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Drage bralke,  
dragi bralci!
Jesen je prestopila prag in hladno, deževno 
zakorakala v naš vsakdan. Prav na hitro smo se 
poslovili od toplega poletja. A vsak konec pomeni 
tudi nov začetek. S koncem poletja so se namreč 
začele nove radosti. Ena izmed njih je zagotovo 
zmaga naših košarkašev na velikem evropskem 
prvenstvu, ki smo se je zagotovo veselili prav vsi. Šole 
so spet odprle svoja vrata in kar nekaj malih šolarjev 
je prvič stopilo v hram učenosti. Upamo, da je bil 
prehod čim lepši in čim lažji, tako za starše kot otroke.  
Naj vas jesenski hlad, deževje in megla ne ustavijo 
pred aktivnostjo na prostem. Listi dreves se že 
začenjajo barvati v čudovite jesenske barve, ki so 
lahko prava motivacija za sprehode pa še kaj drugega. 
Če ste strastni gobarji pa le v gozd. Vrabci čivkajo, da 
je letos res odlična klima za rast gob. Sicer pa je tudi 
skakanje po lužah še vedno zabavno. Le škornje in 
palerino potrebujete pa košček otroške igrivosti in 
razposajenosti.  
Ekipa Mojega magazina, ki si je čez poletje nabrala 
nove energije, vam želi, da vam jesenske barve 
prinesejo veliko lepih, čim manj sivih, radostnih 
trenutkov.

Ekipa revije Moj Magazin 

julij - 
oktober  2017

naslovnica: 
Big Stock

ŠPORTNI CENTER 
v vaši bližini

Postanite in ostanite fit!

LJUBLJANA - SOSTRO
Sostrska cesta 22 

1000 Ljubljana

NOVO! PRAZNOVANJE OTROŠKIH 
ROJSTNIH DNI 

UGODNE CENE

UGODNE CENE

UGODNE CENE

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

Pokličite na: 
040 430 130 ali  040 474 500,

ali pišite na: 
info@fitpoint.si

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

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

Še nekaj prostih letnih terminov. Pokličite zdaj!

SAVNA   enkratni obisk 10 obiskov + 1 GRATIS!*

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

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

PAKET FITNES
10 OBISKOV + 1 OBISK GRATIS! 100 €

CELODNEVNA KARTA - (8h - 22h)

   1 mesec  3 meseci  6 mesecev

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

www.fitpoint.si

KAZALO

LOKALNO
 � ŠkrnicLJ praznoval 3. rojstni dan!

 � Občinski prostorski načrt Mestne 
občine Ljubljana

 � Pomoč gasilcev v ČS Jarš

 � Začela se je šola tenisa

4
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 � Recepti za bučne jedi

 � Otroci imajo pravico do 
dolžnosti

 � Krčne žile

 � Oddajanje premoženja v najem

 � Jesensko ustvarjanje

NAGRADNA  
KRIŽANKA
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Letališka cesta 3 (spodnja etaža Emporiuma)

tel.: 031444488

e-mail: betiincej@ensico.si

OTROŠKI CENTER

BETI IN CEJ
Vabimo k vpisu na vodeno športno vadbo, 

po edinstvenem sistemu gibalne in 
športne vzgoje ElemeNta.

Vadba poteka vsak ponedeljek in 
sredo v treh starostnih skupinah od 3 do 8 let. 

V času šolskih počitnic bodo otroci pri nas 
čas preživeli športno aktivni in 

sicer vsak dan od 7:30 do 16:00 ure. 

Prav tako pa lahko pod vodstvom izkušenih 
animatorjev praznujejo svoj športni rojstni dan 

vsak torek, četrtek, petek ali soboto. 

Pokličite nas ali nam pišite 
in rezervirajte svoj termin!

WWW.SENTJAKOBSKO-GLEDALISCE.SI

ŠENTJAKOBSKO GLEDALIŠČE LJUBLJANA

V P I S  V  A B O N M A
2 0 1 7 / 2 0 1 8

ABONMA KLASIKA
ABONMA NOSTALGIJA

SUPER ABONMA
KONTO

Pri nakupu 10 abonmajev, dva podarimo.

Jesenski vpis: 
od 4. septembra do 20. oktobra 2017. 

Vpisovali bomo vsak delavnik pri blagajni gledališča,
Krekov trg 2, od 17. do 18. ure,

in v prostorih uprave gledališča,
Vodnikov trg 5, od 9. do 15. ure.

Abonma že za 32 €.

01 //

ŠkrnicLJ praznoval 
3. rojstni dan!   

02 //

Občinski prostorski načrt Mestne 
občine Ljubljana - informacija Priljubljena restavracija s Tržnice v BTC, ki obisko-

valce razvaja z odlično domačo hrano in jedmi na 
žlico, je praznovala 3. rojstni dan. Šef in kuharski 
mojster Andrej Belovič je za obiskovalce v pravem 
vojaškem kotlu kuhal pasulj.  Prijeten dogodek so 
popestrili tudi glasbeniki iz Dalmacije in promocij-
ska Taekwondo ekipa iz Ljubljane.

Sporočamo vam, da  je določen terminski plan 

javne razgrnitve in javnih obravnav dopolnjene-

ga osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega 

prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana - 

strateški in izvedbeni del in sicer:

• Od 24.10.2017 do 27.11.2017 bo javna razgrni-

tev na sedežu Oddelka za urejanje prostora MU 

MOL, Poljanska 28, na spletu in na sedežih ČS 

(za območje ČS Jarše na sedežu, Kvedrova 32).

• Od ponedeljka,  20.11.2017 do četrtka, 23.11.2017 

bodo javne razprave v okviru javne razgrnitve 

na Gospodarskem razstavišču, vsak dan pred-

vidoma ob 17. uri (termini za posamezne ČS še 

niso določeni).

 
Predsednik ČS Jarše, mag. Bojan Hajdinjak

LOKALNO

KOLEDARJI IN ROKOVNIKI 2018
N A J V E Č J A  P O N U D B A  V  S L O V E N I J I

www.felix.siwww.felix.si

LJUBLJANA: Citypark • »opova 7 • 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; NOVO MESTO: Qlandia

    ZBIRKE 
PRAVLJIC
4

AKCIJSKA CENA!

 7 99€
 Redna cena 14, 99 €

AKCIJSKA CENA!

 7 99€
 Redna cena 14, 99 €

AKCIJSKA CENA!

 7 99€
 Redna cena 14, 99 €

AKCIJSKA CENA!

 7 99€
 Redna cena 14, 99 €

AKCIJA VELJA 
V KNJIGARNAH 

FELIX 
od 16. 10. do 1. 11. 2017 

oz. do razprodaje zalog. 
Akcije in ugodnosti se 
med seboj izkljuèujejo.

oglas ucila moj magazin_oktober184x125.indd   1 13.10.2017   7:53:10
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03 //

POMOČ GASILCEV V ČS JARŠE

Pož ari na gozdnih in 
grmovnih površinah

18. 6. 2017
Ob 20.56 je zagorelo v gozdu na težko 
dostopnem terenu med Gostinco 
in Gradovljami, občina Ljubljana. 
Posredovali so gasilci GB Ljubljana, 
PGD Prežganje, Zalog - Spodnji Kašelj, 
Sostro, Slape-Polje, Zadobrova, Zgornji 
Kašelj, Ježica, Nadgorica, Tomačevo - 
Jarše, Spodnja Šiška, Zgornja Šiška in 
enota za pomoč vodenju EPV-MOL. 
Požar, ki je zajel okoli devet hektarjev 
gozdne površine, podrasti in grmičev-
ja so gasilci pogasili, vendar so ostala 
nekatera nepogašena žarišča.

Požari v nestanovanjskih 
stavbah

25. 8. 2017
Ob 05.13 je na Marincljevi ulici v 
Ljubljani prišlo do požara reklam-
nega materiala v manjšem skla-
dišču. Požar so pogasili gasilci GB 
Ljubljana(5 vozil,14 gasilcev) in PGD 
Šmartno ob Savi (2 vozili, 9 gasilcev 
in gasilka).
Ekipa prvih posredovalcev(PNMP) 
PGDja  na rednih vajah aktivno 
obnavlja in poglablja svoje znanje. 
Zadnji teden v avgustu, smo se lotili 
temeljnih postopkov oživljanja(fot-
ke). V primeru zastoja srca je namreč 

bistvenega pomena hitro in pravilno 
ukrepanje.

Vodja PNMP Mojca Kokalj

NA POMOČ

MOJ MAGAZIN 5-6 / 2017  |  7

Indijske kulinaricne dobrote
v restavraciji

Lokacija:  Tržnica BTC, južni del
Odprto: od pon-sob, od 11h do 17h

BRIYANI S PISCANCEM TIKKA MASALA BUTTER CHICKEN

poizkusite najvecji »CIPS« 
v mestu – papadam

Kontakt:  070 16 11 44, www.bollywood.si
Dostava:  na obmocju BTC,  od 11h do 15h

04 //

Začela se je šola tenisa
Teniški klub Net šport, ki deluje v Novih 
Jaršah je uspešno pričel novo šolsko 
leto. Šola tenisa se je pričela tako za otro-
ke kot odrasle. Vsakemu novemu članu 
pa je Net sport ob vpisu podaril teniški 
lopar. V septembru je potekal Teniški 
turnir za odrasle, kjer so ob prijetnem 
druženju potekali zanimivi dvoboji, 
kjer je najboljši igralec je prejel pokal ter 
praktično nagrado. Po nagradni igri pa 
so se vsi tekmovalci poslovili z nasme-
hom na obrazu.
Net sport je sodeloval tudi pri projektu 
Razgibajmo Ljubljano na Kongresnem 
trgu, kjer je predstavil tenis več kot 1000 
otrokom te pa so z zadovoljnimi obrazi  
povrnili ves trud trenerske ekipe. 

Net sport se je z ustano-
viteljico Tajano Mlakar 
zagovornico zdravega 
športnega razvoja otrok 
udeležil okrogle mize na 
temo Ljubljanskega športa. 
Ta je izpostavila problem 
prezgodnje specializaci-
je otrok v panogi tenisa 
ter preveliko število tek-
movanj in treningov 
za otroke, katere imajo 
negativen dolgoročen vpliv. Prav tako 
se je ustanoviteljica udeležila strokov-
nega posveta KAJ JE ZDRAV ŠPORT 
MLADIH, kjer 
so doktorji in 

ostali športni strokovnjaki 
razpravljali o pravilnih fizioloških, psi-
holoških, socioloških ter prehrambenih 

elementih pri mladih 
športnikih.

Vabljeni vpis v Net 
sport, kjer se bodo 
otroci v prijetnem 
okolju in vzdušju, 
zdravo športno raz-
vijali ter se naučili 
igre, katero bodo 
lahko igrali skozi vse 
življenje.
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SESTAVINE: 
• 500 g hokaido buče
• 50 g masla
• 1 čebula
• 1 žlička moke

• 1 l vode

• 1/4 l polnomastne  
  smetane

• sol, poper 
• muškatni orešček
• smetana za okras
• peteršilj

 
PRIPRAVA: Bučo razrežemo na 

četrtine, olupimo in odstranimo 
semena. Meso narežemo na kocke. 

V posodi segrejemo maslo 
in prepražimo na drobno 

sesekljano čebulo. Pomokamo 
ter dodamo koščke buče, 

vodo in smetano. Kuhamo 
toliko časa, da se buča 
zmehča (približno 
15 do 20 minut). Ko 
je buča kuhana, po 
okusu dodamo še sol, 
poper in muškatni 
orešček ter vse skupaj 
zmiksamo s paličnim 
mešalnikom.
Juho nalijemo v sko-
delice in okrasimo s 
smetano in lističi sve-
žega peteršilja.
Okus juhe lahko pope-
strimo še z dodatnimi 
jušnimi vložki, kot so 

na kocke narezano pre-
sno jabolko ali na drob-

no narezan in hrustljavo 
popražena slanina ali pr-

šut. Za samo Noč čarovnic 
pa lahko naredimo pikantno 

kremno bučno juho, ki jo prip-
ravimo po zgornjem receptu, le da 

dodamo še pol žličke čilija v prahu.

Je že res, da so velike oranžne buče, sploh izrezljane, razpoznavni znak Noči čarovnic, 
ki jo marsikdo označuje za nepotreben uvožen praznik. A sploh mladi se vseeno 
veselijo vsega, kar bo ta dan v znamenju strahu, pa četudi bodo to čokoladni pajkci, 
strahovi na torti ali lizike v obliki pajkove mreže. 
Toda bolj kot to je pomembno, da je pred nami čas, ko takoimenovane zimske jedilne 
buče s trdo lupino lahko postanejo največji izziv v kuhinji vsake gospodinje in v 
ponudbi vsakega gostinca. Mi vam ponujamo v preizkušnjo nekaj slastnih receptov za 
pripravo enostavnih bučnih jedi.

Recepti za bučne jedi,
ki bi jih še čarovnice rade imele!

KVASNI NASTAVEK: 
• 4 dag kvasa
• 1 žlica pšenične moke
• 1 dl mlačne vode
• 1 žlička sladkorja
 
TESTO: 
• 500 g muškatne buče
• oljčno olje
• 1 kg pšenične moke
• 1 žlička soli
• 1 jajce

• 1 dl olja
• 0,5 litra vode
• 1 dl polnomastnega mleka
• 1 žlica kisle smetane

PRIPRAVA: Sestavine za kvasni 
nastavek združimo in zmešamo v 
gosto zmes, ki jo pustimo vzhajati. 
Medtem na drobno naribamo olu-
pljeno bučo ter jo na oljčnem olju 
popražimo, da se zmehča.
Testo pripravimo tako, da moko 
stresemo na podlago in na sredini 
naredimo vdolbino. Vanjo zlijemo 

kvasni nastavek, dodamo sol, jajce, 
olje, mlačno vodo, mleko in smeta-
no. Zamesimo, primešamo še ohla-
jeno prepraženo bučo ter oblikuje-
mo testo v hlebec (lahko tudi manjše 
štručke) in pustimo še malo vzhajati.
Pekač namastimo in vanj položi-
mo  testo, ki ga premažemo z oljem. 
Kruh pečemo 1 uro na 200 °C.

SESTAVINE: 
• 250 g mesa muškatne buče
• 250 g moke
• 2 žlički pecilnega praška
• pol žličke sode bikarbone
• 100 g sladkorja
• 30 g grobo sesekljanih 

oreščkov (mandlji ali lešniki)

• ščepec soli
• pol žličke cimeta
• 2 jajci
• 5 žlic olja
• 1,5 dl pomarančnega soka
• 100 g tekočega lahkega jogurta

PRIPRAVA: Bučno meso na drob-
no naribamo. V posebni posodi 
najprej zmešamo suhe sestavine: 
naribano bučo, moko, pecilni pra-
šek, sodo bikarbono, sladkor, grobo 
sesekljane oreščke (lahko so man-
dlji, lešniki,…), sol in cimet. V drugi 
posodi razžvrkljamo jajci ter jima 
primešamo še olje, pomarančni sok 
in jogurt. Mešanico dodamo bučni 

masi ter na hitro premešamo vse 
sestavine (predolgo mešanje naredi 
testo žilavo).
Pečico segrejemo na 180 °C, v pekač 
za mafine pa vložimo papirne mo-
delčke (ali pa vdolbinice namastimo 
in potresemo z moko). Testo nade-
vamo v modelčke do treh četrtin. 
Mafine pečemo od 25 do 30 minut 
(srednje ali spodnje vodilo).

Kremna bučna juha (4 osebe)

Bučni kruh

Bučni mafini 
z oreščki (12 kosov)

Med najpogostejše in najbolj 
okusne jedilne buče sodi-
jo manjše okrogle temno 

oranžne hokaido buče in muškatne 
buče, ki pa se med seboj razlikujejo 
po obliki in barvi. Od velikih oran-
žnih rebrastih do nekoliko manjših 
z zeleno lupino in rumenim mesom. 
Med muškatne in zelo okusne sodi 
tudi podolgovata svetlo oranžna ma-
slena buča, ki ima obliko trebušaste 
steklenice. Za pripravo je zanimiva 
rumena podolgovata buča špageta-
rica. Celo jo skuhamo ali spečemo 
(pol ure), njeno meso pa postane vla-
knasto. Iz njega lahko potem pripra-
vimo »špagete«, solate, priloge).
Vedno kadar je lupina buče tako trda, 
da jo je težko olupiti, si lahko po-
magamo tako, da neolupljene večje 
kose spečemo v pečici (na 200 °C od 
ure do ure in pol). Pečeno meso nato 
z žlico enostavno izdolbemo iz lupi-
ne in uporabimo za pripravo jedi.

Ste vedeli, da slovenski pride-
lovalci bučnega olja pogosto 
sadijo buče sorte »slovenska 

golica«. Gre za avtohtono sorto oljne 
buče, katere plodovi so v času do-
zorelosti značilno rumene barve z 
zelenimi progami. V njih se skrivajo 
bučna semena (ali bučnice) brez lu-
pine, zato tudi ime golica, bogata s 
hranljivim oljem. 
Od leta 2004 imamo v Sloveniji z ge-
ografsko označbo zaščiteno Štajer-
sko Prekmursko bučno olje. Prido-
bljeno je po tradicionalnih metodah 
z mehanskim procesom in z upora-
bo toplote, brez uporabe in dodaja-
nja aditivov, rezultat česar je visoko 
kakovostno bučno olje. 

Za proizvodnjo 1 litra bučnega 
olja potrebujemo 33 srednje 
velikih buč. In še ena zanimi-

vost: v svetovni predelavi bučnih 
semen se jih kar 80 % (160 tisoč ton) 
porabi v pekarski industriji, le 10 % 
(20 tisoč ton) pa se jih predela v olje 
in prav toliko (20 %) jih je namenje-
nih ostali uporabi.

Oranžne in rumene buče so 
bogat vir antioksidantov, vi-
tamina C in E ter karotena, ki 

spodbujajo razstrupljanje telesa, va-
rujejo pred oksidativnimi poškodba-
mi in so naravna zaščita pred rakom. 
Imajo diuretski učinek (pospešu-
jejo izločanje urina), priporoča-
jo pa jih kot prehrano ljudem, 
ki jih pestijo protin, vnetje 
ledvic, revmatizem, vne-
tje sečnega mehurja in 
sladkorna bolezen. De-
lujejo tudi pomirje-
valno ter so koristne 
pri vnetjih tankega 
črevesja. Buče uži-
vamo kuhane (pire), 
pečene ali pa v obli-
ki soka iz sveže nas-
trganih plodov.
Bučna semena vse-
bujejo visok delež se-
lena, ki ščiti pred pre-
zgodnjim staranjem, 
ter fitosterine, ki zni-
žujejo holesterol. Tako 
uživanje semen kot buč-
nega olja posebej ugodno 
vpliva na mehur in prostato.
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OTROCI IMAJO 
PRAVICO DO DOLŽNOSTI 

Slovenija je, tako kot mnoge druge države, podpisnica 
Konvencije o otrokovih pravicah. Države podpisnice so se 
zavezale, da bodo tako na področju zakonodaje kot v dejanjih 
te pravice upoštevale. Vendar pa odrasli v dobri veri velikokrat 
pozabimo, da so tudi dolžnosti del pravic, saj eden od čle-
nov konvencije pravi, da smo dolžni delovati v korist otrok. 
In dolžnosti, ki jih imajo otroci, so pomemben del odraščanja, 
učenja, poti v odraslost. 

Poleg pravice do osnovnih življenjskih dobrin, pravice do 
mirnega in varnega bivanja, do skrbi, izobraževanja (…) je v 
otrokovem najboljšem interesu tudi, da ga pripravimo na so-
bivanje v družbi; na to, da vedno ne bo po njegovem, četudi bo 
pridno ubogal vsa navodila in napotke, saj življenje ni vedno 
pravično, pripraviti ga moramo na to, da se bo znašel tudi v 
konfliktnih situacijah – se postavil zase, pri tem pa ne pozabil, 
da na svetu obstajajo tudi drugi “jazi”, ki so ravno tako po-
membni kot on. Naučiti ga moramo, da smo ljudje odgovorni 
za svoja dejanja in nedejanja, da imajo ta posledice, čeprav iz 
medijev večkrat prihajajo nasprotne informacije. Naučiti ga 

moramo, da se je za dosego cilja vredno potruditi. Vedeti mora, 
da ni središče sveta vseh ljudi, nasprotno, da je del človeštva, 
del sveta. Pustiti mu moramo, da dela napake, saj se iz njih 
lahko veliko naučimo. Naučiti ga moramo osnovnih manir – 
dober dan, hvala, prosim, oprostite, žal mi je. In nenazadnje, 
vedeti mora, da ga imamo neizmerno radi, da na poti učenja 
in odraščanja ni sam. In naštetih stvari ga najlaže naučimo z 
zgledom, jasno postavljenimi mejami, dogovorjenimi vsak-
danjimi obveznostmi, z vrednotami, ki so del naših dejanj. 
Poznati mora posledice nespoštovanja dogovorov, obenem 
pa mora imeti priložnost priznati napako, se iz nje naučiti 
lekcije, imeti mora priložnost napako popraviti in vedeti mora, 
da napaka ne pomeni, da je z njim nekaj narobe, ampak da se 
uči, odrašča, razvija.

In da, poznati mora svoje pravice, vedeti mora, kako opozoriti 
na nespoštovanje le teh. Vedeti mora, da se je treba postaviti 
za svoje pravice in pravice drugih. In jasno mu mora biti, da 
je svobodno bitje, vendar je njegova svoboda omejena – s 
svobodo drugih.

Ne želim vas učiti vzgoje, saj za to nikakor nisem kvalificirana, 
pa tudi sami večinoma najbolje veste, kaj je prav za vašega 
otroka. Ampak pravice so le ena plat kovanca, druga plat so 
dolžnosti. In kovanca ne moremo vnovčiti, če nista jasni obe 
plati. 

Več o otrokovih pravicah najdete tudi na spletni strani   
varuha človekovih pravic: http://www.varuh-rs.si.

Neja Šmid

Otroci so naše največje bogastvo, mnogokrat sli-
šimo. Žal prevečkrat delujemo tako, da dobrobit 
otrok spregledamo, velikokrat z dobrimi nameni. 
Ampak pot v pekel je tlakovana z dobrimi na-
meni, pravi star pregovor. In četudi v pekel ne 
verjamete, je bistvo pregovora resnično. V ok-
tobru obeležujemo teden otroka, zato smo se v 
uredništvu odločili, da nekaj besed rečemo tudi 
na to temo.

MAGAZIN

Addiko gotovinski kredit

Najhitrejši način 
do 35.000 EUR 
resnično obstaja!

Poslovalnica Addiko Bank express
BTC City, HALA A, pritličje
01 580 42 28
addiko.si

Krčne žile so bolezensko razširjene vene, 
ki se najpogosteje pojavljajo v spodnjih 
okončinah (noge in stopala, ker hoja 
povečuje pritisk na žile) in povzročajo 
neprijeten občutek v nogah. Izgledajo 
kot izbokline oziroma modrikasti kabli 
pod površino kože in so za večino ljudi 
zgolj estetsko moteče. Načeloma ne 
pomenijo resnega obolenja, a stanje 
lahko ob neukrepanju hitro napreduje 
in v hujših primerih povzroči bolečino, 
krvne strdke, dermatitis in celo razjede. 
Značilno je, da se pogosteje pojavljajo 
pri ženskah kot pri moških, odvisne pa 
so tudi od starosti, prekomerne telesne 
teže, nekaterih bolezni in hormonskih 
sprememb (nosečnost, menopavza ...).
Najpogostejši simptomi in znaki so 
predvsem temno modre krvne žile, 
predvsem v nogah, boleče in težke noge, 
ki so občutljive na dotik, pekoč občutek 
v golenih, otekanje gležnjev ali nog ter 
rane na koži.
V mnogih primerih lahko za blage 

bolečine poskrbimo sami s tem, da se 
izogibamo dolgemu sedenju ali stanju, z 
redno vadbo, da pazimo na telesno težo 
in nosimo kompresijske nogavice ali pa 
z uporabo zdravil rastlinskega izvora. 
Med njimi so se kot najbolj učinkoviti 
izkazali plodovi izvlečkov divjega 
kostanja ter izvlečki listov vinske trte.

Izvlečki plodov divjega kostanja 
(Aesculus Hippocastanum) vsebujejo 
beta-escin, ki zmanjšuje poškodbe 
kapilar in krepi njihove stene ter deluje 
protivnetno in zmanjšuje otekline. Je 
torej odličnen naravni preparat, ki lahko 
vsakemu pomaga pri težavi krčnih žil.
Izvlečki  l is tov vinske tr te  (Vit is 

Vinifera) pa so znani po svojem 
adstringentnem delovanju. To 

pomeni, da izvlečki listov 

vinske trte s  svojim delovanjem 
zožujejo površinske krvne žilice in tako 
pripomorejo pri zmanjševanju oteklin in 
občutku težkih nog. Poleg tega vsebuje 
še številne vitamine, minerale, proteine 
in odlično hrani in vlaži kožo, medtem 
ko proantocianidin, ki ga vsebuje, 
pomaga pri celjenju ran in zdravljenju 
slabih ven.

J. S.

Krčne žile



Oddajanje premoženja 

v najem
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KDAJ MORAM ODDATI NAPOVED IN KDAJ NE?
Če kot fizična oseba oddajate svoje premoženje v najem neki 
drugi fizični osebi, morate finančni upravi posredovati napo-
ved za odmero dohodnine iz oddajanja premoženja v najem 
najpozneje do 15. januarja za preteklo leto.
Če kot fizična oseba oddajate svoje premoženje v najem neke-
mu poslovnem subjektu, potem izračun in plačilo dohodnine 
opravi plačnik davka (izplačevalec dohodka), vam pa kot na-
jemodajalcu napovedi ni potrebno oddajati.
Davčni organ na podlagi te napovedi v 30 dneh izda odmerno 
odločbo o dohodnini iz oddajanja premoženja v najem.

PREMOŽENJE?
Med premoženje poleg stanovanj, hiš in zemljišč spadajo tudi 
bivalniki, prevozna sredstva itd.

GRE ZA DOKONČNI DAVEK
Celoten dohodek se ne všteva v letno dohodninsko osnovo. 
Dohodnina od dohodka iz oddajanja premoženja v najem se 
šteje za dokončen davek. Dohodnina se izračuna in plača od 
davčne osnove po stopnji 25 %, normirani stroški pa znašajo 
10 %. Namesto normiranih stroškov lahko zavezanec uveljavlja 
tudi dejanske stroške, ki ohranjajo uporabno vrednost pre-
moženja. Dejanske stroške zavezanec dokazuje z ustreznimi 

Primer izračuna če mesečna najemnina znaša 500 EUR, zavezanec pa pri tem uveljavlja 10 % normiranih stroškov: 

500 EUR x 12 mesecev = 6.000 EUR; 6.000 EUR – 600 EUR (10 % normiranih stroškov) = davčna osnova 5.400 EUR. 

5.400 EUR x 0,25 = (dohodnina v višini 25 %) = 1.350 EUR. Dohodnina iz oddajanja premoženja v najem je 1.350 EUR. 

Gre za dokončni davek, znesek 6.000 EUR in plačana dohodnina se ne upoštevata pri letnem obračunu dohodnine.

računi, ki jih priloži napovedi. Če dohodnino izračuna in plača 
plačnik davka (izplačevalec dohodka), lahko davčni zavezanec 
uveljavlja dejanske stroške od dohodka iz oddajanja premo-
ženja v najem z zahtevkom za zmanjšanje davčne osnove od 
dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavlja-
nja stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno 
vrednost premoženja.

ČE NAPOVEDI NE ODDAM?
Zavezanca, ki napovedi ne odda, lahko davčni organ kaznuje 
z globo v višini od 250 do 400 EUR. Zavezanca, ki v napovedi 
navede nepravilne ali neresnične podatke, pa lahko davčni 
organ kaznuje z globo od 400 do 15.000 EUR. Poleg globe 
davčni organ zavezancu v obeh primerih obračuna tudi do-
datno davčno obveznost.

ALI STE VEDELI? V primeru večjih stroškov, povezanih z ne-
premičnino (npr. adaptacija, velika vzdrževalna dela), ki pred-
stavljajo več kot 10 % vašega dohodka od najemnine, lahko 
davčno osnovo z uveljavljanjem dejanskih stroškov zmanjšate 
tudi za več kot 10 %.

Vir: Finančna uprava RS

POTREBUJETE:
• pisano listje,
•  debelejši čopič,
•  steklen kozarec,
•  lepilo namenjeno servetni tehniki,
•  čajno svečko.

1. Odpravite se v gozd ali bližnjo okolico in naberite barvite 
liste, ki so vam najbolj všeč.

2. Pripravite steklen kozarec (kozarci za vlaganje so najboljša 
izbira) in z lepilom za servetno tehniko polepite liste na ko-
zarec. S čopičem dobro premažite liste čez cel kozarec, tako 
bo vaš svečnik lep svetleč, listi pa zagotovo dobro pritrjeni. 

3. Počakajte da se lepilo posuši.
4. Svečnik lahko poljubno okrasite še z rafijo ali kakim drugim 

materialom.
5. Zdaj prižgete le še svečko in romantika se lahko začne. POTREBUJETE:

•  balon,
•  liste,
•  debelejši čopič,
•  lepilo namenjeno servetni tehniki.

1. Napihnite balon.
2. Liste nanesite na polovico balona z 

lepilom za servetno tehniko. 
3. Počakajte, da se lepilo posuši.
4. Počite balon in ga previdno odstra-

nite od listov. Vaša posoda je gotova.

Jesensko listje je lahko zares 
dober material za različne 
umetnine. Kar je še najbolj 
pomembno – vsem je na 
razpolago in zastonj je. 
Le na sprehod se je treba 
odpraviti, najbolje v gozd, 
kjer je veliko različnih vrst 
dreves. V tokratni številki 
vam ponujamo dve preprosti 
ideji za jesenski svečnik in 
okrasno posodo, ki ju krasijo 
listi. Preprostost svečnika 
bo pričaralo romantično-
jesensko vzdušje v vaših 
domovih, prav tako pa bo 
listnata posoda lepo popestrila 
vašo poličko ali mizo.

Jesensko ustvarjanje

JESENSKI SVEČNIK

OKRASNA POSODA
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NAGRADNA KRIŽANKA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Rešitev GESLA KRIŽANKE pošljite do 1. novembra 2017 ali na elektronski naslov  
(marketing@mojmagazin.si – zadeva  »križanka«) ali na poštni naslov  
(Trapez media d.o.o., Kajuhova ulica 32a, 1000 Ljubljana – pripis »križanka«)
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:  
Nagrada: 3x VSTOPNICA ZA KONCERT ALEXANDROV 
Nagrajenci iz prejšnje številke: Daša Repina, Andreja Zupan, Kristjan Jaklič
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malo rabljena vozila s preverjeno 
zgodovino že za 10% pologa.
preverjeno varen nakup.

vabljeni v 

prenovljen  

salon  

rabljenih  

vozil

Flajšmanova 3, Ljubljana, t: +386 1 25 25 125
e: prodaja@summitavto.si, www.summitavto.si



OSKAR

Sweet Dreams Little one


