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PRAZNUJTE
Z NAMI!

Zakorakali smo v najkrajši mesec v letu. Prav res
bo z vsemi dogodki in praznovanji, ki jih ponuja,
minil, kot bi s prstom mignil. Gospodu Prešernu
smo že namenili svoj dan, ga kulturno, kot se za
največjega slovenskega pesnika spodobi, počastili
na različnih prireditvah. Še tisti najmlajši vam
bodo kaj kmalu znali povedati, kdo je France
Prešeren, saj v vrtcih in šolah v tem času kar
veliko dejavnosti posvetijo doktor Figu. Prešerno
pa v februarju praznujejo tudi zaljubljenci.
Valentinovo je tisti dan, na katerega nas
opomnijo prodajalne okrašene s srčki. To pa še ni
vse, kar nam ponuja februar. Prav na zadnji dan
bomo lahko še posebej igrivi in šegavi, saj bomo
preoblečeni v najrazličnejše maske ob slastnih
krofih odganjali zimo in klicali pomlad.

15. februarja
nakupujte
s popustom in
ob 15.00 uri
ujemite svoj
balon z darilcem
presenečenja!

Od 15. do 18. februarja Citypark obiskovalce OBDARUJE S 15.000€ povrnjenih računov v darilnih bonih
Desetak. Več na www.citypark.si/15let
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NAJUSPEŠNEJŠI ŠPORTNIKI
IN TRENERJI 2016

VESNA MIHELIČ –
OSNOVNOŠOLSKA DRŽAVNA
ŠAHOVSKA PRVAKINJA

NOVO OTROŠKO IGRIŠČE V ŠMARTINSKEM PARKU

BRAVO DAME iz Zelene jame!
V Portorožu je bila prireditev Športnik leta 2016 Gimnastične zveze Slovenije.
NATAŠA RETELJ je trener leta 2016 za mladinsko kategorijo.
1. mesto je osvojila LUCIJA HRIBAR, 2. mesto je osvojila PIA HRIBAR.
ANDREJ MAVRIČ je trener leta 2016 za člansko kategorijo.
1. mesto je osvojila TJAŠA KYSSELEF, 3. mesto je osvojila ADELA ŠAJN.
TEJA BELAK je prejela nagrado za IZJEMNE DOSEŽKE v letu 2016.

Slavi Martinovič

V nedeljo, 15. januarja 2017, so na osnovnošolskem
šahovskem državnem prvenstvu v Kranju nastopili
trije šahisti OŠ Nove Jarše. Petošolka Vesna Mihelič
je postala osnovnošolska državna prvakinja v kategoriji deklic do 12 let. V devetih partijah je v svoj prid
odločila kar osem dvobojev in le enega remizirala.
Izkazala sta se tudi Jan Marn, ki je zasedel izvrstno
šesto mesto med fanti do 15 let, in Elma Halilović, ki
je bila v konkurenci deklic do 12 let devetnajsta.
Za nastop na državnem prvenstvu v Kranju pa so se
mladi šahisti potegovali že ob koncu leta 2016 na območnem prvenstvu ljubljanskih osnovnih šol, ki je
bilo odigrano na OŠ Nove Jarše. Domačini so se veselili štirih medalj. Pri fantih do 15 let je zmagal Jan
Marn pred Janom Unukom, pri deklicah do 12 let pa
Vesna Mihelič pred Elmo Halilović.

Šmartinski park pri Žalah je po desetih
letih končno urejen. Konec lanskega
leta je bila otvoritev novega otroškega igrišča, ki je opremljeno z napisi za
slepe in slabovidne, na njem so najkvalitetnejša in funkcionalna igrala
naravnega videza, del pa je tudi pri-

lagojen gibalno oviranim otrokom. V
sklopu igrišča je urejeno prvo vodno
igrišče v Sloveniji. Ureditev igrišča
je namenjena vsem starostnim skupinam otrok. Je sodobnega videza,
prostorno, na razgibanem terenu z
vodo, krožnimi in linijskimi potkami

ter igrali; ima velike plezalne mreže,
različne gugalnice, vrtiljake, tobogane in vodni del igrišča s črpalkami
in opremo za igro z vodo in peskom.
Igrišče je dostopno za vse.
Jelka Kropivšek

Robert Kodrič

03 //

PODJETJE MOL NA LETALIŠKI
ODPRLO ATRAKTIVEN
BENCINSKI SERVIS
Podjetje MOL Slovenija je v Ljubljani odprlo že drugi bencinski servis. S svojo prisotnostjo v Sloveniji ter celovito
prenovo in izgradnjo novih bencinskih servisov je svojim
strankam dostopno v številnih slovenskih regijah. V podjetju danes obratuje 45 bencinskih servisov MOL, ki poleg
visoko kakovostnega dizelskega goriva, 95-oktanskega in
100-oktanskega bencina, avtopralnic ter na 8 bencinskih
servisih tudi avtoplina, svojim strankam nudijo raznovrstno
trgovsko blago.
Velik korak in pomemben mejnik v delovanju podjetja MOL
Slovenija je bil vstop v glavno mesto Ljubljana. Tu lahko
stranke bencinske servise MOL sedaj obiskujejo na dveh lokacijah; na Rudniku, Premrlova 10, in BTC-ju, Letališka 24.
Oba bencinska servisa vključujeta trgovski del, avtopralnico
in bar ter nov maloprodajni koncept Fresh Corner, katerega
implementacija na MOL bencinske servise postopno poteka. Našim strankam v Fresh Corner prodajalnah nudimo kar
18 različnih vrst kav, več različnih okusov čaja, ostale tople
napitke, pa tudi sveže pripravljene tople in hladne sendviče
ter pekovske izdelke, ki se pripravljajo v lastnih pekarnah.
S.D.
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BREŽINA MED ŠMARTINSKO IN
KVEDROVO CESTO
06 //

DRŽAVNO TEKMOVANJE OSNOVNIH
ŠOL V KVIZU »PRVAKI ZNANJA«
V sredo, 15. februarja 2017, bo na OŠ Nove Jarše
in v Cityparku potekalo peto državno tekmovanje v kvizu »Prvaki znanja«. Nanj se je z regijskih
tekmovanj uvrstilo 36 najboljših ekip iz 30 osnovnih šol iz vse Slovenije. Ekipe se bodo najprej pomerile v pisnem preizkusu. Šest najboljših pa bo
nato svoje znanje pokazalo še v superfinalu, ki se
bo odvijal v prvem nadstropju Cityparka, ki je ob
tej priložnosti šoli organizatorici prijazno priskočil na pomoč.
Kdo bodo postali »prvaki znanja« za leto 2017, si
lahko “v živo” tudi sami ogledate na finalnem delu
kviza od 16.30 dalje v Cityparku.

Po dolgoletnih prizadevanjih Četrtne skupnosti Jarše
je končno dosežen manjši uspeh. Urejena je brežina in
sanirano območje med Šmartinsko in Kvedrovo cesto.
Urejeno je tudi odvajanje vode in parkirišče.
Jelka Kropivšek

Vljudno vabljeni!

MOJ MAGAZIN 1-2 / 2017 | 5

LOKALNO

LOKALNO
09 //

NOVOSTI ZA VOZNIKE MOPEDOV
Z NAJVEČJO HITROSTJO DO 25KM/H

07 //

JUDO KLUB
SOKOL
Člani Judo kluba Sokol smo uspešno štartali leto petelina. 25. 1. 2017 smo začeli s številčno zasedbo na prijateljski tekmi v Judo klubu Šiška. Bojev so se udeležili
tako judoisti iz starostne skupine mlajših deklic in dečkov kot G-juda in cicibanov. Vsem športnikom iskreno
čestitamo, staršem pa se zahvaljujemo za podporo in
zaupanje.
Ekipa trenerjev, inštruktorjev in prostovoljcev Judo kluba Sokol 2017 se je postavila pred fotografski objektiv
Vilija Lamovška. S ponosom se v polni zasedbi predstavljamo bralcem revije Moj Magazin.
V mesecu februarju nas čaka državno prvenstvo v kategoriji starejših deklic in dečkov ter dve uradni tekmovanji: Pokal Lendave in Pokal Guštanj. Konec meseca
bomo poskrbeli za športno počitniško varstvo v stilu
juda in zimskega rajanja.
Viktorija

08 //

NOVA DIMENZIJA NAKUPOVANJA V NAŠI OKOLICI - HARVEY NORMAN

Harvey Norman je pred novim letom odprl vrata svoje
popolnoma prenovljene ljubljanske trgovine. Posodobljeni oddelki pohištva, spalnic, tehnologije in gospodinjskih aparatov obljubljajo prvovrstno sodobno nakupovalno izkušnjo, ki je obiskovalci ne bodo le opazili,
pač pa tudi občutili in izkusili.
Avstralska trgovina Harvey Norman je na slovenskem trgu
sinonim za kakovostno in celostno opremljen dom že od
leta 2002, ko se je odprla prva poslovalnica v Ljubljani. Zaradi velike priljubljenosti so se ji kmalu pridružile še trgovine v Kopru, Celju, Novem mestu in Mariboru, leta 2013
pa so odprili tudi spletno trgovino, s katero so ponudbo še
bolj približali kupcem.
Sodobna nakupovalna izkušnja: povsem po meri kupca
Leto 2016 je bilo za trgovino Harvey Norman v Sloveniji
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še posebej zanimivo. S popolnoma posodobljeno ljubljansko trgovino so namreč kupce popeljali v novo dimenzijo
nakupovanja, povsem prilagojeno potrebam in željam sodobnega kupca.
Kakovost, ki jo lahko odslej tudi sami preizkusite
Posebej izjemna in pri nas še nikoli doživeta interaktivna
izkušnja nakupovanja obiskovalce čaka na oddelkih tehnologije in gospodinjskih aparatov, kjer si bodo lahko natančno ogledali, občutili in preizkusili razstavljene artikle
vseh priznanih proizvajalcev, ob tem pa v trgovini obljubljajo, da bodo redno predstavljali ekskluzivne novosti, ki jih
kupci do zdaj v Sloveniji še niso videli. Poleg vsega naštetega pa se kupci v Harvey Norman lahko opremijo s kakovostnim pohištvom za stilsko dovršen dom.
S.D.
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POMOČ GASILCEV V ČS JARŠE

SMUČANJE MLADINE

ZABAVA IN KLUBSKO TEKMOVANJE V NET SPORT

Pogrešane osebe

V predprazničnem času v mesecu decembru, smo naše tenisače peljali v Kolosej na ogled filma Zapoj, kjer so uživali v družbi svojih prijateljev tenisačev
in tako še bolj okrepili ter si popestrili
praznični čas.
V nedeljo, 12. 2. 2017, se bodo naši tenisači pomerili na Klubskem tekmovanju
in Teniški Olimpijadi. Med sabo bodo

24. 12. 2016
Ob 10.00 se je pričela iskalna akcija pogrešane osebe na območju Ljubljane. Gasilci so skupaj s policijo pregledali celoten tok reke
Ljubljanice. Truplo moške osebe so našli pod fužinskim mostom. V
intervenciji so sodelovali gasilci GB Ljubljana. PGD Štepansko naselje,
Bizovik, Zalog - Spodnji Kašelj, Zgornji Kašelj, Slape-Polje, ZadobrovaSneberje, Šmartno ob Savi(8 gasilcev) ter enota EPV. Skupaj je na intervenciji sodelovalo 62 gasilcev. Po končani intervenciji so gasilci GB
Ljubljana nudili pomoč policistom z razsvetljavo kraja dogodka.

Tehnična in druga pomoč
25. 12. 2016
Ob 18.24 so na Clevelandski ulici v Ljubljani, gasilci GB Ljubljana, ob prisotnosti policistov preko balkona vstopili v stanovanje in odklenili vhodna vrata, ter omogočili vstop policistom. V stanovanju je bila preminula
oseba.

Požari na sredstvih cestnega prometa
28. 12. 2016
Ob 11.26 se je na avtocesti med izvozom Sneberje in razcepom
Zadobrova, občina Ljubljana, kadilo iz predela motorja tovornega vozila. Posredovali so gasilci GB Ljubljana, ki so pogasili tlečo električno
napeljavo ter s toplotno kamero preiskali vozilo.

Nesreče v cestnem prometu
12. 1. 2017
Ob 16.54 sta na ljubljanski severni obvoznici v Ljubljani trčili osebno in
tovorno vozilo. Posredovali so gasilci GB Ljubljana, ki so kraj nesreče
zavarovali, odklopili akumulator in nudili pomoč poškodovani osebi
do prihoda reševalcev.
NA POMOČ

V soboto 21. januarja smo se z našo gasilsko mladino udeležili smučarskega
tekmovanja GZL. Potekalo je v Gerlitznu
- Osojščica. Zjutraj je termometer kazal
-14 stopinj, čez dan pa se je ogrelo na -4
stopinje. Toplo sonce je dajalo prijeten občutek pomladi, mraz pa ni ustavil naših 15
tekmovalcev, ki so se podali na progo. Vseh
15 je odlično pripravljeno progo izvrstno
odpeljalo, kar 6 izmed njih pa se je uvrstilo na regijsko tekmovanje. Medalje sta si
prislužila Katarina Jež (2. mesto med pripravnicami) in Andraž Zupančič (1. mesto
med mentorji). Na regijskem tekmovanju bodo nastopili še Maša Turk, Patricija
Jež, Tjaša Kovač ter Katjuša Turk. Vsem
iskrene čestitke za osvojena mesta in napredovanje. Komisiji za Mladino pri GZL pa
pohvale in čestitke za dobro organizacijo.

tekmovali v različnih kategorijah učenci, ki obiskujejo Tečaj tenisa na Osnovni šoli pod vodstvom našega kluba. Otroci, ki treninge obiskujejo v klubu, pa
se bodo pomerili v pravih dvobojih.
Dogodek je odprte narave. Vabljeni vsi
otroci, ki bi si želeli igrati tenis.
Tajana Mlakar

City Park

BREZPLAČEN, POIZKUSNI TRENING!
igrišča imamo v vaši soseski, na Kvedrovi ulici 5a

T: 030 243 773 (Tajana)

www.netsport.si

Mitja Petje

12 //

TABORNIKI ČRNEGA MRAVA
Taborniki Rodu Črnega mrava smo se v soboto, 16. januarja, odpravili na zimski izlet, prvo akcijo v letu 2017. Z
mestnim avtobusom smo se odpeljali do Podpeškega jezera, kjer smo izlet začeli s krajšim pohodom okoli njega.
Ko smo obhodili jezero, smo odšli v bližnjo kočo na topel čaj, nato pa smo krenili še do Sv. Lovrenca na sosednji
grič. Tam smo postavili nekaj snežakov, igrali pa smo se
tudi pravo snežno strateško igro, zajemi zastavico (»capture the flag«). Za posebno zimsko vzdušje je poskrbel
sneg, ki je preko noči pobelil Ljubljano in širšo okolico.
Sončni dan se je bližal koncu, zato smo se z mestnim avtobusom odpravili nazaj v Ljubljano.
Matej Plestenjak
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NOVOSTI iz zbirke

Foto: arhiv ŠGL, Anja Simčič.

ŠENTJAKOBSKO GLEDALIŠČE LJUBLJANA

16. in 22. 2. 2017 ob 19.30 uri.

14,90 EUR

12,90 EUR

10,90 EUR

12,90 EUR

12,90 EUR

10,90 EUR

Legendarna komedija KLINIKA TIVOLI
v režiji Gorazda Žilavca, na Šentjakobskem odru,
Vabljeni v Kliniko Tivoli d.o.o., kjer lahko kupite tudi zdravje!

&

Izid: 17. februar

3x nagrajena komedija TI NORI TENORJI
v režiji Gojmirja Lešnjaka Gojca, na Šentjakobskem odru,

17. 2. 2017 ob 19.30 uri.

Izid: 17. februar

12,90
12
12,9
9 EUR

10,90
10
10,9
9 EUR

Izid: 17. februar

Izid: 17. februar

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

oglas ucila moj magazin_feb184x125.indd 1

MOŠČANSKA KRONIKA

2.2.2017 10:48:43

Obširen vpogled v zgodovino kraja in župnije

Jože Kregar in sodelavci
Iz uvoda:
Zgodovinski del kronike zajema čas od prve omembe Most pa do
današnjih dni. Naj omenimo, da je bil naš namen predvsem opisovanje časa, v katerem je nastala župnija, torej obdobja do 2.
svet. vojne, ne pa tudi podrobnejše opisovanje sedanjega stanja,
ki služi samo za orientacijo in kot zaključek nekega preteklega
dogajanja. Pri pisanju kronike nas je vodila želja, da v njej objavimo čim več podatkov, ki se tičejo življenja na lokalni ravni. Pri
delu nas je vodila zavest, da je naša kronika v prvi vrsti namenjena moščanski populaciji, ki z vedenjem o ljudeh in dogodkih
na svojem območju krepi zavest o krajevni pripadnosti. Po drugi
strani pa se nam je zdelo prav, da so na tem mestu objavljeni
podatki in slike, ki bi sicer utonile v pozabo.
Jože Kregar
204 strani, format: 230 x 150 mm,
trda vezava.: cena: 29,99 €
04 5320 200

kronika oglas.indd 1

zalozba@didakta.si

www.didakta.si

19/10/2016 11:29

Foto: arhiv ŠGL, Bor Slana.

Izid: 17. februar

12,90
12
12,9
9 EUR

12,90 EUR

12,90 EUR

12,90
12
12,9
9 EUR

Če se boste komediji pustili zapeljati, bo zgodba svetovne
uspešnice v znamenju opere tudi na vas usula nekaj
zvezdniškega prahu igralcev.

Profesionalna nega psov
s 100 % naravno vrhunsko kozmetiko
•
•
•
•
•

striženje psov
kopanje
sušenje
krajšanje krempljev
odstranjevanje odmrle dlake
+386 70 644 376
goldy.fretka@gmail.com
Salon za nego psov
Jarška 36, 1000 Ljubljana

WWW.SENTJAKOBSKO-GLEDALISCE.SI

Poklič
po tel ite nas
se od efonu in
gov
za ter orimo
min
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CITYPARK JE PARADNI KONJ
MED SLOVENSKIMI NAKUPOVALNIMI SREDIŠČI

SO DENARNICE PO
NOVEM LETU
OSTALE PRAZNE?

»Letošnje leto bo prav posebno leto, saj
se bomo s številnimi dogodki zahvalili
našim zvestim obiskovalcem, ki so nas
kljub številnim prenovam in obnovam
zvesto spremljali v lanskem letu. Več kot
devet milijonov jih je bilo, skupaj do zdaj
v petnajstih letih že skoraj 150 milijonov,
kar je vsekakor lepa popotnica ob 15. rojstnem dnevu, ki ga praznujemo letos,« je
na novinarski konferenci povedal Toni
Pugelj, direktor Cityparka, ki je z več kot
125 trgovinami in lokali največje nakupovalno središče v Sloveniji.
Ob rojstnem dnevu pripravljajo pester
nabor dogodkov, nagradnih iger, otroških aktivnostih in veselega dogajanja.
»Med 15. in 18. februarjem bomo v nagradni igri Vrata sreče med naše obiskovalce
razdelili 15.000 evrov, vsak mesec pripravljamo številna presenečenja, vrhunec
praznovanja pa bo v pomladnih mesecih,« je povedala Klavdija Miklavžin
Javornik, vodja marketinga v Cityparku.
Citypark je med 30 nakupovalnimi središči, ki jih v šestih državah srednje,
južne in vzhodne Evrope upravlja družba
SES, drugo največje. »Z več kot devetimi milijoni obiskovalcev na leto in s 160
milijoni evrov prometa v lanskem letu,
kar je 2,5 odstotka več kot leto poprej, je
vsekakor paradni konj med vsemi štirimi slovenskimi nakupovalnimi središči
v našem upravljanju,« je poudaril Boštjan
Brantuša, direktor SES Slovenija.

Boštjan Brantuša,
generalni direktor SES Slovenija
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V Slovenijo so lani pripeljali štiri nove
monobrand trgovine, ki jih prej v
Sloveniji ni bilo: Guess Jeans, Mango,
Esprit in prvo specializirano trgovino
Lego v Sloveniji. Leto poprej so jih pripeljali sedem, vsako leto znova pa na ta
način potrjujejo, da modnim trendom
ne le sledijo, ampak jih tudi ustvarjajo.
Kakor pravi Toni Pugelj, spomladi načrtujejo odprtje prve monobrand trgovine v Sloveniji za spodnje perilo Calvin
Klein Underware, kar bo zagotovo privabilo še kakšnega kupca več: »Vesel
sem, da se je letos nakupovalna klima
obrnila na bolje, naši obiskovalci še
vedno ostajajo zahtevni, vendar trošijo
več in so si pripravljeni privoščiti nekaj
več. K temu jih spodbujamo tudi mi, z
novimi trgovinami, ki jih pripeljemo v
Slovenijo. Ni jim treba v tujino, s kupovanjem doma pa vsi skupaj prispevamo
h krepitvi slovenskega gospodarstva.«
Jeseni so prenovili brezplačnik, ki
ga izdajajo, odkar je Citypark odprl
svoja vrata. V 15. letih so tako izdali
že več kot 120 številk časopisa, v katerem predstavljajo bogato ponudbo
svetovnih blagovnih znamk pod eno
streho. »Metropolist izhaja štirikrat na
leto v nakladi 200.000 izvodov, po vizualni podobi in vsebini pa se lahko
postavi ob bok največjim svetovnim
modnim revijam,« je povedal Pugelj
in dodal, da so z mislijo na svoje kupce
oblikovali tudi mobilno aplikacijo, ki

Klavdija Miklavžin Javornik,
vodja marketinga v Cityparku

Naj vaši načrti za leto 2017 ne ostanejo
neuresničeni zgolj zaradi denarja
Po novem letu denarnice vedno ostanejo bolj kot ne prazne, v januarju pa se še
plačujejo dolgovi iz decembra. Zato marsikdo kakšno skrito željo potisne na stran,
kjer tudi ostane. A ni potrebe po tem. Želje
si lahko uresničite vedno in zaradi tega
živite bolj polno in srečno. V Addiko banki
vam ponujamo vrste gotovinskih kreditov, ki jih ob kreditni sposobnosti najamete hitro in enostavno, lahko tudi brez
obiska banke. V naši novi Express poslovalnici v BTC-ju, v Dvorani A, pa si lahko
svoje finance ekspresno uredite kar sami.

Toni Pugelj,
direktor Cityparka

nakupovanje spreminja v še lepše doživetje, saj omogoča preprosto orientacijo po Cityparku, uporabnika obvešča
o akcijah in novicah ter ima uporabno
funkcijo za varno shranjevanje kartic
zvestobe.
»V vseh naših centrih, z izjemo Centra
Interspar Vič, smo lani izvedli obsežno
prenovo parkirnih hiš po najsodobnejših tehničnih in varnostnih standardih.
V vseh smo med drugim uvedli sistem
označevanja prostih parkirnih mest z
lučkami in enosmerni promet, ki poleg
večje varnosti zagotavljata večjo pretočnost prometa,« je še povedal Boštjan
Brantuša. Toni Pugelj je dodal, da je
Citypark s prenovljeno parkirno hišo,
v katero so vložili 770.000 evrov, postal tudi edino nakupovalno središče v
Ljubljani z najsodobnejšim parkirnim
sistemom. Skupaj so do zdaj prenovili
že skoraj 40 odstotkov vseh površin v
Cityparku, pri čemer vlagajo tudi v naložbe, ki učinkovito zmanjšujejo porabo energije za osvetlitev, ogrevanje in
hlajenje. Ta mesec zaključujejo projekt
vgradnje LED-svetil, v katerega so vložili
približno dva milijona evrov.

foto: Robert

Kredit iz domačega naslanjača
To vam omogoča spletna aplikacija
www.hipkredit.si. Brez obiska poslovalnice, hitro in enostavno lahko pridobite do 5.000 EUR. Pri tem ni nujno, da
ste stranka Addiko banke ali zaposleni
za nedoločen čas. Svoj HIP kredit lahko
odplačate v 13 do 60 mesecih, z že od 20
EUR na mesec. Pogoji so transparentni,
sklenitev pa hitra in z minimalno količino
dokumentacije!

Rabite kredit že jutri?
Postopek pridobivanja
kredita je lahko hiter in
enostaven. V Addiko
banki vam lahko kredit odobrimo že v
nekaj minutah, denar pa lahko začnete
porabljati naslednji dan! Z Express kreditom lahko pridobite od 500 do 35.000
EUR sredstev z mesečno obveznostjo že
od 20 EUR dalje in dobo odplačevanja
do 10 let, s fiksno ali spremenljivo obrestno mero, brez zavarovanja s hipoteko.
Odplačevanje poteka preko trajnega naloga na vašem transakcijskem računu.
Imate stare dolgove?
Obstoječe kredite, lizinge, porabe kreditnih kartic poplačajte s kreditom za
poplačilo obveznosti do 40.000 EUR in
odplačujte samo en dolg. Do 25 % vrednosti kredita lahko izplačamo v gotovini,
ki vam ostane na razpolago. Kredit je brez
zavarovanja s hipoteko, odplačujete ga
v obdobju do 12 let, s trajnim nalogom.

Uredite si kar sami svoje finance v
Addiko express poslovalnici
Addiko banka je v Dvorani A odprla
poslovalnico popolnoma drugačnega
formata kot so vse ostale poslovalnice
v Sloveniji. Na voljo imate najbolj uporabne storitve, ki jih lahko opravite kar
sami, hitro in enostavno. Na t.i. pametnem bankomatu lahko dvignete gotovino
do 5.000 EUR iz naslova kredita, ki ste ga
pravkar sklenili v poslovalnici, opravite
plačilo računov s takojšnjim učinkom,
položite gotovino in drugo. Addiko Bank
express posluje od ponedeljka do sobote,
med 9. in 20. uro.

Addiko Bank, kjer je 2 + 2 = 4
S.D.

MOJ MAGAZIN
Revijo že četrto leto brezplačno dostavljamo gospodinjstvom
na severovzhodnem delu Ljubljane!
Vabimo vas, da predstavite svojo dejavnost bralcem revije!
Pišite nam na elektronski naslov: marketing@mojmagazin.si

tekst: K.M.
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ZDRAVJE

OTROKOM UMIVAJTE ZOBKE
Bi rajši vsak dan umivali svoje IN otrokove zobe ali:
- trpeli posmeh vrstnikov zaradi črnih zob in gnilega zadaha,
- trpeli bolečine, jemanje zdravil, slabo odpornost imunskega sistema,
- preživljali neprespane noči zaradi zobobolov,
- iskali dežurnega zobozdravnika v soboto zvečer,
- v družinski album lepili fotografije črno-rjavih nasmehov,
- otroku privzgojili strah pred zobarjem namesto skrbi za zdrave zobe.
Pravilna in redna ustna higiena je bistvenega pomena za zdravje zob in
obzobnih tkiv tako pri odraslih kot
tudi pri otrocih. Kopičenje zobnih
oblog in nastanek zobne gnilobe ter
vnetje obzobnih tkiv lahko preprečimo s pravilno, redno ustno higieno.
1-2-3- zobki!
Čim se v ustih pojavijo prvi zobki, obiščite zobozdravnika. Rajši še prej, da
boste pravočasno poskrbeli za zobke in
vse pripomočke. Morda vas bo napotil k
zobozdravniku specialistu za otroke ali
preventivni sestri. Koristno je, da vam
strokovnjak da napotke in vam praktično pokaže pripomočke in načine za
umivanje zob in medzobnih prostorov. Običajno je prvi obisk ambulante
samo spoznavanje. Ne odlašajte! Tudi
zobozdravnikom ni prijetno, če je prvi
obisk zaradi zobobola.
Pri otrocih začnemo umivati zobke vsaj dvakrat na dan, ko pokuka prvi
mlečni zobek na površje. Otroku bo to
bolj prijetno, če ste ga že prej navajali: s
čistim prstom ali silikonskim naprstnikom lahko masiramo dlesni, jih nežno
obrišemo s čisto gazo, otroku podarimo
igračko (podobno ščetki) za žvečenje.
Otrokom je zobe priporočljivo umivati
trikrat dnevno, obvezno tudi po zadnjem obroku. Rutina umivanja zob zjutraj in zvečer bo otroku postala popotnica za zdravo življenje.
Bodite mu vzornik: skupaj si umivajte
zobe in gotovo vas bo posnemal.
Mlečni zobje SO pomembni
Velikokrat so mlečniki zanemarjeni, ker
nekoč izpadejo. Veliko bolje za samozavest, zdravje, razvoj govora, lepoto,
kvaliteto stalnikov je, če mlečni zobje
izpadejo zdravi. Zdravi mlečni zobje so
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dobra osnova za zdrave stalne zobe; ohranjajo jim prostor in omogočajo zdravo
rast čeljusti. So ključni za zdrave navade
higiene, hranjenja, žvečenja in prispevajo k otrokovi samozavesti.
S ščetko rišemo krogce
Pravilnih tehnik umivanja zob obstaja
več. Običajno v Sloveniji učimo otroke
»od rdečega proti belemu«, kjer ščetko potegujemo navpično od dlesni po
zobeh: po zgornjih navzdol in spodnjih
navzgor. Potem še »žagamo« po griznih
ploskvah.
Moj pa zna že sam
Od enoletnika ne pričakujte, da bo šel
sam kakat na stranišče, od petletnika pa
ne temeljito umitih zob in uporabe zobne nitke. Sami smo si sposobni dovolj
dobro umiti zobe pri 9-12 letih. Do takrat so za umivanje zob odgovorni starši.
Ne bojte se z otrokovo ščetko umiti njegovih zobkov.

Dobra ščetka za otroke:
• Majhna zaobljena glava ščetke,
• goste, enako dolge ščetine,
• mehke ščetine, ki niso špičaste.

Ščetko moramo redno menjati vsaj
na 3 mesece zaradi razvoja bakterij na
njej. Zamenjajte jo tudi po prebolenih
okužbah dihal, prebavil, če se razcveti
ali poškoduje. Ena ščetka je samo za v
ena usta, saj se z njo prenašajo škodljive
bakterije.

Koliko je paste v tubi?
Otrok naj zobno pasto dobi, ko jo lahko izpljune. Malčkom na ščetko damo
le tanko plast zobne paste, ko otrok že
dobro izpljune pa za velikost zrna graha.
Po umivanju zob pasto le izpljunemo,
ne spiramo. Zobozdravniki priporočajo
zobne paste s fluoridi zaradi delovanja
proti bakterijam in za izboljšanje sklenine. Pri otrocih do 6 let se priporoča
pasta z manj fluora, starejši pa lahko že
uporabljajo pasto za odrasle (1400-1500
ppm F).
Kar se Janezek nauči, to Janez zna
Starši ste zgled svojim otrokom, zato
poskrbite, da si bodo zobke redno umivali tako kot njavečji.
Alenka Novšak, zobozdravnica
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Grah, bob, volčji bob, soja, fižol, vinja, leča, čičerika in arašid spadajo v
skupino devetih najpomembnejših
zrnatih stročnic sveta. Njihov pridelek je v glavnem suho zrnje bogato
z beljakovinami, ki ima za človeški
organizem ugodno sestavo aminokislin. Nekatere (grah, fižol, bob in
vinja) so čislane tudi kot vitaminsko
bogata zelenjava v obliki nezrelega
stročja in mladega zrnja, zrnje vinje
(fižol mungo) pa tudi za kalčke. Ker
so vse zrnate stročnice iz botanične družine metuljnice, bogatijo tla
z dušikom, zato imajo pomembno
vlogo pri ohranjanju in izboljševanju rodovitnosti tal.
Minilo je leto 2016, ki ga je Organizacija združenih narodov razglasila
za mednarodno leto zrnatih stročnic z namenom širjenja njihove lokalne pridelave. Tudi v slovenskem
kmetijstvu smo ga obeležili z različnimi dogodki za več stročnic na
njivah in krožnikih.
V naših krajih sta bila v preteklosti
razširjena grah in bob, v toplejših
obdobjih sta uspevali tudi leča in
čičerika. Pomen boba v življenju
naših kmečkih prednikov opisujeta pregovora »Boba se najej in gora
se te bo bala.« in »Bob čez gozd,
močnik do praga.«, spomin nanj pa
je ostal živ v reku: »Recimo bobu
bob!«, ki ga še vedno uporabljamo.
Od 17. stoletja dalje, ko se je pojavil fižol, pa je ta postal steber prehrane naših prednikov. Ponekod
so ohranjene lokalne sorte (ptujski
maslenec, ribničan), z izjemo zrnja
visokega fižola sivčka, maslenca in
češnjevca, pa jih skoraj ni v prodaji.
Podobno kot drugje v Evropi je druga polovica 20. stoletja s specializacijo in intenzifikacijo kmetijstva izrinila zrnate stročnice iz slovenskih
njiv. Domačo pridelavo je zamenjal
uvoz sojinih beljakovinskih krmil za
uporabo v živinoreji, suhega zrnja
fižola, čičerike in leče ter konzerviranega zrnja mladega graha in
čičerike za prehrano ljudi. Uporaba
stročnic v vsakdanji prehrani se je
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precej zmanjšala. Na krožnikih so
jih zamenjale beljakovine živalskega izvora. Prepogosto so del večine
dnevnih obrokov, kar je za človeški
organizem pri njihovem zaužitju
s hrano daleč od optimalnega razmerja med beljakovinami, maščobami in ogljikovimi hidrati (13 : 25 :
62).
Prehranske doktrine se spreminjajo
in številni nutricionisti opozarjajo
na krivično zapostavljenost zrnatih
stročnic v prehrani. Še posebej koristni so njihovi ogljikovi hidrati s
precejšnjim deležem prehranskih
vlaknin, ki pri prehrani s stročnicami zmanjšujejo tveganje za nastanek sladkorne bolezni, srčno-žilnih
boleznih in bolezni prebavil. Netopne vlaknine v zrnju stročnic, še posebej pa v semenski lupini (celuloza,
hemiceluloza, lignin), delujejo kot
krtača v prebavilih, topne (pektini,
rastlinske gume) pa naredijo mehko blato, prispevajo k redni prebavi,
izločanju strupov iz organizma in
zato ohranjajo zdravo črevesje. Zaradi vlaknin, ki jih bakterije v črevesju ne morejo prebaviti, stročnice napenjajo, zato je pomembno,
da jih znamo pravilno pripraviti. Z
namakanjem in izbiro zrn s tanjšo
semensko lupino lahko to težavo
precej ublažimo. Tisti, ki stročnic ne
uživajo, a bi jih radi začeli, se naj nanje privajajo postopoma.
Ker znanja ni nikoli dovolj, vsako
novo izobraževanje pa je nadgrajevanje prejšnjega razumevanja in
prispevek k prenosu znanja s starejših na mlajše generacije, je založba Kmečki glas na zrnate stročnice
opozorila s knjigo Zrnate stročnice,
pridelava in uporaba. V njej so napotki, ki vam bodo koristili pri ponovnem uvajanju zrnatih stročnic
na gredice, njive in krožnike. Dragi
sokrajani, lepo bo, če stopinjam naših prednikov, ki so bili zaljubljeni v
stročnice, dodamo še nekaj naših.
Darja Kocjan Ačko,
Anamarija Ačko
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Zahtevnost:

SESTAVINE
•

250 g kuhanega zrnja
fižola ali fižolovo zrnje
iz pločevinke

•
•

1 strok česna

•
•
•

sveži listi peteršilja

Čas priprave:

Odprodaja
kuhinj 2016

60'

,

1/2 velike čebule ali
1 manjša čebula
ščepec mlete kumine
ščepec soli

PRIPRAVA
Najprej skuhamo fižol in odlijemo vodo v skodelico, nikakor je
ne zavržemo. Zrnju fižola dodamo
strok česna, čebulo, liste peteršilja,
mleto kumino in sol ter vse skupaj
pretlačimo s paličnim mešalnikom.
Gostoto fižolovega namaza uravnavamo z vodo, v kateri se je kuhal
fižol.
Kako kuhamo zrnje stročnic?
• Preberemo in operemo zrnje.
• Kuhamo tri minute v vreli vodi,
odlijemo vodo in prelijemo zrnje s
svežo vodo ter ga namakamo čez
noč.
• Zjutraj vodo ponovno odlijemo
in kuhamo v sveži vodi okoli 45
minut oziroma do mehkega zrnja.
• Na začetku kuhanja dodamo
lovorjev list ali druge začimbe po
okusu.
• Pet minut pred koncem kuhanja
osolimo.

Kocjan Ačko, D. in Ačko, A. 2016. Zrnate stročnice, pridelava in uporaba. Založba Kmečki glas: 190 str.

ZRNATE STROČNICE
NA VRTU IN NA KROŽNIKU

080 81 82
www.ga.si

NAGRADNA KRIŽANKA

LJUBLJANA - SOSTRO
Sostrska cesta 22
1000 Ljubljana

ŠPORTNI CENTER
v vaši bližini

Priložnost, da v letu 2017 izpolnite obljubo.
Postanite in ostanite fit še pred pomladjo!

UGODNE CENE
SAVNA			

enkratni obisk

10 obiskov + 1 GRATIS!*

do 2 uri - finska ali infra		
do 3 ure - finska in/ali infra		

12 €		
14 €		

120 €
140 €

UGODNE CENE
SQUASH 			

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

8:00 – 15:30 (pon - pet)		
15:30 – 23:00 (pon - pet)		
9:00 – 21:00 (sob, ned)		

9 € / 8 € (Š,U)
10 € / 9 € (Š,U)
10 € / 9 € (Š,U)

FITNES

11 € / 10 € (Š,U)
12 € / 11 € (Š,U)
12 € / 11 € (Š,U)

UGODNE CENE

DOPOLDAN - do 14. ure
POPOLDAN - po 14. uri

8€
10 €

PAKET FITNES
10 OBISKOV + 1 OBISK GRATIS!

100 €

CELODNEVNA KARTA - (8h - 22h)
			1 mesec		
MESEČNA KARTA
45 €		
ŠTUDENTJE, UPOKOJENCI
42 €		

Geslo nagradne križanke pošljite do 5. Marca 2017 ali na elektronski naslov
(marketing@mojmagazin.si – zadeva »križanka«) ali na poštni naslov
(Trapez media d.o.o., Kajuhova ulica 32, 1000 Ljubljana – pripis »križanka«)

Nagrajenci iz prejšnje številke: Žan Luka Pohlin, Nuša Javornik, Igor Kobal. Čestitamo!
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6 mesecev
210 €
200 €

NOVO! PRAZNOVANJE OTROŠKIH
ROJSTNIH DNI
1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

Obvezno dopišite tudi svoje kontaktne podatke, ki vsebujejo ali telefonsko številko ali elektronski naslov,
da vas bomo v primeru prejema nagrade lahko pravočasno kontaktirali.

Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali
3 x 2 vstopnici za koncert skupine Prljavo Kazalište, ki bo 18. marca
v Dvorani Stožice

3 meseci		
120 €		
115 €		

Pripravimo vam nepozaben otroški športni
rojstni dan z animacijo. Na koncu se boste
posladkali tudi z odličnimi torticami.
Pokličite na:
040 430 130 ali 040 474 500,
ali pišite na:
info@fitpoint.si

www.fitpoint.si

