljenje.

•  Če na spletu najde strani, zaradi kate-
rih se počuti neprijetno ali ga je strah, 
naj vam to takoj pove.

•  Naj ne odgovarja na sporočila, zaradi 
katerih se počuti slabo ali neprijetno 
(povejte mu, da ni on kriv, da je dobil 
takšno sporočilo; o tem naj vam pove 
takoj).

•  Povejte mu, da ljudje, s katerimi se po-
govarja preko interneta, morda niso 
to, za kar se predstavljajo.

•  Če vam otrok pove, da je naletel na 
neprimerne vsebine oziroma jih zas-
ledite sami, o tem obvestite svojega 
ponudnika internetnih storitev in po-
licijo ali posredujte prijavo na Spletno 
oko (http://safe.si/spletno-oko).

Točka osveščanja o varni rabi 
interneta SAFE-SI 
(http://www.safe.si/) 
Informacije in nasveti, kako varno in 
odgovorno uporabljati internet in ostale 
nove tehnologije. Tu najdete odgovore 
na vprašanja, si ogledate videe, preverite 
novice in aktualne dogodke, si natisnete 
ali naročite gradiva, odigrate izobraže-
valne igre, rešite kvize in teste, se na-
ročite na e-novičke. Vse to in še več za 
vse otroke, najstnike, starše in učitelje, 
ki želijo varno in brezskrbno deskati po 
spletu. Varnost na spletu od A do Ž!

Vir: www.policija.si

Izobraževanje in obveščenost
Varnost na internetu je proces, za ka-
terega moramo stalno skrbeti in ga ni 
moč kupiti. Potrebno je stalno izobraže-
vanje uporabnika računalnika o varnos-
ti. Največja napaka večine uporabnikov 
je nezavedanje o računalniški varnosti 
in nepremišljeno delo z računalnikom.
Zelo pomembna je obveščenost o tem, 
kaj se dogaja na internetu. Naloga star-
šev je, da se pogovorijo s svojimi ot-
roki ter jih opozorijo na potencialne 
nevarnosti, ki jim grozijo na internetu. 
Opozoriti jih je potrebno, da ni pripo-
ročeno vzpostaviti neposrednih stikov 
preko interneta in posredovati svojih 

osebnih ter družinskih podatkov nez-
nanim osebam.

Pravilna uporaba in nastavitev 
programske ter strojne opreme
Na vsakem računalniku je nujna upora-
ba programov za protivirusno zaščito, 
filtriranje sumljive pošte in za odstranje-
vanje vohunskih programov. Nujna je 
tudi dobra nastavitev in uporaba osebne 
požarne pregrade (firewall). 
Zagotoviti moramo redno posodabljanje 
operacijskega sistema, varnostnih pro-
gramov, spletnega brskalnika in ostale 
programske opreme s servisnimi ozi-
roma varnostnimi posodobitvami proi-
zvajalca. Priporočljivo je imeti vključeno 
samodejno posodabljanje sistema.
Vsi spletni brskalniki na obiskani strani 
puščajo številne podatke. Zato je pri-
poročljivo pogosto brisanje piškotkov 
(cookies) in zgodovine obiskanih strani.
Pomembno je, da si delamo varnostne 
kopije podatkov na zgoščenko, da ne os-
tanemo brez njih v primeru okužbe z vi-
rusom ali poškodovanja strojne opreme.
Na trgu je na voljo ogromno koristnih 
programov in iger, ki so javni (public 
domain) oziroma brezplačni (freeware). 

Kljub temu vam svetujemo, da ste po-
zorni pri prenašanju brezplačnih pro-
gramov z nepreverjenih spletnih strani.
Uporaba kompleksnih gesel v praksi ne 
pomaga, če si ne zagotovimo tudi fizič-
nega varovanja osebnih računalnikov, 
predvsem prenosnikov. 
Za uporabnike brezžičnih omrežij WLAN 
je priporočljivo, da redno pregledujejo 
oziroma skenirajo radijsko območje, s 
čimer lahko pravočasno odkrijejo ne-
pooblaščene dostopovne točke (access 
point). Pametno je izklopiti razpošilja-
nje omrežnega imena SSID, uporabljati 
močne šifrirne ključe ter spremeniti vsa 
tovarniško nastavljiva gesla.

Previdnost pri uporabi spletnih 
strani in elektronske pošte
Večina uporabnikov pri nakupovanju 
preko spleta ni pozorna na avtentič-
nost obiskane spletne strani. Zavedati se 
moramo, da lahko napadalci postavijo 
svoje spletne strani, ki so vizualno zelo 
podobne legitimnim spletnim stranem 
podjetij. 
Pri uporabi interneta je nujno, da si za-
gotovimo svojo anonimnost, oziroma 

da stalno zakrivamo svojo pravo iden-
titeto. V kolikor dostopamo na internet 
preko javnih dostopnih točk (hotel, ka-
varna, knjižnica ipd.), moramo paziti, da 
ne potrdimo možnosti, da bi računalnik 
shranil naše geslo. 
Nikoli ne smemo zaupati identiteti po-
šiljatelja elektronske pošte, saj se jo da 
enostavno ponarediti. Zato moramo biti 
pozorni na elektronsko pošto ne samo 
neznanega pošiljatelja, čigar identite-
te ne poznamo, temveč tudi na pošto 
znanih pošiljateljev, katerih vsebine in 
priponke ne pričakujemo oziroma smo 
prejeli pošto z nevsakdanjimi vsebinami. 
Na takšno pošto ne odgovarjamo, je ne 
pošiljamo naprej, ne poskušamo odja-
viti prejemanja, ne odpiramo priponk 
oziroma povezave ter jo moramo takoj 
izbrisati. 
Po elektronski pošti nikoli ne posre-
dujemo zaupnih osebnih in finančnih 
podatkov (davčna številka, številka kre-
ditne kartice, uporabniško ime in geslo 
ipd.), razen če ni sporočilo digitalno 
podpisano.

Vir: Varni na internetu, MNZ RS, 
Policija, GPU UKP, September 2006.

Kako se zavarovati?

Nasveti o tem, kako 
se zavarovati pred 
zlorabami na internetu!

JUMP UP YOUR LIFE!
WORLDJUMPING 

PROGRAM
4YOUR FIT & HEALTHY LIFESTYLE:
• je trening za vzdržljivost, pospeši izgorevanje maščob, 
pripomore k izboljšanju mišičnega tonusa in vse to v 
samo 1 uri
• Izboljša koordinacijo, ravnotežje in stabilnost
• v 1 uri aktivira več kot 400 mišic, zaradi tega porabimo 
več kot 1100 kcal
• samo 20 minut jumping treninga  je bolj efektivno, kot 
1 ura teka
• pripomore k zmanjšanju stresa, k mirnejšemu spancu 
in boljšemu duševnemu počutju
• med vadbo se stimulira produkcija hormona endorfina 
(hormon za srečo)
• izboljša dovod kisika do celic in s tem upočasnjuje 
proces staranja
• vzpodbudi presnovo, izboljša lipocirkulacijo in s tem 
sproži zniževanje holesterola v krvi
• ojača mišice medeničnega dna, s čimer preprečuje 
preventivno in kurativno inkontinenco, kar podpira tudi 
zdravniška stroka
• celoten trening je 100% blažen in prijazen sklepom 
ter hrbtenici, zato ga pooperativno priporočajo tudi 
fizioterapevti

SLOVENIJA

World Jumping Slovenija

Ime in Priimek

E-naslov

JUMP UP YOUR LIFE!

- nove vadbe WORLD JUMPING 
in PILOXING + 15 različnih vodenih vadb

- fi tnes na 400m2 
- posebni popusti za študente in upokojence
- letna karta 1€/dan

w w w . f i t n e s c e n t e r b i t . c o m

L I T I J S K A  5 7  |  L J U B L J A N A

0

5

25

75

95

100

NAJVEČ 
FITNESA 

ZA VAŠ 
DENAR

NAJVEČJA 
IZBIRA 

VODENIH 
VADB

0

5

25

75

95

100



MOJ MAGAZIN 1 - 2/2016  |  1716  |  MOJ MAGAZIN  1 - 2/2016

NASVET IZ OKOLICE

Novorojenčka s stalnim oziroma začasnim prebivališčem v 
Sloveniji vpišemo v davčni register po uradni dolžnosti. To po-
meni, da vpis izvede finančni urad samoiniciativno. Potrdilo o 
davčni številki novorojenčka prejmeta starša po pošti približno 
v mesecu dni po otrokovem rojstvu.

SE VAM S POTRDILOM MUDI?
Če želite potrdilo o davčni številki takoj po rojstvu vašega ot-
roka (potrebujete ga npr. za uveljavljanje olajšave za vzdrže-
vanega družinskega člana), ga lahko 
pridobite na kateremkoli finančnem uradu. Seznam uradov s 
kontaktnimi podatki je objavljen na spletni strani FURS. S seboj 
morate imeti izpolnjen obrazec DR-02 (obrazec lahko dobite 

ALI STE VEDELI? 

Davčna številka je sestavljena iz osmih številk; sedem je 

naključno izbranih, osmo pa izračunajo po posebnem 

modulu.

tudi na finančnem uradu), veljaven identifikacijski dokument 
(osebna izkaznica ali potni list) in otrokov rojstni list. Tudi v 
tem primeru potrdilo o dodeljeni davčni številki za novoro-
jenčka prejmete takoj oziroma v nekaj dneh po pošti.

Vir: Finančna uprava RS

PRIDOBITEV DAVČNE ŠTEVILKE ZA NOVOROJENČKA

Menjava jeklenega konjička ni kar tako in prav je, da odločitev 
dobro pretehtamo. Omejuje nas strošek nakupa, osebne 
preference, poleg tega pa se je potrebno informirati tudi o 
varnosti in udobju, ki nam ga nudi nov avtomobil. Kredit, 
poraba privarčevanih sredstev, v vsakem primeru nam nakup 
prinaša tudi stres. Da bi se temu lahko izognili, so v zavarovalnici 
Generali d.d. pripravili nagradno igro, v kateri bodo podarili 
Toyoto Auris TS 1.33 VVt-i Style. Poleg veselja ob novem 
avtomobilu, so z najnaprednejšim paketom varnostnih sistemov 
Toyota Safety Sense na prvo mesto postavili tudi varnost.

Še do konca februarja lahko na spletnem mestu www.zastonjvinjeta.si izpolnite 
nagradni obrazec in si preberete tudi več o pravilih in pogojih sodelovanja.

Z nagradno igro Generali 
brezplačno do varne Toyote 
s sistemom Toyota Safety Sense

Za vse tiste, ki razmišljate o nakupu novega avtomobila: v nagradni igri 

zavarovalnice Generali d.d. lahko osvojite novo Toyoto Auris TS 1.33 VVt-i 

Style z najnaprednejšim paketom varnostnih sistemov Toyota Safety Sense.

Lepota v cvetju

Odprto vse dni v tednu.
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PRAVNI NASVET

Pogodba o zaposlitvi za določen 
čas je predvidena kot 
izjema in ne pravilo
Zadnje čase se zagotovo kot ena izmed najbolj pogostih oblik 
pogodb o zaposlitvi sklepa pogodba o zaposlitvi za določen čas, 
kljub temu da Zakon o delovnih razmerjih določa, da se pogodba 
o zaposlitvi sklepa za nedoločen čas, pogodbo o zaposlitvi za 
določen čas pa predvideva zgolj kot izjemo, ki se lahko sklene le v 
z zakonom predvidenih primerih.

Tako delavec kot delodajalec imata v 
času trajanja delovnega razmerja iz po-
godbe o zaposlitvi za določen čas enake 
pravice in obveznosti, kot bi jih imela, 
če bi bilo delovno razmerje sklenje-
no za nedoločen čas, razen zakonsko 
določenih izjem. Pogodba o zaposlitvi 
za določen čas mora biti sklenjena v 
pisni obliki, oziroma mora biti čas tra-
janja pisno določen s pogodbo. Sklene 
se lahko za omejen čas, ki je potreben, 
da se delo, za katerega je bila sklenjena, 
opravi. Delodajalec ne sme skleniti ene 
ali več zaporednih pogodb o zaposli-
tvi za določen čas za isto delo, katerih 
neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot 
dve leti, razen če izjemo dovoljuje zakon. 
Pri tem je potrebno poudariti, da se za 
isto delo šteje delo na istem delovnem 
mestu oziroma ista vrsta dela, ki se de-
jansko opravlja. Tudi v primeru, da med 
sklenitvijo pogodb o zaposlitvi pride do 
manj kot trimesečne prekinitve, se šteje, 

da ni prišlo do prekinitve zaporednega 
sklepanja pogodb o zaposlitvi. V vseh na-
vedenih primerih se šteje, kadar je bila 
pogodba o zaposlitvi sklenjena za dolo-
čen čas v nasprotju z zakonskimi določil, 
da je bila sklenjena za nedoločen čas.
Pomembno je vedeti, da delavcu tudi 
po prenehanju pogodbe, sklenjene za 
določen čas, pripada odpravnina, razen 
izjemoma, kadar tako določa zakon. Če 
delavec po izteku delovnega razmerja iz 
pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za dolo-
čen čas, nadaljuje z delom pri delodajal-
cu na podlagi druge pogodbe o zaposlitvi 
za določen čas, mu pripada odpravnina 
za ves čas zaposlitve ob prenehanju zad-
nje pogodbe o zaposlitvi za določen čas. 
Odpravnina znaša 1/5 povprečne meseč-
ne plače delavca za polni delovni čas iz 
zadnjih treh mesecev, oziroma iz obdob-
ja dela pred prenehanjem pogodbe, če 
je bila pogodba o zaposlitvi sklenjena za 
eno leto ali manj. Če je bila sklenjena za 

več kot eno leto, se odpravnina poveča 
za sorazmeren del odpravnine, določene 
za trajanje pogodbe o zaposlitvi do enega 
leta, za vsak mesec dela nad enim letom.

Kadar so pravice delavca s strani delo-
dajalca kršene oziroma delodajalec ne 
izpolni svojih obveznosti iz delovnega 
razmerja, ima delavec pravico pisno 
pozvati delodajalca, da kršitve odpravi, 
oziroma obveznosti izpolni, v kolikor 
tega ne stori, pa lahko delavec zahteva 
sodno varstvo. Zakon o delovnih raz-
merjih predvideva tudi denarne kazni za 
delodajalce zaradi nespoštovanje določil 
glede sklepanja pogodb o zaposlitvi za 
določen čas.

Razlika med zaposlitvijo za nedoločen 
in določen čas je zagotovo v pomenu 
manjšega zagotavljanja pravic, ugo-
dnosti in oblik varnosti za zaposlene, 
zaradi česar bi se morale pogodbe o za-
poslitvi za določen čas sklepati le izje-
moma, v skladu z določili in namenom 
zakona, kadar dejansko obstaja potreba 
delodajalca po začasnem delu delavca, s 
katerim sklene pogodbo o zaposlitvi za 
določen čas. V nasprotnem primeru bi 
morali delavci bolj dosledno uveljavljati 
svoje pravice, pri čemer iz prakse izha-
ja, da velikokrat za izpolnitev obvezno-
sti zadošča že poziv delodajalcu s strani 
odvetnika.

odvetnik Damijan Sitar,
Odvetniška družba Sitar, Logar &

Mihelčič, o. p., d. o. o.

OB NAROČILU JE NUJNO OBVESTITI DA 
GRE ZA BTC PONUDBO. 

DODATNI POPUSTI NISO MOŽNI!

OB NAROČILU JE NUJNO OBVESTITI DA 
GRE ZA BTC PONUDBO. 

DODATNI POPUSTI NISO MOŽNI!
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Imperija, Center zdravja in lepote
 BTC City Ljubljana, poslovna stavba Mercurius  |  T: 051 444 299  

salon@laribon.si

V Centru zdravja in lepote Imperija vam zagotavljamo 
vrhunske kozmetične storitve, ki jih izvajajo naši strokovno 
usposobljeni zaposleni. Ko gre za vaše telo, se prepustite 

strokovnjakom in izberite storitev iz naše bogate ponudbe.

OBLIKOVANJE TELESA

PEDIKURA IN MANIKIRA

LIČENJE

VSE VRSTE MASAŽ

NEGA OBRAZA

DEPILACIJA TELESA

IPL + RF - 
fotopomlajevanje, 

odstranjevanje 
pigmentacij, trajno 
odstranjevanje dlak

20% popust na vse storitve.
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Ljubljana je ponosna nosilka naziva Zelena prestolnica Evrope 2016.  
Leto bomo obeležili s celoletnim programom in številnimi dogodki 
ter aktivnostmi.

V Ljubljani, Zeleni prestolnici Evrope 
2016, smo po mnenju Evropske komisi-
je naredili največ sprememb v kakovosti 
življenja v najkrajšem času. Že leta 2007 
smo z oblikovanjem Vizije Ljubljana 2025 
stopili na pot trajnostnega razvoja mesta, 
v okviru katerega sledimo zastavljenim 
ciljem – zagotoviti kakovostno življenje 
vsem našim meščankam in meščanom 
v zelenem, varnem, čistem in urejenem 
mestu.
 
Nagrada ima za Ljubljano velik pomen, 
saj nas uvršča na evropski in svetovni ze-
mljevid trajnostnih mest, hkrati pa smo 
edino mesto v osrednji in jugovzhodni 
Evropi, ki je prejelo ta prestižni naziv.

Zeleno leto
Letošnje leto bomo obeležili s celoletnim 
programom, pripravljamo številne do-
godke in aktivnosti, kjer sodelujejo različ-
ni deležniki, med drugim tudi ljubljanski 
javni zavodi in podjetja, osnovne šole in 
vrtci, nevladne organizacije. 

ZELENO LETO BO RAZDELJENO NA 
TEMATSKE MESECE: 

• januar: PAMETNO RAVNANJE Z 
ODPADKI

•  februar: LOKALNA SAMOOSKRBA 

•  marec: ODGOVORNO RAVNANJE Z 
VODO

•  april: KAKOVOST ZVOČNEGA 
OKOLJA

•  maj: ZELENE POVRŠINE

•  junij: ENERGETSKA UČINKOVITOST

•  julij: BIODIVERZITETA IN ČEBELE

•  avgust: TRAJNOSTNI TURIZEM

•  september: TRAJNOSTNA 
MOBILNOST IN SKRB ZA 
KAKOVOST ZRAKA

•  oktober: LES – NEPRECENLJIVI 
DAR NARAVE

•  november: PRILAGAJANJE 
PODNEBNIM SPREMEMBAM

•  december: EKO-INOVACIJE, 
ZELENA DELOVNA MESTA 
TER TRAJNOSTNO LOKALNO 
UPRAVLJANJE

ČETRTNE SKUPNOSTI – 
AMBASADORKE ZELENE 
PRESTOLNICE EVROPE 2016
Ljubljanske četrtne skupnosti bodo ak-
tivno vpete v program zelene prestol-
nice, vsaka izmed njih bo po tri tedne 
zelena ambasadorka projekta. V tem 
času bodo v svoji četrtni skupnosti prip-
ravili številne dejavnosti, s katerimi bodo 
še dodatno obeležili Zeleno prestolnico 
Evrope 2016.
Prva zelena ambasadorka bo ČS Črnuče, 
kronološko ji bodo sledile četrtne skup-
nosti Šmarna gora, Vič, Center, Golovec, 

Moste, Jarše, Posavje, Rudnik, Rožnik, 
Šentvid, Bežigrad, Trnovo, Polje, Dravlje, 
Šiška in Sostro.
Slogan Ljubljane, Zelene prestolnice 
Evrope, je Ljubljana.Zate./Ljubljana.
For you., maskota je ljubka zmajčica 
Flora, leto bo zaznamovala tudi himna 
učencev OŠ Poljane »Ljubljana.Zate.«, 
ki je bila izbrana na natečaju med lju-
bljanskimi osnovnimi šolami.

Vabimo vas, da program, aktivnosti in 
dogodke zelenega leta spremljate na in-
teraktivni spletni strani: 
www.zelenaljubljana.si. 

Mestna občina Ljubljana

Ljubljana – ponosna Zelena 
prestolnica Evrope

MAGAZIN

10
,9

0 
EU

R

10
,9

0 
EU

R

10
,9

0 
EU

R

10
,9

0 
EU

R

14
,9

0 
EU

R

10
,9

0 
EU

R

12
,9

0 
EU

R

10
,9

0 
EU

R

10
,9

0 
EU

R

10
,9

0 
EU

R

10
,9

0 
EU

R

10
,9

0 
EU

R

www.felix.si

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

NOVOSTI iz zbirke
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NOVO V BTC-jevi TRŽNICI
Naša trgovina je bogato založena z dobrotami iz Toskane. Med 
njimi boste našli  veliko vrst sirov, mesnin, omak, testenin in drugih 
okusnih italijanskih dobrot, po katere ste do zdaj morali k našim 
sosedom. 

Obiščite nas in se prepričajte o kakovosti izdelkov, ki jih ponujamo

VISOKA KAKOVOST TER UGODNE CENE
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KOLEDARCEK MERITEV IN 
SVETOVANJ OB MERITVAH:

3. 2. 2016, 14.00–20.00  
Lekarna Citipark

Merjenje holesterola s svetovanjem*

16. 2. 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

18. 2. 2016, 9.00–12.00  
Lekarna Moste

Meritev venskega pretoka – pletizmografija

2. 3. 2016, 14.00–20.00  
Lekarna Citipark

Merjenje holesterola s svetovanjem*

*Merjenje holesterola je plačljivo. 
Cena merjenja je 3,50 EUR.

Psihoterapija za vsakega izmed nas
Psihoterapija  je  discipl ina,  ki  je 
znanstveno utemeljena, s preprostimi 
besedami pa lahko rečemo, da gre za 
»zdravljenje« s pogovorom. Gre za 
osebno svobodno srečanje in proces, 
kjer oseba preko psihoterpevtskega 
odnosa spoznava sebe, ozavešča 
zanjo pomembne teme in potrebe 
ter izpolnjuje oziroma nadgrajuje 
r a z u m e v a n j e  s e b e  i n  o k o l i c e . 
Psihoterapevtski odnos predstavlja 
prostor sprejetosti, razumevanja in 
topline, kjer posameznik lahko na varen 
način spregovori o sebi in o svojih 
težavah. Ravno kvaliteta terapevtskega 
odnosa najbolj napoveduje učinkovitost 
psihoterapije, zato je zelo pomembno, 
katerega terapevta si oseba izbere 
in kako uspeta vzpostaviti pristen 
odnos. Terapevt skozi pogovor z 
različnimi metodami in tehnikami 
vodi klienta k razumevanju načina 
mišljenja, čustvovanja in doživljanja 
ter posledično njegovega vedenja ter 

krepi klientove notranje vire moči, da 
se lažje in na bolj konstruktiven način 
sooča s svojimi težavami. Različni 
psihoterapevtski pristopi imajo sicer 
v ospredju različne cilje psihoterapije. 
Nekateri se osredotočajo na odpravo 
neželenega simptoma oziroma vedenja, 
nekateri gradijo na doseganju uvida 
in ozaveščanja, tretji so usmerjeni 
v nudenje podpore, spet drugim je 
pomembna osebna rast. Vendar pa je 
osnova vedno radovedno raziskovanje 
in rdeča nit psihoterapije vse pristope 
vodi z željo razreševati psihološke 
težave klienta po psiholoških poteh, 
preko pogovora, v konkretnem odnosu 
psihoterapevt–klient. Cilj terapije ni 
v tem, da se posameznik reši vseh 
svojih problemov in pozabi na vse 
rane. Terapevt ni čudežni zdravitelj, 
ob katerem dogodki, čustva, občutki 
in doživetja kar izginejo oziroma se 
spremenijo v prijetne dele življenja. 
Cilj terapije je v tem, da človek odkrije 

svoj pravi jaz, in da se sprejme, kakršen 
je, skupaj s svojo življenjsko zgodbo, 
svojimi ranami, značajem in z vsem, 
kar je v njem. In terapevt mu pri tem 
pomaga, ga usmerja in skupaj z njim 
hodi po poti, kjer se posameznik nauči 
drugače ravnati s samim seboj tako, 
da s tem lahko živi. Zato psihoterapija 
ni namenjena le osebam, ki so žrtve 
travmatskih dogodkov, ali ki so se 
znašle v neki krizi oziroma stiski ter 
ne vedo kako naprej. Psihoterapija je 
namenjena vsem, ki si želijo izboljšati 
kvaliteto svojega življenja in način 
vsakdanjega delovanja, pridobiti večjo 
osebno avtonomijo in bolj pozitiven 
pogled na prihodnost, ter vsem, ki se 
morajo (ponovno) spoznati ter se naučiti 
spoštovati, ceniti in ljubiti sami sebe kot 
edinstveno osebo.

Mateja Švetak
Študentka psihodinamske 

psihoterapije

Če znamo v življenju 
poiskati sebi ustrezen 

ritem, če se znamo med 
na videz neskončnimi 

življenjskimi možnostmi 
osredotočiti na tiste, ki 
nam prinašajo dober 
občutek, in če nam v 

življenju uspe najti sebe 
in svoje zadovoljstvo, se 
bo tudi delovanje našega 

imunskega sistema 
približalo optimalnemu.

Dragana Ljubojević, mag. farm.,  
Lekarna Citipark
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Že kmalu, v začetku februarja, bo letos pust pregnal zimo. In potem se bo kmalu 
pričela pomlad. Med preganjanjem zime in praznovanjem pomladi pa je obdobje, 
ki mu v našem okolju pravimo postno obdobje, saj je med pepelnično sredo in 
velikonočno nedeljo točno 46 dni, od tega 6 nedelj, zato za ta čas rečemo tudi, da 
je čas 40-dnevnega velikonočnega posta.

Dobrobiti postenja poznajo praktično vse kulture. Blagodejen 
je za telo in duha, vendar le, če ga izvajamo svojemu zdravju 
primerno. Post ne vpliva blagodejno le na telo, pač pa tudi na 
psiho posameznika, ki se odpoveduje določenim dobrotam, 
nekateri pa tudi določenim aktivnostim, spolnosti, gledanju 
televizije in podobno. V postnem času naj bi se posameznik 
tako bolj posvetil duhovnemu delu sebe – npr. z meditacijo, 
premišljevanjem, tudi z intenzivnim druženjem z bližnjimi, 
z uživanjem t. i. duhovne hrane skratka. 
40-dnevni post kristjani v današnjem času obeležujejo pred-
vsem s strogim postom na pepelnično sredo in veliki petek 
pred veliko nočjo. Mesu naj bi se odpovedali vsak petek, lahko 
pa takrat jedo ribe.
Muslimani med ramadanskim postom naprimer ne jedo med 
sončnim vzhodom in sončnim zahodom, nekateri v tem času 
ne pijejo niti vode.
Pravoslavni verniki v času novoletnega posta ne jedo nič 
živalskega izvora – ne mesa, mleka in mlečnih izdelkov, ne 
živalskih maščob.
Lahko pa se v tem času odpovemo siceršnjim vsakodnevnim 
razvadam – sladkorju, alkoholu, tobaku, kavi ali kaki drugi 
razvadi. Nekateri pa se redno postijo popolnoma, kar pomeni, 
da se odpovejo hrani v celoti. 
Post nekateri zagovarjajo tudi kot zdravilno dejavnost – mar-
sikdo prisega, da je z njim premagal kakšno bolezen, celo raka. 
Vendar na tem mestu opozarjam, da se je v vsakem primeru 
pred uporabo posta v zdravilne namene dobro posvetovati z 
zdravnikom. Če ne drugega, bo naredil krvno sliko pred in po 
postu in tako boste sami videli, če in kakšen vpliv ima post 
na vaše zdravje.
Moderni stil življenja nikakor ni naravnan tako, da bi bilo 
postenje preprosto, vendar pa je izziv dovolj vabljiv, da se ga 
loti marsikdo. Velja opozoriti, da popolni post (torej popolna 

Post

N e j a  Š m i d

odpoved hrani; nekateri pa v tem času uživajo nesladkane 
čaje, naravne sokove, celo juhe) ni nekaj, kar bi jemali zlah-
ka. Samo prenehati s hranjenjem namreč nikakor ni zdravo; 
telo je preveč v šoku, da bi se uspelo zdravo prilagoditi, zato 
sprejme “nujne ukrepe”, kar ni najbolj pragmatično, sploh še, 
če bi radi dosegli “zdravilni” učinek posta. Prav tako velja opo-
zoriti, da so nad prečiščevanjem telesa s postom skeptični tudi 
zdravniki, saj naj post kot tak ne bi imel učinka prečiščevanja. 
Kakorkoli, če se za post odločite, poiščite pomoč strokovnjakov 
– tudi na spletu lahko najdete izkušnje in nasvete posame-
znikov, ki se redno postijo, in takih, ki se s postom strokovno 
ukvarjajo. Preden se namreč odpoveste užitkom hranjenja, je 
posamezne sklope živil namreč dobro opuščati postopoma, 
prav tako je potrebno postopoma ob koncu posta spet pričeti 
s hranjenjem. Vsekakor je s postenjem dobro prenehati takrat, 
ko je naše telo prešibko, da bi sledilo tempu življenja, ali pa če 
opazite kake druge stranske učinke, ki niso prijetni (nekateri 
se morajo v času posta npr. nujno klistirati, da bi spodbudili 
telo k izločanju).
Če ne drugega, je postitev priložnost za premislek, kaj in kdaj 
uživamo določene dobrine. Je večerni kozarec vina res le 
sprostitev ali tudi odvisnost? Je naše razvajanje s čokolado 
res nujno potrebno ali pa morda že malo pretirano? 
V vsakem primeru je post preizkušnja za telo in duha. Se bom 
zmogel upreti? Bo moja odločnost dovolj, da ne posežem po 
tistem, čemur sem se odpovedal? Za čase skušnjav je dobro 
imeti podpornika, zato le prosite bližnje, naj vas pri postenju 
spodbujajo, sicer pa je v dvoje (troje ali četvero) vse lažje. Post 
sicer pri nas simbolizira križev pot in ni naključje, da je odpo-
vedovanje dobrotam nekaj, zaradi česar lahko “točimo pot”.

Trdno voljo in zdravo pamet želim!
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PRIPRAVA: Rozine namočimo (dve uri bosta 
popolnoma zadostovali) in tako napite z vodo 
sesekljamo v multipraktiku, oreščke zmelje-
mo. Oboje skupaj z roko zmešamo, da dobimo 
kompaktno mazljivo zmes (če je presuha, se 
drobi, dodamo nekaj vode ali kokosovega olja, 
če je prevodena pa še malo mletih oreščkov, 
lahko tudi kokosovo moko). Tortni model oblo-
žimo s peki papirjem in polovico zmesi z roka-
mi enakomerno razporedimo po dnu modela. 
Datlje narežemo na menjše kose (cca. 1 cm), 
sok (lahko tudi pulpo) limone prelijemo čez 
datlje in vse skupaj zmeljemo s paličnim me-
šalnikom. Če se zatika (datlji so zelo vlaknasti), 
dodamo vodo (čajno žličko ali dve). Dobljeno 
zmes, ki spominja na topljeno čokolado, pre-
mažemo čez zmes oreščkov in rozin.
Banani zmeljemo in zmešamo s kokosovo 

moko, da dobimo mazljivo zmes, ki jo pre-
mažemo čez datljev namaz, vse skupaj pa 
prekrijemo z drugim delom zmesi iz rozin in 
oreščkov. Po vrhu torte potresemo borovnice, 
lahko pa tudi drugo sadje (jagode, kivi, kaki, 
grozdje, maline …). Postavimo na hladno za 
nekaj ur, da se dobro ohladi.

Presna torta je okusna, vendar precej sladka, 
vsebuje veliko sadnega sladkorja, zato pripo-
ročamo, da jo postrežete narezano na manjše 
kose. Če jo prelijete z mletim sadjem, bo to 
okus še dodatno izboljšalo, zaradi sladkobe 
priporočamo, da je sadje kiselkasto. Včasih 
sem “testu” iz rozin in oreščkov dodala nekaj 
zmletih kakavovih zrn, ki so precej grenka (pa 
tudi zelo zdrava). Sicer pa je omejitev le nebo.

No, pred leti sem potrebovala spremembo v prehranjevanju, razlog, 
da na hranjenje pomislim, še preden me Lakota tako ohromi, da v 
usta dam pač prvo, kar mi pride pod roko. Po branju priročnikov, 
spletnih forumov, po pogovoru s prijatelji in znanci sem se odločila 
za presni način prehranjevanja. Koncept je preprost – hrana, ki sem 
jo v tem času večinoma uživala, ni bila toplotno obdelana (nad 48 
stopinj Celzija). Joj, kakšna pestrost okusov – namesto kruha sem 
si na rezine narezala bučke, namesto makaronov sem si pripravila 
korenčkove špagete, namesto rižote pa sem jedla v vodo namočen 
divji riž – ja, surov. In pri tem sem neizmerno uživala. Največji izziv 
je bil pogostiti prijatelje – jim ponuditi hrano, v kateri bodo uživali, 
ki bo izgledala lepo, vabljivo, ki se ji ne bo mogoče upreti in jo bodo 
poizkusili, kajti verjemite – ni surova samo solata. 

Za rojstni dan sem tako prijatelje med drugim pogostila s presno 
torto. Recept je preprost in zanj potrebujemo le sekljalnike in posode, 
ne pa pečice ali štedilnika. Okus pa … najbolje da poskusite sami.

Različni stili življenja zahtevajo različno prehranjevanje in četudi je hrana del kulture, je le to – hrana; gorivo za telo. Seveda pa so gastronomski užitki pomemben del življenja vsake bivanjske celice – koliko spominov je vezanih na prehranjevanje – poročne torte, pustni krofi, novoletne sarme, nedeljska goveja juha …

PRESNA TORTA
Zahtevnost:

Čas priprave:

45'

POTREBUJEMO:

•  300 g oreščkov (orehov  
ali lešnikov ali pistacije);

• 100 g rozin;

• 250 g datljev;

• 1 večjo limono;

• 2 banani;

• 150 g kokosove moke;

• 250 g borovnic ali drugega 
kiselkastega sadja.
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Dokler smo lahko tako neodvisni, da ni 
potrebe po tem, da moramo za preži-
vetje delati kompromise znotraj glasbe 
in ustvarjalnosti, je vse super. Nekajkrat 
smo bili izpostavljeni raznim skušnja-
vam, pa se nismo dali. To nas dela moč-
nejše in modrejše.  

Hamo, najlepša hvala, ker si z nami 
po izredno uspešnem preteklem letu 
delil tudi prihodnje načrte za Hamo 
& Tribute 2 Love.  Želim vam še uspe-
šnejše leto 2016. Za konec pa me za-
nima, ali bi nam morda zaupal tudi, s 
katero glasbeno legendo se po tihem 
primerjaš ali ti je za vzor?
Uf, intimnih fetišev pa ne delim kar z 
vsakim. (Smeh). Ogromno jih je, težko 
bi pokazal samo na enega.  Hvala tudi 
vam. Drugič … Obljubim … (Smeh)

C. L.

Za dobrimi rezultati ponavadi vedno 
stoji utečena ekipa ter trdo delo. Je pri 
vas kako drugače?
Hamo & Tribute 2 love je že nekaj let 
nazaj postala prava mala korporacija. Na 
odru nas je pet, ob odru dva odrska teh-
nika, naš tonski inženir, v zakulisju pa  
še uspešen tim managerjev, promotor-
jev, kreativcev, dizajnerjev … Veliko nas 
je, da stroj tako gladko teče … Žal je tako, 
da aplavz za vse skupaj vedno fašemo 
samo mi, ampak sicer je moj bend velika 
firma in vsak posameznik je zaslužen za 
sleherni uspeh benda.  

Ko se ozrete v delovanje skupine od za-
četkov do danes, bi kaj spremenili? Vas 
še vedno vodi isto vodilo in energija 
tudi danes? Bi ravnali kako drugače, 
če bi lahko vse to ponovili?
Vsaka stvar rabi svoj čas in za nazaj je 
lahko spreminjati, ko pa si v nekem tre-
nutku, sredi poti, je to včasih nemogoče.
Mislim, da gremo kar začrtano pot. 

Nova plošča Pol S je kljub decembrski 
izdaji že okronana za enega najvidnej-
ših in uspešnih slovenskih albumov, 
kje se skriva recept za uspeh?
Recept je enostaven. Dve žlici kitice, pol 
lončka refrena, silovito mešanje v ritmu, 
začinjeno s kitarskim ali orgelskim 
solom. Vse to pečemo na 120 decibelov 
slabo uro pri zmerno moderni produk-
ciji. (Smeh) Ne vem, želeli smo naredit 
dober album in veseli nas, da strokovna 
javnost potrjuje naš izdelek, hkrati pa ga 
publika na koncertih glasno prepeva. To 
je v teh časih še kar težko in lepo je biti 
del tega. No, sigurno gre del uspeha tudi 
njeni predhodnici Pol, ki je bila izdana v 
omejeni vinilni nakladi. Najbolj zainte-
resirani so jo razgrabili  in si tako morda 
ustvarili mnenje že nekoliko prej.  

Poleg odličnega albuma je veliko 
prahu dvignil tudi zadnji videospot 
Gospa Magister (ki je napovedoval izid 
albuma), ki je uvrščen vizualno, igral-
sko in glasbeno v sam vrh slovenske 
glasbene video produkcije. Prejel je 
namreč odlične pohvale in zavidljivo 
število ogledov. Kaj nam lahko poveš 
o sami produkciji, nastajanju in spo-
ročilnosti videospota?
Produkcijo spota je prevzel koncern 
Idejalisti in po mojem mnenju bi težko 
sestavili boljšo ekipo in posledično 
boljši izdelek. Po mnogih spotih je bilo 
to snemanje za spremembo zabavno, 

sproščeno, če izvzamem zvezane 
roke, in zato komaj čakam naslednje-
ga. Zagotovo ga bodo delali oni. Sicer 
pa sporočilnost nekako dobro zaokroži 
sporočilnost komada in to mi je pri celi 
stvari, poleg mične gospodične, najbolj 
všeč.

Skupina Hamo & Tribute 2 Love je iz 
napolnjenih klubskih koncertov preš-
la na večkrat razprodane odre teatrov, 
kaj je lahko še naslednji korak – Hala 
Tivoli?
(Smeh). Iz vaših ust v božja ušesa. Res 
imamo za sabo lepo bero razprodanih 
klubov in dvoran, ampak zaenkrat se 
tukaj počutimo super in smo popolno-
ma zadovoljni. Razmišljati o previsokih 
ciljih te lahko hitro prizemlji v boleč 
padec in tega si nihče ne želi. Ne vem, 
če si sploh želim tako velike dvorane, 
všeč mi je, če lahko vzpostavimo zelo 
direkten in intimen odnos s publiko. 
Takrat veš, da poslušajo! Poslušajo de-
tajle, poslušajo glasbo. Bojim se, da z 
maso premo sorazmerno izgubljaš prav 
to … vse se zlije v neko masovno prepe-
vanje, s čemer ni nič narobe, ampak z 
vidika ustvarjalca mi je intimna verzija 
bolj blizu. Dajmo času čas, sicer pa, kaj je 
narobe s Stožicami, zakaj Tivoli? (Smeh)

Ali tudi za leto 2016 načrtujete koncer-
tno turnejo v takem obsegu? Namreč v 
letu 2015 ste stopili na oder v zavidilji-
vem številu koncertov (preko 50!), kar 
so za rokerske vode izjemni dosežki.  
To je več kot Siddharta, Dan D in še 
kateri band skupaj. :)
Ta primerjava se sliši lepo, vendar ni 
realna. Mi nastopamo v manjših dvo-
ranah, oni pa v velikih, ampak ja, veli-
ko smo igrali in to nas  veseli, zato smo 
tukaj. Radi smo na odru, radi imamo pu-
bliko in število koncertov pove, da nas 
ima publika rada nazaj. To je bistveno. 
Letos bomo igrali še več … (smeh). Čaka 
nas leto promoviranja albuma Pol S in 
to zagotovo pomeni veliko koncertov. 
Veselim se. Lani je bilo ogromno dela s 
snemanjem, produkcijo, promocijo in to 
nas je stalo precej časa. Letos tega vsaj 
v prvi polovici leta ne bo v tem obsegu, 
zato bodo naši termini na odrih lahko 
bolj pogosti.

Za vami so številni zaključeni pro-
jekti (izdaja unikatnih vinilk, raz-
prodana koncertna turneja,  izredno 
izvirna promocija videospota, izid 
albuma ...). S čim nas še lahko prese-
netite? Vas lahko pričakujemo na Noči 
Modrijanov:)?
Mislim, da to ne bi bila preveč modra 
poteza. (Smeh). Če izdam vsa presene-
čenja, ne bodo več presenečenja, ampak 
sigurno bomo kaj skuhali. 

Intervju: 
HAMO - MATEVŽ ŠALEHAR

Matevž Šalehar, ki ga domača publika bolj pozna pod imenom Hamo, 

je karizmatični pevec zasedbe Hamo & Tribute 2 Love. 1. in 2. decembra 

je na dvakrat razprodanem koncertu v ljubljanskem SiTi Teatru skupina 

predstavila svoj novi album Pol S. Predpremierno je že v začetku leta 2015 

osem skladb izšlo na vinilni plošči v omejeni nakladi sto izvodov. Vsaka 

od plošč je imela unikatno, ročno naslikano naslovnico, ki jo je poslikal 

vsestransko nadarjeni Hamo, in kupci so jih razgrabili. Fantje so pred 

kratkim predstavili tudi novi videospot za singel Gospa Magister, zelo 

gledljivo in zelo sveže video delo pa je že preplavilo družabna omrežja in 

internetne portale. O načrtih Hamo & Tribute 2 Love v novem letu smo se 

pogovarjali s Hamotom.
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KULTURAINTERVJU

Finskem. On je avtor samoroga in zgod-
be, imenovane Čarobni gozd, njegova 
posebnost je ta, da skulpture izdeluje 
izključno z ročnim orodjem – dleti. 
Ostali smo največ na »stihlarcah«, vsaj 
nekje do 905, nato pa oblikujemo skulp-
ture z dleti, rezkarji, brusilkami, pa tudi 
fen in likalnik nam nista tuja.
Dva Katalonca sta oblikovala notra-
njost gradu, eden kovača, ki si ga je 
zamislil kot rimskega boga Vulkana, 
ki je zavetnik kovačev, Luís je izklesal 
Dekadentno grajsko življenje, je pa sle-
dnji tudi edini, ki v deželi ustvarja ab-
straktne skulpture.
Grajskega kuharja je z vsemi podrob-
nostmi ustvaril kuharski mojster Janez 
Dolšak. Naj povem, da ledena umet-
nost dejansko izhaja iz kuhinje, saj so 
kuharji prvi začeli z izklesovanjem le-
denih skulptur v dekorativne namene 
ob hlajenju hrane.
V gradu tudi ne manjka kočija, takšna 
pravljična za princeske, to kočijo sem 
klesal 10 dni po cca. 10 ur na dan,  da se 
je dejansko približala moji izvirni kočiji 
v glavi.
Grad brez vitezov si je težko zamisliti, 
vse je ustvaril Bogdan Jerič, tudi avtor 
»kelnarce«, ki nikoli ne zapusti šanka.  
Ob vsej pohujšljivosti smo v grad 
umestili tudi meniha, ki ga je izdelal 
Klemen Omejc. Ter nazadnje seveda 
čisto pravega zmaja, ki pa je letos prijaz-
na zmajčica, ki človeškemu rodu pusti 
pestovati svoj zarod. Skulptura je delo 
Helene Rismondo.
Pred izhodom iz gradu pa nas pričaka 
še ledeni labirint, ki je delo Tine Zajc.

Prostor je ohlajen na minus 5 stopinj in 
Ledena dežela je pokrita. Koliko časa bi 
te skulpture zdržale na prostem?  
Ob teh milih zimah razstave niti ne bi 
dokončali, ko bi se že stopila. Tako da 
je ohlajen prostor nujno zlo, brez kate-
rega si te umetnosti pri nas ni mogoče 
predstavljati v takšni velikosti.

Kdo najbolj uživa v Ledeni deželi? Mlajši 
ali starejši?  
Ledena dežela je najprej ustvarjena 
kot umetniško delo, šele v drugi vrsti 
je del namenjen zabavi, kot je tobogan 
in igrala ter seveda edini ledeni bar v 
Sloveniji.  V Ledeno deželo prihajajo de-
jansko vse generacije in tudi vsi pride-
jo ven z nasmeškom in občudovanjem. 
Letos je bilo več kot 15.000 obiskoval-
cev, tudi tujih turistov. Tudi takšnih, ki 
se na ogled pripeljejo iz Avstrije, Italije, 
Hrvaške … Ledena dežela bo odprta do 
28. februarja, tako da v počitniškem fe-
bruarju pričakujemo še kar nekaj doma-
čih in tujih obiskovalcev.

Kakšne aktivnosti imate za otroke?
V dogovoru s posameznimi šolami in 
vrtci prihajajo ti na obisk v skupinah, ki 
jih nato vodimo po Ledeni deželi, z raz-
lago in seveda na koncu tudi z igranjem 
na čisto pravih ledenih igralih in lede-
nem toboganu. V okviru počitniškega 
varstva Vodnega mesta Atlantis pa nas 
obiščejo tudi otroci pred kopanjem. 
Tako da se najprej zabavajo v pravem 
zimsko-ledenem vzdušju, nato pa se 
pogrejejo v toplih bazenih.

C. L.

Za mnoge najbolj kulturni mesec v letu bomo v Šentjakobskem 
gledališču Ljubljana začinili s premierno uprizoritvijo kultnega 
dela priznanega srbskega avtorja D. Kovačevića MARATONCI 
TEČEJO ČASTNI KROG. Komedija, ki je tokrat nastala v režiji M. 
Šmalca in jo ljubitelji pristnega humorja iz južnejših predelov 
nekoč naše skupne države že težko pričakujejo, prihaja na spo-
red Šentjakobskega gledališča proti koncu meseca, v petek, 26. 
februarja, ob 19.30. Prvi gledalci bodo v prigodah slavne družine 
Topalović lahko uživali že dan prej, v četrtek, 25. februarja, ob 
17.00, prva ponovitev pa bo v soboto, 27. februarja, ob 19.30, vse 
na Šentjakobskem odru na Krekovem trgu 2 v Ljubljani.
Sicer pa si boste v Šentjakobskem gledališču v februarju lahko 
ogledali še sodobno igro o usodni brezperspektivnosti mlade 
generacije ZBÊŽI, obetavne mlade avtorice K. Komljanec v režiji 
B. Ostana (v četrtek, 18.) in pretresljivo pripoved o demenci, vse 
bolj pogosti bolezni sodobnega časa, v odlični drami večkrat 
nagrajenega sodobnega francoskega avtorja F. Zellerja OČE v 
režiji D. Mlakarja (v petek, 19.), obe ob 19.30.
Seveda nismo pozabili tudi na najmlajše, ki si bodo v spremstvu 
svojih učiteljic in učiteljev v dopoldanskem času ogledali dra-
matizirano ljudsko pravljico ZLATA PTICA in igrico B. Štampe 
Žmavc O PETELINU IN PAVU.
Ostanite kulturni in še naprej spremljajte dogajanje v 
Šentjakobskem gledališču Ljubljana tudi preko naše spletne 
(www.sentjakobsko-gledalisce.si) ali facebook strani.

FEBRUAR V ŠENTJAKOBSKEM GLEDALIŠČU LJUBLJANA

Zimske počitniške ustvarjalnice za otroke 
Teme ustvarjalnih delavnic so okvirno določene, a vselej 
zasnovane tako, da spodbujajo domišljijo ter inovativnost. Vsak 
dan je na sporedu nov ustvarjalni projekt: 
Dežela dinozavrov, Zimske slikarije, Pravljični mozaik, 
Unikatne družabne igre in Moja štampiljka.

Prispevek: 5 €. Število mest je omejeno, prijave sprejemamo na:

galerija.ccu@gmail.com.

15. do 19. februar, od 10. do 12. ure: CK ŠPANSKI BORCI

Sobotne ustvarjalnice za otroke
Vsako soboto je na sporedu nov ustvarjalni projekt za razvijanje 

ustvarjalnosti, na voljo pa je tudi kotiček za prosto slikanje. V 

februarju so na sporedu: Pustna ustvarjalnica, Sr(e)čni ptiči, Iz 

knjige v pravljično deželo in Magični nakit. 

Prispevek: 5 €. Število mest je omejeno, prijave sprejemamo na:

galerija.ccu@gmail.com.

6., 13., 20. in 27. 2. od 10.00 do 12.00: CK ŠPANSKI BORCI

Od kod je prišla ideja za Ledeno deželo?
Lahko bi rekel, da se je z nekaj leti po-
časi prikradla v podzavest. Na severu 
Evrope sem že nekaj let spremljal razvoj 
in pojavljanje ledenih parkov na različ-
ne tematike. Vsem pa je bilo skupno, da 
so v pokritem montažnem šotoru, ki je 
umetno hlajen.
Z izdelovanjem ledenih skulptur se 
ukvarjam že 15 let in ves čas smo iskali 
pravo idejo, kako to lepo in ekstravagan-
tno umetnost čim bolj približati ljudem. 
Rešitev je v določenem trenutku prišla 
sama in dejansko smo jo v 6 mesecih 
tudi prvič uresničili. 
 
Koliko ljudi sodeluje pri ustvarjanju tega 
projekta?
V osnovi smo sodelavci Ledene dežele 
trije. V nadaljevanju oz. k dejanski iz-
vedbi pa so povabljeni slovenski in tuji 
umetniki. V številki nas je nekje 15 vseh 
skupaj.
  
Kako poteka proces izdelave skulptur? 
Najprej  je zbiranje ideje, osnovne teme, 
nato šele posameznih zgodb oz. sklopov.  
Največkrat je tako, da nam ustvarjalcem 
razdelijo tloris bodoče Ledene dežele s 
podatki, koliko ledu je na voljo, in seve-
da naslov zgodbe ter osnovne podatke 
o teh zgodbah, ki so vedno vzete iz slo-
venskega prostora.
Od tu naprej pa so umetniki prepuščeni 
svoji umetniški svobodi, da poustvarijo 
zgodbe v led, kakor si jih sami predsta-
vljajo. Tu gre dejansko za zaupanje in 
odnos med nami ustvarjalci Ledene 
dežele je skoraj družinski.  Za vsakega 
umetnika vem, kaj je sposoben, kakšen 
je njegov stil, in ko stopi v Ledeno deže-
lo, mu tudi popolnoma zaupam. 
Letos je prvič gostoval pri nas Finec 
Jesse, s katerim se poznava že dalj časa 
in smo tudi že sodelovali na festivalih na 

Pogovarjali smo se z Mirom 
Rismondom, avtorjem Ledene 
dežele, ki stoji ob Vodnem mestu 
Atlantis.

MIRO RISMONDO
Mojster, ki led spreminja 
v umetnost

Konec preteklega leta je svoja vrata odprla nova toskanska de-
likatesa, ki jo najdete v pokriti tržnici v BTC-ju.
Trgovina je bogato založena z dobrotami iz Toskane. Med njimi 
boste našli  veliko vrst sirov, mesnin, omak, testenin in drugih 
okusnih italijanskih dobrot, po katere ste do zdaj morali k našim 
sosedom.
Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure ter ob 
sobotah od 7. do 17. ure.
Obiščite jih in se prepričajte o kakovosti izdelkov, ki jih 
ponujajo.

TOSKANSKA DELIKATESA  
NA TRŽNICI V BTC-JU
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NAGRADNA KRIŽANKA

Geslo nagradne križanke pošljite do 20. 2. 2016 po elektronski pošti na 
urednistvo@mojmagazin.si ali po pošti na naslov Trapez Media, d. o. o., 
Kajuhova ulica 32a, 1000 Ljubljana (s kontaktom in pripisom: križanka). 

Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali 3 x 2 vstopnici za obisk  
Airwaves Ledene dežele ob Vodnem mestu Atlantis.

Nagrajenci bodo objavljeni v naslednji številki revije Moj magazin.

Nagrajenci iz prejšnje številke: Emi Naglič, Andrej Medmeš,  
Marija Petras. Čestitamo!
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Velja ob predložitvi kupona*  
od 15.2. do 20.2.2016  

v vseh poslovalnicah Müller!

10  % POPUST
NA CELOTNI  
NAKUP 


* Kupon izrežite in ga ob nakupu predložite na blagajni. Kupon velja  
 od 15.2. do 20.2.2016 v vseh poslovalnicah Müller v Sloveniji.  
 En kupon velja za en nakup. Veljajo samo kuponi izrezani iz te  
 publikacije. Popust ne velja ob nakupu darilnih kartic, knjig, igralnih  
 konzol, foto storitev in plenic. Popusti se med seboj ne seštevajo. 

 Pregled poslovalnic in asortimana najdete na www.mueller.si
 Mueller Drogerija d.o.o., Tacenska cesta 26, 1000 Ljubljana

10  % POPUST
NA CELOTNI NAKUP 

Pridružite se nam na Facebooku.



080 35 30

Letos jo lahko tudi vam!
Preverite na www.generali.si in www.zastonjvinjeta.si

*Ugodnost je bila podeljena v obliki vrednostne kartice izdajatelja Petrol d.d. z dobroimetjem 110 
EUR. Vrednost dobroimetja 110 EUR predstavlja vrednost letne vinjete za cestninski razred 2A. 

Sklenete dopolnilno 
zdravstveno zavarovanje 

pri zavarovalnici 
Vzajemna**

+ =
Prejmete brezplačno

letno vinjeto
Sklenete ali obnovite 

avtomobilsko oz. 
stanovanjsko zavarovanje 

pri zavarovalnici
GENERALI d.d.**

**S podpisano 3-letno izjavo o vezavi.

LANI SMO PODELILI
17.000 letnih vinjet.*


