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Toplejši čas leta - 
še več zabave
Skoraj konec maja smo in preživeli smo že ledene može, 
zato si za letos lahko oddahnemo pred zmrzaljo in v 
svoje vrtove zasadimo tudi tiste sorte, ki so vremensko 
bolj občutljive. Pankraciju, Servaciju in Bonifaciju, no, 
pravzaprav njihovim godovom, je 15. maja sledila sv. Zofija. 
Pravijo, da če Zofija ne poškropi, poleti vreme prida ni. Za 
letos si torej lahko oddahnemo; zmrzal se je končala, Zofija 
pa je zavarovala poletno vročino, da bomo še mesece lahko 
uživali sonce, toploto in poletna oblačila. 

Raziskave v zadnjih letih so sicer ovrgle teorijo, povezano 
z ledenimi možmi in sveto Zofijo, vseeno pa je maj tu in 
vrtna opravila se ne bodo sama opravila, čeprav, ko takole 
razmišljam, tudi pobegnila ne bodo nikamor! Zato si le 
mirno vzemite čas za Moj magazin; upamo, da vam bo 
krajšal čas, vas ravno prav informiral, razvedril in spodbudil, 
predvsem pa vam polepšal dan ali dva.

Uredništvo

MARATON FRANJA 
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V soboto, 25. aprila, je PGD Zadobrova-
Sneberje-Novo Polje pripravilo vajo iz 
prve nujne medicinske pomoči na ob-
močju slovenskih železnic v Fužinah. 

Vlak med prevozom osnovnošolskih 
otrok zaradi neznanih razlogov zavije 
na stranski tir in trči v prazen tovorni 
vagon, pri tem se poškoduje 8 oseb. 
Strojevodja se lahko reši in pokliče na 
številko 112. Center za obveščanje akti-
vira prvo enoto PGD Zadobrova, ki med 
potjo na kraj nesreče izve, da je prišlo do 
večje nesreče v prometu na železnici, 
zato vodja intervencije zahteva aktivi-
ranje še treh drugih enot. Na mestu (v 
vagonu) intervencije vse ponesrečence 
oskrbijo do te mere, da so sposobni pre-
živeti transport do mesta oskrbe, kjer jih 
predajo v oskrbo reševalnim vozilom. 

Na vaji so sodelovala PGD Zadobrova-
Sneberje-Novo Polje, Šmartno ob Savi, 
Slape-Polje in Podgorica-Šentjakob s 6 
vozili in 36 gasilci.  Z vajo smo še poglo-
bili znanje PNMP in gasilsko tovarištvo.

Hvala Slovenskim železnicam za pomoč 
pri organizaciji in izvedbi vaje.

Mitja Petje in Aleš Jarc

ŠMARSKI IN ZADOBROVŠKI GASILCI SODELUJEMO

12. maja ob 12.02 je na Hladilniški poti v Ljubljani zagorelo 
večje skladišče trgovskega podjetja Mercator. Goreli so trije 
skladiščni prostori s skupno površino 10.000 kvadratnih me-
trov. Zaradi požara klimatskih naprav je obstajala možnost 
izpusta plina amonijaka, zato se je vodstvo intervencije od-
ločilo za evakuacijo bližnjih vrtcev, v katerih je bilo 266 otrok. 
Posredovale so sile za zaščito in reševanje MO Ljubljana ter 
EPV (enota za podporo vodenju) MO Ljubljana, ki je koordini-
rala gašenje in vodila akcijo evakuacije ljudi. Poleg gasilcev GZ 
Ljubljana so bile na kraju požara tudi enote policije, reševalne 
službe NMP Ljubljana, elektro in inšpekcijske službe. Požar je 
štiri ure gasilo več kot 250 gasilcev iz 27 gasilskih enot Gasilske 
zveze Ljubljana, od tega naše društvo z desetimi gasilci in 
dvema voziloma. Ena oseba je bila zaradi poškodbe prepeljana 
v UKC Ljubljana, ena oseba pa je v požaru umrla.

Mitja Petje, Vir: Center za obveščanje

Že 28. leto zapored je nekaj minut čez sedmo zjutraj na 
delavski praznik v Šmartnem ob Savi bučna glasba izpod 
pihal in trobil bežigrajske godbe zbudila Marijine sosede. 
Ob veselem vzdušju in ob skladbah Zemlja pleše, Venček 
slovenskih in Na golici so zbrani plesali polko in se zavrteli 
skupaj še v kolu. Vtisi so bili odlični in 80 zbranih sode-
lujočih si je obljubilo, da se prihodnji maj zopet vidijo in 
poveselijo ob delavskem dnevu.

Hvala bežigrajčanom za tradicionalen obisk, saj res polep-
šajo praznično jutro.

V nedeljo, 3. maja,  smo skupaj s PGD Zadobrova-Sneberje-
Novo Polje gasilci odšli k maši v cerkev sv. Tomaža v 
Zadobrovi. Ob svojem preteklem človekoljubnem delu smo 
se zahvalili in priporočili za prihodnje gasilskemu zavetniku 
sv. Florijanu, katerega god je 4. maja.

Obreda se je udeležilo 39 gasilcev in mladincev, po obredu pa 
smo se v gasilskem domu po tradicionalni klobasi in gasilski 
debati tudi nasmejanih obrazov razšli.

Mitja Petje 

DPM Šmartno ob Savi v sodelovanju s Četrtno skupnostjo Jarše prireja

PALAČINKIJADO
 *palačinka žur

*mini olimpijada za otroke
 *vikinški šah za odrasle

V soboto, 6. junija, ob 16. uri na igrišču Škrjanček (pod cerkvijo sv. Martina v Šmartnem)
Vstopnine ni, zbiramo prostovoljne prispevke za barvo, bencin za kosilnico, 

skratka za vzdrževanje igrišča ...
                                                                                                                  

  *Vsi člani in prijatelji društva vabljeni k sodelovanju in pripravi dogodka. 
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VAJA PNMP TRČENJE LOKOMOTIVE IN VAGONA

02 //

POŽAR V HLADILNICI

03 //

BUDNICA ZA 1. MAJ 2015
04 //

POKLON ZAVETNIKU GASILCEV
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DROBEN KOŠČEK VESELJA OB ODHODU ALI PRIHODU DOMOV

Vsaka soseska ima nekaj ljudi, ki jo zaznamujejo in ji dajo pečat. V 
Novih Jaršah imamo več takšnih posebnih ljudi, ki uspejo delova-
ti v dobro vseh, ki si delimo sosesko. Gospa Ljubica Glamočanin 
recimo olepša dan vsem tistim, ki gremo mimo njenega bloka ali 
vanj, ter prispeva k lepšemu življenju vseh Jaršanov. 

Sicer so Nove Jarše zelena soseska, a Clevelandska 43 ima okrog 
bloka vse letne čase prijeten pristan za pogled mimoidočih, pa 
tudi za mačke in ptice, celo kakšen jež najde priboljšek med nje-
nimi rožami. Zasaditev je preplet starih vrst rož, kot so potonike 
in irisi, rož, prinešenih »iz narave«, kot so recimo zvončki, in pa 
gojenih rož – letošnjo pomlad so okrog bloka recimo kraljevali 
tulipani in hijacinte.

Gospa Ljubica v skladu z letnimi časi skrbi za rože, z njenega 
balkona se kar zlivajo na trato pred blokom, objemajo vhod in 
lepšajo tudi dovoz do bloka. Rože so njena ljubezen, v katero vloži 
nemalo časa in tudi denarja. Že njen izgled priča o tem, da je 
aktivna ženska, ki na kolesu kar švistne v center, spet na vrt in še 
na svoj drugi vrt. Včasih je kar čudežno, kako ji uspe vse; najbrž 
je njena skrivnost zelo enostavna – veliko dela.

Gospa Ljubica pa ne pozna dobro samo rož, pozna tudi vse v 
bloku, saj v njem živi že od začetka ter je veliko zunaj. Skupnost 
temelji ravno na ljudeh, ki so pripravljeni delati v dobro vseh. 
Skupnost prav tako temelji na včasih na videz drobnih stvareh – 
na Clevelandski 43 recimo tudi na tem, da smo vsi vsaj za trenu-
tek boljše volje pri prihodu ali odhodu iz bloka, saj nas pozdravijo 
cvetlice in urejena okolica, včasih pa tudi mačke, ptiči ali gospa 
Ljubica osebno, ki ima vedno prijazno besedo za vse stanovalce, 
včasih pa tudi kakšen šopek za otroke.

Alma R. Selimović

05 //

ŠAH NA OŠ NOVE JARŠE

ŠAHOVSKO OSNOVNOŠOLSKO 
EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO 
DO 12 LET

Z ekipnega osnovnošolskega držav-
nega prvenstva v šahu za učence do 
12 let starosti, ki je bilo 18. aprila 2015 
v Murski Soboti, so se mladi šahisti 
Osnovne šole Nove Jarše ponovno vrnili 
domov z dvema vrhunskima uvrstitva-
ma. Obe ekipi, tako ekipa deklic, ki je bila 
s tretješolkama Vesno Mihelič in Elmo 
Halilović ter drugošolko Nikolino Mićić 
najmlajša na prvenstvu, kot ekipa deč-
kov v postavi Jan Marn, Maj Koderman, 
Lovro in Gašper Makovec ter Vid Kolak, 
sta končali tekmovanje na četrtem 
mestu.

POSAMIČNO ŠAHOVSKO 
PRVENSTVO LJUBLJANSKIH 
OSNOVNIH ŠOL DO 9 LET

Na OŠ Narodnega heroja Maksa Pečarja 
v Črnučah so 15. maja 2015 odigrali po-
samično prvenstvo ljubljanskih osnov-
nih šol za najmlajše. Udeležilo se ga je 
tudi deset učencev OŠ Nove Jarše, ki so 
se vsi uvrstili med šesterico najboljših v 
svojih konkurencah.

Ljubljanski prvakinji sta postali Elma 
Halilović med deklicami do 9 let in 
Nikolina Mićić med deklicami do 8 let. 
Drugo mesto je pripadlo Zali Vuk med 
deklicami do 7 let, tretje mesto pa Lovru 
Makovcu med dečki do 9 let, Binetu 
Markošku med dečki do 7 let, Lauri 
Zabukovec med deklicami do 9 let in 
Vesni Milošević med deklicami do 7 let. 
Odlično so nastopili še Gašper Makovec, 
ki je bil šesti med dečki do 8 let, ter Lan 
Mijovski in Luka Petrušić, ki sta osvojila 
peto in šesto mesto med dečki do 7 let.

Robert Kodrič

Deklice - spredaj Vesna Mihelič, sredi 
Elma Halilović, zadaj Nikolina Mićić

Dečki - spredaj Jan Marn, naprej Maj 
Koderman, Lovro Makovec in zadnji 
Gašper Makovec

Bine Markošek

Elma Halilovič in Gašper Makovec

Zala Vuk Nikolina Mićić
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EKO GARAŽNA RAZPRODAJA

Na OŠ Jožeta Moškriča, na Jarški cesti 
34 v Ljubljani, bomo v sredo, 27. maja, 
ob 16. uri (v primeru dežja 3. 6. 2015) or-
ganizirali že 3. Eko garažno razprodajo. 

Vodja projekta je učitel j ica Živa 
Battelino. Organizirali bomo bogat sre-
čelov, kjer bo vsaka srečka dobitna. Iz 
dobička bomo nakupili didaktične pri-
pomočke, igrače in material za ustvar-
janje v podaljšanem bivanju. 

Na Eko garažno razprodajo prinesite 
vse, česar ne potrebujete in bi radi pro-
dali, menjali ali podarili drugim.

Vabljeni!

Učiteljice PB OŠ Jožeta Moškriča

08 //

OBISK V ZAVODU 
JANEZA LEVCA

V soboto, 16. 5. 2015, smo se neka-
teri člani Judo kluba Sokol Ljubljana 
udeležili veselega druženja v Zavodu 
Janeza Levca. Naš program G-juda, 
ki ga v klubu izvajamo že peto leto, je 
edinstven. 

Osebam s posebnimi potrebami nudi-
mo prilagojeno vadbo juda, ki obsega 
vse tehnike padanja, metov, končnih 
prijemov razen davljenja in vzvodov. 
Judoisti so navdušeni in pridno trenira-
jo. Letos se bomo z Anžetom celo udele-
žili Svetovnih iger Specialne Olimpijade 
v Los Angelesu.

V soboto, 16. maja, smo na teniških igriščih TK Rival z zak-
ljučnim turnirjem še zadnjič letos v slovo pomahali zimi in 
pozdravili teniško sezono pomlad/poletje, ki prinaša igranje 
na svežem zraku in toplem soncu.

V prijetnem vzdušju zelene oaze TK Rival sredi Jarš se je na 
zaključnem turnirju srečalo precej igralcev zimskih lig, ki se 
skozi celo leto odvijajo v klubu. Takšne športne dogodke pa, kot 
je v navadi, vedno spremlja še nekaj dobrega za pod zob, zato 
je, kot se za ta letni čas spodobi, dišalo po dobri peki na žaru. 
Seveda ni manjkalo smeha, zabave in prijateljskega športnega 
klepeta med igralci.

Na turnirju so, poleg zmagovalcev turnirja, nagradili tudi 
najboljše v zimskih ligah. Prva mesta so tako pripadla:

1. ELITNA moška liga: Nejc Keržan in Gregor Gabor
2. moška liga: Drago Živkovič in Miro Mikuž
3. moška liga: Elvir Melkič, Savo Jefič in Jaka Hemler

Mix liga: Nina Kelemen in Anže Gartner

Vsem čestitamo tudi v našem imenu in želimo še veliko 
teniških uspehov!

Ante Šušnjara

09 //

S TENISOM V POLETJE

Ker so nam v enoti Zavoda Janeza Levca 
na vogalu Šmartinske in Kajuhove ulice 
prijazno odprli vrata in ponudili roko 
sodelovanja, smo v soboto z veseljem 
demonstrirali judo tudi za vse druge 
obiskovalce dogodka. Naš judo koti-
ček je bil obiskan od 9.00 do 12.00 ure 

in morda smo celo pridobili kakšnega 
bodočega člana.

Hvala judoistom Zlatku, Živi, Ažetu in 
Gašperju Š., ki so pomagali pri predsta-
vitvi, ter hvala vodji Nataši in organiza-
torki Manji za zaupanje in povabilo!

V. P. O. 

Zamgovalca 1 lige TK Rival z 
organizatorko tekmovanja 
Nado Šušnjara

Zmagovalca 1 lige TK Rival Nejc 
Kerzan in Gregor Gabor

Zmagovalca Mix lige TK Rival 
Anže Gartner in Nina Kelemen ter 
Gregor Gabor
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www.klinika-petvet.si  
www.facebook.com/KlinikaPetVet

Specialistična klinika za male živali

tel. 01 568 50 30

Kolarjeva 63, 1000 Ljubljana, DELOVNI ^AS pon–pet 8h–20h, sobota 8h–13h

PEDI DEP
Tatjana Koren s.p.

Medicinska pedikura 

Izjemno ugodna depilacija 

Pedikura 

€
17,00

€
12,00

Naročila na: (031) 777 055 | EMAIL: pedi.dep78@gmail.com
Lokacija: Puhova ulica 9, Ljubljana (Pri poslovni stavbi Mercator)
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FESTIVAL OTROŠKE ZVEZDICE

Otroški center Beti in Cej in 

Društvo slovensko makedonskega 

prijateljstva sta pripravila letos že 

jubilejni 10. mednarodni glasbeni 

festival Otroške zvezdice. Festival 

je potekal 16. in 17. maja na odru 

pred Halo A v BTC Ljubljana.

V dveh festivalskih dneh je nastopilo 20 
otrok iz držav Balkana in Rusije, starih od 
7 do 17 let; nastopili so otroci iz Bosne, 
Hrvaške, Srbije, Črne Gore in Makedonije 
ter predstavnica iz Rusije. Glavna misija 
festivala je preko glasbe združiti otroke iz 
vsega sveta. 
Letošnji festival je povezoval raper Trkaj. 
Na odru sta se mu pridružili mladi zvezdici 
Ula Ložar in polfinalistka pinkovih zvez-
dic Tamara Tomanović, v programu pa so 
sodelovali še plesna skupina Minimundo 
s preko 30 plesalci, Janina Klenovšek, 
Kristina Čok, Ansambel Zajc ter pevci pod 
mentorstvom Alenke Gotar in drugi.
V lepem sončnem vremenu je festival obi-
skalo veliko število ljudi, ki so se na koncu 
tudi družili z zvezdicami in z njimi zapeli.

B. S.

Otroška prireditev 

PRAZNIK VRTCA JARŠE, 

ki bo v četrtek, 18. junija 2015, od 16. do 
19. ure pri Vrtcu Jarše – enota Kekec, 

Ulica Hermana Potočnika 15 v Ljubljani; 
praznovanje organizira Vrtec Jarše.

ČETRTNA SKUPNOST JARŠE 
NAPOVEDUJE ...

Vabila s programi bodo objavljena na spletni strani ČS 
Jarše, www.ljubljana.si, in v oglasnih vitrinah ČS Jarše. 

Pri vseh naštetih prireditvah sodeluje tudi Četrtna skupnost 
Jarše v programih, ki so predvideni v finančnem načrtu ČS 
Jarše za leto 2015.

Športna prireditev 

XIII. MEDNARODNO ODPRTO 
PRVENSTVO V ŽENSKI GIMNASTIKI, 

ki bo v soboto, 30. maja 2015, 
od 16. ure dalje v dvorani GIB Šiška, 

Drenikova 32 v Ljubljani. 
Prvenstvo organizira Gimnastično 

društvo Zelena jama.  

PALAČINKIJADA 
(palačinka žur, mini olimpijada za 

otroke, vikinški šah za odrasle),
 

ki bo v soboto, 6. junija 2015, ob 16. uri 
na igrišču Škrjanček v Šmartnem ob Savi. 

Prireditev organizira Društvo prijateljev 
mladine Šmartno ob Savi. 

Gostilnica 5-6 KG 
Gornji trg 33, 
1000 Ljubljana
+386 (0)1 320 08 04
Pon-Ned / 11-23
Gostilnica 5-6 kg
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GIBANJE  V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 
ali zakaj je gibanje v kurikulu za vrtce zapisano na prvem mestu

Gibanje je osnovna človekova potreba. Redno in 
zadostno gibanje posamezniku prinaša vrsto po-
zitivnih koristi skozi vsa starostna obdobja, med 
drugim varuje in krepi človekovo zdravje, tako 
telesno kot duševno.

POMEN REDNEGA GIBANJA ZA OTROKE IN 
MLADOSTNIKE 

Redno in zadostno gibanje je še posebej pomembno pri otro-
cih in mladostnikih, saj vpliva na njihov celostni razvoj. Pri 
otroku, ki se bo redno in dovolj gibal, bo to pozitivno vplivalo 
na razvoj in zdravje kosti in sklepov, mišic, motoričnih spo-
sobnosti (hoja, tek, skakanje, poskakovanje, preskakovanje, 
plezanje, metanje) ter na razvoj finomotoričnih sposobnosti, 
ki jih otrok potrebuje za pisanje in risanje (Zurc, 2008). Če bo 
otrok obvladal svoje telo, če bo s podobo svojega telesa zado-
voljen, bo to pozitivno vplivalo na njegovo samostojnost, sa-
mozavest in tudi na njegovo samopodobo. Otrok, ki bo precej 
gibalno aktiven, se bo prek tega tudi naučil, da so za doseganje 
uspeha potrebni odločnost, disciplina in odrekanje. Telesna/
gibalna dejavnost pozitivno vpliva tudi na razvoj kognitivnih 
sposobnosti. Kot so pokazale raziskave, si otroci, ki so gibalno 
zelo aktivni, prej in lažje zapomnijo novo snov, lažje sledijo 
pouku v šoli in imajo boljšo sposobnost koncentracije, poleg 
tega pa za šolsko delo porabijo manj časa kot drugi otroci. 
Vse to pa je v pomoč tudi učitelju, da lažje izvede učno snov. 
Redna telesna/gibalna dejavnost pa vpliva tudi na splošno 
dobro počutje otrok in mladostnikov, na njihovo zdravje, krepi 
imunski sistem, preprečuje zgodnji začetek večine kroničnih 
nenalezljivih bolezni v dobi adolescence (srčno-žilne bolezni, 
kapi, visok krvni tlak, sladkorna bolezen tipa 2, osteoporoza, 
rak debelega črevesa ter rak na prsih), izboljšuje spanec in va-
ruje pred razvojem različnih odvisnosti (NICE, 2007; Bouchard 
in sod., 2007; Karpljuk, 2003). V kombinaciji z ustrezno pre-
hrano pa redna telesna/gibalna dejavnost varuje tudi pred 
prekomerno telesno težo in debelostjo. Otroci in mladostniki, 
ki se redno in dovolj gibajo, bodo aktiven življenjski slog bolj 
verjetno prenesli v odraslo dobo (Haug, 2008).

Mnoge raziskave v državah EU, vključno s Slovenijo, ugota-
vljajo, da se otroci premalo gibljejo, in da prehitro usvajajo 
nezdrave življenjske navade. Ob tem se pojavlja odpor do uva-
janja tistih športnih programov v vrtcih, ki spodbujajo specia-
lizacijo in pretirano tekmovalnost, pri čemer so tudi didaktične 
metode in tehnologija neprilagojeni razvojni stopnji otrok. 
Področju gibanja v našem vrtcu namenjamo veliko časa in 
pozornosti in ga zavzeto ter kakovostno izvajamo že ves čas.
V Vrtcu Jarše se zavedamo, da so v predšolskem obdobju 

posamezna področja otrokovega razvoja – telesno, gibalno, 
spoznavno, čustveno in socialno – tesno povezana. Zato srk-
bimo, da otroci dobijo čimbolj pestro in široko paleto gibal-
nih izkušenj, od naravnih oblik do zahtevnejših dejavnosti. V 
skupini Medvedki (3–4 leta) izvajamo vsakodnevne gibalne 
minute, ko poleg različnih vaj telovadimo na poligonu, kjer 
razvijamo moč, ravnotežje, gibljivost. Trudimo se, da smo 
vsakodnevno dvakrat na dan zunaj, kjer poleg iger z žogo in 
vodenih dejavnosti vozimo poganjalčke in skiroje. Razvijamo 
tudi hojo na raznih pohodih (POT) in sprehodih ter tek na 
krosih, hkrati pa izvajamo razne gibalno-rajalne igre in spro- 
stitvene dejavnosti.

Gibanje je pomebna dejavnost v našem vrtcu, saj je ena naj- 
osnovnejših oblik izražanja občutkov, sporočanja, socializacije 
in univerzalna oblika terapije (N. M. PUHAN).  
  
Marjetka Biserka Adamlje, Vrtec Jarše  

VLOMILCI IN TATOVI NISO NA DOPUSTU
preventivni nasveti policije

Za varnost svojega premoženja največ lahko naredite občani 
sami, zato policisti policijske postaje občanom svetujejo, da 
pred daljšo odsotnostjo z doma storite naslednje:
 

  zaklenite vrata in zaprite okna; 

  pred tem ne pozabite zapreti plina in vode ter izklopiti ele-
ktrike, predvsem na aparatih (da vam zaradi puščanja vode ali 
požara ne bo treba predčasno prekiniti dopusta); 

  vklopite alarmno napravo; 

  ključev ne puščajte na »skritih mestih«, kot so nabiralniki, 
predpražniki, lončki za rože ipd.; 

  ne puščajte doma dragocenosti in denarja (med dopustom 
raje najemite sef); 

  v času svoje odsotnosti ne puščajte sporočil, da vas ni doma 
(na telefonskem odzivniku, na listkih … ); 

  poskrbite, da bo videti, kot da je nekdo vedno doma (naj 
vam prijatelj ali sosed redno prazni poštni nabiralnik, dviguje 
rolete; vgradite časovna stikala za samodejno prižiganje luči, 
odpovejte dostavo časopisov ... ); 

  doma parkirana vozila zaklenite ter varno shranite doku-
mente in ključe, tudi rezervne; 

  ne puščajte orodja ali drugih priročnih sredstev v okolici 
hiše; 

  z vidnih mest umaknite vrednejše predmete; 

  povejte sosedom, kako ste dosegljivi; 

  preglejte zavarovalne police, kako je s kritjem škode pri 
vlomu; 

  zapišite si serijske številke vrednejših predmetov ali jih celo 
fotografirajte, po možnosti pa tudi označite (umetniške slike, 
nakit, tehnične predmete idr.).

POSKRBITE ZA TEHNIČNO VAROVANJE STANOVANJA ALI HIŠE:

  ojačana ali posebna protivlomna in protipožarna vhodna 
vrata, opremljena s kakovostnimi ključavnicami, kukalom, 
zaščitnim okovjem in ščitom proti lomljenju ključavnic; 

  če je stanovanje v pritličju, okna zaščitite z varovalnimi 
folijami in mehansko zaščito na okenskih krilih;   

  na hiši namestite senzorsko luč;  

  vgradite kakovostno alarmno napravo, vezano na lokalno 
signalizacijo (luč, sireno, mobitel, pozivnik ipd.), in če je le 
mogoče, tudi na varnostno podjetje, ki bo posredovalo v pri-
meru javljanja vloma ali poskusa vloma.

Bojan Petek
pomočnik komandirja PP

policijski inšpektor III

Poleti se nas veliko odpravi na krajše ali daljše počitnice. 

Da bi poletni oddih preživeli čimbolj prijetno in varno, 

vam policisti svetujemo, da še pred odhodom od doma 

poskrbite za nekaj osnovnih zaščitnih ukrepov. S 

preventivnim ravnanjem in zavarovanjem svoje 

lastnine lahko že sami precej zmanjšate priložnosti 

za izvršitev kaznivih dejanj in se izognete neljubim 

dogodkom, kot so vlomi v stanovanja, hiše, vozila, 

tatvine vozil, drzne tatvine, ropi ipd.
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NASVET IZ OKOLICE

OSEBNO DOPOLNILNO DELO

KDO LAHKO OPRAVLJA 
TAKŠNO DELO? 
Takšno delo lahko opravlja posame-
znik, ki je brezposeln, zaposlen ali pa 
upokojenec, ki je priglašen pri AJPES 
kot oseba, ki opravlja osebno dopolnil-
no delo, in ima za obdobje, v katerem 
opravlja tako delo, plačano vrednotni-
co iz tega naslova. Doseženi prihodek iz 
opravljanja osebnega dopolnilnega dela 
v posameznem polletju koledarskega 
leta ne sme presegati treh povprečnih 
mesečnih neto plač v RS v preteklem 
koledarskem letu, kar glede na podatek o 
tej plači za leto 2013 znaša 2.974,32 EUR. 

PRIGLASITEV OSEBNEGA 
DOPOLNILNEGA DELA 
Posameznik, ki želi opravljati osebno 
dopolnilno delo, mora takšno delo pri-
glasiti pri Agenciji Republike Slovenije 
za javnopravne evidence in storitve 
(AJPES). Priglasitev se opravi po sple-
tnem portalu AJPES z uporabo kvalifi-
ciranega digitalnega potrdila ali osebno 
na upravni enoti, ki za posameznika 
priglasitev opravi prek spletnega por-
tala AJPES.

VREDNOTNICA 
Vrednotnico mora pridobiti naroč-
nik dela, če gre za dela iz skupine A 
seznama del, ki se štejejo kot osebno 
dopolnilno delo (občasna pomoč v go-
spodinjstvu, čiščenje, pomoč pri kme-
tijskih delih, varstvo otrok, inštrukcije, 

Za osebno dopolnilno delo se šteje, kadar posameznik osebno sam opravlja dela pomoči v 
gospodinjstvu in njim podobna dela, nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča ter opravlja 
druga manjša dela, kot npr. izdelovanje izdelkov domače in umetnostne obrti, opravlja občasne 
inštrukcije, prevajanje, lektoriranje itd. Podroben seznam del, ki se štejejo kot osebno dopolnilno 
delo, je objavljen v prilogi 1 Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu (Uradni list RS, št. 94/2014). 

prevajanje, izvajanje umetniških oz. 
drugih kulturnih stvaritev ob zasebnih 
dogodkih in pomoč pri oskrbi hišnih ži-
vali). V primerih iz skupine B seznama 
del, ki se štejejo kot osebno dopolnilno 
delo (izdelovanje in prodaja izdelkov 
domače in umetnostne obrti, drugih 
izdelkov, ki niso namenjeni zaužitju in 
so izdelani ročno ali po pretežno tradici-
onalnih postopkih, nabiranje in prodaja 
gozdnih sadežev in zelišč, prodaja žita, 
apna ali oglja, pridobljenega na tradici-
onalen način), pa mora vrednotnico pri-
dobiti izvajalec osebnega dopolnilnega 
dela sam. Vrednotnico je treba pridobiti 
pred začetkom opravljanja dela in velja 
za koledarski mesec. Cena vrednotnice 
znaša 9 eur, pri čemer se 7 eur nameni 
za plačilo prispevka za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, 2 eur pa za pla-
čilo prispevkov za obvezno zdravstve-
no zavarovanje. Vrednotnico se pridobi 
osebno na upravni enoti ali prek sple-
tnega portala e-uprava. 

POROČANJE 
Izvajalec osebnega dopolnilnega dela 
mora finančni upravi polletno poročati 
o doseženem prihodku iz naslova oseb-
nega dopolnilnega dela najpozneje do 
desetega v mesecu po preteku polletne-
ga obdobja (do 10. julija v tekočem kole-
darskem letu za prvo polletje leta in do 
10. januarja v koledarskem letu za drugo 
polletje preteklega koledarskega leta) na 
obrazcu Poročilo o doseženem prihodku 

iz naslova osebnega dopolnilnega dela, 
ki je priloga 2 Pravilnika o osebnem do-
polnilnem delu.

OBDAVČITEV DOHODKA 
ZA OPRAVLJENO OSEBNO 
DOPOLNILNO DELO 
Dohodki iz osebnega dopolnilnega dela 
se obdavčujejo kot dohodki iz drugega 
pogodbenega razmerja. Zavezanec, ki 
opravlja osebno dopolnilno delo, mora 
enkrat mesečno (do desetega dne v me-
secu za dohodke, dosežene v preteklem 
mesecu) vložiti  obrazec, ki se imenuje 
Napoved za odmero akontacije doho-
dnine od dohodka iz zaposlitve – doho-
dek iz drugega pogodbenega razmerja. 
V tej napovedi napove vse dohodke, ki 
jih je prejel v preteklem mesecu. Davčni 
organ mu bo mesečno izdal odločbo o 
višini akontacije dohodnine v višini 
25 % od davčne osnove, ki je dohodek, 
zmanjšan za normirane stroške v višini 
10 % dohodka, pri zavezancu iz skupi-
ne B seznama del, ki mora sam plačati 
prispevke z vrednotnico, pa tudi za zne-
sek plačane vrednotnice.  Zavezancu se 
poleg normiranih stroškov kot zmanj-
šanje davčne osnove priznajo tudi de-
janski stroški prevoza in nočitve, če 
predloži dokazila (račune), da so mu ti 
stroški nastali v zvezi z doseganjem do-
hodka iz osebnega dopolnilnega dela.
 

Vir: Finančna uprava RS

PRIMER IZRAČUNA AKONTACIJE DOHODNINE, če je posameznik v preteklem mesecu dosegel dohodke iz naslova oseb-

nega dopolnilnega dela iz skupine A seznama del v višini 1.000 EUR, pri tem pa je imel za 50 EUR stroškov prevoza v zvezi 

z opravljanjem dela (vrednotnico je plačal naročnik dela): (1.000 EUR - 100 EUR - 50 EUR) X 25 % = 212,5 EUR davka. Do-

hodek in akontacija se vštevata tudi v letno odmero dohodnine.

RAČUNOVODSKI SERVIS
BARBARA SELAN s. p.

Računovodski servis,
Barbara Selan s. p.
Puhtejeva ulica 34, Ljubljana
PE: Kolodvorska cesta 2, Grosuplje

TEL: 041 576 516

Opravljamo celovite računovodske in svetovalne storitve.

∞ Redno spremljamo zakonodajo in vas o njej tudi ažurno obveščamo.

∞ Smo v stiku z davčnimi in drugimi inštitucijami, ter aktivno sodelujemo pri inšpekcijskih pregledih.

∞ Enkrat mesečno na sedežu podjetja prevzamemo vso potrebno dokumentacijo.

∞ Po dogovoru za vas opravljamo tudi administrativna dela.

PRIDITE PO NOVO PRAKTIČNO ZNANJE!
ŠOLA/TEČAJ RAČUNOVODSTVA

s knjiženjem na računalniku (NPK)

ŠOLA/TEČAJ DAVKOV
ŠOLA/TEČAJ DDV

ENODNEVNI SEMINARJI
INDIVIDUALNE INŠTRUKCIJE S PODROČJA RAČUNOVODSTVA

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.

Podjetje za računovodske strotive
d. o. o., Lukovica

Spodnje Prapreče 38, 1225 Lukovica
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Leto je naokoli. Na kolesarskem koledarju je junija letos znova zabeleženo: 
Maraton Franja BTC City. Tradicionalni kolesarski praznik, kot mu radi 
rečemo, bo že štiriintridesetič zapored privabil kolesarje iz Slovenije in 
tujine, njihove navijače in podpornike. V treh dneh bodo Slovenijo znova 
zaznamovali kilometri požrtvovalnih ljubiteljev kolesarjenja vseh generacij, 
ki so ambasadorji kolesarske kulture. Z Maratonom Franja BTC City je 
poganjanje pedal bogata zgodba, ki je prerasla športne okvirje.

Pogled v leto 1982. Ne da bi se tega zavedali, so v Kolesarskem društvu 
Rog s prvo organizacijo Maratona Franja položili temelje slovenskega 
rekreativnega kolesarstva. Od 700 kolesarskih navdušencev v Tacnu na 
prvem dogodku do že blizu 8.000 udeležencev v BTC Cityju Ljubljana danes. 
Na maratonu je v vseh teh letih skupaj kolesarilo več kot 80.000 sodelujočih. 
Zavidljivo število bi lahko rekli. Vsekakor nas navdaja z upanjem, da se 
kolesarjenju v Sloveniji pišejo lepi časi.

ZAČUTITE 
UTRIP 

Ne le, da spodbuja kolesarstvo na profesionalni ravni, Kolesarsko društvo 
Rog ob podpori družbe BTC in Mestne občine Ljubljana z Maratonom Franja 
BTC City nadaljuje tudi tradicijo spodbujanja tega razgibanega športa kot 
priljubljenega načina rekreacije. Občutek zadovoljstva vsekakor prinašajo še 
opazne spremembe v odnosu ljudi do urbanega kolesarjenja, saj kolo v vse 
večji meri uporabljajo za premagovanje razdalj v vsakdanjem življenju. Naj bo 
poklic, šport, način mobilnosti ali preživljanja prostega časa, kolesarjenje je 
vedno užitek.

In nepozabna izkušnja je prav gotovo Maraton Franja BTC City, ki 
združuje, navdihuje in spodbuja. Premagovanje sotekmovalcev ali samega 
sebe, druženje, zabava ali poslovna priložnost. Razlogov za udeležbo na 
Maratonu Franja BTC City je mnogo in vsak udeleženec pozna svojega. 
Priljubljenost dogodka med tekmovalci iz leta v leto narašča, z njo pa 
zahtevnost organizacije, prepoznavnost maratona v svetu in vrednost, ki jo 
ima maraton za razvoj kolesarstva na slovenskih tleh.

Maraton Franja BTC City doma krepi kolesarsko zavest in je signal 
mednarodni kolesarski skupnosti, da Slovenija diha s kolesarjenjem. V 
tem pogledu velja omeniti nekaj presežkov, denimo lani ustanovljeno prvo 
profesionalno žensko kolesarsko ekipo BTC City Ljubljana in organizirano 
Svetovno prvenstvo amaterskih kolesarjev ter letošnji vrhunec sezone, prolog 
in prvo etapo Gira Rosa julija v Ljubljani. In še bi lahko naštevali. Maraton 
Franja BTC City je spodbuda za rast posameznikov, uresničevanje idej in 
razvoj Slovencev kot kolesarskega naroda.

In kaj Maraton Franja BTC City prinaša letos? Tri dni, prežete s 
kolesarstvom, pet zmogljivostnih tras, večtisočglavo množico udeležencev 
ter bogat splet kolesarske ponudbe izdelkov in storitev, gastronomske 
ponudbe in pestrih spremljevalnih aktivnosti. Vse to in še več bo gonilo 
dobrega vzdušja, o katerem lahko preberete tudi na straneh pričujočega 
biltena. Po uvodnih spodbudnih besedah organizatorjev ter podpornikov se 
lahko seznanite z dejstvi o maratonu ter o pomembnih mejnikih dogodka od 
njegovih začetkov do danes. Ne spreglejte strani, namenjenih posameznim 
kolesarskim preizkušnjam ter koristnim praktičnim napotkom za pripravo 
kolesarja in kolesa na véliki podvig. Nekaj dodatne motivacije lahko najdete 
še v besedah lanskih zmagovalcev. In če ste do sedaj oklevali, boste skozi 
pisane strani biltena, posvečenega zanimivostim in novostim, prav gotovo 
našli svoj motiv za udeležbo na dogodku.

Spoštovane kolesarke in kolesarji ter prijatelji Maratona Franja BTC City, še 
enkrat, kolesarjenje je užitek. In kot tako mora v srcih zanesenjakov tudi ostati. 
Pridružite se nam na praznovanju praznika slovenskega kolesarstva in dovolite, 
da vas pozitivna energija popelje hitreje in dlje.

34. MARATONA  
FRANJA BTC CITY

OBVESTILO O ZAPORI CEST

GORAZD PENKO
Direktor Maratona Franja BTC City

LJUBLJANA, BTC CITY, 12. - 14
. JUNIJ 2015    W

WW.FRANJA.ORG

dokažite sami sebi

156 km
VELIKI MARATON FRANJA

BTC CITY

25 km
HOFER DRUŽINSKO 

ŠOLSKI MARATON

21,2 km
KRONOMETER 

LJUBLJANA-DOMŽALE-LJUBLJANA

97 km
MALI MARATON FRANJA  

BTC CITY

1,5 km
VZAJEMNA PREIZKUŠNJA 

ZA NAJMLAJŠE

Zaradi kolesarske dirke bodo 12. 6. 2015 med 15. in 21. uro po-
polnoma zaprte ceste med Ljubljanskim BTC-jem in Domžalami 
(Šmartinska cesta v Ljubljani, regionalna cesta med naseljema  
Sneberje in Domžale, Kolodvorska cesta v Domžalah). Zaprti bodo 
tudi vsi cestni priključki na omenjene ceste. Obvoz bo urejen.
V soboto, 13. 6. 2015, med 16. in 18. uro bodo vzpostavljene do  
60 minut trajajoče popolne zapore cest med Ljubljanskim BTC-jem 
in Dolskim (Šmartinska cesta v Ljubljani, regionalna cesta med 
naseljema Sneberje in Šentjakob, lokalne ceste v Brinjah, Beriče-
vem, Vidmu, Klečah in Dolskem ter glavna cesta med Vidmom in 
Dolskim).
V nedeljo, 14. 6. 2015, med 9. in 17. uro bo oviran promet na relaci-
ji BTC Ljubljana–Vrhnika–Logatec–Godovič–Idrija–Cerkno–Kladje 
–Gorenja vas–Škofja Loka-Zbilje–Vodice–Tacen–BTC Ljubljana, 
med 11. in 13. uro pa tudi na relaciji Dolgi Most–Dobrova–Hor-
jul –Vrzdenec–Suhi Dol–Gorenja vas. Na nekaterih mestih bodo 
vzpostavljene dolgotrajnejše popolne zapore prometa. Večinoma 
bodo urejeni obvozi. Na vseh pomembnejših cestnih priključkih ob 
trasi maratona bodo promet usmerjali policisti in redarji organi-
zatorja.

Prosimo za razumevanje.
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ZDRAVJE ZDRAVJE

1. 6. 2015, 14.00-18.00

Lekarna Citipark

svetovanje in priprava  

Bachove cvetne terapije

2. 6. 2015,  9.00–12.00  

Lekarna Moste

svetovanje ob meritvah glukoze in 

holesterola ter svetovanje za zdrav 

življenjski slog ob diabetesu in reševanje 

vprašalnika za oceno tveganja za razvoj 

sladkorne bolezni

2. 6. 2015, 15.30-18.00  

Lekarna Citipark

svetovanje ob meritvah glukoze v krvi

3. 6. 2015, 14.00-20.00  
Lekarna Citipark
meritev holesterola

17. 6. 2015, 9.00-12.00  
Lekarna Moste

meritev venskega pretoka – pletizmografija

18. 6. 2015, 14.00-18.00   
Lekarna Citipark

meritev venskega pretoka – pletizmografija

KOLEDARCEK MERITEV IN SVETOVANJ OB MERITVAH:

ROJSTNI DAN
PRAZNUJETA 

Na dan praznovanja 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.

Lekarna Nove Jarše 
četrtek, 18. 6. 2015

Lekarna Citipark 

sreda, 1. 7. 2015

oglas Citipark_Nove Jarse rojstni dan 184x125 mm 03.indd   1 5/20/15   1:27 PM

  zdravila za ublažitev alergijskih težav pri lju-
deh, ki so nagnjeni k preobčutljivosti na sonce, 
pike insektov, ožigalkarjev ali hrano;

  zdravila, ki jih uporabljamo pri zastrupitvi s 
hrano in driski;

  rehidracijska sol za nadomeščanje izgu-
bljenih soli in vode pri driski, bruhanju, moč-
nem znojenju ter hujših fizičnih naporih;

  zdravila za zniževanje povišane telesne tem-
perature, odpravo bolečin v mišicah in sklepih, 
odpravo glavobolov ali zobobolov;

  tablete proti potovalni slabosti;

  zdravila za lajšanje želodčnih težav;

  odvajala za primer zaprtja;

  sredstva za zaščito pred piki komarjev, klopov 
in drugih insektov ter izdelki za odpravljanje 
težav po piku;

  osnovna sredstva za prvo pomoč, kot so raz-
kužilo za rane, mazilo za rane, sterilna gaza, 
povoji, vodoodporni obliži, škarje, pinceta, var-
nostne zaponke, trikotna ruta, pinceta za klope 
in termometer;

  izdelki za ustrezno zaščito pred sončnimi žarki 
s posebnim poudarkom na zaščiti otroške kože.

V VSAKO POTOVALNO LEKARNO VSEKAKOR SODIJO: 

Potovalna lekarna nam lahko pomaga, da imamo pri sebi 
tisto, kar bomo verjetno potrebovali, če se nam na potovanju 
zgodijo razne alergije, piki žuželk, potovalna slabost, opekline, 
okužbe sečil, nalezljive bolezni, ali pa se nam pripetijo kakšne 
poškodbe. 

Za zdravila, ki jih redno uporabljate, poskrbite, da so na ustre-
zni temperaturi. Npr. inzulin lahko shranjujemo v ustreznih 
hladilnih vrečkah.

Preden pomislimo na ustrezen izdelek za zaščito otroške kože 
pred soncem, se moramo spomniti tudi na nekaj osnovnih 
napotkov, ki se jih praviloma držimo. Otroke do 12 mesecev 
starosti ne bi smeli izpostavljati sončnim žarkom. Celo do treh 
let starosti naj se otroci med 10. in 16. uro ne bi izpostavljali 
soncu. Otroci do treh let starosti namreč nimajo dovolj raz-
vite obrambe pred močnimi UV-žarki. Priporočamo zaščitna 
sredstva s faktorji 30 ali več, ki jih nanašamo vsaj 30 minut 
pred izpostavitvijo soncu. Nanos izdelkov je treba ponoviti 
po 1–2 urah oz. po vsakem kopanju, brisanju z brisačo, ali v 
primeru močnejšega potenja. Zaščitna kapa in klobuk sta prav 
tako obvezna, saj zaščitita ušesa in vrat. 

Priporočljivejša je uporaba zaščitnih izdelkov za sonce, ki vse-
bujejo mehanične filtre. Mehanična filtra naj bosta titanov 
dioksid ali cinkov oksid. Ta dva filtra se na koži razporedita kot 
mini ogledalca in mehanično odbijata sončne žarke. Izdelki 
naj bodo hipoalergeni in vodoodporni. Priporočljivo je, da je 
izdelek obogaten z antioksidanti, ki dodatno nevtralizirajo pro-
ste radikale, to so spojine, ki nastanejo po sončenju. Bodimo 
pozorni, da uporabljeni izdelki ne vsebujejo kemičnih UV-
filtrov, parabenov, sintetičnih konzervansov, mineralnih olj, 
petrokemičnih snovi, umetnih barvil in parfumov, sestavin 
živalskega izvora ter sestavin, testiranih na živalih.

Samir Hejja, mag. farm., vodja Lekarne Citipark

Ekipa Lekarne Citipark: Tilen Rebolj, farm. tehn., Marija Pohlin, farm. 
tehn., Samir Hejja, mag. farm., Jana Tišler Štuflek, mag. farm., Erika 
Gostič, farm. tehn.

Farmacevt svetuje
Dopust pomeni veselje za vso družino, ven-
dar pozor! Na dopustu se lahko zgodijo tudi 
manjše nevšečnosti in skrbi. Zato si še pred 
odhodom na dopust priskrbite vse potrebno 
tudi v povezavi z vašim zdravjem. 
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Nam lahko razkrijete, kaj nam priprav-
ljate v naslednji sezoni?
Naslednja sezona bo imela zelo pisan 
program, ki bo vabil k razmisleku o 
današnjem trenutku na izrazito hu-
moren, včasih ciničen in celo sar-
kastičen način. Od groteske Vinka 
Moderndorferja z naslovom Evropa, 
Demokracije! Josifa Brodskega, najno-
vejše igre Martina Crimpa Inventure 
Vesne Hauschild, Tarzana rokgreja, 
melodrame Liliom Ferenca Molnarja 
do burleske Valentiniada, ki bo nastala 
po delih znamenitega nemškega komi-
ka Karla Valentina. Ker je čas, v katerem 
živimo, razpršen, nakopičen s proble-
mi in neznankami, mu bomo poskušali 
nastaviti ogledalo tako, kot včasih tudi 
karikature neusmiljeno razgaljajo seda-
njost in na smešen način povedo marsi-
kaj o nas in svetu, ki nas obdaja. Seveda 
ne bodo manjkali velikani gledališča: 
Shakespeare z Macbethom,  Goethe s 
Faustom in Jarry s Kraljem Ubujem, ki 
vsak na svoj način govorijo o nas, naših 
željah, vzponih in padcih. 

Boste dali priložnost kakemu mlademu 
režiserju? 
Seveda. Letos bo v Drami režiralo kar 
šest mladih režiserk. Renata Vidič, ki bo 
prvič režirala na velikem odru Drame, 
Ajda Valcl, ki smo jo že spoznali v pre-
teklih sezonah, Eva Nina Lampič se bo 
prvič predstavila dramski publiki in 
Selma Spahić, mlada bosanska režiser-
ka, ki bo sploh prvič režirala v Sloveniji. 
Poleg naštetih bosta v okviru Drama 
Labratorija svoje projekte predstavili 
študentki režije Nina Ramšak in Sara 
Lucu. Mladim režiserkam bo delal 
družbo Igor Pison, tržaški režiser mlaj-
še generacije,  ki se je v prejšnji sezoni 
uspešno predstavil z Angelom pozabe 
Maje Haderlap.

Ste trenutno angažirani v kakšnem 
novem filmu oz. dejavni kot igralec v 
kaki novi predstavi?
V filmu letos ne bom nastopil, pač 
p a  s e m  r av n o  z a č e l  s  š t u d i j e m 
Goethejevega Fausta, kar bo v letoš-
nji sezoni moje glavno igralsko vese-
lje. Obnovili bomo tudi Ano Karenino, 
predstavo izpred skoraj desetih let, kjer 
igram Aninega moža. Če še tako hrepe-
nim po igranju, mi moja trenutna zapo-
slitev več ne dopušča.

Se vam je pogled na organizacijo Drame/
gledališča na sploh kaj spremenil, odkar 
ste ravnatelj?
Ko iz varne razdalje razmišljaš o tem, 
kako stvari potekajo v direktorjevi pi-
sarni, si ne moreš predstavljati, s koliko 
različnimi opravki je zapolnjen urnik, ki 
ponavadi poteka od jutra pozno v noč. 
Da vse poteka mirno in pregledno, da sta 
vsak večer na sporedu vsaj dve predsta-
vi doma in še kakšna na gostovanju, je 
celotna ekipa uprave in sploh celoten 

kolektiv  v pogonu ves čas. Naporno, 
ampak lepo delo, ko na koncu sezone 
pogledaš, koliko stvari se je zgodilo.

Ali kot igralec svoje znanje nadgrajujete 
s spoznavanjem novih metod (impro, 
gledališče zatiranih) oz. menite, da 
je to potrebno za ohranjanje igralske 
kondicije?
Vzdrževanje igralske kondicije, se pravi 
preizkušanje drugačnih gledaliških 
prijemov in nenehno izobraževanje, je 
predpogoj, da kot igralec napreduješ. 
Gledališče je živa umetnost, katere izraz 
se nenehno spreminja in nujno je sle-
diti tokovom. Lepota našega poklica je 
ravno v tem, da si ves čas v vlogi učenca 
in je radovednost glavno vodilo.

Prvi teden v juniju bo na sporedu drugi 
Drama festival. Kako ste bili zadovoljni 
z lanskim festivalom in kaj zanimivega 
pripravljate letos?
Lanski festival je bil prvi in vsi vemo, 
da je vse, kar je »prvič«, zmeraj polno 
nerodnosti, ampak je tudi neskončno  
vznemirljivo. Letošnji bo poskušal 
odpraviti napake lanskega in ohraniti 
njegovo vznemirljivost. Kot je bilo lani, 
bo tudi letos veliko in pravzaprav še več 
obfestivalskega dogajanja. Pogovori 
z ustvarjalci, tematski pogovori, vsak 
večer koncert in možnost prijetne-
ga druženja. Predstave pa, razen dveh 
odličnih mariborskih, Ohceti in Hede 
Gabler, prihajajo iz tujine. Zagreba, Trsta, 
Splita in Novega Sada. Se pravi, da se 
obeta mednarodni festival, ki bo ponudil 
najboljše, kar je nastalo v gledališčih, s 
katerimi sodelujemo. Lanskoletni obisk 
nas je prepričal, da smo na pravi poti, in 
želimo si, da bi čez leta govorili o tradi-
cionalnem Drama festivalu.

S. D.

Intervju: Igor Samobor

Foto: Peter Uhan / SNG Drama Ljubljana

Rokavice gor
V maju 2015 Mestna občina Ljubljana 
organizira kreativno igro Rokavice gor. 
Vabljeni k sodelovanju - ustvarite uni-
katen vzorec delovnih rokavic. S so-
delovanjem v igri pomagate družbeno 
odgovornemu projektu. Potegujte se za 

nagrado, celoletno Urbano za udobna 
potovanja z LPP, ki čaka najboljše odda-
no delo. Izbrani oblikovani vzorec bo na 
poseben način vključen v komuniciranje 
projekta, ki bo opozarjal na problem, s 
katerim se sooča ne samo Mestna občina 

Ljubljana in Ljubljanska urbana regija, 
ampak tudi večina Slovenije. Obiščite 
www.rokavicegor.si, pridobite vse pot-
rebne informacije ter delite stran med 
svoje prijatelje. Veselimo se vašega sode-
lovanja! Rok za oddajo dela: 28. 5. 2015.
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Končno. Te teme sem se najbolj veselila. Ker so 
torbice zagotovo eden izmed najljubših modnih 
dodatkov vsake ženske. Minili so časi, ko je 
ženska imela samo eno torbico ali največ dve, 
eno svetlejšo za pomlad in poletje in temnejšo 
za jesenko-zimski čas. Letos so torbice tako 
pisane in cenovno dostopne kot še nikoli.

Modni so tudi kovinski okraski vseh 
vrst in resice. Resice so primer-

ne kot dodatek za večerno 
torbico, pri dnevni torbici 

pa jih težko kombinira-
mo s poslovnim sti-

lom oblačenja, zato 
je bolje, da se jim 
izognemo.

TORBICE

Nahrbtniki. Ne vem, če je to ravno po-
srečen izbor za poudarjanje ženskosti ali 
mladostnosti, prej pomanjkanje okusa 
ali pa izhod v sili, da v množici vseh 
drobnarij še težje kaj najdeš. To ne 
pomeni, da vam jih odsvetujem, 
vendar je letos povsod toliko 
lepih in ženstvenih mode-
lov, da so nahrbtniki bolj 
primerni za sobotni obisk 
tržnice ali izlet v naravo.

Klasične torbice. Ja, zelo 
lepe. Kot smo rekli, si letos 
lahko tudi za majhen denar 
omislite svežo poletno torbico v 
živi barvi. Roza ali svetlo modra barva 
sta najbolj priljubljeni to sezono. V Sloveniji 
imamo sedaj res ogromno izbiro ponudnikov in izbira ne 
bo težka. Pri Twin Setu so letos naredili zelo všečen model 
z bambusovimi ročaji, ki zelo spominja na blagovno znam-
ko Gucci. Nudijo ga v več barvah z modnim vzorcem srčkov.

Klasične torbice so različnih oblik, s krajšim ali daljšim 
ročajem. Modne so klasične oblike, kot so Kelly, Birkin 
in oblika Marcie, ki jo nudi blagovna znamka Celine.

In modne boste tudi z oblikami »shopper«, ki naj 
bodo letos tudi v živahnih barvah, če niste pre-
več boemska duša, ki raje nosi nevtralne barve.

Če želite biti modne in urejene in niste več v dijaških ali študent-
skih letih, se izognite nakupu ponaredkov. Ponaredki ne bodo 
zgradili osebnosti in modnega okusa. Veliko lepša je cenejša tor-
bica, ki ni ponaredek in navduši z barvo, modelom ali zanimivim 
kombiniranjem z ostalimi oblačili. 

A. B.

Zelo zanimive znajo biti male torbice v živih, papiga 
barvah, od živo rdeče do travnato zelene in rumene. Te 

odtenke si lahko na malih torbicah privoščijo ženske vseh 
starosti.

Zelo modne so letos 
male torbice. Tako 

tiste, ki jih nosimo pod 
roko ali ramo, kot tiste 

na tankih ročajih. Ti  so 
lahko usnjeni, še lepši pa so 

kovinski pasovi, najbolje v zlati 
barvi. Male torbice so letos zasijale v 

vseh barvah. Zelo veliko je pastelnih odtenkov, ponovno 
od roza do svetlo modre. Nosimo jih čez dan in zvečer. 

Fotografije:  Emporium
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PONAREJENA 
KROMPIRJEVA SOLATA

Priznam, da do krompirja ne gojim kake velike 
ljubezni. Ampak pride prav, saj je nasiten in 
iz njega lahko pripraviš tisoč in eno jed. No, 
tale recept je primeren takrat, ko se npr. na 

kosilo nepričakovano najavijo dodatni gostje 
(in moramo kuharji pripravit dodatno prilogo, 
da je za vse dovolj), ali pa ko po dobri zabavi s 

prijatelji pridete domov in bi še nekaj prigriznili, 
navsezadnje pa prija tudi kot čisto običajna 

priloga, poleti še posebej, če je dobro ohlajena.

SESTAVINE:

• 800 g krompirja; 

• 2 rdeči čebuli;

• tri zvrhane žlice skute;

• 5 dag sira (lahko tudi več);

• žlička gorčice;

• 3 stroke česna;

• jabolčni kis in olivno oljeno olje;

• sveže mlet črni poper;

• zelenjavno jušno kocko ali 

zamrznjeno jušno osnovo.

PRIPRAVA: Krompir olupimo in nare-
žemo na kobarje ter damo kuhat v vodo, 
v katero damo tudi jušno kocko ali pa 
vodo nadomestimo z jušno osnovo. Za 
krompirjevo solato sicer krompir sku-
hamo neolupljen in cel, ker pa gre za 
ponarejeno krompirjevo solato, si lahko 
privoščimo ta odklon od zlatih pravil, 
krompir namreč kuhamo olupljen in 
narezan na kolobarje. Priporočam pa 
kvaliteten krompir, ki ne bo razpadel 
takoj, ko bo prišel v stik z vodo.  Krompir 
naj se v jušni osnovi kuha, dokler ne bo 
skuhan (10-15 minut). Medtem na ko-
lobarje narežemo čebulo in pripravimo 
polivko.

V skledi zmešamo skuto, na tanko nari-
ban sir, česen, ki ga stisnemo skozi sti-
skalnik, olje, kis (po okusu), gorčico in 

poper. Dobro premešamo, da se sesta-
vine enakomerno razporedijo, potem pa 
vse skupaj prelijemo čez krompir, ki smo 
ga pred tem dobro premešali s čebulo.

Seveda bi skuto, sir in olje lahko nado-
mestili z (najbolje doma pripravljeno) 
majonezo, ampak ker gre za ponarejeno 
krompirjevo solato se bomo tudi tokrat 
držali odklonske smeri in solato pripra-
vili nekoliko drugače.

Sama rada pri pripravi omenjene solate 
eksperimentiram tudi z zelišči. Dodala 
sem že vse od svežega drobnjaka (ki res 
prija), pa tudi svež rožmarin in sveže na-
trgana bazilika prijata, solati pa ne škodi 
niti malo dobre sladke paprike.

H krompirjevi solati lahko ponudimo 
tudi presne sendvičke, ki jo odlično 
dopolnjujejo. Kumaro očistimo (ni je 
treba lupiti), narežemo na nekajmi-
limetrske kolobarje, na vsakega nato 
nanesemo pol male žličke medu, nanj 
pa položimo svež list bazilike. Morda se 
sliši nenavadno, ampak kombinacija 
je res neverjetno okusna, deluje sveže, 
pripravljena je hitro pa še nagrada za 
izvirnost požamemo.

Pa dober tek!

Neja Šmid

Zahtevnost:

Čas priprave:

20'
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V le nekaj dneh vam naredimo vrt star pet, deset, dvajset in vec let!
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VRT NA KLJUČ 
prenosljivi vrtički s paradižnikom in dišavnicami

www.zelenihit.si

T: 01 58 00 058,
M: 041 353 846
E: info@zelenihit.si

M: 051 387 018
E: kmetija.avsic@zelenihit.si

Sama sem že kot študentka na okenski 
polici v bloku na Kvedrovi pričela gojiti 
baziliko. Preprosto sem kupila semena 
in zemljo (pri tem moramo biti pozor-
ni, da kupimo zemljo, ki je primerna 
za gojenje zelenjave oz. jestvnin), v 
preluknjane jogurtove lončke sem v 
zemljo položila semena in počakala, 
da so skalila. Potem sem jih razredči-
la in dobljene male rastlinice preselila 
v nekoliko večje lončke za rože. Po-
membno je, da imajo lončki luknjico, 
skozi katero lahko odteka voda, ko ra-
stline zalivamo. Ko so rastline zrastle, 
sem jim nudila oporo, za kar sem upo-
rabila kar kitajske paličice, kasneje, ko 
so bile rastline že večje in močnejše, 
pa te opore niti niso potrebovale. Moja 
prva tako vzgojena bazilika je prekriva-
la celo okno in še leta kasneje (do se-
litve iz stanovanja, kjer je ostala, saj je 
bila prevelika za transport) smo uživali 
v njenih listih.

Na podoben način lahko posejemo tudi 
druge začimbnice, origano, drobnjak, 
meto in meliso. Meni se bolje obnese 
več malih lončkov kot en sam večji, saj 

začimbnice potrebujejo različno vla-
žnost pa tudi do sonca so različno tole-
rantne, čeprav ne preveč občutljive. Se-
veda lahko že zasajene začimbnice tudi 
kupimo, vendar je dobro, če jih po pri-
hodu domov presadimo, saj bomo tako 
povečali možnost, da bodo preživele.

No, če imamo več okenskih polic ali pa 
celo balkon, si lahko privoščimo goje-
nje paradižnika, paprike, čilijev in celo 
jagod ter nekaterih vrst solate (za sle-
dnjo je balkon skoraj nujen). Pritlikavi 
paradižniki, ki bogato obrodijo večkrat, 
so odlična rešitev tako za okenske po-
lice kot balkon. Če pa lahko na balkon 
postavimo večji lonec, vanj lahko zasa-
dimo katero od solat – tržaški solatnik 
se naprimer odlično obnese, uživali pa 
ga bomo lahko od marca do novembra.

Seveda pa moramo rastlinice tudi pri-
merno zavarovati. Če kateri od sose-
dov, ki živijo nad vami, goji balkonsko 
cvetje, se pozanimajmo, kakšna gno-
jila uporablja, saj bi lahko pri zalivanju 
rož tako “obogatena” voda tekla tudi na 
naše rastline; rešitev je lahko povsem 

preprosta, iz polivinila narejena strehi-
ca, ki bo naše rastline in zemljo, v ka-
teri rastejo, zavarovala pred neželenimi 
kemikalijami, ki cvetje našega soseda 
delajo tako lepo.

V zadnjih letih je kultura gojenja rastlin 
za hrano na oknih in balkonih posta-
la zelo moderna, posledično pa tudi v 
naših trgovinah lahko dobimo pripo-
močke, ki nam to gojenje olajšajo. Go-
vorim o primernih loncih, ki jih lahko 
obesimo na ograje naših balkonov, o 
na oko prijetnih motikicah, grabljicah 
in drugem orodju, ki bodo naš balkon 
ali okensko polico okrasili, pa o litera-
turi, ki je lahko najdemo veliko tudi v 
slovenskem jeziku. Obstajajo celo do-
godki, na katerih se taki balkonski pri-
delovalci srečujejo in si izmenjujejo 
izkušnje, sadike, ideje. Pobrskajte po 
spletu, oglejte si možnosti, ki jih ponu-
jajo balkoni in pričnite vsaj nekaj svo-
je zelenjave pridelovati doma – videli 
boste, tako sladkih paradižnikov ne bo 
daleč naokoli.

Neja Šmid

Hrana 
z okenske police 
in balkona

Imeti svoj vrt je dandanes ne le moderno ampak tudi praktično. Seveda pa nimamo vsi 
take sreče, da bi lahko gojili svoje najljubše povrtnine. Vseeno pa ne gre kar vreči puške v 
koruzo, če nimamo lastne ali najete zaplate zemlje, ali pa če smo omejeni zgolj na balkon 
ali celo okensko polico. Seveda v tem primeru ne bomo gojili krompirja, lahko pa si privo-
ščimo sveže začimbe in celo nekaj osnovne zelenjave.

Za vrt ne potrebujemo veliko prostora, le željo in nekaj iznajdljivosti
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 PRIPRAVEK PROTI KOMARJEM 

Sama spadam med posameznike, ki jih imajo komarji zelo 
radi. To pomeni, da poletne aktivnosti v naravi, pikniki, izleti, 
kampiranje, celo spanje v kratki pižami zame dolgo niso bili 
brez posledic – srbenje je bilo vsakokrat logična posledica in 
res nadležno se je bilo prebujati s srbečo oteklino na očesu, 
ustnicah, celo na podplatih, da okončin niti ne omenjam. 

Ker nisem ravno pristaš kemičnih sredstev, katerih nanos sem 
morala obnavljati vedno znova in znova, sem iskala načine, 
kako se pred komarji obraniti na naraven pa vendar učinkovit 
način. Rešitev, ki sem jo našla, je tako preprosta, da še sama 
nisem verjela, da bi utegnila delovati. Pa vendar deluje.

Prijateljica mi je pravila, kako je na svojem eksotičnem poto-
vanju prosila domačine, če bi lahko dobila kakšen preparat 
proti komarjem. Peljali so jo v vas, kjer so ji prodali eterično 
olje citronele. Zelo skeptična ga je preizkusila in presenečena 
ugotovila, da komarje v velikostih manjših kolibrijev uspešno 
preganja.

Zato sem si tudi sama v lekarni kupila bio citronelino eterično 
olje (lahko ga kupite tudi na spletu) in dozirno sprej-steklenič-
ko (75 ml). Vanjo sem kapnila 15 kapljic citronele, vse skupaj 
zalila z destilirano vodo (čeprav sem kasneje ponavadi upo-
rabila navadno, saj destilirane ne nosim ravno s seboj) in že 
sem imela delujoč repelent proti komarjem. Kasneje sem ci-
troneli dodajala še druga eterična olja, predvsem zaradi vonja. 
Čudovito se je obnesel evkaliptus, meta, tudi sandalovina. S 
sprejem se poškropim po celem telesu, tudi po oblekah in ne 
pušča nikakršnih sledi, je pa zelo učinkovit in svežega vonja.

Proti komarjem svetujejo tudi druga olja; sivko, meto … vendar 
se sama držim pregovora, da konja, ki zmaguje, ne menjam. 
Pa prijetne tople mesece želim.

Neja Šmid

Toplejši deli leta so meni osebno zelo 

ljubi in dragi, polni naravnega obilja. Po 

drugi strani pa je to najlepši del leta tudi za 

komarje, ki čas kratkih oblačil obožujejo iz 

popolnoma nemodnih razlogov – dostop 

do krvi je precej lažji.

Poleti je za naše pasje in mačje 
prijatelje največji problem vro-
čina, še posebej hudo pa je, 
kadar je poleg vročine še so-
parno. Zato pse poleti spre-
hajamo samo zgodaj zjutraj 
in zvečer, izogibamo se ve-
čjim naporom, čez dan naj 
počivajo v senci, na razpola-
go morajo imeti dovolj vode. 
Tudi hranimo jih manj in ne 
med opoldansko ali popoldan-
sko vročino.

ŽIVALI POLETI

Psi namreč ne morejo uravnavati telesne tem-
perature z znojenjem, saj imajo znojne žleze 
le na smrčku in blazinicah, ohladijo se 
lahko samo z dihanjem. Tako se lahko 
hitro pregrejejo in doživijo tako ime-
novani toplotni udar. Toplotni udar 
je nujna, življenjsko nevarna situa-
cija, v kateri morate čim hitreje poi-
skati pomoč veterinarja. Največkrat 
nastopi kot posledica pregrevanja v 

Če razmišljate o tem, da bi psa vzeli s 
seboj na počitnice, pred potovanjem v 
tujino  preverite (pri svojem veterinarju 
ali na spletni strani veterinarske uprave) 
ali imate za žival vse potrebne dokumen-
te, cepljenja in ustrezna potrdila. Kadar se 
odpravimo s psom na morje ali na jug, je 
dobro pravočasno poskrbeti tudi za pre-
ventivo nekaterih bolezni (babesioza, lei-
shmanioza, dirofilarioza), ki se prenašajo 
s klopi, komarji ali peščenimi muhami. 

Če se na pot odpravimo z avtom, mo-
ramo predvsem poskrbeti za varnost. 
Mačko zapremo v ustrezno kletko, da se 
med vožnjo ne sprehaja po kabini. Pse 
praviloma vozimo zadaj, mreža naj deli 

prostor v kabini. Majhne pse lahko vo-
zimo tudi na sedežu, najbolje pripete z 
oprsnico na varnostni pas. Če namreč 
pes ni privezan, bo v primeru trka naj-
verjetneje odletel v ali skozi šipo. Vsakih 
nekaj ur se moramo ustaviti in ponuditi 

živali vodo. 

Včasih, sploh v poletni vročini,  je bolje 
žival pustiti doma kot jemati s seboj. 
Težave nastopijo, če nimamo nikogar, 
ki žival pozna in jo je pripravljen čuvati 
v tem času. V tem primeru je edina mož-
nost pustiti psa ali muco v pasjem hote-
lu. Izberite hotel pravočasno (vsaj nekaj 
tednov ali celo mesecev prej – v času 
počitnic bo vse polno!), pozanimajte se 
pri prijateljih, kje so imeli dobre izkušnje, 
hotel si tudi sami prej oglejte.

Če žival na počitnicah zboli ali se po-
škoduje in ne veste, kako v nastali situ-
aciji ukrepati, svetujemo, da po telefonu 
pokličete svojega veterinarja, ki vam bo 
lahko svetoval. Zelo koristno pa se je tudi 
že vnaprej  pozanimati, kje je najbližja 
veterinarska ambulanta in kdaj je odprta.

mag. Katarina Lukman, dr. vet. med.

In nikoli, ampak res 
NIKOLI jih niti malo, 

niti za 5 minut, ne pušča-
mo v stoječem avtomobilu 

(tudi če stoji v senci), saj tem-
perature v zaprtem avtomobi-
lu zelo hitro narastejo, in ko 

se bomo vrnili, bo za psa 
morda že prepozno.

zaprtem avtomobilu, lahko tudi zaradi 
preveč gibanja v vročem in soparnem 
vremenu. (Ne pozabite, kako zelo se se-
greje asfalt v mestu, za majhnega psa 
je lahko preveč že dolg sprehod v opol-
danski vročini).  Najbolj ogroženi so psi 
kratkogobčnih pasem, debele in starejše 
živali ter srčni bolniki. 

Pes pri toplotnem udaru najprej sope, 
pospešeno diha, ker pa se zaradi visokih 
temperatur s tem ne more ohladiti, zelo 
hitro nastopijo okvare vseh organskih 
sistemov, šok, ledvična odpoved, koma 
in smrt. Že 20 minut v zaprtem avtomo-
bilu je dovolj za toplotni udar, psa, ki bi 
bil v avtu zaprt več kot eno uro, pa naj-
verjetneje ne bi mogli več rešiti! 

Če v avtu nimamo klime, pazimo, da se 
z živalmi ne vozimo po vročini, če klimo 
imamo, pa je pomembno tudi, da pes 
ali mačka nista ves čas neposredno iz-
postavljena curku hladnega zraka.
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Vsako leto, ko pride pomlad in z njo topli dnevi, se prične sezona 

preživljanja prostega časa na prostem. Najprej kosila in peka ze-

lenjave in mesa na žarih, nadaljuje se z vrtnimi zabavami, potem 

pa so tu že festivali in dogodki, ki vključujejo živo glasbo, gledali-

ške nastope, akrobatske točke in drugo razvedrilo. Na srečo nam 

skoraj vsako mesto že ponuja brezplačne festivale in dogodke. 

Seveda pa se ni treba zanašati na druge, zabavo na prostem si 

lahko priredimo tudi sami.

ZABAVA NA PROSTEM

V prejšnji številki smo pisali o skupno-
stni čistlni akciji. Tudi ulična zabava 
ni slaba ideja in vse, kar potrebujete, 
je nekaj organizacijskih sposobnosti. 
Seveda pa si piknik lahko priredite tudi 
v lastni režiji – ob rekah je še vedno do-
volj kotičkov, kjer se naužijete sonca, 
priredite družinski turnir v badmin-
tonu in pomalicate s seboj prinešeno 
hrano. Piknik prostor seveda lahko tudi 
najamete, sploh če želite večji piknik 
dogodek s širšo družino in prijatelji. V 
tem primeru ima piknik prostor zago-
tovo tudi primeren prostorček za žar, 
morda celo za taborni ogenj, ki pričara 
romantično vzdušje. Na njem lahko tudi 
spečete kruhke (testo za kruh ovijete 
okoli očiščene palice in ga enakomerno 
obračate nad žerjavico, dokler ni dovolj 
pečen – to je takrat, ko ga s pomočjo 
krpe lahko odstranite s palice brez da bi 

ga raztrgali), krompir, koruzo ali pa celo 
najokusnejšo taborniško sladico – ba-
nano s čokolado (banano še v olupku 
prerežete po dolžini – najbolje po vbo-
čenem delu – v zarezo vtaknete koščke 
čokolade, vse skupaj zavijete v folijo in s 
koščki čokolade navzgor položite v žer-
javico, da se čokolada raztopi). 

Nasploh je pohajkovanje po naravi v to-
plih dneh prijetno opravilo, saj svež zrak, 
zvoki narave in za oko prijazna okolica 
pomirijo naše misli, nas razbremenijo in 
napolnijo z energijo – pri tem pa morda 
naletite tudi na gozdne dobrote, ki vam 
bodo polepšale sprehod.

Opozoriti velja, da morate za seboj 
pospraviti, saj narava ne potrebuje naših 
odpadkov. Če v okolici ni koša za smeti, 
se organizirajte tako, da boste smeti 

lahko odnesli s seboj, prostor morate 
namreč za seboj pustiti tak, kot je bil, ko 
ste tja prišli vi – le kaj naj narava počne 
s plastično embalažo in papirji, ciga-
retnimi ogorki in steklovino? Seveda 
pa se morate zaščititi tudi sami – pred 
premočnim soncem, komarji, klopi in 
drugimi žuželkami. Pazite tudi na to, kaj 
boste odnesli s seboj – nove naselbine 
mravelj si verjetno nihče ne želi v svo-
jem domu. 

Tople pomladne dni lahko izkoristite 
tudi za kondicijsko pripravo za poletne 
dni. Vreme ne more biti več izgovor za 
odlašanje s tekaškimi treningi, hribi v 
okolici so lahko odlična kondicijska 
priprava za zahtevnejše pohodniške ture  
v poletnem in jesenskem času, ogrevani 
bazeni pa so kot nalašč za prve plavalne 
treninge. Tudi najmlajše z obiskom ka-
terega od bazenov v okolici lahko prip-
ravimo na sproščeno uživanje v slani 
vodi. Plavanje je tudi sicer precej zdra-
va aktivnost, saj so poškodbe redke, dela 
celotno telo in se tako krepi, obenem pa 
deluje sproščujoče. Joj, se tudi vi vese-
lite poletnih priložnosti za skok v vodo?

Kdaj ste se nazadnje 
fotografirali s svojo 
družino? 

Topli dnevi so odlična priložnost, da 
izdelate družinski album. Druženje v 
naravi, hranjenje in zabavne aktivnosti 
ponujajo nešteto dobrih fotopriložnosti. 
Sproščenost, smeh in povezanost bodo 
poskrbeli za lepo gasilsko fotografijo. 
Lahko preprosto kupite več fotoapara-
tov za enkratno uporabo, udeležence 
pa povabite, naj jih uporabljajo, kadar 
začutijo navdih. No, v času pametnih te-
lefonov in digitalne fotografije verjetno 
res ne bo težko poskrbeti za spomine. 
Predstavljajte si vesele obraze udeležen-
cev, ko jih boste konec leta razveselili 
s koledarjem s fotografijami z zabave.

Neja Šmid

Za otroke od 5. do 13. leta 
od ponedeljka do petka 

od 7. do 17. ure 
ves čas poletnih počitnic 

Informacije, prijave: 

Krajši termin 75 EUR 
(program od 9. do 15. ure, kosilo + DARILO) 

Daljši termin 95 EUR 
(program od 7. do 17. ure, zajtrk, 

kosilo, malica + DARILO) 

www.gibpoletje.eu
030 312 804 (med 8. in 20. uro), 

poletje@gib-sport.com
www.gibpoletje.eu
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Morali boste popustiti, da boste 
dosegli določene spremembe. To 
vas bo spravljalo ob pamet. Zdelo se 
vam bo, da nihče ne upošteva vaših 
želja. Glejte dolgoročno, sklepajte 
kompromise. Ko boste enkrat na 

primerni poziciji, boste želje lahko javno razglaša-
li. Sredi meseca bo burno na zasebnem področju. 
Sprejeti boste morali dejstva. Znašli se boste pred 
izzivom.

Želeli boste dobiti odgovore, a boste 
naleteli na gluha ušesa. Večkrat 
se boste znašli v čustveni stiski. 
Prijatelji vam bodo pomagali, z ve-
seljem bodo priskočili na pomoč z 
nasveti in pogovori. V sredini mese-

ca vas bo prevzela želja po materialnih dobrinah, 
zato boste v službi preživeli več časa. Ne zanemarite 
družabnega in družinskega življenja. 

Ne boste se mogli izogniti prehod-
nemu obdobju samote. Žalostni 
boste. Naučite se biti sami, saj boste 
le tako lahko uspešni tudi v dvoje. 
Ravno ko boste začeli samozavest-
no uživati, pa se bo pojavila oseba, 

ki vam bo zmešala glavo. V kolikor pa partnerja že 
imate, bo vajin odnos napredoval. V sredini meseca 
se bodo pojavili pretresi na poslovnem področju.

Precej negotovi boste, še posebno 
na ljubezenskem področju. Lahko, 
da boste želeli uvesti neko novost ali 
pa se bodo čustva čisto ohladila. Če 
boste potrpežljivi in boste v zvezo 
vložili nekaj truda, se bodo rezultati 

pokazali v drugi polovici meseca. Ne bo lahko. A 
četudi vas bo situacija vrgla iz tira, se boste hitro 
pobrali. Bodite odprti in sledite svojemu srcu.

Poskrbeli boste, da vam v tem mese-
cu nikakor ne bo dolgčas. Če dela za 
vas ne bodo imeli pripravljenega, si 
ga boste priskrbeli sami. Pogumno 
in samozavestno se boste zakopali 
v nove obveznosti in naloge. Že v 

sredini meseca lahko pričakujete prve nagrade za 
odlično opravljeno delo. V tem mesecu si boste vzeli 
tudi kar nekaj časa za fizično aktivnost.

Vse se bo odvijalo zelo hitro. Zdelo 
se vam bo, da se svet vrti z neznans-
ko hitrostjo. Prva polovica meseca 
bo najbolj stresna, saj se boste 
soočali z določenimi pomembnimi 
odločitvami. Pazite, da ne boste 

podlegli prenagljenosti. Čeprav niste nagnjeni k trmi 
in uporništvu, se boste v tem mesecu soočili tudi s 
tem. Precej bolj naklonjena vam bo druga polovica. 

Pred vami je zelo zanimiv mesec, 
poln dogajanja. Uživali boste tako 
vezani kot samski. Tisti, ki imate 
partnerja, boste v tem mesecu 
močno utrdili obstoječo zvezo. 
Prepirov skorajda ne bo, če že bodo, 

pa bodo majhni in nepomembni. Sami imejte oči 
na pecljih in naj vas nikoli ne bo strah pogledati, kaj 
se nahaja za naslednjim ovinkom. Bodite spontani.

Čeprav boste s težkim srcem odšli 
in pustili ljudi za seboj, bo to še 
najboljše za vas. Ne glede na to, 
kako močno se trudite, namreč ne 
morete priti do skupnega zaključka. 
Na splošno boste imeli veliko dela, 

kar vam bo pomagalo pozabiti na težave. Malenkost 
bolj primerna za ljubezen bo druga polovica meseca, 
ko se bodo stvari postavile nazaj na svoje mesto.

Nekdo vam bo uničil vse predstave 
in sanje o prihodnosti, kar vas bo 
popolnoma potolklo. Ne bodite 
zato slabe volje, ampak pogumno 
nadaljujte svojo pot. Ne dovolite, da 
bi vam nek zavistnež uničil vse, za 

kar ste do zdaj garali. Nikar se ne skrivajte v ozadju, 
ampak pogumno naskočite najvišja mesta. Več kot 
boste tvegali, več boste tudi pridobili.

Mesec, ki je pred vami, bo poln pre-
lomnih dogodkov. V prvi polovici 
meseca se vam obetajo težave na 
partnerskem področju. Sprejeti 
boste morali neke odločitve. Krizo 
bosta prebrodila, v prihodnost se 

boste podala močnejša. Večji izziv se bo pojavil 
tudi na službenem področju, najverjetneje v drugi 
polovici meseca. Lahko da boste zamenjali delovno 
mesto.

Ko boste dali delo na stran, boste 
nadvse strastni in romantični. V 
ospredju bodo čustvene potrebe. 
Partner bo nad tem sprva navdušen, 
nato pa se mu bo vse skupaj zdelo 
že odveč. Sredina meseca bo v 

službi zaznamovana z nesoglasji. Z nadrejenimi 
in sodelavci ne boste našli skupnega jezika. Vaše 
zdravje bo trdno, prav tako boste imeli veliko 
energije. 

Čaka vas precej naporen mesec, saj 
vam ne bo manjkalo obveznosti. 
Dela boste imeli čez glavo, prav tako 
skrbi. Nekdo vam je predal pomem-
bno nalogo in strah vas je, da je ne 
boste prav izpeljali. Ne obremen-

jujete se. Videli boste, kam vas bo delo pripeljalo. 
Psihično in fizično boste zelo močni, a vseeno ne 
zanemarite rednega gibanja na svežem zraku.

M E S E Č N I  H O R O S K O P

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

Kompleksno vprašanje zahteva bolj komplesken odgovor, kot 
preprosto – za vse smo odgovorni sami. V večini težav, s katerimi 
se srečujemo ljudje v tako imenovani sodobni oz. tehnološki druž-
bi, gre za neke vrste diskomunikacijo in nerazumevanje. Hrane je 
dovolj, da bi preživeli vsi na planetu, pa vendar je imajo nekateri 
v izobilju in drugi skoraj nič. Kako je to mogoče? Najstarejši znani 
spisi na svetu govorijo o dobi Kali, ko vladata prepir in sovraštvo. 
Prav tako vedski spisi opisujejo, kako človek pod vplivom inercije 
in vegetiranja v sferi materialnih užitkov nazaduje do te mere, da 
ga ti popolnoma zasužnjijo. Zato lahko enostavno zaključimo, da 
smo za stanje, v katerem smo se znašli, v prvi vrsti odgovorni sami.
Sedaj, ko se tega zavedamo, pa se hitro lotimo iskanja odgovora na 
vprašanje, kako puščavo spremeniti v cvetenje. Ne mislim, da je vse 
življenje trpljenje, ampak da to lahko postane, če človek ne pridobi 
določenega psihološkega znanja in izkustva. Eden od razlogov, 
da se človek v življenju napačno odloči, je prav ta. Na primer, ko 
glasuje za neko stranko, če vzamemo povsem banalen primer. Zelo 
enostavno je manipulirati z ljudmi na podlagi informacij, ki jim jih 
posredujemo, in na popolnoma enak način si lahko predstavljamo, 
da naš um manipulira z informacijami, ki so dostopne naši zavesti 
in nam dajejo občutek varnosti. 

Zato me je vedno bolj privlačila bolj divja, neustaljena pot, ki je od 
mene zahtevala več, a mi je omogočila več časa za razvoj poten-
cialov, ki niso ostale samo mladostniške sanje. Glavni razlog je 
seveda že tisočletja nespremenljiv – gre za ljubezen. In to je moj 
odgovor na zastavljeno vprašanje – premalo je ljubezni, sočutja, 
tudi požrtvovalnosti in poguma, vseh tistih lastnosti, ki odlikujejo 
srčnega človeka, ki čuti, da je najprej človek in potem vse ostalo. 
Ljudje so danes podobni zadnjim ljudem, popolnoma nemočni in 
vpeti v sistem, ki zadovoljuje njihove osnovne potrebe na najbolj 
brutalen način … zunaj pa cvetijo jablane.

Razlog, da je čustveni center v središču prsnega koša povezan s 
srcem, in da je srce naš najpomembnejši vitalni organ, ni naklju-
čje, ampak nam v celostni psihosomatiki daje jasno vedeti, da sta 
zavedanje sebe in inteligenca neposredno povezani s čustveno 
odprtostjo, globino in iskrenostjo naših medosebnih odnosov. In 
vedno bolj sem tudi strokovno prepričana, da bi morali Slovenci 
še kar delati na tem. Naše čustveno življenje je zelo omejeno in v 
veliki  meri smo vpeti v vloge, ki jih živimo, in čeprav je Slovenija 
tako majhna, nikjer ne vidim toliko resnih obrazov kot v centru 
Ljubljane, ko se pripeljem iz kakšnega bolj toplega kraja. 

Zato sem še toliko bolj vesela, ko jih na individualnih srečanjih 
in delavnicah povabim k dihanju in čutenju sebe in jih poučim o 
osnovnih energijah, ki so jim na razpolago naravnost iz njihovega 
središča. Sproščanje nakopičenega stresa in čustvenega naboja, 
ki se je nakopičil v nas, lahko postane dokaj enostavno, če se na-
učimo nekaj osnovnih holističnih tehnik in resnic. Eno od njih je 
seveda dihanje in v zadnjih letih je bilo o tem že veliko napisanega, 
o pravilnem, endogenem in jogijskem dihanju. Ob tem naj vas 
spomnim, da se lahko na Osnovni tečaj celostne psihosomatike, 
ki bo konec junija 2015 na prekrasnem Magolniku, prijavite do 15. 
junija. Tam boste med drugim izvedeli tudi, da je lahko dihanje 
neprecenljivo orodje za raziskovanje globljih plasti posameznikove 
duševnosti in pripomoček za zdravljenje čustvenih ran. Ravno te v 
največji meri pripomorejo k upadu življenjske energije in kot nam 
postaja vedno bolj jasno, čustva delujejo na občutljivo stanje hor-
monov in nevrotransmiterjev. Organizem je veliko bolj občutljiv 
na čustveno obarvane situacije in se na njih odzove na globljem 
nivoju, ki vključuje avtomatično in samodejno delovanje organiz-
ma, zato lahko celostno zdravljenje, s katerim poskušamo znova 
vzpostaviti ravnovesje, ki je bilo porušeno zaradi travmatičnega 
dogodka, vključuje različne vrste zdravljenja in dela na sebi, npr. 
zdravilna zelišča, ajurvedsko prehrano in meditacijo, vse tisto, kar 
nam pomaga okrepiti najbolj izvornega in izvirnega Sebe.
 

mag. psihosom. Diana Cimprič
devapuja.rasika@gmail.com, 040 975 962

KJER JE DIHANJE, JE ŽIVLJENJE
Velikokrat se ljudje sprašujejo, zakaj stvari, ki so 
na dosegu roke in so vsem jasne kakor beli dan, 
ne grejo v smeri razvoja, ampak postanejo vedno 
manj dosegljive? Zakaj je tisto, kar nas je včasih 
navdajalo z upanjem in osvobajalo naš življenjski 
potencial, postalo tako nepomembno in plitko. 

Juhu poletne počitnice so skoraj tu! Dragi otroci, spoštovani starši, 
za vas smo pripravili ZABAVNE in UGODNE počitniške progra-
me. Lahko ste z nami ves dan, ali pa vam popestrimo samo delček 
dneva. Najbolj razigrani in nadebudni se nam pridružite na Rakitni 
za cel teden!
Prvi program bomo izvedli že konec meseca junija, saj se zave-
damo, da mlajši šolarji še potrebujejo nekaj vodenih programov. 
Tako bomo v tednu od 29. 6. do 3. 7. 2015 od 7.30 do 15.30 v našem 
doju začenjali dan z zajtrkom, se zabavali ob judo igricah in se vsak 
dan odpravili na kakšno novo dogodivščino. Ena od takšnih je tudi 
obisk plezalnega centra. 
Naslednji, krajši in zato finančno ugodnejši varstveni program bo 
potekal od 6. do 10. 7. 2015 in bo trajal od 10.00 do 14.00 ure. Ob 
ustvarjalnih in športnih aktivnostih bomo poskrbeli tudi za kosilo 
v bližnjem vrtcu. 
V drugi polovici avgusta, od 17. do 21. 8. 2015, pa nas čakajo še pestre 
počitnice na Rakitni, ki je znana po odličnem klimatskem zdravi-
lišču. Čez drn in strn bomo vsak dan iskali nove pustolovščine, 
odkrivali čarobne kotičke in se seveda učili juda.

Varstvo in počitnice so namenjene tako članom kluba, kot 
okoliškim otrokom. Vabimo vas, da obiščete našo spletno stran 
www.judoklubsokol.si in izberete svoj program. 

V. P. O. 

Varstvo in počitnice v Judo klubu Sokol
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POBARVANKANAGRADNA KRIŽANKA

Geslo nagradne križanke pošljite do 15. 6. 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). 

Med pravilnimi rešitvami jih bomo izžrebali pet, ki bodo prejeli bon v 
vrednosti 10 EUR, ki ga podarja Vrtnarija in drevesnica Rajski vrt.

Nagrajenci bodo objavljeni v naslednji številki revije Moj magazin.

Nagrajenci iz prejšnje številke: Mika Bidovec Pipan, Neža Kunej, 
Boža Žnidaršič. Čestitamo!

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11 12

GESLO:

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11 12

Otroci, ošilite barvice!

Starše prosimo, da nam vaše pobarvanke pošljejo do 15. 6. 2015 po
elektronski pošti na urednistvo@mojmagazin.si ali po pošti na naslov

Trapez Marketing, Industrijska cesta 1, 1000 Ljubljana 
(s kontaktno telefonsko številko, e-mailom in pripisom: pobarvanka). 

Dragi otroci! Izberite katerekoli barve in nam pošljite svojo
pobarvanko. Med prejetimi pobarvankami jih bomo izžrebali 5,

katerih avtorji bodo prejeli kreativno majčko Beti in Cej.
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KULTURA

Dogodki in delavnice z Galerijo C.C.U.

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

SONČNI TORKI 
(Center kulture Španski borci, Zaloška 61)

USTVARJALNI ČETRTKI  
(Tomačevska 48a, Ljubljana)

Sobota, 6. 6. 2015, od 10. do 11.30 ure: 
UNIKATNE DRUŽABNE IGRE

Sobota, 13. 6. 2015, od 10. do 11.30 ure:   
PRIJAZNI PTIČI

Sobota, 20. 6. 2015, od 10. do 11.30 ure:   
PRAVLJIČNI MOZAIKI

Sobota, 27. 6. 2015, od 10. do 11.30 ure:   
IZ KNJIGE V PRAVLJIČNO DEŽELO

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

Torek, 2. 6. 2015, ob 17. uri:  
IZDELOVANJE UNIKATNEGA PAPIRJA 
za mlade in odrasle

Torek, 9. 6. 2015, ob 17. uri:   
MIŠJE GLEDALIŠČE  za otroke

Torek, 16. 6. 2015, ob 17. uri:   
TEČAJ POTISKA IN POSLIKAVE 
OBLAČIL  za mlade in odrasle

Torek, 23. 6. 2015, ob 17. uri:   
POZDRAV POLETJU  za otroke

Na vse dogodke je vstop prost.

Četrtek, 18. 6. 2015, od 17. do 20. ure: 
TEČAJ MOZAIKA
za mlade in odrasle, cena: 29 €.

Prijave sprejemamo na: 
galerija.ccu@gmail.com

Potiski in poslikava

Pravljični mozaik

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

Petek, 5. 6. 2015, ob 20:00, 

SiTi Teater BTC
MONOKOMEDIJA: MULC ... VAS GLEDA
V SiTi Teatru smo že slišali izpoved sveže 
pečenega fotra in se smejali tegobam sta-
rega fotra, zato je zdaj čas, da besedo dobi 
mulc. O svetu odraslih, pasteh sodobne 
vzgoje, odnosih v družini in prvi ljubez-
ni nam bo skozi otroške oči z zvrhano 
mero navihanega humorja spregovoril 
Bojan Emeršič kot Mulc. Monokomedija, 
v kateri pa nastopajo vse ključne osebe, 
ki navihanemu mulcu poskušajo razložiti 
pravila sveta. Vendar pa pogled na odrasle 
razkriva vrsto nasprotujočih si zgledov, ki 
dajejo misliti da vse le ni tako črno-belo. 
Monokomedijo, ki je nastala po besedilu 
Roka Vilčnika in Bojana Emeršiča, režira 
Jaša Jamnik.

Pozor! Mulc vas gleda!

OD 26. JUNIJA DO 3. JULIJA OD 10. DO 12. URE

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

Petek, 26. 6. 2015: MORSKE POŠASTI

Ponedeljek, 29. 6. 2015:  DEŽELA ZMAJEV

Torek, 30. 6. 2015:  POLETNE SLIKARIJE

Sreda, 1. 7. 2015:  ŽUŽELČJA DELAVNICA

Četrtek, 2. 7. 2015:  UNIKATNE DRUŽABNE IGRE

Petek, 3. 7. 2015:  LADJE IN LADJICE

Prispevek: 5 €/dan.. Število mest je omejeno, zato se je potrebno 
predhodno prijaviti na: galerija.ccu@gmail.com

Prijazni ptiči

Morske pošasti

Prispevek: 5 €. Število mest je omejeno, zato se je potrebno 
predhodno prijaviti na: galerija.ccu@gmail.com

LITROV  
BREZPLAČNEGA 
GORIVA*

*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. 

PAKET 
ZA IMET'!




