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Prihaja pomlad!
Prav počasi in potiho je prišla na naše ulice, splazila se je
na dvorišča in vrtove, v stanovanja … pomlad. S pomladjo
pa prihaja tudi nova številka našega in, upamo, zdaj že
tudi vašega magazina. Prav tako kot pomlad smo tudi
mi pokukali po ulicah in dvoriščih Jarš in poiskali tiste
dogodke, ki so zaznamovali marec, pogledali pa smo tudi,
kaj nam prinaša april. Številka, ki jo ravno držite v rokah,
je pisana kot pirhi, ki nam bodo skupaj s šunko, hrenom
in potico pomagali praznovati pričetek novega rodnega
ciklusa zemlje. Čas res hitro teče, saj se zdi, da je šele včeraj
pust preganjal zimo, zdaj pa že slavi zmago. No, vmes smo
stopili še v kitajsko novo leto, kako so ga praznovali v Vrtcu
Jarše, si lahko preberete na naslednjih straneh.
Čas res hitro teče, zato bo slej ko prej tukaj maj. Do takrat, ko
se spet srečamo, vas vabimo k branju, reševanju križanke,
veseli bomo tudi vaše pošte. Vabimo vas na delavnice,
predstave in prireditve, ki jih bo tudi v aprilu v Jaršah ravno
prav, da lahko vsak najde kaj zase.
Sonce greje vse topleje, ptičje petje je vedno glasnejše in
trava je vsak dan bolj zelena. Želimo vam veliko sonca, ravno
pravšnji regrat in veliko navdiha pri ustvarjanju pirhov.

rilu!
Nasvidenje v ap
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OBISK LEDENE DEŽELE

SRČEK BIMBAM NA OSNOVNI ŠOLI VIDE PREGARC

Naša Vikica je nekaj posebnega.
Vsaj sto stvari je, s katerimi to dokazuje dan za dnem. Med njimi
je gotovo tudi ta, da razume otroški svet in vse kar zraven paše –
kot da je tudi sama otročič kot
mi. In prav ona nas je povabila in
odpeljala v svet otroške domišljije – v Atlantisovo ledeno deželo.

Učenci prvega triletja OŠ Vide Pregarc so tudi v šolskem
letu 2014/15 sodelovali v projektu Mladi obračamo svet
– Srček Bimbam, ki ga drugo leto izvaja Društvo za
zdravje srca in ožilja Slovenije. Glavni cilj projekta je
otroke motivirati za zdravo življenje.
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Čeprav led, ledeno ne zveni
najbolj vabljivo, vsaj zame, ki
obožujem vroča poletja in potapljanja v morskih globinah, me je
Ledena dežela s svojimi prebivalci prijetno presenetila. Prepričan
sem, da vse nas.
Končno smo spoznali pradavninskega človeka. Nedaleč stran
so se potikali tudi slavni argonavti in nas spomnili na legendo
o ljubljanskem zmajčku. Naleteli
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Ekipa Judo kluba Sokol pred ledenim kipom Martina Krpana

smo na neugnanega Martina
Krpana in nesrečnega povodnega moža s prelepo Urško in še in
še. Pa na kralje in kraljice in …

In čeprav so bili vsi – od prvega do zadnjega – odeti v skrbno
izklesan led, so sejali toploto in
radost in nam ogreli srčke. Mene
osebno pa je najbolj navdušila
Zvezdica Zaspanka s svojo prekrasno podobo in podrobnostmi,
ki so jemale dih.
Hm, je vse to res naredila človeška roka? Čarobno!

V okviru projekta sta študentki
medicinske fakultete v posameznih razredih predstavili delovanje srca in kako skrbimo za zdravo
srce. Na konkretnih primerih so
učenci videli, koliko maščob in
sladkorja vsebujejo posamezna
zdravju škodljiva živila, poglobili
so znanje o zdravi prehrani, higieni in razgibali svoje telo. Vsi
učenci so dobili Srčne bukvice za
zdravo srce, v katerih so otrokom
primerne pesmi in pobarvanke o
srcu. Srčne bukvice so prebirali

doma s pomočjo staršev in v šoli
s pomočjo učiteljic. Otroci so se
poučili, kaj je za srce zdravo in kaj
ne ter kako lahko sami skrbijo za
zdravje.
V okviru projekta Mladi obračamo
svet so učenci 1. a in 1. b razreda
sodelovali tudi na natečaju Srček
Bimbam. Z likovnimi izdelki so
dokazali, da so dojeli Bimbamovo
sporočilo, in da razmišljajo o njem.
Vsi sodelujoči so prejeli priznanja. V reviji Za srce je objavljena

tudi risbica učenke iz 1. b razreda.
Prejeli smo tudi praktično nagrado, in sicer tri žoge za igro med
dvema ognjema, katere bomo na
naši šoli pridno uporabljali.
Ob zaključku projekta smo bili vabljeni na zaključno prireditev, ki jo
je gostila OŠ Vič. Učenci naše in
ostalih sodelujočih šol so se veselili, peli in plesali ob pesmih ribiča
Pepeta. Otroke je prijazno nagovoril tudi župan Zoran Janković.
Za otroke je bil to nepozaben dogodek. Še več pa je vredno, da je
srček Bimbam izpolnil svojo nalogo – otrokom je na njihovi starosti
primeren način ponudil znanja o
zdravem načinu življenja.
Mentorica: Milena Skalja

O, seveda nismo mogli mimo
ledenega tobogana, ki je kar
vabil, da se spustimo po njem.
Dodobra smo ga izkoristili, priznam :).
Tako smo v četrtek, 26. februarja,
na izjemno »nešolski«, predvsem
pa na zelo zelo zanimiv in zabaven način doživeli in bili delček
slovenske zgodovine, slovstva,
starih običajev in najlepših pravljic. Hvala Atlantisu in hvala,
draga Vikica!
Vid Gojković
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VRTEC ZELENA JAMA

KITAJSKA KULTURA V VRTCU JARŠE

PRAZNOVANJE PUSTA ...

V Vrtcu Jarše, enota
Mojca, smo ob kitajskem
novem letu, katerega prvi
mesec poteka prav zdaj,
predstavili kitajskega
zmaja. Sodelovali so otroci
vseh starostnih stopenj, od
jasli do predšolskih otrok.

V Vrtcu Zelena jama smo
pred pustom veliko časa
namenili izdelavi pustnih
mask in okraskov. Otroci
so izdelovali predvsem
maske z živalskimi in
pravljičnimi liki.
Na pustni torek je večina otrok v
vrtec prišla maskirana. Ostale otroke so strokovni delavci v dogovoru z otrokom oblekli v od doma
prinešeno pustno obleko ali pa so
uporabili v vrtcu pripravljene pustne pripomočke, če so želeli, so jih
poslikali tudi po obrazu.
To leto je v naši enoti gostoval
Otroški center Beti in Cej, ki je

DNEVI KULTURE ...
V enoti Zelena jama smo tradicionalno praznovali kulturni praznik. V dveh tednih smo spoznali
Prešerna, njegovo delo in življenje,
čas, v katerem je živel, in pesem
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popestril pustno dopoldne s svojo
predstavo in rajanjem v avli vrtca.
Ob glasbi, plesu in pustnih prigrizkih so se otroci zelo zabavali.
Otroke smo na pust in maskiranje
pripravljali postopoma, da se mask
ne bi bali. Omogočili smo jim, da

so maškarado izživeli znotraj svoje
skupine. Pridobili so si nova znanja in izkušnje ter se preizkušali v
spretnosti predstavitve svoje pustne maske.

Povodni mož. Prebirali smo poezijo in spoznavali kulturni praznik in
kulturo. Otroci so svoje vtise o pesniku strnili v čudovite risane in slikane umetnine, ki smo jih razstavili
v avli vrtca, kjer so otroci tudi sami
deklamirali pesmi. Obiskali smo

gledališče in si s srednjo starostno
skupino v Kulturnem domu Španski
borci ogledali predstavo Huda
mravljica, v Pionirskem domu pa z
najstarejšimi otroki muzikal Show
strahov. Najmlajši so spoznavali
otroške ljudske pesmi.

Martina Ibrahimkadič

Za uvod je Ana Matič Dintinjana,
ki je dve leti živela na Kitajskem,
povedala legendo o nastanku kitajskega koledarja (zodiaka). Nato
pa so otroci eden za drugim prihajali na prizorišče, kjer je bilo na
tleh postavljeno platno kot zmajevo telo. Nanj so polagali roke kot
svoj odtis in tako sami s svojim
domišljijskim svetom dopolnili legendo o zmaju, ki ga na Kitajskem
na vso moč častijo, čeravno je
letos leto koze.
Preden so otroci začeli izdelovati telo zmaja, jim je Ana Matič
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Dintinjana pokazala glavo kitajskega zmaja, ki jo je pomagala
izdelati akademska slikarka Irena
Romih.

njem je ukoreninjena življenjska
modrost yin in yang. Na Kitajskem
je danes prispodoba rasti družbenega in gospodarskega življenja.

Zmaj, čeprav peti po vrsti v koledarju, predstavlja v kitajski kulturi
moč in modrost. Nekoč so njegovo podobo smeli na svojih oblačilih uporabljati samo cesarji. V

S prikazom legende o zmaju ter
svojim lastnim ustvarjanjem spoznavajo otroci drugačne kulture.
A. M. D.
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Gospod Andrej Hawlina je pripeljal
svojo glasbeno skupino, ki nam je
predstavila glasbo, melodije, glasbila, skupaj z otroki so zapeli tudi
slovensko himno.
Za konec nam je gospod Miro
Bogdanovič predstavil klavir, nam
pokazal njegovo notranjost, z otroki
pa je zapel tudi Zdravljico, s katero
smo v vrtcu končali praznovanje
kulturnega praznika.
Alenka Oven
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POŽAR NA BIVŠI SEPARACIJI NA OBRIJSKI CESTI

MLADINSKO DRŽAVNO PRVENSTVO V ŠAHU

24. februarja je Center za obveščanje Ljubljana nas,
prostovoljne gasilce iz Šmartna ob Savi, ob 19.17 preko
tihega alarma (pozivnikov) obvestil, da gori na cesti
na Obrije.

Konec februarja se je mladinsko državno šahovsko
prvenstvo na Bledu ponovno končalo z velikim
uspehom šahistov Osnovne šole Nove Jarše.
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REGIJSKI KVIZ GASILSKE MLADINE 2015
V soboto, 7. marca, se je na OŠ
Vodice odvijal regijski kviz gasilske mladine regije Ljubljana I.
Regijskega kviza smo se udeležili z ekipo pionirjev. Po odličnem
teoretičnem in praktičnem delu

pa smo imeli težave z vozli in si
priborili 20 kazenskih točk, tako da
smo bili žal na koncu uvrščeni v
drugo polovico.

V dobrih štirih minutah smo se z
dvema voziloma in enajstimi gasilci odpeljali na požarišče, kjer
smo ugotovili, da gre za objekt,
ki je na območju betonarne. Tam
smo se srečali z gasilci Gasilske
brigade Ljubljana in s skupnimi močmi smo začeli omejevati
požar. Naša enota je sodelovala z
gašenjem in preiskovanjem notranjih prostorov, varovanjem okolice objekta, prezračevanjem ter
napajanjem dveh vozil. Ker na tej
lokaciji ni delujočega hidrantnega
omrežja, je vodja intervencije vpoklical dodatno cisterno in vozilo za
polnjenje jeklenk z zrakom, katere
smo gasilci uporabili pri notranjih
napadih in ob delu zunaj objekta.
Ob uspešnem skupnem posredovanju smo požar hitro lokalizirali
in dokončno pogasili ob 21.30. Na
intervenciji je sodelovala tudi policijska patrulja PP Moste, katera je
po našem odhodu prevzela varovanje objekta. Po vrnitvi v gasilski
dom delo še ni bilo zaključeno, saj
je bilo potrebno očistiti in pripraviti opremo za naslednje naloge.
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nagrad podelil predsednik Gasilske
zveze Slovenije Jošt Jakša, mladina našega društva pa je sodelovala
pri tej podelitvi. Bili smo zelo počaščeni, da smo lahko bili na taki
prireditvi, kjer smo lahko srečali

mnogo uspešnih podjetnikov,
predsednika vlade in države, župana Ljubljane …

ponovno postala tudi bivša učenka
OŠ Nove Jarše in svetovna prvakinja Laura Unuk, ki je zmagala pri
dekletih do 16 let.
Zadnji dan tekmovanja so odigrali
še prvenstvo v pospešenem šahu,
na katerem je bila Vesna Mihelič
prva, Nikolina Mićić druga, Maj
Markošek tretji in Elma Halilović
sedma, medtem ko je Laura Unuk
zmagala v konkurenci fantov do
16 let.
Robert Kodrič

Na sliki šahisti OŠ Nove Jarše:
Martin Kodrič (trener), Maj Markošek,
Vesna Mihelič, Nikolina Mićić
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GREGORJEVO – PTIČJA ŽENITEV
Na ta dan imajo ptički gostijo in na
vsakem grmu visi pogačica ali druge
d o b r o t e . Ta k e g a m n e nj a s o b il i v
Ljubljani in okolici nekoč in tudi danes
ohranjamo ta lepi običaj, slovenski
praznik zaljubljencev.

09
Mentorji PGD Šmartno ob Savi

PODELITEV NAGRAD ZA IZJEMNE GOSPODARSKE DOSEŽKE
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Marko Dobrota in Mitja Petje
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V sredo, 4. marca, smo bili v
Cankarjevem domu na podelitvi
»podjetniških oskarjev«, nagrad
za izjemne gospodarske dosežke
v letu 2014. Prireditev je potekala v
duhu poguma, zato je eno izmed

Najprej so odigrali prvenstvo v
standardnem šahu, ki je trajalo ves
teden. Na njem sta državni prvakinji
postali Nikolina Mićić med deklicami do 8 let in Vesna Mihelič med
deklicami do 10 let. Maj Markošek je
osvojil bronasto medaljo pri fantih
do 14. leta starosti, Jan Marn pa je
bil med fanti do 10 let peti. Uspešno
so igrali tudi Jan Unuk, 14. mesto
pri fantih do 14 let, Maj Koderman,
15. mesto pri fantih do 10 let, in
Elma Halilović, 18. mesto pri deklicah do 10 let. Državna prvakinja je

08

Otroci iz Vrtca Jarše smo skupaj z vzgojiteljicami,
go. ravnateljico, pomočnico ravnateljice, kuharicami
in hišnikom iskali po grmovju, živi meji in drevesih,
če je morda kaj ostalo od ptičje gostije. Seveda smo
našli marsikaj dobrega in okusnega. Naše kuharice so
napekle ptičke iz testa v parih – ptiček in ptičica. Na
igrišču vrtca smo celo dopoldne veselo rajali in plesali
ob glasbi, pa tudi sami smo zapeli pesmice o ptičkih.
Še naprej pa bomo spremljali, kje bodo ptički spletali
svoja gnezda in vanje valili jajčeca, da nas bo novi rod
ptičkov razveseljeval s svojim petjem.

Mentorji PGD Šmartno ob Savi
Fanika Kranjc
9
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IZVEDENI PROGRAMI V ČS JARŠE V LETU 2014
Svet Četrtne skupnosti Jarše je na svoji
5. seji pregledal izvedene programe
preteklega leta.
V letu 2014 se je sestal na osmih rednih, dveh izrednih
sejah in imel eno dopisno sejo. Glede pregledovanja
stanja in opozarjanja na pomanjkljivosti na komunalni infrastrukturi je bilo opravljenih 141 terenskih ogledov, prijav in predlogov, vezanih na vzdrževanje je
bilo podanih 63 terenskih ogledov, prijav in predlogov
in 10 vezanih na promet ter 2 drugi prijavi. Prav tako
je redno obravnavala vse predloge, pobude in mnenja,
ki so jih posredovali občani četrtne skupnosti, ter se
do njih opredelila, in če je reševanje preseglo pristojnost ČS Jarše, je te posredovala v pristojno reševanje
ustreznim službam in organom MOL in drugim službam. Največji poudarek je posvečala stanju na terenu,
varstvu okolja, spomladanski in jesenski čistilni akciji
ČS Jarše ter čistilni akciji Za lepšo Ljubljano 2014.
Tudi v letu 2014 se je nadaljevalo dobro sodelovanje in povezanost z osnovnimi šolami, vrtci, društvi
ter ostalimi ustanovami na območju četrtne skupnosti. V okviru finančnega načrta je ČS Jarše v letu
2014 izvedla program srečanja upokojencev Društva
upokojencev Nove Jarše, kjer je pogostila 56 njihovih članov, starejših od 80 let; Društva upokojencev
Šmartno, kjer je pogostila 23 upokojencev, ter srečanje
in pogostitev 50 upokojencev Društva upokojencev
Zelena jama. S tem je ČS Jarše navezala ter izboljšala
sodelovanje z najstarejšimi občani.

Dvodnevno prireditev Dan ČS Jarše je ČS Jarše organizirala v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena
jama, kjer je četrtna skupnost finančno poskrbela za
organizacijo in izvedbo prireditve. Program se je odvijal v okviru dneva odprtih vrat Vojašnice Edvarda
Peperka in pohoda ob žici okupirane Ljubljane.
ČS Jarše je s projektom izobraževanja 176 učencem
vseh treh osnovnih šol na območju ČS Jarše, 10 učiteljem in 13 prostovoljcev iz lokalnih društev omogočila izvedbo skupnih etnoloških delavnic Vsi sveti
v ČS Jarše.

OŠ Vide Pregarc se je v šolskem
letu 2012/2013 vključila v projekt
Samoevalvacija v vrtcih in šolah,
ki ga vodi Šola za ravnatelje. V četrtek, 5. marca 2015, je v Zavodu
svetega Stanislava v Šentvidu, kjer
trenutno poteka pouk za učence

1. triade, tim za samoevalvacijo (Darja Krivec, Tina Pajnik in
mag. Anita Smole) gostil 7 predstavnikov ministrstva za šolstvo,
Pedagoškega inštituta, inšpektorata za šolstvo in predstavnico Unicefa s Kosova. Šola za
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ČS Jarše je pri doseganju zastavljenih ciljev na področju športa v sodelovanju z Gimnastičnim društvom
Zelena jama organizirala dvodnevni mednarodni turnir XII. odprto prvenstvo v ženski športni gimnastiki,
v sodelovanju z Nogometnim klubom Šmartno pa izvedla program za mlade športnike in 120 mladim nogometašem v starosti 5–19 let kupila športno opremo.
Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2014 lahko ocenimo, da
so bili zastavljeni cilji in programi izvedeni uspešno.
V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL, okrepilo se je sodelovanje s športnimi društvi in ustanovami z območja
četrtne skupnosti ter povečalo število obiskovalcev
na prireditvah.
mag. Bojan Hajdinjak, predsednik Sveta ČS Jarše

Vabimo vse občane, ki si želijo čisto in urejeno okolje v svoji soseski, da po
svojih močeh sodelujejo v čistilni akciji ZA LEPŠO LJUBLJANO, ki jo organizira
Turistično društvo Zelena jama v sodelovanju s Četrtno skupnostjo Jarše.
Čistilna akcija, ki bo v soboto, 28. marca 2015 (v primeru slabega vremena pa v soboto, 11. aprila 2015)
se prične na območju Četrtne skupnosti Jarše na naslednjih zbirnih mestih:
 v Novih Jaršah pred sedežem Četrtne skupnosti Jarše, Kvedrova 32, ob 9.30 uri;
 v Zeleni jami pred objektom Mestne občine Ljubljana, Perčeva 22, ob 9.30 uri;
 v Šmartnem pred gasilskim domom, Kopna pot 6, ob 9.00 uri.
Občane, društva, šole, stanovalce itd. obveščamo, da vrečke in rokavice za čiščenje svojega okolja
lahko dobijo na sedežu ČS Jarše v času uradnih ur.
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OBISK PREDSTAVNIKOV MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO,
INŠPEKTORATA ZA ŠOLSTVO, PEDAGOŠKEGA INŠTITUTA IN
UNICEFA S KOSOVA V OŠ VIDE PREGARC
ravnatelje je namreč imenovala
OŠ Vide Pregarc kot primer dobre
prakse. Gostje so želeli pridobiti
vpogled v praktični proces načrtovanja, izvajanja in evalviranja
prednostnih ciljev, izboljšav in
načrtovanih dejavnosti, povezanih s samoevalvacijo na OŠ Vide
Pregarc. Gostje so se ob koncu
zahvalili za pridobljene informacije, ki jim bodo zelo prav prišle
pri uvajanju samoevalvacije na
Kosovu. Vsi udeleženci srečanja
smo na koncu menili, da je tudi
mednarodna izmenjava izkušenj
med šolskimi sistemi še kako
pomembna za obogatitev lastne
prakse. Hkrati pa so takšni obiski potrditev naši šoli, da smo na
dobri poti k odličnosti.
Tim za samoevalvacijo
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NASTOP UČENCEV 1. B RAZREDA IN UČENCEV INTERESNE
DEJAVNOSTI GLEDALIŠKA IGRA V DRUŠTVU UPOKOJENCEV
ZELENA JAMA
V petek, 13. marca 2015, so učenci, ki obiskujejo interesno dejavnost Gledališka igra, in učenci iz 1. b razreda nastopili v Društvu upokojencev Zelena jama.
Na povabilo gospe Sonje Erjavec smo na OŠ Vide
Pregarc pripravili zanimiv kulturni program, saj v
mesecu marcu praznujejo tako žene kot matere. Pa
še pomlad pride v deželo. Na to temo so učenci peli,
recitirali, plesali in igrali.
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Pred odhodom smo vsi skupaj zapeli Rom pom pom,
še ne gremo domov. Nad nastopom so bili upokojenci
navdušeni, otroci pa so bili zadovoljni, ker so jim polepšali petkovo popoldne. V zahvalo so nastopajoči
učenci prejeli čokolado.
Milena Skalja in Vesna Nikolić
11

INTERVJU

INTERVJU

Intervju: Miha Rakar
Miha Rakar že vrsto let uspešno vodi največji
vodni center v Ljubljani, ki popestri dneve
marsikatereremu Ljubljančanu.
V zanimivem pogovoru nam je zaupal kar nekaj
podrobnosti o obiskovalcih vodnega mesta
Atlantis, o tem, kako bodo poskrbeli
za poletne dni z adrenalinskim parkom in kako
se pripravljajo na bližajoče velikonočne praznike.

Tudi sami ste prebivalec ČS Jarše.
Kakšne so po vašem mnenju prednosti in slabosti prebivanja v tem
delu mesta?
V preteklosti se je ta del Ljubljane
razvijal predvsem na industrijskem
področju, zadnja leta pa so Jarše
doživele razcvet tudi na drugih
področjih. Bogata ponudba največjega nakupovalnega središča BTC
City Ljubljana nakupovalni izkušnji dodaja še kopico aktivnosti iz
zabavnega, kulturnega, športnega,
okoljevarstvenega, humanitarnega in poslovnega področja ter iz
sveta izobraževanja in znanosti.
Dobre prometne povezave izven
Ljubljane kot tudi dostopnost do
mestnega središča so še dodaten
razlog za bivanje v tem delu mesta.
Nenehno zagotavljanje širokega
izbora možnosti za družino, prosti
čas in poslovne priložnosti skupaj
z načrti za nadaljnjo revitalizacijo tega območja, kot je na primer
Partnerstvo Šmartinska, tudi v
prihodnje obeta visoko kakovost
življenja.
12

Že 8 let ste direktor Vodnega mesta
Atlantis (v nadaljevanju Atlantis).
Kako prebivalci iz soseščine sprejemajo Atlantis?
Družbi BTC sem se pridružil pred
dobrim desetletjem. Že osem let sem
na čelu Atlantisa, štiri leta pa tudi direktor Športnega centra Millenium.
Skozi vsa ta leta smo v okviru obeh
enot izpopolnjevali ponudbo ter pri
tem upoštevali želje lokalne skupnosti in širšega družbenega okolja.
Soodvisnost na vseh področjih je
namreč temelj delovanja družbe
BTC. Verjamemo, da je za kvalitetno življenje danes in v prihodnosti
pomembna trajnostna naravnanost
podjetij, ki se gradi skozi složne
odnose z vsemi deležniki podjetja. Preko aktivnega sodelovanja in
povezovanja deležnikov nastajajo
skupne zgodbe in nove poslovne
priložnosti, ki pomenijo dodano
vrednost za obiskovalce.

Imate kakšen podatek, koliko je gostov iz Ljubljane in drugih predelov
Slovenije?
BTC City Ljubljana kot najpomembnejše poslovno, nakupovalno, rekreativno, zabaviščno in kulturno
središče v Sloveniji letno obišče
več kot 21 milijonov obiskovalcev iz Slovenije in tujine. Pri tem
je Atlantis eden največjih vodnih

parkov v tem delu Evrope, ki ga
zaradi raznolike ponudbe obišče
kar 280.000 obiskovalcev na leto.
Priljubljenost Atlantisa med meščani
potrjuje podatek, da kar tri četrtine
gostov prihaja iz Ljubljane, preostali ljubitelji športnih, razvedrilnih
in sprostitvenih doživetij pa tudi
iz drugih slovenskih in tujih krajev. Temelji Atlantisa – priljubljeni
Svet doživetij, Termalni tempelj in
Dežela savn – že skoraj desetletje
navdušujejo in razvajajo vse generacije. Velika pridobitev preteklega
leta je Strokovni center zdravja, s katerim se prilagajamo potrebam trga,
hkrati pa dopolnjujemo programe
razvajanja in uvajamo nove načine
aktivnega preživljanja prostega časa.
Novosti, ki jih v ponudbo Atlantisa
prinaša Strokovni center zdravja, so
fitnes klinika, gibalni center z individualnimi terapijami, LPG terapija za
lepo telo in mladosten videz, Huber
vadba za krepitev hrbtenice in s tem
spopadanje z bolečinami v hrbtenici, znamenita pedikura z ribicami
Garra Rufa, meritve arterij in svetovanje za preventivno medicino.

Načrtujete kakšno posebno akcijo za veliko noč, prvomajske
praznike?
Seveda, tudi tokrat bomo v času
prvomajskih počitnic poskrbeli za

varstvo otrok ter obilico zabave,
prijateljskih druženj in vodnih dogodivščin. V času od 27. do 30. aprila bo potekal program počitniškega
varstva s pričetkom že med 7. in 9.
uro zjutraj. Otroci se bodo seznanili
s kopališkim redom in se medsebojno spoznavali ob družabnih igrah.
Po kratki jutranji telovadbi se bodo
okrepčali s samopostrežno malico,
nato pa izpopolnili svoje znanje plavanja. Temu bodo sledile vodne igre
z različnimi rekviziti vse do kosila.
Po popoldanskem počitku, ustvarjalnih delavnicah in družabnih igrah
znova sledijo vodne vragolije vse do
zaključka ob 17. uri. Celodnevnega
doživetja so otroci lahko ob predhodni najavi udeležijo za 26 evrov,
v primeru tridnevnega varstva pa
priznamo 10-odstotni popust.
Še pred prvim majem se nam obeta
tudi praznovanje jubilejne desete obletnice delovanja Atlantisa.
Kot družbeno odgovorno podjetje
želimo osrečiti tudi tiste, ki težje
namenijo sredstva za rekreativne dejavnosti. Mejnik v razvoju
Atlantisa bomo tako obeležili s povabilom desetih socialno ogroženih
družin v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine, da pri nas preživijo
lep in nepozaben dan. Število deset
bo razveselilo tudi vse druge obiskovalce, saj bo na dan dogodka dnevna
vstopnica za Svet doživetij znašala
le 10 evrov. Pozabili pa nismo niti
na okoljsko dimenzijo, saj bomo
Slovenskemu društvu za zaščito
voda, deset dni od vsake prodane
karte namenili deset centov.

Planirate kakšno širitev?
Vse od otvoritve Vodno mesto
Atlantis vsako leto razveseljuje obiskovalce s stalno ponudbo kakovostnih storitev ter novostmi. Da gre za
razvojne korake po meri obiskovalcev dokazujejo tudi osvojena priznanja. Atlantis je bil namreč v letu 2014

že šestič izbran za Naj wellness in že
desetič osvojil naslov slovensko Naj
kopališče v kategoriji vodnih parkov.
V smeri razvoja in zagotavljanja privlačne ponudbe bomo nadaljevali
tudi v prihodnje. Ledena dežela, ki je
s slovenskimi zgodbami, vklesanimi
v čist led, burila domišljijo v mrzlih
zimskih mesecih, je na pomlad zaprla svoja vrata. V pripravi pa je že
novo presenečenje – prvi adrenalinski park v Ljubljani, ki bo predvidoma v poletnih mesecih razveselil
ljubitelje adrenalinskih dogodivščin.
Ker pa sta zdravje in dobrobit obiskovalcev na prvem mestu, nenehno izboljševanje pestrega izbora
storitev dopolnjujemo z urejenim
okoljem, tehnološkimi izboljšavami
Atlantisa in ekološko odgovornim
ravnanjem. Večjo kakovost bazenske
vode zagotavljamo z nadgradnjo obstoječe tehnologije, aktivno pa smo
pristopili tudi k projektu izkoriščanja odpadne toplote za ogrevanje
bazenske vode s sosednjim podjetjem Julon.

Kako ste do sedaj sodelovali s
Četrtno skupnostjo Jarše? Imate
kakšno posebno ponudbo za okoliške prebivalce?
V družbi BTC se vseskozi osredotočamo na grajenje dobrih odnosov
s partnerji, obiskovalci ter lokalnim in širšim družbenim okoljem.
Zavedamo se, da so ti temeljni gradniki dolgoročne stabilnosti družbe
in ključni člen za uresničevanje naše
vizije - družbe odprtega dialoga. Z
združevanjem aktivnosti iz številnih
različnih področij, denimo športa,
kulture, nakupovanja in izobraževanja, ponudba Atlantisa in celotnega ljubljanskega nakupovalnega
središča pripomore k boljšemu in
kvalitetnejšemu življenju ljudi tako
iz lokalnega okolja kot tudi širše.
Poleg stalnega zagotavljanja dobre
ponudbe pa obiskovalce Atlantisa

razveseljujemo s posebnimi ugodnostmi in presenečenji. Za prebivalce četrtne skupnosti Jarše in
bralce pričujočega glasila Moj magazin smo pripravili akcijski kupon
za Svet doživetij ali Termalni tempelj »Plačaš 1 dobiš 2 vstopnici« z
možnostjo koriščenja do 20. 4. 2015.

Kako lahko starejši ali otroci preživijo dan v Atlantisu?
Atlantis je eden ključnih ponudnikov storitev za aktiven življenjski
slog na območju BTC City Ljubljana,
saj združuje sprostitev, zabavo, šport
in druženje ter tako zadosti željam
vseh generacij. Otrokom namenjen
Svet doživetij ponuja nepozabne rojstnodnevne zabave, ki najmlajšim
ostanejo v lepem spominu. Aktivni
nadobudneži se lahko udeležijo
plavalnih in potapljaških tečajev na
različnih stopnjah zahtevnosti ter
uživajo v drugih vodnih vragolijah.
Pri tem naj omenim še program prilagajanja na vodo namenjen dojenčkom in majhnim otrokom.
Starejšim obiskovalcem nudimo paleto azijskih masaž, vodene vadbe
in prilagojene posebne programe v
Termalnem templju, v Strokovnem
centru zdravja pa s širokim izborom
preventivnih programov in individualnih terapij pomagamo zagotavljati boljše počutje.
Program aktivnosti in storitev v
Vodnem mestu Atlantis dopolnjujejo še frizerski in kozmetični salon
ter trgovina s potapljaško opremo.
Obiskovanje ni rezervirano le za
posebne priložnosti, počitnice in
vikende, pač pa je, kot pravi naš
slogan, odlična osvežitev vsakdana.
S celostnim pristopom se trudimo
po najboljših močeh pričarati doživete trenutke, zaradi katerih se bodo
zadovoljni obiskovalci vedno znova
vračali v BTC City.
S. D.
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PIRHI — MALI KANVAS

POMLADNE USTVARJALNOSTI
(Od) kdaj zajc
i nosijo jajca

I

zdelovanje pirhov je za večino
otrok nekaj posebnega. Mene
je navdušilo, kadar smo nanje
lepili nalepke. Te sva s sestrično
nekoč tudi sami izdelali. Na gospodinjske etikete sva prerisali najljubše junake iz stripov, jih pobarvali,
potem pa izrezali in jih nalepili na
kuhana jajca. Naslednje leto smo
jajca skuhali v čebulnih olupkih
in še danes pomnim, kako navdušena sem bila, ko je teta uporabila
olupke rdeče čebule. Pred leti sem
prijateljičinemu sinu pomagala pri
barvanju z jedilnimi barvami, ki sva
jih razredčila z vodo. Zavzetost na
njegovem obrazu mi še danes prikliče nasmeh na obraz. Letos bom
svoje pirhe verjetno pobarvala s
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teranom, saj mi je zares všeč nežna
barva. Pred kuhanjem bom na
nekatere izmed njih z voščenkami narisala vzorčke, na spletu pa
obstaja še neštetov posnetkov z
idejami, tako da bi vsako jajce lahko
pobarvala na svoj način. Hm, tudi
ta ideja mi je všeč.
Malo starejša sem se pričela spraševati, kaj ima zajec z (velikonočnimi) jajci. Danes razumem, da sta
tako zajec kot jajce stara simbola
plodnosti, rodovitnosti. Pogani so
tako v velikonočnem času praznovali prihod pomladi, obdobja rodovitnosti, zemlja se je prebudila,
ozelenela. Praznik je bil povezan
z luninim ciklom in zajec je veljal

za lunarno žival, luna pa je simbol
ženske kozmične moči, zato je
zajec tudi simbol novega začetka.
Tako kot jajce, ki je simbol življenja. Germani so verjeli v boginjo
pomladi in jutranje zarje, novega
rojstva Ostro (odtod nemško ime
za veliko noč – Ostern), ki je imela
zajčjo glavo, zajec je bil njen simbol, z žrtvovanjem zajcev so jo častili. Verjeli so, da zajec znese jajce
pomladi in zato pravimo, da zajec
nosi jajca.
No, vidite, zajec navsezadnje vsaj
enkrat na leto nosi jajca, vsaj v domišljiji. Pa veliko pirhov vam želim.
Neja Šmid
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SVETOVNI DAN MLADIH

PROSTOVOLJCEV
15. aprila je svetovni dan mladih prostovoljcev. Prostovoljskih aktivnosti, ki jih
opravljajo mladi, je mnogo in tale članek je premajhen, da bi našteli prav vse. Vseeno
pa je prav, da se jim na ta način zahvalimo, da aktivno gradijo svojo in našo prihodnost.

NAMAZ ALI
ZAVITEK
iz velikonočnih dobrot,
ki jih še nismo uspeli pojesti
Zahtevnost:

Čas priprave + pečenja:

JAJČNI NAMAZ

60'

Velikonočni zajtrk je tradicionalno obarvan s šunko, potico, hrenom in seveda trdo kuhanimi jajci.
Izmenjavanje jajc med prijatelji ni
redkost in meni po praznikih skoraj vedno ostane nekaj pirhov, ki
jih nihče več ne zmore pojesti.
Ampak nikar obupati in jih zavreči, saj obstaja nekaj načinov, kako
jajca tudi po velikonočnih praznikih še spraviti v promet.
Najpreprostejši način je priprava
namaza. Nekoliko bolj zapleten
način je špinačni zavitek z jajci, ki
ga priporočam posebej takrat, ko
nam ostane tudi hren, iz katerega
pripravimo hrenovo omako.
Seveda pa lahko upamo, da bomo
ostanek jajc lahko narezali na regratovo solato. Ja, to bi bila vsekakor najbolj slastna rešitev. Dober
tek!

Prostovoljstvo je delo, ki ga nekdo
opravlja v dobro drugih ali skupnosti, za katero se sam odloči in
zanj ne pričakuje materialnega
plačila. Mladi so v prostovoljske
aktivnosti največkrat vpeti preko
organiziranih dejavnosti na svoji
šoli ali v interesnih društvih.
Aktivnosti zajemajo učne pomoči
mlajšim ali sošolcem (npr. pomoč

pri učenju branja ali računanja),
večkrat so vpeti v obiskovanje starejših ali pripravljanje in izvajanje
aktivnosti zanje, aktivni so pri raznih kulturnih programih, ki bogatijo življenje v skupnosti, ali pa
pomagajo pri izvajanju športnih
aktivnosti. Mnogo je mladih, ki se
aktivno pripravljajo na kasnejše izvajanje prostovoljskih aktivnosti v

društvih prostovoljnih gasilcev in
bodo v prihodnosti skrbeli za varnost skupnosti.
Vsem mladim prostovoljcem ob
njihovem dnevu izrekamo hvala,
vse bralce pa vabimo, da se jim
pridružijo.
Neja Šmid

Jajca naribamo in jim dodamo skuto, žlico kisle smetane, nekaj
malega gorčice, sveže mlet poper, nekaj listkov nasekljane sveže
bazilike (ali ščep posušene), ščepec soli in dobro premešamo.
Namazu lahko seveda dodamo tudi druga zelišča, ali pa ga obogatimo s sončničnimi ali grobo mletimi bučnimi semeni ali sezamom. Zraven narežemo kumaro, zelo prijajo tudi kisle kumarice,
vložene gobe, paprika ali pa sveži kalčki.

ŠPINAČNI ZAVITEK Z JAJCI
Testo in skutin nadev pripravimo kot za sirove štruklje (gl.
prejšnjo številko). Nadev enakomerno premažemo po testu. Če
imamo svežo špinačo jo za štiri minute namočimo v vrel krop ter
dobro odcedimo ter nasekljamo. Če imamo zamrznjeno špinačo,
jo odmrznemo in dobro odcedimo. Špinači nato primešamo žlico
olivnega olja in nasekljan česen ter nariban muškatni orešček.
Vse skupaj dobro zmešamo in približno decimeter od roba razporedimo po dolžini skutnega nadeva v dvodecimetrskem pasu.
Po sredini špinačnega nadeva drugega za drugim položimo olupljena trdo kuhana jajca. Jajca nato prekrijemo s krajšim robom
testa z nadevom, nato pa zvijemo z zavitek. Pečemo pol ure na
200° C. Če nam je ostal tudi hren, ga primešamo sladki smetani,
ki smo jo pred tem pokuhali. Špinačni zavitek z jajci tako lahko
postrežemo s hrenovo omako.

Foto: Slovenska filantropija

Več o prostovoljskih delih najdete na portalu

www.prostovoljstvo.org

Neja Šmid
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NEPOGREŠLJIVI VZORCI
LETOŠNJEGA LETA

PIKE . . .

V prejšnji številki smo pisali
o barvah. Ugotovili smo, da
praktično ni barve, ki je ne bi
opazili in ni modna. Samo nasvet.
Ne kupujte preveč različnih barv,
ker jih boste težko kombinirali,
raje se odločite za nekaj odtenkov
in dodajte komplementarne
barve, da boste opazni. Pravi
modni navdušenci pa bodo dodali
še vzorce. Za tiste, ki imate radi
modo in jo spremljate v trgovinah
in v modnih revijah, danes ne
bomo napisali nič novega. Tisti,
ki pa si ne upate kombinirati
vzorcev in se ponavadi oblačite
v enobarvna oblačila, preberite
članek in dodajte v garderobo
kakšen svež modni kos.

Najtežje
je kombinirati vzorec
na vzorec, čeprav znajo biti
te kombinacije najbolj modne in
opazne. Da ne boste po nepotrebnem
kupovali vzorcev, ki ne gredo skupaj, si
vzemite nekaj več časa za nakupovanje
in vzorce kombinirajte že v garderobah
trgovin. Raje kupite naenkrat zgornji
in spodnji del in ga potem po
potrebi kombinirajte
z enobarvnimi
oblačili.
18

Enako je s kombiniranjem pik. Lahko
imate manjše pike na majici ali bluzi,
zraven pa oblečete široko krilo z velikimi pikami. Tukaj se lahko poigrate
tudi z različnimi barvami zgornjih
in spodnjih delov. Priporočamo le,
da so zgornji deli svetlejši.
Zelo lepe so poletne obleke s pikami. Čez dan sveže barve, za
zvečer lahko tudi kombinacije s
črno. Izogibajte se črno-beli kombinaciji, ki zna biti zelo dolgočasna
in vas lahko tudi postara. Torej karkoli s črno in belo, razen skupnega
kombiniranja.

VICHY KARO VZOREC . . .
Zelo lep v nežni roza-beli kombinaciji.

ROŽE . . .
V kolekcijah največjih modnih oblikovalcev jih opažamo že zadnjih nekaj sezon, najbolj izstopajo res
lepe kombinacije pri blagovni znamki Dolce
& Gabbana. Lanske vrtnice so letos pustili v
kolekciji in dodali rdeče nageljne, mimoze,
narcise, glicinije in celo bršljanke. Rože
so velike in opazne, kombinirate jih
lahko tudi s črtami in pikami.

ČRTE . . .
Modne vsako poletje. Navpične
zožijo, vodoravne razširijo. Ni
nujno, da je tako, če jih pravilno kombiniramo. Če ste manjše
postave, kombinirajte vodoravne
in ožje črte na zgornjem delu s

PAISLEY VZOREC . . .
Nepogrešljiv pri blagovni znamki Etro. Klasika. Drobni
motivi rož ali vzorcev, ki so združeni v skupino in tvorijo
celoto. Če si upate, lahko dva različna vzorca kombinirate
med seboj. V tem primeru so lahko tudi dodatki raznobarvni, čevlji v eni barvi in torbica v drugi.

širšimi in navpičnimi črtami od
pasu navzdol. V tem primeru naj
bodo črte v enaki barvi, saj bi lahko
dodatne barve še skrajšale postavo.
Obratno velja za visoke postave. Ožje črte
so bolj priporočljive za zgornji del telesa.
A. B.
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KOLEDARCEK MERITEV IN SVETOVANJ OB MERITVAH:
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.00–20.00
1. 4. 2015, 14
ipark
Lekarna Cit

13. 4. 2015, 14.00–18.00
Lekarna Citipark

sterola

svetovanje in priprava Bac

meritev hole

cvetne terapije

.30–18.00
7. 4. 2015, 15
ipark
Lekarna Cit
ze v krvi

16. 4. 2015, 14.00–18.00
Lekarna Citipark

ko

meritvah glu
svetovanje ob

hove

meritev venskega pretok

a – pletizmografija

SPOMLADANSKA UTRUJENOST IN
RAZSTRUPLJANJE ORGANIZMA

Če je telo obremenjeno s toksini bolj, kot so jetra
sposobna njihove preobrazbe, se ti začnejo kopičiti
v maščobnem tkivu, živčevju in možganih. To lahko
občutimo kot pomanjkanje energije, pojavljajo se
glavoboli, tesnobnost ali alergije. Ob odločitvi za razstrupljanje se moramo najprej posloviti od škodljivih
navad in uvesti nekaj preprostih ukrepov, kajti čiščenje telesa ob nadaljevanju s starimi življenjskimi vzorci ne bo privedlo do enako dobrih učinkov. Namesto
obrokov iz predelanih živil uživajmo doma pripravljene jedi iz osnovnih (po možnosti ekoloških) sestavin. Kemična čistila zamenjajmo z naravnimi, enako

priporočamo tudi za izdelke za nego. Privoščimo si
dovolj spanja, hidrirajmo telo z 2–3 litri vode dnevno,
da bodo ledvice lahko izločale razredčene presnovke. S fizično aktivnostjo (npr. hitro hojo, kolesarjenjem, zmerno telovadbo, plesom …) si poživimo krvni
obtok in predihamo pljuča, pri tem pa se še sprostimo.
Skrbimo tudi za redno prebavo, saj se ob zaprtju toksini, ki so bili že izločeni v blato, ponovno absorbirajo
v telo. Tudi majhni ukrepi, pri katerih vztrajamo, nas
lahko nagradijo z opaznimi učinki.
Nastja Tomazin, mag. farm., Lekarna Ljubljana

Celoten članek si lahko preberete na spletni strani www.lekarnaljubljana.si.

V ODLIČNI FORMI VSAK DAN.

Kyolic® – Staran česnov ekstrakt je naravno predelan iz organsko gojenega
česna, pod strogimi pogoji in merili dobre proizvodne prakse. Naravni
proces staranja ne odstrani le neprijetnega vonja, ki ga ima česen, ampak
tudi poudari hranilno vrednost česna ter ga naredi prijaznega do želodca.
90
mehkih
kapsul
100
kapsul

Kyolic® CoQ10,
Formula 110
Staran izvleček česna in
koencim Q10.

50
kapsul

Kyolic®
Curcumin
Staran izvleček česna in
kurkumin.

100
kapsul

100
kapsul

Kyolic® TOTAL HEART
HEALTH, Formula 108

Staran izvleček česna, B6,
B12, folna kislina in L-arginin.
Vitamin B6, folat in vitamin
B12 prispevajo k presnovi
homocisteina, k zmanjšanju
utrujenosti in izčrpanosti ter k
delovanju imunskega sistema.

Kyolic®
Omega-3

Staran izvleček česna in ribje
olje brez neprijetnega vonja.
EPK in DHK imata vlogo pri
delovanju srca. Ugodni učinek
se doseže z dnevnim vnosom
250 mg EPK in DHK.

Kyolic®
IMMUNE, Formula 103

Staran izvleček česna,
kombinacija gob in rastlin ter
vitamina C. Vitamin C ima
vlogo pri delovanju imunskega
sistema, zaščiti celice pred
oksidativnim stresom in
prispeva k zmanjševanju
utrujenosti ter izčrpanosti.

LL Grosist, Komenskega ulica 11, 1000 Ljubljana. Slike so simbolne.

Nekoliko daljši dnevi z manj zastrto sončno svetlobo ter živahna jutranja ptičja pesem
nam naznanjajo prihod pomladi. Želimo si jo pričakati polni moči in optimizma,
a vendar v tem obdobju mnoge pestijo izčrpanost, utrujenost, celo malodušje.
Ti simptomi nam lahko kažejo, da je naše telo preobremenjeno s toksini, ki smo jim
izpostavljeni oziroma jih sami vnašamo v telo zaradi sodobnega načina življenja.

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Pomembna sta raznolika in uravnotežena prehrana ter zdrav
način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.

Izdelki Kyolic so na voljo v vseh enotah Lekarne Ljubljana in v spletni lekarni Lekarna24ur.com.
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enota za
moč (oznaka W)

samoglasnik

ljubezen Los Angeles

KULTURA
največji
nemški
diskontni
trgovec

hiter tek
konja

krščanski
praznik
(Jezusovo
vstajenje)
velika
papiga

16

halucinacijsko
mamilo
glas

Tone Oblak
priljubljena
pohodniška
točka Ljubljančanov

zelenica
z vodo v
puščavi

kdor lovi
ptice, tudi
pes

Enrique
Iglesias

oznaka za
Slovenijo po
ISO standardu

6

nordijski
bogovi in
boginje

7

del Prešernove slavni grški
klub
pesmi (da b`
… žeja me iz simbol za kemijski element
tvojga sveta)
dušik

10

11

Andrej
Karoli
zelo hiter
konjski tek

odvisni
veznik
nogometaš
Messi

kemijska
oznaka za
galij

blagovna
znamka
Steva
Jobsa

vibrant
žleb za
spuščanje
lesa

fiz. oznaka
temperaturne
enote kelvin

dom. žival

mera za
površino

protagonist
turške
telenovele
Šeherezada

Tone Čas

zidarski
pripomoček

Adria
Airways

stripovski
junak Ford

Četrtek, 23. 4. 2015, od 17. do 20. ure:
TEČAJ POTISKA IN POSLIKAVE TEKSTILIJ
za mlade in odrasle, cena: 29 €.
Prijave sprejemamo na: galerija.ccu@gmail.com.
3

www.kudgalerijaccu.org in
www.facebook.com/galerijaccu

Dinozavri ...

Geslo nagradne križanke pošljite do 15. 4. 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).

GESLO:
2

3

4

5

6

Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali 3 vstopnice za Termalni tempelj v
Vodnem mestu Atlantis.

9

10

11

12

13

14

Nagrajenci bodo objavljeni v naslednji številki revije Moj magazin.

15

16

17

18

Nagrajenci iz prejšnje številke: Marinka Pipan in Borislavka Kremenović.

Sončni torki
(Center kulture Španski borci, Zaloška 61)

Torek, 7. 4. 2015, ob 17. uri:
MAGIČNI NAKIT za otroke
1

ČESTITAMO

Okvirji iz kartona
Ustvarjalni četrtki
(Tomačevska 48a, Ljubljana)

Četrtek, 9. 4. 2015, od 17. do 20. ure:
TEČAJ IZDELAVE OKVIRJEV
za mlade in odrasle, cena: 26 €.

oteklina

dva hkrati
stara turška
enota za
težo

slikovito mes-

2

hrvaški
pevec
Goran

jaz (angl.)

Praznuj svoj rojstni dan v SiTi Teatru z ustvarjalnim
tandemom iz Galerije C.C.U.!

Dogodki in delavnice z Galerijo C.C.U.

1

Internet tece ob jezeru
Printing
v S Italiji
Protocol

sad oljke

glasno
premikanje

področje, kjer
se zemlja
spušča v vodo
dolina pod
Triglavom

17

Možnost izvajanja programa med tednom dopoldne
za vrtce in šole. Več informacij: andreja@sititeater.si in
030/642 722.

Gospa Pehtra

nogo. Zlatan
Ibrahimović

televizijia
spodnjice
(pog.)

mesto v Indiji,
poznano po
Tadž Mahalu

25. 4. 2015
GOSPA PEHTRA za otroke od 4. leta

prebivalec
Ilirije

4

kemijska
oznaka za
kalij

18. 4. 2015
VOLK IN SEDEM KOZLIČKOV za otroke od 4. leta

5

kompjuter
fizikalna
oznaka enote
za merjenje
sile

11. 4. 2015
LUNOŽER za otroke od 2. leta

sladkovod- 8
na riba
srbsko ime

predmestje
Atlante v ZDA

12

April 2015
Ob sobotah ob 11. uri (SiTi Teater)

pravo ime slovenski
pevke Nicki premier
Minaj
Cerar

ozn. za fosfor

število dni, po
katerih se dol.
velika noč

Sobotni dopoldnevi za najmlajše v SiTi Teatru

nogometni 14
klub
domača
žival

9

Igor Ošlak
oznaka za
Peru
oznaka za kisik

cigaretni
ogorek

4. 4. 2015
LEV IN MIŠKA za otroke od 3. leta
15

Kanoni Črt

urejen
skupek
narezanega
cvetja
veseloigra
“Ta veseli
dan” ali

13

televizijska
postaja v
Bosni in na
Hrvaškem

18

dokaz na
sodišču
oznaka za
naravni
logaritem

14

nikalnica

7

8

Torek, 14. 4. 2015, ob 17. uri:
PAPIRNATO CVETJE za mlade in odrasle
Torek, 21. 4. 2015, ob 17. uri:
DINOZAVROVIZIJA 2 za otroke
Torek, 28. 4. 2015, ob 17. uri:
TAUMATROPE za otroke
Na vse dogodke je vstop prost.

22

23

LOKALNI UTRIP IN NASVETI

Nova zbirka prstnih pravljic
Otroški center Beti in Cej, priljubljeno mesto za otroke
od 1. do 10. tega leta starosti, je 25. marca 2015 praznoval 4. obletnico delovanja. V okviru našega otroškega
centra je od leta 2012 do 2014 potekal evropski projekt
socialnega podjetništva. V okviru projekta smo poleg
nove zaposlitve osebe iz ranljivih skupin pripravili in
izdali otroške slikanice. Tako je nastala zbirka petih
izvirnih slikanic, namenjenih otrokom od drugega do
sedmega leta starosti. Slikanicam smo dodali prstne
lutke in jih poimenovali prstne pravljice. V zgodbah se
nam predstavijo poosebljene živali. Vsaka od njih ima
svojo nalogo in pozitivno sporočilnost. Sama vsebina
zgodb pa je zasnovana tako, da je dobra predloga za
dramatizacijo z lutkami. Tako se lahko z malo domišljije ustvari zelo zanimiva predstava, pri kateri lahko
otroci sodelujejo.

Naše prstne pravljice so samo še dodaten dokaz, da
se otroci najlažje učijo preko igre ter tako tudi sami
izkusijo dano situacijo.

Poskrbite za nego vašega psa

Razmišljate o kužku?

Tako kot ljudje tudi psi potrebujejo vzdrževanje, da
se počutijo kar se da najboljše. In ena od osnovnih
potreb je tudi nega naših hišnih ljubljenčkov.

Če razmišljate o nakupu psa, vam svetujemo, da najprej
dobro premislite o tem, kdo bo skrbel zanj, koliko časa
imate, kam ga boste dali med dopustom ... Za kužka je
primeren čas za odhod v novi dom nekje pri starosti
8 tednov. Odgovorni vzreditelji bodo z vami sklenili
kupoprodajno pogodbo, mladička pa boste dobili zdravega, že cepljenega in čipiranega, z veljavnim potnim
listom. Če kužek še nima čipa, se obvezno pozanimajte
za številko čipa matere, ta podatek boste namreč potrebovali ob registraciji in cepljenju (obvezno za vse pse,
rojene leta 2015 in naprej).

Pomembno je, da le-ta ni vezana zgolj in samo na
kozmetične preparate, pač pa mora biti usmerjena
tudi k samemu zdravju in dobremu počutju psa. Prav
zato je spomladanski čas, ko mnogi psi menjajo dlako,
izredno primeren za obisk pasjega frizerja.
Reden obisk pasjega frizerja bo vašemu najboljšemu
prijatelju zmanjšal možnost različnih zdravstvenih
težav, težav s kožo, vnetja ušes in okužb. Frizer bo
tako lahko preverjal tudi morebitne vreznine, šepanja,
otekanja in ostale začetne znake, ki lahko kažejo na
kakršno koli bolezen psa.
Sara Hribar
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Naročite se na tel.

Kupon za -30% popusta
na vse izdelke

Obiščite nas v
trgovini Utva - BTC Ljubljana
Emporium - spodnja etaža.

Nikoli ne kupujte živali od preprodajalcev!

Klančki 2015

Ti imajo vedno »na zalogi« več različnih pasem psov,
prinesejo vam ga na neko dogovorjeno mesto, vzreditelj seveda ravno takrat »nima časa«, da bi si lahko
ogledali psičko in še ostale mladiče. Psički so po navadi
mlajši, kot vam zagotavljajo, pogosto slabo socializirani
in v zelo slabem zdravstvenem stanju.

Športno društvo Zadvor že šestnajstič vabi na kolesarsko akcijo Po klančku gor, po klančku dol! K sodelovanju na Klančkih 2015 vabi vse zainteresirane kolesarske
navdušence.

Če boste kužka posvojili iz zavetišča, vam svetujemo,
da ne izbirate samo po videzu – pozanimajte se tudi
o značaju in vedenjskih značilnostih, še zlasti, če bo
to vaš prvi pes.

Več o akciji si lahko preberete na spletni strani ŠD
Zadvor: www.sportnodrustvozadvor.si.

mag. Katarina Lukman, dr. vet. med., KLINIKA PET VET

01 545 14 70

info@utva.si
*Popust ne velja za izdelke v akciji...

Specialistična klinika za male živali

tel.

01 568 50 30

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

www.klinika-petvet.si
www.facebook.com/KlinikaPetVet

HITRI MOJSTRI

Prenova kopalnic, prenova stanovanj
Vodovodne inštalacije, ogrevanje
Instalacije AJAK / AJAK d.o.o.
Ulica Gradnikove brigade 6, Ljubljana

ČIŠČENJE, vseh tekstilij
LIKANJE IN PRANJE, vseh tekstilij
EXPRESS KEMIČNA ČISTILNICA TURK,
ANDREJA TURK S.P., Cilenškova 5, Ljubljana

Tel: 031 340 960 / Anton
E-pošta: info@ajak.si
Web: www.instalacije-ajak.si

Tel: 041 482 016 / Gregor
E-pošta: gregor.turk@siol.net

Hitro, ugodno, kakovostno / Dosegljivi 24h / Menjava in
montaža radiatorjev, termostatskih glav, ventilov, grelnikov vode, armatur; odmaševanje sifonov in odtokov;
polaganje keramičnih ploščic

Brezplačni prevzem in dostava na domu ali
v službi – pokličite za prevzem /
pon, pet: 8.00 – 18.00 in tor, sre, čet: 8.00-19.00 /
srajce likamo ročno

HITRI MOJSTRI
Za predstavitev dejavnosti v rubriki Hitri mojstri nam pišite na
urednistvo@mojmagazin.si ali nas pokličite na 01 32 075 96

Vabimo vas, da tudi vi svojo dejavnost predstavite bralcem iz soseske!

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.

Akcija:
Plačaš 1

Če se najdeš v zgornjem opisu, te vabimo, da pošlješ svoj CV
na naslov marketing@mojmagazin.si do 10. aprila 2015.

Atlantis. Osvežitev vsakdana!

dobiš 2 vstopnici!

* Akcija velja za nakup 2-urne, 4-urne ali celodnevne vstopnice za Svet doživetij in Termalni tempelj (vse dni v tednu).
Popust v vrednosti enake ali cenejše vstopnice vam ob predložitvi kupona obračunamo na recepciji Vodnega mesta
Atlantis. Kupona ni mogoče zamenjati za gotovino in ne velja za darilne bone, paketne ali letne vstopnice.
Popusti in akcije se med seboj ne seštevajo. Kupon velja do 20. 4. 2015.
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01 585 21 00, www.atlantis-vodnomesto.si

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.

