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Gremo na počitnice
Ste se letos že vprašali, kdaj bo “že konec te vročine”? Jaz se
nisem, saj sem sonce tako pogrešala, da se ga nikakor ne
morem naveličati, pa če bi sijalo tja nekje do novembra. Ko
bi vsaj.
Junija se zgodi toliko stvari, ki zaznamujejo človeka. Če
samo pomislim na začetke počitnic … Vse je dišalo po
češnjah, sladoledu, po soncu in počitnicah, ki so obljubljale
nešteto dogodivščin. Tisti dan konec junija, ko se je končalo
šolsko leto, se je zdelo, da bodo brezskrbni dnevi trajali
neskončno dolgo.
Pred vami je poletna številka Mojega magazina. Ta bo
morala zadostovati nekoliko dlje, saj se tudi mi odpravljamo
na počitnice – zagotovo pa se vrnemo avgusta – polni
novih idej, polnih baterij in novih zgodb!
Uredništvo

vljamo!
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Do avgusta v

Arhiv preteklih številk revije
Moj magazin si oglejte na:
www.mojmagazin.si
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PALAČINKIJADA NA ŠKRJANČKU

VAJA MAČEK 2015

Na vroč junijski sobotni dan smo člani
Društva Prijateljev Mladine Šmartno
o b S av i v s o de lov a nj u s Č e t r t n o
skupnostjo Jarše organizirali prireditev
Palačinkijada.
Dogodek, namenjen druženju otrok,
smo popestrili z 4 točkami mini olimpijade, kjer so se otroci in pa tudi odrasli borili za štampiljke. Na prvi točki so
morali z žogo zbiti kozarce v treh metih,
na drugi so v gol zabiti žogo, na tretji
s hokej palico voditi žogo in na zadnji
v vreči skakati 15 metrov. Ko so zbrali
štampiljke na vseh točkah, so za nagrado prejeli palačinko z namazom marmelade ali kakavove kreme ter pijačo.
Da staršem ni bilo dolgčas so se lahko
pomerili v igranju vikinškega šaha ali pa
so pokremljali ob hladni pijači v senci,
katero je nudila cerkev sv. Martina.

Za zaključek veselega in slastnega dogodka nas je DJ Blaž z najbolj pogumnimi deklicami zabaval s karaokami
domačih in tujih glasbenikov.
Palačinkijada je imela tudi ugledne udeležence: podpredsednico ZPM MostePolje go. Alenko Petkovšek, domačega
župnika Jošta Snoja in direktorja mesečnika Moj magazin g. Sandija Dornika
z družino.
Veliki in mali udeleženci prireditve so
neizmerno uživali in si bili enotni, da je
takih druženj premalo.
Tako so na dan prišle že nove ideje za
dogodke v prihajajočih mesecih.
Hvala idejni vodji Maji Novak in vsem
prostovoljcem, ki ste pripomogli, da je
dogodek uspel.
Posebna zahvala ge. Jelki Koprivšek s ČS
Jarše, ki je poskrbela, da smo lahko jedli

tako dobre palačinke in se hladili z vodo
in sokovi.
Naslednjič bodite z nami!
Več na facebook strani društva.

Dne 21. 5. 2015 ob 19.00 je izbruhnil požar na gospodarskem
objektu. Začetni požar, do katerega je prišlo na stroju za obdelavo lesa na podstrehi objekta, se je hitro širil po podstrešju.
Delavcu, ki je delal na stroju, se ni uspelo umakniti na varno
in je ostal ujet v dimu. Drugi delavec, ki je pred objektom
popravljal viličarja, je kmalu zaznal, da je objekt v dimu in
ognju. Ko je hotel odhiteti na pomoč sodelavcu na podstrešju,
se je viličar premaknil in mu ukleščil nogo. Hkrati je viličar s
premikom zaprl vrata sanitarij, kjer je ostala ujeta tretja oseba.
Na vaji smo prikazali reševanje ponesrečenca iz nadstropja s
pomočjo koritastih nosil, lestve in vrvne tehnike. Pri reševanju
ukleščenega pod viličarjem smo uporabili opremo za dvigovanje bremen, pri reševanju ujetega v sanitarijah pa napravo
za vlek (Tirfor).
Celotna vaja je bila sestavljena iz osmih segmentov: gašenje v
notranjih prostorih, gašenje z lestve, preiskovanje prostorov,
reševanje z višin, tehnično reševanje, oskrba poškodovancev,
oskrba z vodo in obramba sosednjih objektov.
Na vaji je poleg domačega društva sodelovalo še PGD
Tomačevo in PGD Zadobrova. V vajo je bilo vključenih 6 vozil
in 41 gasilcev ter gasilk.
Zahvaljujemo se družini Maček, da nam je prijazno odstopila
objekt za izvedbo vaje.
Video in fotografije si lahko ogledate na Facebook strani
društva.
Za PGD ŠMARTNO OB SAVI – GZ LJUBLJANA
Matjaž Kokalj in Mitja Petje
Vodja vaje: Matjaž Kokalj, Foto: Davor Radič
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GASILSKA MLADINA
V soboto, 16. 5. 2015,
je na območju Sračje
doline v Črnučah potekala orientacija gasilske mladine GZL. Naše
društvo se je orientacije
udeležilo s 7 ekipami.
Sama proga je bila zelo
zahtevna zaradi razmočenega terena, blata,
dolžine proge itd. Naše
pionirke, Maja, Julija in
Brina, so dosegle 3. mesto in se uvrstile na regijsko orentacijo,
ki bo 6. 6. 2015 na območju GZL. Ostale ekipe so dosegle 10, 11,
15, 20, 27 ... mesto. Čestitke vsem tekmovalcem, da ste opravili
s progo, še posebno pionirkam za dosežen uspeh.
Bravo!
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DAN ČS JARŠE
V soboto, 23. maja, je bil v vojašnici Edvarda Peperka dan
odprtih vrat in dan Četrtne skupnosti Jarše.
Sodelovalo je tudi naše društvo s predstavitvijo različnih
tehnik gašenja in animacijo za otroke.
Za najmlajše smo pripravili imitacijo goreče lesene hiše, ki
jo je bilo potrebno pogasiti.
Kljub močnemu dežju smo skupaj z gasilci PGD ZadobrovaSneberje-Novo Polje svoje delo opravili odlično in z vsemi
obiskovalci ter vojaki delili mnenja o gasilskem delu.
Hvala četrtni skupnosti za povabilo, saj smo s tem dogodkom gasilstvo približali domačinom in obiskovalcem.
Aleš Marinko

Mladinska komisija
4 | MOJ MAGAZIN 6 - 7/2015
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DAN ČETRTNE SKUPNOSTI JARŠE 2015

DRUŠTVO UPOKOJENCEV NOVE JARŠE NA IZLETU V POSAVJU

23. maja se je v sklopu dneva odprtih vrat Vojašnice Edvarda Peperka
odvijal Dan Četrtne skupnosti Jarše v organizaciji Turističnega društva
Zelena jama in Četrtne skupnosti Jarše.
Program se je za učence in dijake pričel
že v petek, 22. maja, v soboto pa je potekal osrednji del prireditve, na katerem
se je, kljub slabemu vremenu, zbralo več
kot 1000 ljudi.
Obiskovalce, goste in sodelujoča društva
je v imenu Sveta Četrtne skupnosti Jarše
nagovorila in pozdravila podpredsednica, ga. Ida Medved, sledila je podelitev
priznanj ČS Jarše (Turistično društvo
Zelena jama, dolgoletna člana Sveta ČS
Jarše, g. Viljem Celestina in g. Franc
Grom).
V bogatem kulturno umetniškem
programu so bile na sporedu tako
glasbene kot tudi pevske in plesne
točke. Nastopila sta Ivan Korošec in
Miro Dovč, ki sta poskrbela za glasbeno vzdušje, ter tenorist Jože Oblak

in harmonikar Urban Malc. V okviru
prireditve so se predstavila številna
društva, ki so prikazala svoje dejavnosti:
Prostovoljno gasilsko društvo Šmartno
ob Savi in Zadobrova-Sneberje-Novo
Polje, Društvo šola zdravja – skupina
Nove Jarše, Judo klub Sokol Ljubljana,
Karate klub Sankukai, Društvo Interes,
Turistično društvo Zelena jama, Klub
a m e r i š ke g a n o g o m e t a Mu s t a n g ,
Sokolska zveza Slovenije, Sokolsko
društvo Moste, Srednja medijska in grafična šola, Gimnastično društvo Sokol
Bežigrad, Krajevni organizaciji Rdečega
križa Zelena jama in Nove Jarše, JP
Snaga itd. V okviru dneva odprtih vrat
Vojašnice Edvarda Peperka smo si lahko
ogledali tudi vojaško opremo, vozila,
notranjost helikopterja.

Potekalo je tudi
tekmovanje v kuhanju pasulja, na katerem sta si zlato priznanje delili ekipi
Društva upokojencev Nove Jarše in
Društva upokojencev Šmartno ob Savi.
Tudi ostale štiri ekipe (Društvo upokojencev Zelena jama, Kralji ulice, Rdeči
križ Zelena jama in Sokolsko društvo) so
bile v kuhanju zelo uspešne in so prejele
priznanja.
Zahvaljujemo se vsem sodelujočim in
obiskovalcem ter upamo, da se naslednje leto ponovno srečamo!
ČS Jarše

Na sončno četrtkovo jutro, 14. maja,
smo se dobre volje odpravili na izlet iz
Ljubljane proti Vačam. Naša vodička, ga.
Judita, nam je sproti opisovala vse znamenitosti krajev, ki smo jih obiskali čez
dan. Najprej smo se ustavili na Vačah,
kjer smo si ogledali staro cerkev, ki je
bila večkrat uničena med drugo svetovno vojno. Ogledali smo si tudi spomenik
ter situlo, ki so jo izkopali pred mnogimi leti. Pred seboj smo imeli še veliko
ogledov, zato smo se hitro odpravili še
na Sveto Goro, kjer smo si ogledali staro
romarsko cerkev, številne kipe in poslikave znanih ter neznanih slikarjev.
Pot smo nadaljevali proti Lisci in gradu
nad Sevnico. Na Lisci smo imeli kosilo,
po kosilu pa smo si ogledali še lepo panoramo, saj se z višine pokaže razgled,
ki človeka popolnoma očara – prelepi hribčki, doline, polja … kot na sliki.

Nadihali smo se čistega zraka ter si ogledali še vremensko postajo, poslovili smo
se od gostilničarja ter se odpeljali proti
Gradu nad Sevnico.
Tam smo si ogledali obzidje ter ostale

Anica Dobrin

07 //

UTRINKI Z EKO GARAŽNE RAZPRODAJE
Eko garažna razprodaja, ki smo jo organizirali na OŠ Jožeta
Moškriča v Ljubljani v sredo, 27. 5. 2015, je odlično uspela.
Učenci so kupovali, menjali in prodajali uporabne stvari. Tako so ozavestili ponovno uporabo predmetov, ki jih ne potrebujejo več. Nekateri
so nam popoldansko popoldne popestrili z dobrotami, ki so jih spekli
skupaj s starši. Dobitki na srečelovu so bili tako privlačni, da smo prodali
vse srečke.
Vsi se že veselimo septembrske Eko garažne razprodaje.
Barbara Pavlič
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znamenitosti. Od tam smo se podali čez
Sevnico proti Ljubljani. V avtobusu na
poti nazaj smo prijetno utrujeni premišljevali, kakšne lepe kraje smo videli, kako
lepa je narava in kako malo se zavedamo, kako lepa je naša Slovenija.

VTISI UCENCEV
Luka: »Všeč mi je bilo, da sem sam napisal
cene.«
Špela: »Všeč mi je bilo, ker sem lahko kupila
igrače, ki niso bile drage.«
Andrej: »Prodajal sem kifeljčke in vsi so hoteli
recept.«
Gaja: »Všeč mi je bil srečelov, ker je vsaka
srečka zadela.«
Juš: »Prodal sem veliko, kupil sem srečko in
zadel kapo, ki jo potrebujem, ker sem vse kape
izgubil.«
Taja: »Kupila sem igračko, hrošča skarabeja
pri prodajalki Moniki. Bila je tako prijazna, da
sem si lahko vzela bombonček zastonj.«
Lina: »Veliko stvari sem prodala. Kupila sem
si srečko in palačinko.«
Zoja: »Všeč mi je bilo, ker je prišlo veliko
ljudi.«
Ela: »Všeč mi je bilo, ker sem prodala prstan
in kužka, oči pa je kupil mojega medvedka.«
Lovro: »Srečal sem prijatelja iz vrtca.«
Tina: »Kupila sem dobro knjigo za 1 evro.«
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ODGOVORI NA PRIORITETNE NALOGE
ČETRTNE SKUPNOSTI JARŠE ZA MANDATNO OBDOBJE 2014–2018
mag. Bojan Hajdinjak, predsednik Sveta ČS Jarše

Zap. Četrtna Nosilec Naziv projekta
št.
skupnost izvedbe

Stanje projekta

90.

Jarše

OŠ

Ureditev rekreativnih površin in Parka Sava od Šmartnega do Sneberij

Trenutno je postopek oddaje naročila za izdelavo projektov v zaključni fazi.

91.

Jarše

OGDP

Postavitev cestnih hitrostnih ovir na cesti Trbeže

Ni v planu.

92.

Jarše

OGDP

Postavitev cestnih hitrostnih ovir na Cesti v Šmartno

Ni v planu.

93.

Jarše

OGDP

Postavitev cestnih hitrostnih ovir na Sneberski cesti (od HŠ. 1-50)

Ni v planu.

94.

Jarše

OUP

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

Za sanacijo gramoznice veljavni OPN MOL ID določa namensko rabo zemljišč K1-najboljša
kmetijska zemljišča ter izdelavo OPPN 378 GRAMOZNICA OBRIJE z naslednjimi usmeritvami: »V območju je dopustno izboljšanje ekološkega stanja tal z nasipavanjem zemljišč pri
vzpostavitvi novega stanja tal. Na celotnem območju se izvede nasipavanje z zemljino iz
izkopov do nivoja sosednjega okoliškega terena. Za nasipavanje je treba izdelati sanacijski
načrt s končno ureditvijo v najboljša kmetijska zemljišča, pri čemer je treba za nasipavanje
uporabiti zemljino ter takšno tehnologijo, ki ustreza pogojem glede varstva vodnih virov.«
Urejanje avtobusnih postajališč je po splošnih določbah OPN MOL ID dopustno tudi na
kmetijskih zemljiščih.

95.

Jarše

OGDP

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

Glede na obstoječo širino ceste, ki je ni možno razširiti brez obsežnih rušenj stavb ter
sorazmerno redke poselitve, ugotavljamo, da ureditev avtobusne proge skozi Obrije, Jarše
in Šmartno, še ni v načrtu prioritetnih nalog širitve prog LPP (dolgoročni plan).

Zap. Četrtna Nosilec Naziv projekta
št.
skupnost izvedbe

Stanje projekta

74.

Jarše

ORN

Razmejitev zemljišč med javnim dobrim in funkcionalnim zemljiščem v Novih
Jaršah

K.O. Nove Jarše je v okviru koncesijske pogodbe ENP še v obdelavi.

75.

Jarše

SLS

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

Na Oddelku za urejanje prostora bomo preverili, ali obstaja možnost zagotovitve prostorov
za ČS Jarše znotraj Partnerstva Šmartinska (ali je predvidena gradnja, kjer bo MOL
investitor oz. soinvestitor).

76.

Jarše

OGDP

Izgradnja dodatnih parkirnih mest med Kvedrovo ulico 2-8 in brežino ob
Šmartinski cesti

Glede na določila ZVETL in dosedanjo prakso, bodo navedene površine verjetno pripadle
etažnim lastnikom, zato MOL ne more vlagati v njihovo ureditev.

77.

Jarše

OGDP

Izgradnja garažne hiše v naselju Nove Jarše

Oddelek OUP je poslal mnenje št. 354-768/2011-3 z dne 12. 8. 2011 glede možnosti
izvedbe dodatnih parkirnih mest. V vednost prejela tudi ČS Jarše.

96.

Jarše

OGDP

Ureditev avtobusnih postajališč na Šmartinski cesti pri gostilni Lovše (postajališče z nadstrešnico, odvodnjavanje, sanacija jam)

IZVEDENO

97.

Jarše

OGDP

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

Ni soglasja Direkcije

98.

Jarše

RS - DRSI

Ureditev križišča ali krožišča v Sneberjah Šmartinska cesta/Trbeže in (MOL, DRSI) V pristojnosti DRSI, OGDP je izdal soglasje.
- urediti tudi prehod za pešce

99.

Jarše

RS - DRSI

Ureditev talne označbe na križišču Cesta v Šmartno/Šmartinska cesta

V pristojnosti DRSI

100.

Jarše

OGDP

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

Ureditev se bo v vršila v sklopu rekonstrukcije Šmartinske ceste, ki je državna cesta.

101.

Jarše

RS - DRSI

Ureditev pločnika ob Šmartinski cesti od Sneberskega nabrežja do avtobusne
postaje pri gostilni Lovše (zagotoviti varno prečkanje Šmartinske ceste)

Ureditev se bo vršila v sklopu rekonstrukcije Šmartinske ceste, ki je državna cesta.

102.

Jarše

OGDP

Fizična zapora Lajovčeve ulice (slepa ulica)

Fizične zapore Lajovčeve ulice OGDP nima v programu.

103.

Jarše

OGDP

Izgradnja javne razsvetljave na Perčevi ulici

IZVEDENO

104.

Jarše

OGDP

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

Zemljišče ni v lasti MOL, je v lasti etažnih lastnikov.

78.

Jarše

OGDP

Ureditev enosmernega prometa in parkiranja na območju Zelene jame

V IZVAJANJU, predvideno v letu 2015/16.

79.

Jarše

OGDP

Ureditev kolesarske steze Ob železnici, od Zvezne do Tovarniške ulice

Asfaltiranja najverjetneje tudi letos ne bo zaradi pomanjkanja sredstev.

80.

Jarše

OGDP

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

Pedvideno v letu 2015/16.

81.

Jarše

OGDP

Rekonstrukcija Ceste na Obrije

Projekti so izdelani.
Vzdrževanje in izboljšave cest se vršijo po prioritetah, prometno obremenjenost cest in
poškodb na cestišču, v okviru razpoložljivih finančnih sredstev.

82.
83.

Jarše
Jarše

OGDP
OGDP

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

Cesta je v planu rednega vzdrževanja, večjih posegov ni predvidenih.

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

IZVEDENO

84.

Jarše

RS - DRSI

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

V pristojnosti DRSI

105.

Jarše

OGDP

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

Gre za funkcionalno površino, obstoječa razsvetljava je bila postavljena v sklopu zazidalnega načrta. Dodatna osvetlitev ni predvidena.

85.

Jarše

OZSV

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

V ZDL PE Jarše ostajata dva splošna družinska zdravnika za polovični delovni čas in oba
zobozdravnika za polni delovni čas. V ZDL intenzivno iščejo nove družinske zdravnike
s specializacijo za PE Jarše, vendar ne morejo zagotoviti, kdaj bodo dobili novega
nadomestnega družinskega zdravnika, kar pa ostaja prioriteta. Zaradi prostorske stiske in
organizacijsko tehničnih zahtev postavitev laboratorija ni možna.

106.

Jarše

OGDP

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

Gre za funkcionalno površino, obstoječa razsvetljava je bila postavljena v sklopu zazidalnega načrta. Dodatna osvetlitev ni predvidena.

107.

Jarše

OGDP

Ureditev Kavčičeve ulice za kolesarski promet in vzdolžno parkiranje

Ureditev predvidena v letu 2016.

108.

Jarše

OGDP

Rekonstrukcija Letališke ceste in širitev v štiripasovnico

Za rekonstrukcijo poteka dogovor med BTC in MOL.

109.

Jarše

OGDP

Postavitev pasjega stebrička
- ob pločnik Savska cesta 8 do 12 (1 kom)
-na zelenici ob obvoznici na Clevelandski ulici (2 kom)
- na zelenici na Beblerjevem trgu pri križišču s Šmartinsko cesto (2 kom)
- na območju osrednje zelenice med Clevelandsko ulico in Ulico Hermana
Potočnika (2 kom)
- ob brežini in zelenici med Kvedrovo in Šmartinsko cesto (2 kom)
- na območju osrednjega igrišča in parkirišča na Ulici Hermana Potočnika (2
kom)

V proračunu nimamo predvidenih sredstev za postavitev novih košev za pasje iztrebke na
nove lokacije.
Po Odloku o urejanju in čiščenju javnih in javnih zelenih površin (UL RS, št. 11/2009 z dne
13.2.2009) je v 18. členu navedeno, da mora skrbnik psa ali konja imeti pri sebi vrečke in
drugo opremo za odstranitev iztrebkov, ki jih mora takoj odstraniti v primeru onesnaženja
občinske ceste ali javne zelene površine. Pasje iztrebke, ki jih občani poberejo, lahko
odložijo tudi v črne posode za mešane komunalne odpadke.
V letošnjem letu bomo pričeli z nameščanjem nastavkov za pasje vrečke na koše »Koško«
na lokacijah, kjer se zadržujejo ljubitelji psov.

110.

Jarše

RS - MOP

Kontracepcija golobov in vran v naselju Nove Jarše in Zelena jama

Ministrstvo za okolje in prostor je pristojno za urejanje problematike, ker to ni javna
gospodarska služba.

111.

Jarše

OGDP

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

Ni v planu in ni v urejanju OGDP.

112.

Jarše

OGDP

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

Ni v planu.

86.

Jarše

SRPI

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

Za ureditev igrišča-1. faza v območju razpoložljivih zemljišč je v izdelavi novelacija PZI
dokumentacije (rok za dokončanje: 3.4.2015). V pripravi RD za JN za izvedbo-rok za objavo
do 10.4.2015. Sredstva v letu 2015 za gradnjo niso predvidena, po sprejemu proračuna
bo potrebno opraviti prerazporeditev sredstev. Rok za dokončanje izvedbe igrišča-1. faza:
30.5.2015. Izvedba 2. faze je predvidena po pridobitvi potrebnih zemljišč v letu 2016 za
kar so v proračunu predvdiena sredstva. Ureditev ograjenega pasjega parka - tekališča je
predvidena na območju, kjer zemljišča niso v lasti MOL, zato je v teku preveritev umestitve
v že izvedeni del parka ob Žalskem zidu (izvedba v letu 2015).

87.

Jarše

OGDP

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

Stanje si bomo skupaj s ČS ogledali na terenu in skupaj določili obseg sanacije.

88.

Jarše

OGDP

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

Izgradnja je odvisna od izgradnje kanalizacije. Sočasna gradnja VO-KA, Energetika, elektro,
je del operativnega programa izgradnje komunalne infrastrukture. V letu 2015 gradnja ni
predvidena.

89.

Jarše

OGDP

Izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije ter ureditev komunalno-cestne
infrastrukture na ožjem vodovarstvenem območju vodarne Hrastje

Že upoštevano v IPN MOL; izdelana PR št. 2377/1, začetek gradnje še ni podan. Šmartinska cesta (MOL, DRŽAVA) predvidena je sočasna ureditev ceste s komunalno infrastrukturo.
MOL izdela projektno dokumentacijo za izgradnjo kanalizacije in pridobitev gradbenega
dovoljenja. Pričetek del v letu 2016.
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KORISTNE NAVADE ZA ZDRAVO, ZABAVNO
IN SPROŠČENO ŽIVLJENJE SO NAŠ ŽIVLJENSKI SLOG

NEMŠKI JEZIK NA OŠ VIDE PREGARC

Zdravje ni samo odsotnost bolezni, ampak
je skupek zdravih navad, ki vodijo naše
življenje. Zdravje samo po sebi ni samoumevno, ampak se za dobro počutje moramo tudi potruditi, vsaj toliko časa, dokler
ne postanejo naše navade zdrave! Da pa
neko navado usvojimo, je potreben določen čas in vztrajnost, da se ohrani.
Večina med nami pozna Basen o mački
našega znanega avtorja Janeza Trdine,
kjer je skozi basen nazorno opisano, kako
se je slaba navada pitja alkohola pri mački
utrdila. Kdor basni še ne pozna, jo priporočam v branje.
Navade za zdravo življenje ali obratno so
tudi nalezljive, zato je tako pomembno, da
smo otrokom VZOR, saj ko jih pridobiš,
preprosto ne moreš brez njih.
Kako oblikovati zdrav življenjski slog
že v vrtcu in kakšen je namen vseh dejavnosti, ki vplivajo na zdravje in naše
dobro počutje?
• Želimo povečati ozaveščenost vseh
deležnikov v vrtcu: zaposlenih, staršev
in otrok, ki bodo zdrave navade odraslih

posnemali in bodo nato kot odrasli izbirali
zdravju naklonjeno vedenje, ki se bo odražalo skozi ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG.
• Integriranje vsebin zdravja znotraj kurikula in vsakodnevne med-področne dejavnosti v našem vrtcu z vključevanjem
vzgojnih vsebin ter z aktivno vlogo vseh
udeležencev vzgojnega procesa.
• Aktivno vključevanje zaposlenih v dejavnosti in pridobivanje zdravih navad tudi
izven delovnega časa.
Zato model zdravega življenjskega sloga
aktivno razvijamo tudi znotraj našega
kolektiva in tako skrbimo za promocijo
zdravja in dobro počutje na delovnem
mestu.
Za ohranjanje zdravja ne potrebujemo
veliko denarja. Najboljši in najcenejši so:
voda, sonce, zrak, pravilna prehrana, dovolj spanja, gibanja in zabave.
Zato vas vabimo, da se nam v prostem
času pridružite tudi vi in si oblikujte zdrave navade, ki bodo izboljšale kvaliteto vašega življenja.

Pri pouku nemščine je učenje vseživljenjsko. Ob učenju poskušamo povezati znanje na več predmetnih področjih in ga aktivno
uporabiti. Učenci delajo po skupinah in problemsko rešujejo
naloge. In to v tujem jeziku!
Ali veste, kaj imajo skupnega pašteta, sirni namaz, klobasa, plastenka vode in kruh? Ne veste? Potem kar povprašajte učence
nemškega jezika na OŠ Vide Pregarc. Učenci poskušajo rešiti
nalogo, kako naj Michael preživi z eno pašteto, klobaso, plastenko
vode in kosom kruha en teden na taborjenju. Učiteljica priznava,
da je domišljija otrok brezmejna. Michael ima verjetno v drugem
šotoru skrit poln hladilnik, tako da ne bo težko preživel.
Pri učenju tujega jezika na naši šoli uporabljamo CLIL-metodo
ali tako imenovano jezikovno kopel »Sprachbad/Sprachdusche«,
ko govorimo o dvojezičnem pouku in medpredmetnem povezovanju, zato se učiteljica rada pošali: »No, danes se bomo
ponovno kopali.«
CLIL (ang. Content and Language Integrated Learning) je krovno
poimenovanje za odprt didaktični koncept pouka, kjer se vse
ali zgolj določene vsebine nejezikovnih predmetov poučujejo v
tujem jeziku. Povedano drugače: gre za poučevanje vsebin določenega predmeta, npr. matematike, spoznavanja okolja, športne
vzgoje, likovne vzgoje v tujem jeziku (Pot v večjezičnost, 2010).

Gre za eno najuspešnejših metod pri učenju tujih jezikov, ker
se najbolj približa naravnemu usvajanju tujih jezikov. Učenci se
jezika tako ne učijo na umeten način, ampak učinkovito, problemsko usmerjeno.
Prav tako so pri pouku nemščine zanimive tudi obvezne vsebine.
Pri pouku se dneve v tednu naučimo z igro ristanc, izgovorjavo vadimo z učiteljico pod rjuho in se med tekom na hodniku
naučimo pravilne pisave. Pri nas je učenje zabavno, priznajo
učenci OŠ Vide Pregarc.
Vir: Pot v večjezičnost. Zgledi CLIL-a. Ljubljana, 2010. Pridobljeno
2. 5. 2015 s http://www.zrss.si/pdf/vecjezicnostclil.pdf.

KAKO, KDAJ IN KJE TO POČNEMO?
Najraje v naravi ter v družbi prijetnih in
veselih ljudi.
1. Dogodek: tekli na 10. DM teku na 5 in
10 km v Tivoliju v Ljubljani, v soboto, 30.
5. 2015. Vse, ki smo tekle, smo zmagale in
naredile pomemben pozitiven korak na
poti zdravega življenjskega sloga.

Natalija Kotar, prof.
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NAGRAJENI PRISPEVEK OŠ VIDE PREGARC NA NATEČAJU ARNESA
NA TEMO VARNI NA INTERNETU NA MEDNARODNI KONFERENCI SIRIKT 2015

2. Dogodek: tekli okoli Gradiškega jezera, ponedeljek, 2. 5. 2015, 8,4 km. Nova
zmaga!
3. Dogodek: tekli v Športno rekreacijskem
parku Mostec, četrtek, 4. 6. 2015, ob 19. uri.
4. Dogodek: sodelovali na III. športnih
igrah v Moravskih toplicah, sobota, 6. 6.
2015, ob 9.uri.
Poglejte si naše fotografije, kjer je 10 veselih in zadovoljnih žensk naredilo prvi
velik in skupen korak k usvajanju zdrave
navade, tekanja v naravi.
Diana Šumenjak
Ravnateljica Vrtca Jarše

Z največjim veseljem sporočamo, da smo bili na natečaju Varna raba interneta, ki ga je organiziral Arnes, izbrani med tri najboljše izdelke na natečaju.
Konkurenca je bila huda, a smo izvedli res zanimive in kakovostne štiri ure
pouka, kar je prepričalo strogo žirijo.
Vabljeni k ogledu kratkega filma, ki je nastal v 3. b razredu OŠ Vide Pregarc
in govori o tem, kako smo na zabaven način združili 4 ure pouka (2 uri
slovenskega jezika in 2 uri likovne umetnosti) z varno rabo interneta in se
veliko naučili – http://url.sio.si/hkX.
Mentorici mag. Anita Smole in Sonja Strgar
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DEL OPISA NATEČAJA:
Danes je naravno in samoumevno, da internet
uporabljamo vsi, od najmlajših do najstarejših.
Uporabljamo ga za različne namene in na različne načine in vsi imamo občutek, da ga znamo
uporabljati. Vprašanje, ki se postavlja, je, ali ga
znamo uporabljati varno? Arnes se tega problema že dolgo zaveda, zato je že od leta 1999 tako
ali drugače vključen v mednarodno mrežo, ki se
posveča tej tematiki, od leta 2004 pa je tudi partner v projektu osveščanja SAFE-SI. Med drugim v
okviru te dejavnosti izvaja predavanja in druga izobraževanja o tej tematiki, vključno s tritedenskim
spletnim tečajem. V zadnjem letu pa je pripravil
tudi video gradiva, ki jih učitelji, pa tudi starši in
mlajši uporabniki interneta že uporabljajo.
Vloga šole in učiteljev pri tem elementu vzgoje
(in izobraževanja) je seveda ključna, zato želimo, da tudi učitelji prispevajo svoje izkušnje in
predstavijo svoj način uporabe Arnesovih gradiv
širši javnosti. Še posebej nas zanima, kakšne aktivnosti zasnujete učitelji za učence in dijake ob
uporabi teh gradiv.
Namen natečaja je zvišati stopnjo zavedanja o
nevarnostih interneta in njegovi varni rabi.
(Vir: http://sio.si/2015/03/31/
natecaj-varna-raba-interneta/)
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TEKMOVALNI USPEHI JUDO KLUBA SOKOL
LJUBLJANA

OBISK BOJANA NA OŠ VIDE PREGAR

V soboto, 6. 6. 2015, so trije sokoli, Benjamin Mehić, Tina Jaklič
in Ela Pečnikar, osvojili srebrne medalje na 6. Mednarodnem
pokalu Beltincev. Tekmovali so v starostni kategoriji starejših
deklic in dečkov in tako sebi kot klubu prinesli zajetno število
točk.
Tekmovanje je bilo dobro organizirano, hitro smo zaključili
svoj nastop, zato smo popoldanski čas namenili raziskovanju
čudovite narave ob Muri. Najbolj nas je navdušil brod na Muri,
s katerim nas je brodar prepeljal čez in nazaj. Veslo, ki je narejeno za velikane iz pravljic, smo tako poprijeli vsi skupaj in
uživali v kratki plovbi.

V okviru razpisanega likovnega natečaja za
najboljšo risbico BOJANA smo kot ena izmed
zmagovalnih šol dobili nagrado. Komisija je med
vsemi prispelimi izbrala 6 zmagovalnih risb, ki
bodo krasile embalažo barve JUPOL Junior s
šestimi različnimi odtenki. V kategoriji 1. triade je
zmagala Ema Por, 1. b, drugo mesto pa je osvojila
Majda Šikanovski, 1. a. Družba JUB nam je podarila
barvo, obenem pa je organizirala tudi delavnico,
kjer so učenci plesali z Bojanom, poslušali
pravljico ter ustvarjali s stiroporjem.
PRIJATELJSKI BOJ

JUDO KLUB SOKOL LJUBLJANA
PRIHAJA V LOS ANGELES
Izjemno smo ponosni, da nas bo letos
na Svetovnih igrah Specialne Olimpijade
v Los Angelesu zastopal judoist Anže
Zalaznik. Anže trenira v Judo klubu
Sokol že tri leta. Lansko leto se je uspešno uvrstil med zmagovalce in žreb je
odločil, da bo prav on zastopal Slovenijo
na tem prestižnem tekmovanju. Odhod
v Los Angeles je 21. 7. 2015. Takšno tekmovanje tudi veliko stane, zato bi se radi
zahvalili Specialni olimpijadi Slovenije,
ki je glavni akter v tej zgodbi, za zaupanje in finančno pomoč pa tudi vsem
podpornikom in donatorjem: Judo
zveza Slovenije, Darko Mušič – Koga
Šport, Urška Žolnir, Klika
d. o. o., BMA Partnerji d.
o. o., Kartem proizvodnja kartonske embalaže
d. o. o., Mestna občina
Ljubljana.
Navijajte za našega
Anžeta!
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SODELOVANJE JUDO KLUBA
SOKOL V MERCATORJEVI
AKCIJI RADI DELAMO
DOBRO
Ves mesec april 2015 smo judoisti pridno nabirali žetončke v Mercatorjevi prodajalni na
Vilharjevi ulici v Ljubljani. Imeli
smo močno konkurenco in sicer
lokalni vrtec in stanovanjsko
enoto Sonček. Vsak torek popoldan smo ob blagajnah spodbujali
kupce, da glasujejo za naš klub.
Na koncu smo pristali na zadnjem, tretjem mestu in si prislužili 100 € denarne
nagrade. Hvala Mercatorju za lepo izkušnjo in možnost promocije!

V nedeljo, 7. 6. 2015, sva se trenerki
Judo kluba Sokol Ljubljana udeležili
prijateljske tekme Črnuška pomlad, ki
jo vsako leto organizira Polyteam. Borba
je za letnike 2001 in starejše potekala v
ne-wazi, kar pomeni, da se je boj pričel
kleče. Pogumnih tekmovalcev je bilo
malo, še manj pa tekmovalk! Tako sva se
Lana Korun in Viktorija Pečnikar Oblak
pomerili kar med seboj. Sodnik je po
koncu borbe omenil, da je užival v sojenju, saj sva se obe res zabavali in
uživali kot otroka.

Po zaslugi naših učenk Eme Por in Majde Šikanovski je Bojan
obiskal tudi našo šolo. Nagrado sta prejeli že marca na sejmu
Altermed v Celju, v torek, 2. 6. 2015, pa smo na šoli izvedli delavnico z Bojanom. Učenci 1. razreda OŠ Vide Pregarc
so čakali na Bojana in ga z glasnim klicanjem tudi priklicali.
Bojan je veselo prišel, jih pozdravil, dal 'petke' in otroke pozval,
naj zaplešejo z njim. Pokazal jim je zanimive plesne korake,
se z njimi vrtel v krogu in rajal. Bili so navdušeni, zato so se
z njim stiskali, ga žgečkali ter se tudi fotografirali. Sledila je
pravljica o barvah in pleskanju. Otroci so slišali, kako so trava,

nebo, limona, paradižnik … dobili barvo ter kako in s kakšnimi barvami je pleskal medo. Dvigovali so roke in povedali
še svoje mnenje, kako pleskajo oni, kakšne barve so jim najljubše, kje vse najdemo barve … njihova domišljija ne pozna
meja. Dočakali pa so tudi ustvarjanje z barvami in stiroporjem.
Animatorji so jim pripravili barve, čopiče ter predmete različnih oblik (Bojane, snežinke, rožice, hiške), katere so mavrično
pobarvali in jih okrasili. Preživeli smo ustvarjalen dan.
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ŠAH NA OŠ NOVE JARŠE

JUDO KLUB
SOKOL
LJUBLJANA
NA OBISKU
PRI ŽUPANU
V sredo, 3. 6. 2015,
smo se v Judo klubu
Sokol Ljubljana
udeležili sprejema
pri županu Zoranu
Jankoviču v okviru
njegovih Dni odprtih
vrat. Naša želja je bila, da predstavimo
svoje delo in predvsem drugačne športne programe, kot sta Samoobramba za
ženske ter G-judo. Izpostavili smo tudi
uspešno sanacijo prostorov, ki smo jo
poimenovali Z roko v roki. Gre za sodelovanje z Javnim zavodom Šport Ljubljana,
ki je v sezoni 2014/2015 skupaj z našim
klubom opravil večje sanacije v prostorih, kjer že 20 let deluje naš klub. Županu
smo izročili Zahvalo za sofinanciranje in
uspešno podpiranje športnih programov
v Mestni občini Ljubljana.
V.P.O.

Irena Por, vodja Ekošole

CIKLUS TURNIRJEV MLADIH –
ŠK KOMENDA
Šahovski klub Komenda že vrsto let organizira ciklus šahovskih turnirjev za osnovnošolce. Tudi v šolskem letu 2014/2015 so
osnovnošolci odigrali devet turnirjev, na
katerih je bil najuspešnejši učenec OŠ Nove
Jarše Maj Markošek. Kljub temu, da je igral
le na sedmih turnirjih, je prepričljivo dobil
skupno točkovanje, saj je na petih turnirjih
zmagal, na preostalih dveh pa osvojil drugo
mesto.

OSNOVNOŠOLSKO DRŽAVNO PRVENSTVO V ŠAHU ZA
NAJMLAJŠE
30. in 31. maja so na Debelem rtiču odigrali posamično in ekipno državno šahovsko prvenstvo za učence do 9. leta starosti.
Prvi dan tekmovanja je Vesna Mihelič s samimi zmagami prepričljivo postala
državna prvakinja med deklicami. Odlično sta nastopili tudi Elma Halilović, ki je
bila peta, in Laura Zabukovec, ki je tekmovanje končala na 12. mestu. Pri fantih
je šolo zastopal Gašper Makovec, ki je osvojil končno 22. mesto.
Drugi dan so odigrali še ekipno prvenstvo. Med deklicami sta s 100-odstotnim
izkupičkom naslov državnih prvakinje iz lanskega leta zlahka ubranili Vesna
Mihelič in Elma Halilović. Z 11. mestom in veliko borbenostjo so se izkazali tudi
fantje, Lovro Makovec, Gašper Makovec in Vid Kolak.
Robert Kodrič

V točkovanju posameznikov sta bili v svojih
starostnih skupinah najboljši še tretješolka Vesna Mihelič, tudi skupno tretja med
vsemi deklicami, in drugošolka Nikolina
Mićić. Drugi so bili Jan Marn med petošolci, Elma Halilović med tretješolkami in Ajda
Lapanje med drugošolkami, medtem ko je
bil Maj Koderman tretji med četrtošolci.
V točkovanju šol so učenci OŠ Nove Jarše
še šestič zapored osvojili prvo mesto.
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LOKALNO
Specialistična klinika za male živali

15 //

Kolarjeva 63, 1000 Ljubljana
Delovni ~as pon–pet 8h–20h, sob 8h–13h
www.klinika-petvet.si
www.facebook.com/KlinikaPetVet

VRTNO POHIŠTVO IZ LESENIH PALET NA DVORIŠČU OŠ JOŽETA MOŠKRIČA
Učenci in učitelji OŠ Jožeta Moškriča si
že več let želimo učilnico na prostem, ki
bi nam v toplih dneh omogočala pouk
tudi zunaj.
To pomlad smo se dela lotili kar sami
v okviru izbirnega predmeta Likovno
snovanje 3. Izdelali smo večjo klop z
naslonjalom v obliki črke L.
Že jeseni 2014 smo se s projektom Vzgoja za
tehniko, oblikovanje in prostor prijavili na razpis
Mestne občine Ljubljana za sofinanciranje šolskih
projektov, na katerem smo pridobili 300 EUR.
Povezali smo se tudi z Zavodom za razvoj prostorske kulture, Centrom arhitekture ter sodelovali z
njimi v projektu Spoznavanje javnega odprtega
prostora mesta – Ljubljana, zeleno mesto. Skupaj
z arhitektko Špelo Kuhar in krajinsko arhitektko
Tanjo Maljevac smo spoznavali vrste odprtih prostorov, se šli drevesne detektive, imeli delavnico
Uredimo svoj park, razmišljali o tem, kaj nam je
všeč in kaj bi radi spremenili glede arhitekture v
našem naselju, za konec pa smo po skupinah izdelali načrte po lastnih zamislih za spremembe v
zunanjem prostoru naše šole. V tem projektu smo
sodelovali tudi z učenci Zavoda Janeza Levca.
V projektu smo se naučili veliko novega, pregledali mnogo literature in zanimivih arhitekturnih
rešitev, se učili odgovornega vedenja v javnem
prostoru, se seznanili z možnostjo zviševanja
kakovosti bivanja v javnem prostoru, spoznavali
potrebe in želje različnih uporabniških skupin v
javnem odprtem prostoru ter koncept sobivanja
v javnem prostoru.
Prišli smo do zaključka, da lahko tudi s skromnimi
finančnimi sredstvi naredimo nekaj za popestritev našega šolskega dvorišča. Kot glavni material
smo si izbrali lesene palete, za katere smo prosili
podjetja in starše naših učencev.
Lesene palete smo s pomočjo našega hišnika
Dušana Urbanije sestavili in jih pritrdili, zbrusili,
prekrili z OSB ploščo in prebarvali.
Danes klop z veseljem uporabljamo tako med poukom za malo drugačen način učenja, kot popoldne po pouku za druženje.
Svoje delo nadaljujemo še s podestom za sedenje,
ki bo prav tako nastal iz lesenih palet in bo stal v
bližini naše nove klopi.

tel. 01 568 50 30

Naš cilj je zadovoljni obiskovalec.
Prav zato našim strankam nudimo še
nekatere druge ugodnosti in
posebnosti, kot so:
• naročanje strank
• veliko parkirišče za naše stranke
(v garažni hiši ali na zunanjem parkirišču)
• lahka dostopnost invalidom
• vrhunski masažni stoli
• obsežen delovni čas vse dni v tednu,
razen nedelje
• možnost plačevanja s plačilnimi karticami.

Naročite se na tel.

Medicinska pedikura
Izjemno ugodna depilacija

€

12,00

€

17,00

Pedikura
Naročila na:

PEDI DEP

(031) 777 055 | EMAIL: pedi.dep78@gmail.com

Tatjana Koren s.p.

Lokacija: Dunajska cesta 105, Ljubljana (Pri poslovni stavbi Mercator)

www.dinersclub.si

Info telefon: 01 5617 880

Kupite zdaj, plačajte po obrokih!
S kartico Diners Club do 24 obrokov.
!
e svojo
Naročit ersclub.si
in
www.d

Sabina Mattersdorfer,
prof. likovne pedagogike
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PRIDITE PO NOVO PRAKTIČNO ZNANJE!

OBDAVČITEV VODNIH PLOVIL

ŠOLA/TEČAJ RAČUNOVODSTVA
s knjiženjem na računalniku (NPK)

Lastniki plovil (rezidenti Slovenije) so zavezanci za davek na vodna plovila in dodatni
davek od plovil, če so njihova plovila daljša od 5 metrov, ne glede na to, ali so plovila
registrirana v Sloveniji ali v tujini. V primeru lizinga je lahko zavezanec tudi uporabnik
plovila. Nerezidenti – tujci so zavezanci za oba davka, če so njihova plovila vpisana v našo
evidenco plovil.

EVIDENCA PLOVIL
Če plovilo izpolnjuje pogoje za vpis v evidenco plovil pri
Upravi za pomorstvo, pa v tej evidenci ni vpisano, mora davčni
zavezanec v roku 30 dni po nabavi plovila sporočiti finančnemu uradu podatke, ki se vodijo v davčni evidenci. To stori
na obrazcu, ki se imenuje Prijava podatkov o vodnem plovilu
oziroma prijava sprememb podatkov o vodnem plovilu. Na
omenjenem obrazcu se sporočajo tudi morebitne spremembe.
ALI STE V EVIDENCI ŽE VPISANI?
Prijave NE vložijo rezidenti Slovenije – lastniki plovil, ki so že
vpisana v evidenci plovil pri Upravi za pomorstvo (natančneje
luški kapitaniji Koper, Izola in Piran) ali pristojni Upravni enoti
za plovila, namenjena plovbi po celinskih vodah. Podatke bo iz
navedenih evidenc pridobil davčni organ po uradni dolžnosti.
ODMERA IN PLAČILO DAVKA
Finančni urad najpozneje do 28. februarja tekočega leta odmeri davek na vodna plovila in dodatni davek od plovil za
koledarsko leto po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz
davčne evidence na dan 1. januarja tekočega leta. Davčna obveznost se ugotovi na naslednji način: višina letne obveznosti
davka na vodna plovila = splošni del obveznosti + (obveznost
za vsak meter x dolžina plovila) + (obveznost za vsak kilovat
x moč pogona v kilovatih), pri čemer se upoštevajo zneski iz
naslednje tabele:
Razred dolžine
Splošni del
plovila (v metrih) obveznosti za
plovilo (v EUR)

Obveznost
za vsak meter plovila (v
EUR)

Obveznosti
za vsak kilovat
moči pogona
(v EUR)

Nad

Do

5

8

10

2,5

0,5

8

12

15

3

1

20

3,5

2

12

ŠOLA/TEČAJ POGLOBLJENEGA KNJIGOVODSTVA
ŠOLA/TEČAJ DAVKOV
ŠOLA/TEČAJ DDV
ENODNEVNI SEMINARJI
INDIVIDUALNE INŠTRUKCIJE S PODROČJA RAČUNOVODSTVA

Višina letne obveznosti dodatnega davka od plovil se ugotovi
na enak način kot za davek na vodna plovila, pri čemer se za
določitev davčne obveznosti upoštevajo zneski iz naslednje
tabele:
Razred dolžine
plovila (v metrih)

Splošni del
obveznosti za
plovilo (v EUR)

Obveznost
za vsak
meter plovila
(v EUR)

Obveznosti
za vsak kilovat
moči pogona
(v EUR)

Nad

Do

5

8

2

0,5

0,1

8

12

10

2

1

20

3,5

2

12

Odmerjena davka mora zavezanec plačati v tridesetih dneh
po vročitvi odločbe.
ZNIŽANJE DAVČNE OBVEZNOSTI
Davčna obveznost pri posameznem davku se znižuje glede
na življenjsko dobo plovila, tako da se za vsako dopolnjeno
leto starosti plovila zniža za 5 %, vendar preostanek davčne
obveznosti ne sme biti nižji od 50 % davčne obveznosti za
novo plovilo.
Vir: Finančna uprava RS

PRIMER IZRAČUNA DAVKA NA VODNA PLOVILA IN DODATNEGA DAVKA OD PLOVIL, če je posameznik lastnik plovila
dolžine 7 metrov, ki je staro 10 let in ima moč motorja 100 kilovatov:
- davek na vodna plovila = (10 EUR + (2,5 EUR X 7 m) + (0,5 EUR X 100 kw)) X (5 % X 10 let) = 77,5 EUR X 50 % = 38,75 EUR

IŠČETE STROKOVEN, PRIJAZEN IN UGODEN
RAČUNOVODSKI SERVIS?
Nudimo vam računovodske storitve že od 30 eur/mesec + posebna ugodnost
2015 (prvi mesec 100 % popust ter popust v višini DDV-ja za nezavezance).
Bilance so že vštete v ceno letnega pavšala. Zamenjava računovodskega servisa
med letom je pri nas enostavna in brezplačna.

Obroki brez meja s kartico Diners Club!
Nakup na obroke v tujini opravite v treh preprostih korakih.
Več informacij na spletni strani www.dinersclub.si ali tel. št.: 01 5617 880.

!
e svojo
Naročit ersclub.si
in
www.d

- dodatni davek od plovil = (2 EUR + ( 0,5 EUR X 7 m) + (0,1 EUR X 100 kw)) X (5 % X 10 let) = 15,5 EUR X 50 % = 7,75 EUR
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INTERVJU

Samo Jeranko, vrhunski športnik iz

VARNOST NA KOPALIŠČIH

Ljubljane, ki podira rekorde v potapljanju na dah. Prejemnik
številnih odličij, tako v potapljanju kot v plavanju, svetovni
in državni rekorder nam je zaupal nekaj posebnosti tega
ekstremnega športa.

Na območju policijske postaje Ljubljana Moste
imamo dve kopališči:
• Atlantis, ki se nahaja na območju BTC v Ljubljani;
• kopališče v Parku Kodeljevo.

Samo, kako ste se odločili za ta šport? Kakšni so
bili vaši začetki?
Povsem običajni, s plavutmi na nogah in masko
na glavi sem raziskoval podvodni svet. Bil sem
očaran nad tišino in čarobno modro svetlobo, ki
z vsakim metrom globine spremeni svoj odtenek.
Moja športna pot pa se je pri devetih letih pričela s
plavanjem in pri devetnajstih nadaljevala s prostim
potapljanjem. Vezni člen med plavanjm in prostim
potapljanjem pa je že leta podvodni ribolov, preko
katerega sem pravzaprav prišel v stik s potapljanjem na vdih.

Kopanje je sicer užitek, ki krepi telo in
duha, ob tem pa se je potrebno zavedati, da
na samih kopališčih pretijo tudi določene
nevarnosti. Ker stremimo k čim večji
osveščenosti prebivalcev, hkrati pa se
trudimo zagotavljati visoko stopnjo varnosti,
vam bomo predstavili določene nasvete za
varnost uporabnikov kopališč.
ZA LASTNO VARNOST LAHKO NAJVEČ STORIMO SAMI
Na kopališčih se ravnajte po določbah kopališkega reda
in znakov, postavljenih na kopališču, ter po odredbah in navodilih reševalca iz vode in druge osebe, ki je zadolžena za
vzdrževanje reda na kopališču.
Na kopališčih storilci kaznivih dejanj ne počivajo. Previdnost
pred priložnostnimi tatovi, spolnimi nasilneži in drugimi, ki
se lahko pojavijo na kopališčih, zato ne bo odveč. Pazite na
druge in njihovo premoženje. Če bomo vsi tako ravnali, bo
zagotovljena večja varnost.
Ne hodimo v vodo, če se počutimo slabo, s polnim ali praznim želodcem in pod vplivom alkohola.
Pred kopanjem preverimo globino in temperaturo vode.
Premrzla voda lahko povzroči krč, skok v plitvo vodo pa je
lahko usoden.
Najbolj nevarna so divja kopališča, kjer ni organiziranih
služb za reševanje iz vode, vprašljiva pa je tudi kakovost vode.
Zato svetujemo uporabo urejenih kopališč.
Nikoli ne puščajte otrok brez nadzora.
Vroči oziroma razgreti ne skačite v mrzlo vodo.
KAKO UKREPAMO ČE SE ZNAJDEMO V TEŽAVAH
Če opazite, da se nekdo utaplja, ne skačite brezglavo za njim
v vodo. Če niste dober plavalec, bo vaš pogum lahko zaman,
reševalci pa bodo morali namesto ene osebe reševati celo dve,
zato pomagajmo le po svojih močeh in zmogljivostih
Utapljajočemu lahko življenje reši že vaš klic na center za
obveščanje (112) ali policijo (113).
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KOPANJE NA DOMAČEM VRTU
Vse več ljudi ima bazen na domačem vrtu. Ti bazeni so
nevarni predvsem za otroke, ki lahko med igro mimogrede
padejo v vodo. Starši, ne puščajte svojih otrok, ko se gredo
kopat, brez nadzora! Pripetijo se lahko tudi drugačne neprijetnosti, kot so padci, zvini ali zlomi okončin, odrgnine ipd.
Zato priporočamo stalno kontrolo oz. nadzor bazena, saj je
le stalen nadzor bazena edina varna pot za preprečevanje
utopitev. Če svojega otroka ne morete najti, najprej preverite
bazen – sekunde tečejo.
PRIMERNO STALNO KONTROLO BI MORALI ZAGOTOVITI
NASLEDNJI UKREPI:
Nikoli, niti za sekundo, ne pustite svojih otrok samih v kopalnih kadeh ali bazenih. Ne mislite, da se vam in otrokom
nepričakovano ne more nič pripetiti.
Če že morate zapustiti bazen, odpeljite otroka s sabo.
Odgovornost za varnost otrok je naloga odraslih. Te naloge
ne zaupajte starejšim otrokom, zanje je to prevelika odgovornost. Mnogo otrok se utopi ob navzočnosti starejših bratov
ali sester.
mag. Damir Jukan, pomočnik komandirja PP,
višji policist vodja izmene I
Vir: spletna stran policije, 1. 6. 2015

Kakšne so posebnosti prostega potapljanja in
kakšna je razlika med posameznimi disciplinami?
Prosto potapljanje ali s tujko apnea povezuje vse
vodne aktivnosti, kjer pod površino plavamo brez
pomoči dihalnih aparatov. V tekmovalnem smislu
pa se šport deli na dva tipa tekmovanj. Prva so
bazenska tekmovanja, kjer z enim samim vdihom
poskušamo preplavat čim več metrov pod vodo
s pomočjo plavuti in brez njih, ter potop v mirovanju, ob pogoju, da so dihalne poti pod vodo, pri
čemer je cilj čim dlje ostati brez dihanja.
Tiste prave in meni najljubše pa so globinske discipline. Prvo pravilo je, da je potrebno potop začeti
in končati z isto količino uteži. Tako kot v bazenu
imamo tudi tu tri discipline. Prva je prosti potop s
plavutjo, kjer za plavanje v globino uporabljamo posebno monoplavut, s katero oponašamo gibanje delfina. Druga disciplina je prosti potop brez plavuti, kjer se
v globino podajamo brez pomoči kakršnih koli rekvizitov.
Navadno plavamo stil žabica. In tretja disciplina, tako imenovan
prost potop, kjer globino dosežemo s pomočjo vlečanja ob vrvi.
Imamo pa še dve netekmovalni disciplini, to sta tisti, kjer za
potop uporabljamo posebne sisteme ali uteži. Tu je trenutno
največja dosežena globina -214 m.
Kaj je najpomembnejše pri prostem potapljanju? Kako in
koliko časa potekajo priprave? Se pripravljate sami ali imate
trenerja?
Vsak športnik ima svojo filozofijo, zakaj se z nečim ukvarja.
Mene v prostem potapljanju privlači svoboda, ko počasi tonem
proti dnu. Zanimivo, takrat ko sem najbolj omejen s časom, najbolj uživam trenutek. Kljub temu pa je voda okolje, kjer dihanje
ni mogoče, zato lahko pod vodno gladino preživimo le določen
čas. Zato menim, da je varnost vedno na prvem mestu!
Priprave so sistematično razdeljene v posamezne sklope.
Ti vključujejo splošno fizično pripravo, specialen trening

zadrževanja sape in
na koncu adaptafoto: Jaka Ivanc
cija telesa na velike globine. Tam
vlada velik okoliški tlak, kateremu se moramo prilagodit, drugače varno doseganje globin ni mogoče.
Priprave potekajo večji del na bazenu fakultete za
šport. Bazične priprave trajajo 6–8 mesecev, ki jim
sledi odhod na morje. Tam probam preživet čim več
časa, da telesu ponudim dovlj časa, da se postopno
prilagodi. Za potop na globino 107 m sem lani potreboval 2 meseca treninga na morju.
Specifični del priprav, to je zadrževanje sape,
osvajanje tehnik izenačevanja in adaptacije na globino, izvajam sam. Pri kondicijski
pripravi pa zadnji dve leti sodelujem z
odličnim trenerjem Gregorjem Gradom,
ki skrbi, da je moje telo dovolj dobro pripravljeno, da se po potopu varno vrnem
na površino.
Kakšne so nevarnosti, ki jih tak potop
vključuje? Vas ni strah?
Leta 2013 sem med tekmovanjem na
Bahamih izgubil prijatelja, ki je za
vsako ceno želel izboljšati ameriški
državni rekord. Od takrat dalje se ne
potapljam več za rekorde, temveč zato,
ker v potapljanju uživam. Res pa je, da
mi tekmovanja predstavljajo izziv, ne v
smislu uvrstive, temveč osebnega napredka.
Osnovna nevarnost je izguba zavesti zaradi padca vrednosti kisika v krvi. Če smo
v takem primeru sami, je smrt neizbežna.
Nevarnost predstavlja tudi visok okoliški tlak,
ki lahko povzroči barotravme pljuč, ušes in oči.
Strah je prisoten v obliki spoštovanja okolja, v
katerega se podajam, in zavedanja posledic nespametnega početja. Z varnostnimi ukrepi, osnovni je ta, da se nikoli
ne potapljamo sami, pa v primeru nesreč zmanjšam tveganje
za tragične posledice.
Kakšen je naslednji veliki podvig, ki ga imate v planu?
Ciljev v smislu številk si ne zastavljam več. Pripravljam se
za globinsko svetovno prvenstvo, ki bo septembra na Cipru,
in bazensko svetovno prvenstvo, ki bo konec tega meseca v
Beogradu.
S. D.

foto: Daan Verhoeven
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ZDRAVJE

ZDRAVJE

KOLEDARCEK MERITEV IN SVETOVANJ OB MERITVAH:
.00
1. 7. 2015, 14.00–20
k
Lekarna Citipar
meritev holesterola

.00
6. 7. 2015, 14.00–18
Lekarna Citipark
va
svetovanje in pripra
rapije
Bach-ove cvetne te

.00
7. 7. 2015, 15.30–18
Lekarna Citipark

16. 7. 2015, 14.00–18.00
Lekarna Citipark

meritev venskega pretok
a–
pletizmografija

20. 7. 2015, 15.30–18.00
Lekarna Citipark
meritev glukoze v krvi

vi
meritev glukoze v kr

POMEN
PRAVILNE IN REDNE UPORABE ZDRAVIL
Pregled uporabe zdravil je nova lekarniška
storitev, ki vam bo pomagala izboljšati izide
zdravljenja z zdravili, saj sta najpomembnejša cilja zdravljenja podaljšati in izboljšati
kakovost življenja. Gre za kratek pogovor,
v katerem magister farmacije preveri vaše
poznavanje zdravil, ki jih uporabljate, kot je
opisano v spodnjem primeru.

PRIMER IZ PRAKSE:
Gospa se je naročila na pregled uporabe zdravil, ker je jemala več zdravil hkrati, in sicer za zniževanje krvnega tlaka, za
zniževanje holesterola in za zniževanje krvnega sladkorja.
Zanimalo jo je, ali lahko ta zdravila uporablja hkrati. Po pregledu terapije smo ugotovili, da je izbor zdravil dobro usklajen,
in da jih lahko brez skrbi uporablja skupaj. Gospa je povedala,
da se po uporabi zdravil za zniževanje krvnega sladkorja ne
počuti dobro. Pogosto ima glavobole, vrtoglavico, pospešen
srčni utrip in nemir. Zato se je odločila, da jih bo prenehala
uporabljati. Zaupala nam je, da je zdravila uživala na prazen
želodec, ker ne zajtrkuje. Razložili smo ji, da so ti simptomi
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najverjetneje posledica prevelikega padca krvnega sladkorja
po uporabi zdravila na prazen želodec, in da se bodo težave izboljšale, če bo zdravilo vzela med obrokom ali po njem.
Svetovali smo ji, naj zdravila jemlje redno, saj dolgotrajno neurejen krvni sladkor lahko pripelje do vrste zapletov, kot so srčni
infarkt, možganska kap, razjede stopal in okvare oči ter ledvic.
Z gospo smo se dogovorili, da bo spremenila svojo življenjsko
navado in bo odslej jemala zdravila zjutraj, po zajtrku. Ko se
je naslednjič oglasila v lekarni, ni imela težav zaradi uporabe
zdravil, njen krvni sladkor pa je prav tako bil urejen. Veliko
zdravil, po nekaterih študijah med 10 in 20 %, ostane neuporabljenih. Če se zdravila ne uporabljajo redno oz. po navodilih
zdravnika, ne morejo delovati in zdraviti bolezni. Še pogosteje
se zgodi, da bolniki ne uporabljajo zdravil pravilno. Takšna
zdravila delujejo slabše ali pa sploh ne. Za optimalni učinek pa
je pomembno, da se zdravila jemljejo redno in pravilno, saj bo
le takšno zdravljenje učinkovito in varno. Na pregled uporabe
zdravil se lahko naročite pri magistru farmacije v lekarni, ki bo
pregledal vašo terapijo, skupaj z vami preveril, ali uporabljate
zdravila pravilno, in vam odgovoril na vsa dodatna vprašanja
o zdravilih.
Milan Balaban, mag. farm.,
Strokovna služba Lekarna Ljubljana

Lekarna Citipark
sreda, 1. 7. 2015

PRAZNUJEMO

ROJSTNI DAN
in vam podarjamo

10 % popusta*
na celoten nakup.

* Rojstnodnevni 10% popust velja ob enkratnem nakupu v posamezni enoti na dan praznovanja. Ugodnost ne velja za
izdelke, ki so že v akciji ali katalogu ugodnosti, nakup darilnih bonov in izdelkov na recept. Popusti se ne seštevajo.
oglas Citipark rojstni dan 184x125 mm 01.indd 1
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SLADKORNA BOLEZEN
Ustvarjena z modernim načinom življenja:
tiha, mirna, nevarna – to je naša soseda, ki je
zares že med nami in nič več samo v knjigah.
Sladkorne bolezni ne vidimo, čeprav je prisotna
že pri vsakem petem sosedu ali sosedi. Uradno je
»okuženih« v Sloveniji približno 8 % prebivalcev.
A ker so povprečja le povprečja, je prisotna pri
starejših v 20 %, po starosti 65 let pa je že čudno, če
je nekdo nima.

Nekoč smo se učili iz
knjig, da obstajata dve
veliki skupini sladkorne bolezni: prva je pri
mladostnikih, če ni
zdravljena, umreš v
dveh letih; druga skupina so (spet večinoma) starostniki, če ni
zdravljena, povzroča
vrsto poznih zapletov, ki nam otežijo življenje ali povzročijo invalidnost
zaradi možganske ali srčne kapi, amputacij nog, slepote in še česa. Kako je
danes? Bolezen dovolj dobro poznamo.
Poznamo mehanizme nastanka okvar,
poznamo številna zdravila, kako bolezen
urediti. Vseh možnih kombinacij zdravil
za posameznega bolnika je 128 in morda
še kakšna nova. Zakaj ljudje še umirajo,
če sovražnika poznamo?
Usoda sladkornega bolnika nekoč je
bila stroga dieta, skoraj stradanje, veliko omejitev pri hrani, odrekanje. Aparati
za meritev krvnega sladkorja doma so
zares v uporabi dobrih 20 let. Prej so
zdravili na slepo, bolnik je prejemal
zdravila v predpisani shemi ne glede na
njegove trenutne potrebe. Nihanja sladkorja v krvi so bila zato visoka ali nizka,

tako imenovane hipoglikemije smrtno
nevarne. Zdravil je bilo malo, hormon
inzulin je sicer kot zdravilo v uporabi
skoraj 90 let, vsa druga zdravila so mlajša. Tablete so začeli uporabljati po letu
1960, bile so močne, a tudi s stranskimi
učinki. Sladkorni bolnik je bil omejen pri
delu v službi, pri športu, doma, iz vseh
lepih aktivnosti izvzet.
Sončno stran sladkorne bolezni smo
spoznali šele pred kratkim; moderni
glukometri za meritev glukoze v krvi
še vedno zahtevajo zbadanje v prst in
kapljico krvi, a omogočijo bolniku izjemno samostojnost. Osveščen bolnik
lahko vodi bolezen sam, lahko si prilagaja zdravljenje sam, lahko si tudi življenje
kroji sam. Lahko tekmuje na maratonu,
hodi v Himalajo, lahko je znanstvenik, lahko si izbira prehrano, zdravo,

kakovostno, raznovrstno.
Tako ne bi smelo biti več
težav, vsi bolniki bi bili
urejeni, zapletov zaradi
sladkorne bolezni ne bi
bilo več. A vedno je ta
»moralo bi biti«.

V modernem času ljudje nimajo radi omejitev.
Neradi slišijo, da je hrane pravzaprav
preveč in ne le dovolj, vsaj v našem
zahodnem svetu. Neradi slišijo, da je
sprehod bolj zdrav kot TV ekran, da je
gibanje pomembno za naše zdravje.
Neradi kontrolirajo svoj sladkor, saj jih
to spominja, da so bolniki, pomeni ljudje
z napako. Neradi prevzemajo odgovornost za svoje zdravljenje, ker jih odgovornost spet omejuje. Odgovornost
pomeni, da si za zaplete sam kriv, in da
veš, da bi lahko bilo drugače, če bi vložil
v znanje in vodenje bolezni več truda.
Medicina bo še naprej iskla nova spoznanja in zdravila. Strokovna srečanja so
vsako leto. Bo potem bolje? Bodo avtomatske inzulinske črpalke rešile sladkornega bolnika in skrite v ozadju vodile
pravilno odmerjanje zdravila, da bi bolnik ne čutil, da je bolnik ? Tehnično bo
to kmalu mogoče, to vodenje. A to ne bo
zmanjšalo sladkorne bolezni med prebivalstvom, ne bo spodbujalo zdravega
življenja, ne vodilo v pravo neodvisnost
bolnika, neodvisnost od odvisnosti od
hrane in lagodnega življenja. Še vedno
bo tisti pravi ključ v vsakem od nas. Vsak
globoko v sebi ve, kaj je dobro in kaj je
prav. Kaj bi moral narediti dobrega zase
in kaj za druge ljudi. Vsak ima v sebi ta
glas. Moderna medicina lahko naredi
skoraj čudež, skoraj popolnega robota,
skoraj pozdravi tudi sladkorno bolezen
– a ne brez sodelovanja bolnika in nas
samih.
Damjan Justinek,
dr. med., spec. int. med.
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Zajedavci –
		

manj prijetna plat poletja

Poleti imajo psi pogosto težave s kožo. Psa lahko tako močno srbi, da
se nenehno praska ali grize, včasih celo do krvi. V tem primeru morate
psa seveda peljati k veterinarju, da bo ugotovil vzrok srbeža in predpisal ustrezno terapijo. Vzrokov za srbež je namreč več – vedno več je
raznih sezonskih alergij (na travo, plevele, cvetni prah …), pogosto so
vzrok za srbež kožni zajedavci, lahko gre za bakterijsko vnetje kože ...
Vnetje kože, ki ga povzročajo bakterije
(stafilokoki), se posebej pogosto pojavlja, kadar je poleg vročine še soparno.
V takih pogojih se (zlasti pri dolgodlakih
psih) bakterije, ki so sicer tudi normalno
na koži, razmnožijo do te mere, da povzročijo izredno srbeče gnojno vnetje. Pes
z grizenjem in praskanjem stanje le še
poslabša in spremembe se lahko izredno
hitro širijo.
Spremembe na koži skrbniki psa po navadi opišejo kot »rano«, najprej izgleda
kot odrgnina, ki rahlo solzi, kasneje vse
skupaj prekrije gnojna krasta, pogosto
tudi zlepljene dlake. V takem primeru
obiščite veterinarja čim prej, saj se spremembe lahko močno razširijo že čez
noč.
Sami lahko že doma postrižete dlake na
prizadetem mestu (če bo pes dovolil),
lahko ga tudi skopate, nikar pa ga ne
mažite z raznimi mastnimi kremami ali
z razkužili na bazi alkohola, ker boste stanje le še poslabšali!

In da, prav ste prebrali, priporočamo, da
psa skopate. V ambulanti me ljudje pogosto sprašujejo, ali bo kopanje psu škodilo – ne, psu kopanje nikakor ne škodi.
Seveda psa ne kopamo s šamponom za
ljudi – če ima pes težave s kožo, vam bo
ustrezen medicinski šampon, ki ne draži kože, predpisal veterinar. Pri gnojnem
vnetju kože priporočamo kopanje vsak
drugi dan, psa pa lahko kopate tudi preventivno, še preden se spremembe sploh
pojavijo.
Ob tem ne pozabite na ustrezno zaščito
proti zajedavcem, poleti so zlasti nadležne bolhe in skorajda ni psa, ki se s to
nadlogo ne bi boril vsaj enkrat v življenju.
Na psu se zadržuje oz. hrani le približno
5 % bolh, ostalih 95 % (razvojnih oblik) pa
je v okolici. Razvojni krog traja približno
3 tedne, iz 2 bolh v 2 mesecih pa nastane
kar 200 odraslih in 800 razvojnih oblik!
To pomeni: če je na vašem psu samo 1
bolha, jih še kakšnih 20 lahko pričakujete
v vašem stanovanju. V prvem krogu. Čez

3 tedne pa iz vsake od teh 20 še 20, to je
400. In tako naprej. Dopust vas ne bo rešil – ličinke bolh lahko brez sesanja krvi
preživijo več mesecev – počakale bodo,
da se vrnete. Zato se jih je, ko jih enkrat
imate, tako težko znebiti. Zato vam svetujem, da ne podcenjujete problema –
če se pes praska, če ste na ležišču našli
majhne črne pikice (bolšje iztrebke) ali
ste na psu videli eno samo bolho, ukrepajte takoj!
Preparatov je na voljo res veliko (ovratnice, kožni nanosi, novost so tablete), veterinarji jih poznamo in vam lahko priporočimo ustrezno zaščito glede na starost,
velikost, težo in zdravstveno stanje živali
(če psa veliko kopate, seveda potrebuje
sredstvo, ki mu kopanje ne bo zmanjšalo
učinkovitosti). Ob večjem napadu bolh
svetujemo še tretiranje okolice.
Svetujemo vam, da sredstva proti zajedavcem vedno kupujete pri veterinarju
(ali morda v lekarni, čeprav je izbira tam
manjša); sredstva proti bolham in klopom namreč predpisujejo kot zdravila na
recept in tistih bolj učinkovitih ni v prosti
prodaji v trgovinah. Še posebej je to pomembno za mačke – nekatera sredstva
proti bolham in klopom za pse so namreč za mačke smrtno nevarna!
mag. Katarina Lukman, dr. vet. med.
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NEPOGREŠLJIVI
KOSI NA DOPUSTU
Ne bom veliko pisala o kopalkah, ker se moda
za kopalke v zadnjih letih skoraj ne menja.
DOVOLJENO IN MODERNO JE VSE. MODNI SO
VZORCI, OD ROŽ DO ČRT, BARVE PA SKORAJ
VSE, OD ČRNE IN BELE DO VSEH PASTELNIH
ODTENKOV.
Pomembno je, da se ljudje, ki so svetle polti, ne oblečejo v
preveč kričeče barve, ki veliko lepše pristajajo rahlo zagoreli
polti. Zagoreli polti pa pristaja praktično vse. Najbolj ji pristajajo izstopajoče barve, v katerih obarvana polt še bolj izstopa.
Uskladite barvo kopalk z barvo natikačev in nohtov na nogah
in za plažo poleg sončnih očal, brisače in velikega klobuka ne
potrebujete drugega.

PONUJAMO DELO!
Znaš dobro poslušati in slišati prave stvari?
Iščeš rešitve, ne problemov?
Imaš miselnost zmagovalca, ne poraženca?
Si komunikativna in prijazna oseba?
Iščemo osebo, ki bo dnevno v stiku s podjetji na področju
BTC-ja in okolice in bo skrbela za njihovo učinkovito
predstavitev v reviji MOJ MAGAZIN.
Če se najdeš v zgornjem opisu, te vabimo, da pošlješ svoj CV
na naslov marketing@mojmagazin.si do 31. julija 2015.

Letos so veliki klobuki zelo modni, pa tudi praktični. Najlepši so
v naravnih barvah ali v mornarski kombinaciji.
Enodelni ali dvodelni model je vaša izbira. Pomembno je, v
katerem modelu se bolje počutite. Nikakor se ne ozirajte na
okolico, na dopustu je najbolj pomembno vaše počutje. Če ne
želite izstopati, se vedno lahko skrijete za veliki sončnimi očali
in klobukom.

Za dopoldansko kavico ob morju lahko oblečete zelo kratke
hlače in jih vsak dan kombinirate s topi v različnih barvah. Tako
si lahko z dvema kosoma kratkih hlač in nekaj majicami naredite modno kombinacijo za cel teden. Nič ni narobe, če greste
zjutraj na kavico v dolgem krilu ali pa v kopalkah in daljši srajci.
Zvečer je za ženske nepogrešljiva obleka. Mogoče je čas, da letos
doma pozabite hlače in se odločite samo za krila in obleke, ki
so veliko bolj ženstvene. Če vam srednja dolžina ne ustreza, so
zelo modne maksi dolžine.
Zelo praktična je obleka iz bombaža, ki je podaljšana majica
brez rokavov. Taka obleka je praktična za kombiniranje. V naših
trgovinah smo opazili maksi obleke v beli, rdeči in mornarski
kombinaciji.
Zraven obujte sandale, dodajte kakšen lep modni dodatek in ste
urejene.

Najboljša kartica za vse, ki potujete!

www.dinersclub.si

Info telefon: 01 5617 880

Omogoča vam brezplačno udobje v več kot 512 letaliških salonov po vsem svetu.

Tiste, ki res ne morete brez hlač, se odločite za hlače v svetlejših
odtenkih. Kombinirajte jih z zgornjimi deli v živahnih barvah,
da bo kombinacija bolj kontrastna.
Če se boste odločili za dopustovanje v hotelu, boste potrebovali
za zvečer več večernih kombinacij. V tem primeru se odločite
za obleke, ki v garderobi zavzamejo najmanj prostora.
A. B.
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JARŠANI S PRLEČKO
V PRLEKIJI

foto: Katra Toplak

TZATZIKI

Prlečka se zahvaljuje vsem Jaršanom
za udeležbo na pohodu po Prlekiji, kjer
smo se počutili nadvse dobrodošli.
Spoznali smo razgibanost prleških
goric, gostoljubnost domačinov in
kulinarično ponudbo. Degustirali smo
prleško tünko, zaseko, vina, jabolčno
pito, pivo, sokove, konopljine languše,
olja in ostale dobrote. Večino izdelkov
lahko dobite tudi v Prlečki na Ulici
Hermana Potočnika 5, Nove Jarše.
Se vidimo naslednje leto ob istem
času, ko ponovno potujemo v Prlekijo.

Zahtevnost:

V Grčiji pred nekaj leti na službeni poti sva s kolegico napol prisilili grške gostitelje, da
pripravijo delavnico priprave tzatzikija. Prej smo morali vstati, da smo v že tako polen
urnik stisnili še to vsebino. Pa vendar smo bili vsi člani ekipe zjutraj, uro pred začetkom
“pravega” dela, na svojem mestu. In se je pričelo … s prepirom:). Kateri družinski recept
naših gostiteljev je res “pravi tzatziki recept”. Podobno kot pri nas s potico se tudi
naši gostitelji niso mogli zediniti. Predvsem začimbe so bile tiste, ki so jim povzročale
preglavice. Prav, smo rekli prisotni, pokažite nam osnovo, bomo že sami ugotovili, katere
začimbe najbolje poudarijo to tradicionalno grško jed – solato in namaz obenem. In od
takrat dalje poiskušam; ugotovila sem, da sem glede začimb precej asketska.

SESTAVINE
• 2 kumari
• 2 5 0 g g r š k e g a j o g u rt a
• sol
• beli ali zeleni poper
• 4 večje stroke česna
• ko p e r c

Otroci, ošilite barvice!

PRIPRAVA

NAMIGI

Kumari olupimo, naribamo, solimo in v
cedilu postavimo nad lijak, da voda odteka (pustimo vsaj 15 minut). Medtem
pripravimo polivko. V grški jogurt (lahko ga nadomestimo z navadnim, ki mu
dodamo nekaj kisle smetane) primešamo poper, koperc in v terilniku česna
strte stroke česna (česen lahko tudi na
tanko narežemo, vendar moramo paziti, da so koščki česna res čim manjši,
saj je bistvo jedi v prelivanju in dopolnjevanju okusov). Nekateri tzatzikiju
dodajo tudi nekaj žlic olivnega olja.
Kumare po odcejanju ožamemo še z
rokami in prestavimo v posodo, v kateri
bomo jed postregli. Kumare prelijemo z
jogurtovo omako in dobro premešamo.
Jed nato postavimo v hladilnik, kjer jo
pred strežbo ohladimo.

Zasledila sem že, da nekateri tzatzikiju
dodajajo rožmarin, tudi baziliko, peteršilj, rdečo papriko, celo na pikantno
različico sem že naletela. Postregli so
mi jo že za zajtrk, jedla sem jo kot prilogo k pečeni zelenjavi pa tudi kot namaz na popečenih kruhkih je odlično
delovala. Bistveno je, da je mazljiva, da
nobena sestavina posebej ne izstopa,
najbolj pa prija prijetno ohlajena.
Če bi radi svoj grški obrok še povečali, si privoščite še grško solato, ki poleg
tzatzikija lahko dopolnjuje musako.
Grško vino najdemo tudi na naših policah, za poobedek pa si lahko privoščimo grški jogurt z domačimi jagodami.
Če vse skupaj uživamo na katerem od
grških otokov, se raj zdi zelo zelo blizu.

Pa d o b e r t e k !
Neja Šmid
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GLASBA IN INTELIGENCA
Glasba ima zelo močan vpliv na naše počutje. Ob dobro
zaigrani ali zapeti skladbi ne moremo ostati ravnodušni.
Nudi nam ugodje, hkrati pa ob njej obstaja tudi priložnost
za bolj učinkovito učenje.
Znano je, da v telesu ne obstaja niti ena funkcija,
na katero zvok oz. glasba ne bi vplivala.

Aktivno poletje

Počitnice niso le za počivanje,
počitnice so za uživanje
Aktivne počitnice je besedna zveza, ki
jo v zadnjih letih pogosto slišimo predvsem v navezavi na preživljanje dopustniških dni na potovanjih, ki morajo biti čim
bolj aktivna – ne le ogledi iz avtobusov ali
lokalnih prevoznih sredstev, govorim o pohodih, kolesarjenju, hribolazništvu, plezanju,
kajtanju, surfanju, supanju, plavanju … skratka
o preživljanju dopustniških dni v gibanju, premikanju, aktivno torej.
Za človeka pa je pomemben tudi čas počitka,
pasivnosti, ko si vzamemo čas za regeneracijo – na mentalni in fizični ravni. Seveda
mora vsak zase poiskati razmerje med
aktivnim časom in časom počitka,
tudi med počitnicami.

Animacija otrok med počitnicami je zahtevna naloga, za katero pa ni nujno, da je izključno naloga staršev. Organizacije,
društva, klubi, mladinski centri in podjetja ponujajo mnogo
dejavnosti, ki so med počitnicami namenjene različnim starostnim skupinam otrok in mladostnikov. Res je, da so nekatere
aktivnosti plačljive, dejstvo pa je, da je mnogo tudi brezplačnih
ali po simbolični ceni. Nekaj časa pa mora otrokom ostati tudi
za brezskrbno oz. neorganizirano druženje, počitek, uživanje.
Ne pozabimo na knjižnice – te delujejo (s prilagojenim delovnim časom) tudi med poletnimi počitnicami in ponujajo
obilo bralnih in raziskovalnih užitkov. Naj bo otrokom brskanje
med knjigami in nenazadnje stripi prijetno razvedrilo, za kar
jim najlepši zgled lahko ponudimo odrasli. Nekatere knjižnice
ponujajo tudi organizirane aktivnosti za otroke v času počitnic.
Športno igrišče in žoga otrokom pomenita zabavo, ki je
dostopna prav vsem – v vsakem naselju najdemo primerne
površine, na katerih lahko otrokom predstavimo tudi skrivalnice, ristanc, zemljo krast in ostale igre, ki jih danes otroci
slabše poznajo.

Primeri, ki jih naštevam, kažejo, kako glasba vpliva na naše fizično telo:
• z jakostjo in višino zvoka se poveča molekularna energija;
• ob glasbi pride do uskladitve in sinhronizacije leve in desne možganske polovice;
• izolirani zvoki, lestvice in preproste tonske sekvence dokazano učinkujejo na
delovanje mišic;
• glasba pozitivno vpliva na metabolizem in učinkuje na energijo mišic, vpliva
na dvig ali znižanje krvnega pritiska, povečuje koncentracijo in posledično tudi
inteligenčnost;
• ter pomirja in pozitivno vpliva na stres.

Oglasno sporočilo

Nenazadnje pa se moramo, tudi odrasli, naučiti tudi uživanja
v brezdelju, brez slabe vesti, brez občutka, da kaj zamujamo.
Ob poslušanju glasbe, ali pa ob gledanju v krošnjo bližnega
drevesa čas hitro mine, nas pa tovrstna ne-aktivnost tudi pomiri, spodbudi ustvarjalnost, omogoči nam čas za počitek in
kontemplacijo. Začnimo s tem, da si vsak dan vzamemo pol
ure, ko zavestno ne počnemo ničesar – ne poslušamo, ne
beremo, izklopimo zvok mobilnih telefonov, radio, televizijo
– in se prepustimo razvajanju svojih misli. Nadaljujemo s pol
ure branja knjige ali poslušanja glabe, če smo bolj ustvarjalne
narave pa v tem času lahko iskoristimo s kontemplacijo spodbujeno ustvarjalnost.
Poletje bo, upam, dolgo in vroče. Čas se bo tudi zaradi dopustov nekoliko ustavil in nam omogočil, da si nekoliko oddahnemo od hitrega tempa življenja. Sprejmimo darilo in ga
iskoristimo, organizirajmo si ravno prav odklopa – lahko le s
kratkim izletom na bližnji hrib – počitka – smo res že prešteli
vse liste drevesa pod našim oknom – in aktivnosti – saj ni
treba, da nas drago stanejo.
Neja Šmid
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Povezanost glasbe, naših možganov in posledično inteligenčnosti je neizbežna.
Že znani bolgarski psiholog Georgija Lozanova je v 70. letih preteklega stoletja pri
otrocih ugotovil, da je ključni element za izboljšanje učnih sposobnosti sproščeno
in umirjeno telo. Ugotovil je, da je optimalno stanje za učenje tisto, v katerem
vse telesne funkcije delujejo po enotnem vzorcu – ko so dihanje, bitje srca in
možganski valovi usklajeni. In to lahko dokazano najhitreje dosežemo ravno z
glasbo!

ZA OTROKE IN
ODRASLE

IZOBRAŽEVANJA
ZA ODRASLE

070-750-189

031-445-555

info@amarilis-sola.si

info@globartgo.si

www.amarilis-sola.si

www.globartgo.si

Amarilis d.o.o.
Savska cesta 5 , Ljubljana

Globart skupina d.o.o.
Savska cesta 5 , Ljubljana
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SiTi Teater BTC na
Ljubljanskem gradu v sklopu
festivala Komedija pod zvezdami
28. 8. ob 20.30: MAME

POLETNE POČITNIŠKE USTVARJALNICE ZA OTROKE Z
GALERIJO C.C.U. V CENTRU KULTURE ŠPANSKI BORCI

OD 21. DO 28. AVGUSTA OD 10. DO 12. URE
Petek, 21. 8. 2015: DEŽELA KONJIČEV

V zavetju grajskega obzidja pod zvezdnatim nebom, v odlični
atmosferi in v dobri družbi je letošnji festival Panč, že osmi po vrsti,
ki vsako leto nasmeje več ljudi. Grad je do sedaj gostil Angleže,
Američane, Kanadčane, Škote, Novozelandce, Avstralce in seveda
komike iz držav bivše Juge.
Letošnji je presežek v vseh smereh, trajal bo največ časa do sedaj, saj
smo ga podaljšali še za en dan, na njem bo nastopilo največ komikov iz največ držav. Med nami bodo Anglež, Grkinja, Italijan, Nemec,
Francoz, Bolgar, Rus, Bosanec in Hercegovka, Hrvati, Srbkinja,
in poleg njih seveda veliko odličnih slovenskih komikov.
Stand-up komedije verjetno ni več treba posebej opisovati, saj je v
zadnjih letih to postala zelo priljubljena zvrst zabave, komiki, ki se
bodo drug za drugim zvrstili na odru, pa so eni najboljših predstavnikov svoje države, zato bo zagotovo pestro.
Obeta se nam 5 dni smeha in zabave, treninga trebušnih mišic in
razmazanih make upov. Za odpravo smejalnih gubic organizator ne
plačuje, smejete se na lastno odgovornost!

V začetku 70. let 20. stoletja je arhitekt Frank Gehry zasnoval prve kose
pohištva iz kartona. Ideja je dobila mlade in dandanes je pohištvo iz
kartona zelo priljubljeno po celem svetu, tudi v Sloveniji.
KUD Galerija C.C.U. že 4. sezono izvaja delavnice izdelovanja tovrstnega
pohištva, kjer se mladi naučijo izdelati stole, mize in regale z nosilnostjo
do 200 kilogramov. Kot v preteklih letih bo tudi letos ustvarjalnica pohištva potekala v Galeriji ŠKUC. Na tradicionalni julijski delavnici bomo
ponovno zaposlili svoje kreativne prste. Z recikliranjem kartona si bomo
v dveh dneh izdelali čisto pravo, unikatno in uporabno pohištvo iz kartona. Letošnja novost pa je tudi enodnevna delavnica Ekspres pohištvo
iz kartona, ki se izvaja v sklopu programa SONČNI TORKI za mlade v
Centru kulture Španski borci. Ob tej priložnosti si bomo z recikliranjem
oblikovali izjemno udoben in očem privlačen tabure.

Sreda, 26. 8. 2015: MORJE, LADJE IN BARKE
Avtorski projekt petih priznanih mam in
igralk je komedija za vse slovenske matere
in tiste, ki bodo to šele postale, ter priložnost za vse moške, ki si želijo ali upajo biti
enkrat na pravem t. i. babjem žuru. Pet še
vedno mladih mamic ukrade noč svoji družini, da si privoščijo sproščeno druženje.
Skozi poplavo »ženskega čveka« spoznamo
njihove poglede na vzgojo, kariero, zdravo prehrano, moške in seks. Sočutne in
skrbne, sproščene in odkrite, divje, jezne
in razuzdane nam brez dlake na jeziku,
predvsem pa brez otrok, nalijejo čistega
vina, ki spremeni marsikateri pogled na
materinstvo. Pod režijsko taktirko Tijane
Zinajić (ki tudi igra v predstavi) odkrito
spregovorijo še Vesna Pernarčič, Barbara
Medvešček, Vesna Slapar, Ana Urbanc (ki
je na Dnevih komedije Celje 2015 prejela
nagrado Žlahtna komedijantka 2015), v
alternacijah Nina Valič in Saša Mihelčič.
Otroke pa pustite doma!
30. 8. ob 20.30: JAMSKI ČLOVEK
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Četrtek, 27. 8. 2015: UNIKATNE DRUŽABNE IGRE
Petek, 28. 8. 2015: MOJA ČAROBNA ŠTAMPILJKA
Prispevek: 5 €.. Število mest je omejeno, zato se je
potrebno predhodno prijaviti na: galerija.ccu@gmail.com

SOBOTNE USTVARJALNICE za otroke z Galerijo C.C.U.
(Center kulture Španski borci, Zaloška 61)

Sobota, 4. 7. 2015, od 10. do 11.30 ure:
MAGIČNI NAKIT

USTVARJALNI ČETRTKI
(Tomačevska 48a, Ljubljana)

Sobota, 18. 7. 2015, od 10. do 11.30 ure:
NASELITEV PRAVLJIČNE DEŽELE

Četrtek, 30. 7. 2015, od 17. do 20. ure:
MOJA ŠTAMPILJKA, MOJ ZNAK

Sobota, 25. 7. 2015, od 10. do 11.30 ure:
DINOZAVROVIZIJA

za mlade in odrasle, cena: 29 €.

Sobota, 1. 8. 2015, od 10. do 11.30 ure:
DEŽELA KONJIČEV
Sobota, 22. 8. 2015, od 10. do 11.30 ure:
PRAVLJIČNI MOZAIK

Število mest je omejeno, prijave
sprejemamo na: galerija.ccu@gmail.com

Dinozavrovija
SONČNI TORKI
(Center kulture Španski borci, Zaloška 61)

Sobota, 29. 8. 2015, od 10. do 11.30 ure:
MAGIČNI NAKIT
Prispevek: 5 €. Število mest je omejeno,
zato se je potrebno predhodno prijaviti
na: galerija.ccu@gmail.com

Torek, 21. 7. 2015, od 17. do 20. ure:
EKSPRES POHIŠTVO IZ KARTONA
Torek, 18. 8. 2015, ob 17. uri:
ČIST MOJ ETUI za telefon

BALZAMIČEN NANOS ZA VSAK ODNOS
Komedija, nastala na podlagi avtorjevih
antropoloških, socioloških in psiholoških
študij, spretno ironizira odnose med spoloma, ki se trudita ljubiti in biti ljubljena,
si ustvariti dom in družino ... Na duhovit
in sproščen način jima pomaga razumeti,
zakaj prihaja do vsakdanjih konfliktov med
njima, in ju pripravi do tega, da se končno
nasmejeta tistemu, kar ogroža njuno zvezo.
Komedija o odnosih med spoloma je od
premierne uprizoritve 2002 nasmejala že
nad 170.000 Slovencev in z več kot 600
ponovitvami postavila slovenski gledališki
rekord – gre za največkrat odigrano gledališko predstavo pri nas.
Pridita, še preden se skregata!

Delavnice bosta vodila Simon Drofelnik in Mateja Herbst.

Dežela konjičkov

Torek, 25. 8. 2015: POČITNIŠKE SLIKARIJE

KO SE ZDRUŽITA LJUBEZEN DO USTVARJANJA IN
UMETNOST RECIKLIRANJA
Ali veste, kako se znebiti velikih količin odpadnega kartona in hkrati
priti do unikatnih kosov stilnega pohištva?

Teme ustvarjalnih delavnic so okvirno določene, a
vselej zasnovane tako, da spodbujajo domišljijo ter
inovativnost. Delavnice vodita Simon Drofelnik in Mateja
Herbst.

Ponedeljek, 24. 8. 2015: MORSKE POŠASTI

PANČ,

MEDNARODNI FESTIVAL
STAND-UP KOMEDIJE
NA LJUBLJANSKEM GRADU,
22.–26. 8. 2015

Dogodki in delavnice z Galerijo C.C.U.

Delavnice so namenjene mladim od 15. do
30. leta in so brezplačne. Število mest je
omejeno, prijave sprejemamo na:
galerija.ccu@gmail.com
*Projekt Sončni torki za mlade sofinancira
MOL, Urad za mladino.

(Galerija ŠKUC, Stari trg 21, Ljubljana)

Sobota, 25. 7. in nedelja, 26. 7.,
od 16. ure dalje:
POHIŠTVO IZ KARTONA

Izdelava pohištva
Foto: Simao Bessa
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MESEČNI HOROSKOP

STOJALO ZA SHRANJEVANJE NAKITA

POTREBUJEMO:
• ploščo iz stiroporja (dobite jih v
gradbenih trgovinah) debeline 3,5
ali 5 cm;
• slikarsko platno, dovolj velik kos,
da prekrije sprednjo ploskev in
stranske ploskve;
• lepilo na vodni osnovi (s katerim
lahko lepimo tudi na stiropor);
• ježke;
• bucike.

OPIS:
Stiropor-ploščo z olfa nožkom oblikujemo v poljubno obliko. Sprednjo stran
plošče namažemo z lepilom na vodni
osnovi (ki ne topi stiroporja) in nanj pritisnemo platno. Z lepilom premažemo
še stranske ploskve plošče in čeznje zapognemo platno, ki ga na zadnji strani
plošče z lepljenjem utrdimo. Na zgornjo
in spodnjo stranico v platno ovite stiropor-plošče prilepimo en del ježkov,
drugi del pa prilepimo na steno. Če je
naša stiropor-plošča dovolj velika, lahko

s pomočjo ježkov ploščo le naslonimo
na steno, tako da je nanjo pritrjena le z
zgornjim robom. Zdaj stiropor-plošča
visi/sloni na steni. Platno lahko sedaj
tudi poljubno pobarvamo, je pa že tako,
popolnoma belo, pripravljeno na uporabo – z bucikami nanj lahko pritrdimo
nakit, ki bo tako vedno na dosegu roke,
seveda pa na naše stojalce lahko obesimo tudi sporočila, risbice ali kaj tretjega
(zelo dobro se obnesejo kravate).

SEDALA IZ ODSLUZENIH PENASTIH BLAZIN
V eni od prejšnjih številk sem pisala o obnavljanju stolov s
pomočjo penastih blazin in kosov blaga. V toplejših mesecih se veselimo tudi raznih prireditev na prostem, otroci se
zunaj več družijo, na soncu pa radi posedimo tudi odrasli.
Že babice so nas strašile, da bomo ob sedenju na golih tleh
v zadnjo plat “dobili volka”. No, če ta volk obstaja ali ne, za
svojo zadnjo plat lahko poskrbimo sami.
Stare odslužene penaste plazine za na plažo ali za taborjenje so praktične, saj so mehke, obenem pa nas ščitijo pred
umazanijo in hladom tal. Ker jih lahko zvijamo, so lahko
prenosljive, obenem pa so lahke in z nekaj iznajdljivosti jih
lahko pripnemo na kolo ali celo torbico.
Blazino razrežemo na večje kose – lahko režemo kroge,
kvadrate ali druge oblike. Dva ali tri kose zlepimo skupaj z lepilom na vodni osnovi (število kosov je poljubno

in odvisno od debeline
blazin in naše percepcije udobja), lahko pa jih
skupaj spnemo tudi z
iglo in nitjo. Stara elastika za lase nam bo
pomagala, da skupaj
zvite blazine lahko prenesemo
kamorkoli, še posebej prav pridejo na raznih
dogodkih na prostem, na piknikih in v kampih, kjer stoli
niso vedno na voljo. Ker material blazine prenese veliko,
jih lahko prebodemo s pisarniško ali varnostno zaponko in
obesimo na torbico, kolo ali nahrbtnik ter s seboj odnesemo
kamorkoli.

Samski boste lažje zadihali, saj
se bo hlad na ljubezenskem
področju končno umaknil. To
poletje vam prinaša pozitivne
spremembe in nepričakovane
priložnosti. Vaše težave se bodo
razrešile hitro in ugodno. Vezani si boste
znali izboriti svoj poletni oddih, ki bo v veliki meri ljubezensko obarvan. Partner vam
bo vračal čustva, vi pa se boste kar topili v
obilju užitkov.

Dela vam skozi vse poletje ne
bo manjkalo. Vezani boste hrepeneli po bližini in nežnosti,
vendar si boste morali naposled priznati, da je vaš natrpani
urnik glavni krivec za ohladitev
zveze. Tudi samski se boste bolj posvečali
službi, prijateljem in celo dobrodelnim aktivnostim, kot pa iskanju ljubezni. Na svet boste
gledali resno in odgovorno.

Vezani boste neskončno razvajali svojega partnerja, hkrati
pa tudi sebe. Vaš poletni dopust
bo pravo kraljevsko razvajanje.
Previdno z denarjem! Samski
boste z lahkoto našli zanimivo
osebo, naredili vtis in skočili v kakšno avanturo. A če vam bo na pot prišlo karkoli resnega, boste naredili velik ovinek in raje izbrali
uživancijo.

V prvih poletnih tednih se vam
bo ponudila zelo lepa priložnost
za novo ljubezen ali bolj harmoničen odnos. Izkoristite jo,
saj se boste nato hitro znašli
sredi vrtinca dogajanja, ko boste
zlahka pozabili na ljubezen, partnerja, družino in še kaj. Dogajalo se bo namreč preveč
stvari hkrati, vi pa boste imeli premalo časa
in potrpežljivosti.

Če boste za vsako malenkost
zanetili prepir, vas čaka burno
in stresno poletje. Naučite se
kdaj spustiti vajeti iz rok in ne
mislite, da imate vedno prav.
Vezane bo jezil partner, samski
boste imeli pod drobnogledom svoj odnos s
starši. Konstruktivno reševanje problemov se
vam bo izplačalo še pred koncem poletja.

Pred vami je nekaj zahtevnih
odločitev, še posebno če ste
samski. Težko boste ocenili,
katera oseba bi bila prava za vas.
Ne obupajte, najtežji čas je že za
vami. Bolj kot bodo dnevi tekli,
več možnosti se bo ponudilo za druženje. Če
ste v resnem razmerju, ne pozabite partnerju
povedati, da ga imate radi. Konec poletja bo
prinesel težke konflikte.

Skozi vse poletje se samskim
obeta obilo priložnosti za
ljubezen in izkazovanje čustev.
Nikar naj vas ne zgrabi želja,
da bi zbežali stran od nekoga le
zato, ker vam bo prišel preblizu.
Vezani se lahko veselite zanimivih dogodkov,
zabav in spoznavanja zanimivih ljudi, ki vas
bodo naučili tudi ustvarjalnosti v odnosu.

Nikar ne iščite priložnosti za
napredek predaleč, ker se že
nahaja nekje v vaši bližini. Le
prepoznati jo morate in sprejeti. Vezani boste želeli zadovoljiti vse partnerjeve potrebe, a ob
tem ne pozabite nase in na svoje želje. Samski
se boste znašli v intimnem odnosu z osebo, ki
ne bo izpolnila vaših pričakovanj. Zanimanje
bo zato z vaše strani hitro ugasnilo.

Iz dneva v dan boste prejemali
več priložnosti, a izkoristili jih
boste vedno le nekako na pol.
Bolj kot želja po novostih vas bo
mamilo udobje in poletno lenarjenje. Samski utegnete prav iz
tega razloga zavrniti ljubezensko avanturo, pa
tudi vezane bodo prepovedani sadeži manj
mikali kot običajno.

Uživali boste v vsem, kar ste
dosegli čez leto. Trdnost, varnost in zaupanje bodo vaše
glavne vrednote. Vsi, ki ste v
resni zvezi, boste to uspešno
prenesli tudi v svoje ljubezensko življenje. Edino samski utegnete imeti
nekaj več težav, kajti to poletje bodo vaša
merila resnično zelo visoka.

Privlačile vas bodo vse vrste
vodilnih pozicij, pa naj gre za
napredovanje v službi, prvo
mesto na kolesarskem tekmovanju ali pa vodenje turistične
skupine. To poletje se prav gotovo ne boste skrivali v senci. Vaš življenjski
tempo bo še malenkost bolj hiter in nepredvidljiv kot običajno. Na dopustu se pazite
sončnih opeklin.

Pred samskimi je mesec poln
priložnosti, norih zabav in neprespanih noči. Žal pa zaradi
obsežne družbe zanimivih ljudi
ne boste spoznali tiste posebne
osebe, ki bi iz pustolovskega duha naredila nežno dušico. Vezani si
vzemite čas za partnerja in ne trošite energije
na vse druge strani. Posvečajte se predvsem
sebi in razmerju ter pozabite na stvari, ki naj
bi vas sicer osrečevale.

Za podrobni horoskop pokličite na: 01 589 66 30 ali poglejte na www.kosmika.si

Neja Šmid
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NAGRADNA KRIŽANKA TURISTIČNE LADJE ZLATOROG

Geslo nagradne križanke pošljite do 30. 7. 2015 po elektronski pošti na
urednistvo@mojmagazin.si ali po pošti na naslov Trapez Marketing,
Industrijska cesta 1, 1000 Ljubljana (s kontaktom in pripisom: križanka).
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Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali 5 x turistični prevoz
za 2 osebi z ladjo Zlatorog v Bohinju z vključeno pijačo dobrodošlice.
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Nagrajenci bodo objavljeni v naslednji številki revije Moj magazin.
Nagrajenci iz prejšnje številke: Darinka Kostevc – Blesch, Anica Strlič,
Dragica Šlajpah, Vika Dežan, Majda Potrpin. Čestitamo!

Za skupinske vožnje po Bohinjskem jezeru pripročamo rezervacijo. Pokličite: 041 644 986 - Igor
ali pišite na e-mail: info@tourist-boat.eu. Povejte kodo: "MOJ MAGAZIN" in dobite popust!
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LITROV
BREZPLAČNEGA
*
GORIVA
PAKET
ZA IMET'!
*Vrednost dobroimetja 110 EUR predstavlja zaokrožen znesek za plačilo 90 litrov goriva v višini 109,80 EUR. Upoštevana je drobnoprodajna cena za liter dizelskega goriva na dan 17. 2. 2015, ki je znašala 1,220 EUR.
Vrednost dobroimetja ostaja nespremenjena, tudi če se cena goriva spremeni. Več na www.generali.si ali brezplačni telefonski številki 080 70 77 in www.vzajemna.si ali brezplačni telefonski številki 080 20 60.

