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Naj bo kakorkoli, skoraj je tu pomlad in v tem mesecu res
ne bo dolgčas; poleg kar dveh praznikov, ki slavita ženske,
bomo doživeli tudi gregorjevo, pa svetovni dan vode, v
marcu praznujejo tudi gledališčniki, lutkarji, pripovedovalci
in pesniki. Skoraj vsak dan v marcu je svetovni dan nečesa,
zato res, dolgčas nam ta mesec ne bo :).
Tudi marčevska številka prinaša številne zanimive članke;
če vas zanima, kaj so februarja počeli lokalna društva,
organizacije in ustanove, ali pa kaj načrtujejo v marcu,
potem le obrnite stran in veselo branje!
Uredništvo
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ČETRTNA SKUPNOST JARŠE, MOL
Papir in karton

Steklo

Kaj in kam odlagamo?

Kaj in kam odlagamo?

V zabojnike z modrim pokrovom odlagamo:
• časopise in revije;
• zvezke in knjige;
• prospekte in kataloge;
• pisemske ovojnice;
• pisarniški in ovojni papir;
• papirnate nakupovalne vrečke;
• kartonsko embalažo in lepenko.

V zabojnike z zelenim pokrovom odlagamo:
• steklenice živil in pijač;
• stekleno embalažo zdravil in kozmetike;
• kozarce vloženih živil;
• drugo stekleno embalažo.

V zabojnike z modrim pokrovom
ne smemo odlagati:
• kartonske votle embalaže tekočin (ta spada med
embalažo);
• kopirnega, povoščenega ali plastificiranega papirja,
tapet in celofana (odložimo med preostale odpadke);
• cigaretnih zavojčkov (spadajo med preostale
odpadke);
• higienskega papirja – papirnatih brisač, prtičkov,
robčkov ipd. (odložimo med BIO, sicer preostanek
odpadkov);
• z živili pomazane ali prepojene papirnate in
kartonske embalaže (spada med preostale odpadke);
• kakorkoli umazanega ali navlaženega papirja in
kartona.

Kako odlagamo?
Kartonaste škatle raztrgamo in zložimo, da zasedejo
čim manj prostora. Odstranimo tudi lepilne trakove. Če
je revija zavita v zaščitno folijo, to odložimo v zabojnik
z rumenim pokrovom.

V zabojnike z zelenim
pokrovom ne smemo odlagati:
• okenskega in drugega ravnega stekla
(oddamo ga v zbirnem centru);
• žarnic (odložimo jih med preostale odpadke);
• neonskih, halogenskih in žarilnih žarnic
ter svetlobnih cevi (to so nevarni odpadki);
• avtomobilskega stekla (to in spodaj našteti
odpadki spadajo med preostale odpadke);
• ogledal, porcelana in keramike;
• kristalnega in ekranskega stekla;
• pleksi in karbonskega stekla;
• laboratorijskega in ognjevarnega stekla.

Kako odlagamo?
Stekleno embalažo vedno izpraznimo oz. iztočimo in ji
odstranimo zamaške ali pokrovčke. Pokrovčke odložimo v
zabojnik za embalažo, plutovinaste zamaške pa v črn ali siv
zabojnik.
Steklo je izjemno hvaležna surovina, saj ga je mogoče stoodstotno
reciklirati in uporabljamo ga lahko vedno znova, ne da bi izgubilo
na kakovosti. Ena tona odpadnega stekla nadomesti približno
1,2 tone surovin, pa tudi na privarčevano energijo ne smemo
pozabiti.

Eko otoki v Četrtni skupnosti Jarše

Četrtna skupnost Jarše prosi občane, da na ekološki otok:
• odlagate izključno samo papir in karton ter steklo, v zato namenjene zabojnike,
• ne odlagate drugih odpadkov (embalaže, mešanih odpadkov).
Okolica eko otoka je pogosto
nasmetena s papirjem
ter embalažo, ki na ta eko
otok ne sodi.

Realno stanje eko otoka v Ulici Gradnikove brigade (foto: ČS Jarše)

Očiščen eko otok v Ulici Gradnikove brigade (foto: ČS Jarše)

POSKRBIMO, DA BO NAŠA ČETRTNA SKUPNOST ČISTA IN UREJENA!
HVALA ZA SODELOVANJE IN RAZUMEVANJE
4 | MOJ MAGAZIN 3/2016

Vse za vašega jeklenega konjička na enem mestu!
Pri nas dobite: metlice brisalcev, akumulatorje, dodatke gorivu,
kolesni ležaj, zavorne ploščice, olje za motor, menjalnik, zavorno
olje, žarnice, filter olja, goriva, klime, zobati jermen, napenjalce,
amortizerje, vzmeti, mikro jermen, vodno črpalko, hladilnik klime,
motorja, QMI, RainX®, sklopko, zavorne luči, lepilo za vetrobransko
steklo, WD-40®, prvo pomoč, varnostni trikotnik, ...

Trgovina P&R 4 Središka ulica 4 4 Ljubljana 4
Telefon: 01 521 27 10 Q GSM: 031 33 66 66 Q E-pošta: trgovinapr@t-2.net
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ZIMOVANJE TABORNIKOV RODU
ČRNEGA MRAVA V AŠIČEVEM DOMU
Taborniki Rodu Črnega mrava smo tudi letos šli na
Zimovanje, ki smo ga izvedli med 13. in 16. februarjem 2016
v Ašičevem domu v Vnanjih Goricah. Zimovanja se je udeležilo okoli 30 otrok in članov vodstva.
Na Zimovanje smo prišli v soboto zjutraj z mestnim avtobusom številka 6B, del poti, od postaje do koče, pa smo prehodili peš. Ponoči
je tudi snežilo, zato smo se po prihodu in namestitvi v domu hitro
odpravili ven na sneg kepati, sankati in postavljati snežake.
Kmalu je sledilo kosilo, za njim pa učenje orientacije. Polni novega
znanja smo se pozno popoldne z lučkami odpravili na krajše orientacijsko tekmovanje. Otroke smo razdelili v tri skupine, vsaka
skupina pa je prejela list z navodili oz. opisom poti.

Zvečer so bile na vrsti prisege, na katerih so otroci po uspešno opravljenem preizkusu in zaprisegi dobili svoje prve taborniške rutice.
Prvi dan smo tako zaključili še z tradicionalnim Dan je šel, se zavili
v spalke in se prepustili spanju.
Naslednji dan smo preživeli v duhu valentinovega, vreme pa nam
tokrat ni bilo naklonjeno, saj je skoraj cel dan deževalo. Dopoldne
smo šli v bližnji gozd, kjer smo imeli ustvarjalno delavnico z naravnimi materiali (ni nas še ujel dež), nato smo pa še v koči pekli
piškotke v obliki srčkov. Po kosilu je sledilo prosto popoldne, ki so
ga otroci večinoma preživeli ob različnih taborniških in družabnih
igrah, člani voda Šljive pa so naredili tudi svoje lastne sveče. Stopili
so parafinski vosek, ga vlili v papirnate tulce od WC papirja, dodali
stenj in počakali da se sveča ohladi. Takšne sveče lahko naredi vsakdo doma, saj je postopek zelo preprost. Kuharska ekipa je skoraj celo
popoldne pekla palačinke, da smo jih lahko vsi jedli za večerjo. Po
večerji smo pred spanjem odšli še na krajši nočni pohod z lučkami.
Zadnje dva dneva nam je bilo vreme bolj naklonjeno, posijalo je tudi
sonce. Ven smo šli postavljati bivak iz naravnih materialov, zvečer
pa imeli prijeten družabni program. Seveda celotno zimovanje ni
minilo brez taborniških veščin in spretnosti.
Zadnji dan nam je pa ostalo še pospravljanje in pripravljanje na
odhod domov. Tako kot smo prišli, smo tudi odšli z mestnim avtobusom do Dolgega mostu, kjer so starši prevzeli svoje otroke.
Zimovanje je bilo končano, do konca počitnic pa je ostalo še 5 dni,
ki so jih zagotovo vsi do konca odlično izkoristili.
Matej Plestenjak
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KVIZ MLADINE GZ LJUBLJANA
Dva meseca poslušanja teorije, vezanja
vozlov in spoznavanja orodja ter praktične vaje dvakrat tedensko sta nas pripeljala
do pustne sobote, ko se je na OŠ Livada
odvijal kviz gasilske mladine GZ Ljubljana.
Tekmovanja smo se udeležili s 5 ekipami
pionirjev, 4 ekipami mladincev in 1 ekipo
pripravnikov, 1 ekipa pionirjev pa je zaradi
bolezni odpovedala sodelovanje. Na tekmovanje se je prijavilo 150 ekip. Vse ekipe
so se pomerile v vezanju vozlov ali navezavi orodja, v praktičnem delu (spoznavanje orodja), v pisnem delu na temo prva
pomoč, preventivna značka, zgodovina in
male sive celice od 5 proti 0. Ekipe PGD
Šmartno ob Savi so se odlično odrezale,
upali pa smo tudi na kakšno višjo uvrstitev,
saj smo se na vajah res intenzivno pripravljali in pridno delali. Bolj se je tekmovanje bližalo koncu, večja je bila napetost in
nestrpnost med otroki. In splačalo se je čakati, saj smo osvojili kar tri medalje. Pionirji
so zasedli 1. mesto (Gašper, Maja, Julija) in
3. mesto (Jerca, Tadej, Eva), mladinke so
zasedle 4. mesto (Tjaša, Daša, Katarina),

pripravniki pa 1. mesto (Andraž, Ema,
Patricija). Vse 4 ekipe so se uvrstile na regijsko tekmovanje, ki bo potekalo 12. marca
v Velikih Laščah. Tudi ostale naše ekipe so
se uvrstile v prvi dve tretjini sodelujočih, pa
čeprav so nekateri pionirji in mladinci v
naših vrstah šele nekaj mesecev. Spet se je
pokazalo, da z rednimi vajami in pridnim

delom tako otrok kot mentorjev lahko dosežemo dobre rezultate. Iskrene čestitke
vsem, še posebej ekipam, ki so se uvrstile
na regijsko tekmovanje.
Mladinska komisija
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KAKO RAVNAMO OB NESREČI Z NEVARNIMI SNOVMI V GOSPODINJSTVU
Nevarne snovi so predvsem tiste, ki so
strupene, karcinogene, jedke, oksidacijske
in dražljive, radioaktivne, kužne, eksplozivne, lahko vnetljive ali povzročajo vžig v
stiku z drugimi snovmi. Če nevarne snovi
nenadzorovano prodrejo v okolje, ogrozijo
življenje ali zdravje ljudi in živali, povzročijo uničenje ali škodo na premoženju ter
škodljivo vplivajo na okolje.
Tudi v domačem okolju uporabljamo veliko izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi
(fitofarmacevtska sredstva, močna čistila, barve ipd.), vir tveganja sta nepazljivo
ravnanje in njihova prekomerna uporaba.
Hramba in uporaba izdelkov, ki vsebujejo
nevarne snovi:
• Uporabljajte in hranite le tiste izdelke, ki
jih res potrebujete.
• Hranite in uporabljajte jih skladno z navodili proizvajalca.
• Hranite jih v prvotni embalaži, ki naj bo
vedno zaprta.
6 | MOJ MAGAZIN 3/2016

• Hranite jih v zračnih prostorih zunaj
stavb in vozil.
• Ne hranite jih blizu vira toplote ali ognja.
• Hranite jih tako, da jih ne bodo dosegli
otroci in hišni ljubljenčki.
• Med seboj ne mešajte različnih izdelkov,
da ne bi prišlo do nevarne reakcije.
• Kadar uporabljate nevarne snovi, ne kadite in ne uporabljajte odprtega ognja.
• Pri uporabi izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi, se ustrezno zaščitite (rokavice,
zaščitna obleka, zaščitna očala, maska za
nos in usta, škornji ipd.).
• Po vsaki uporabi se umijte.
• Poskrbite za pravilno odlaganje embalaže in neporabljenih izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi.
• Izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi, ne
zlivajte v odtoke.
• Izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi, in
njihove embalaže ne sežigajte.

Pri nesreči z izdelkom, ki vsebuje nevarno
snov (vdihavanje, zaužitje nevarne snovi,
stik nevarne snovi s kožo ipd.), upoštevajte ukrepe, napisane na embalaži, in če je
treba, poiščite zdravniško pomoč.
Nevarne snovi so različne, zato so zanje
predvideni različni zaščitni ukrepi. Več o
značilnostih snovi in zaščitnih ukrepih
najdete v aplikaciji Nevarna snov.
Več informacij:
Nacionalni inštitut za varovanje zdravja
Urad RS za kemikalije
Ministrstvo za okolje in prostor

LOKALNO
04 //

DPM ŠMARTNO OB SAVI

Na pustno soboto, 6. 2. 2016, smo člani DPM-ja organizirali pustno
predstavo in rajanje za otroke v športni dvorani Kettlebells centra, ki se nahaja v gasilskem domu Šmartno ob Savi. V nagajivi
predstavi Maša in Medved gledališča KU-KUC je skupaj s starši
uživalo in se smejalo 54 maškarc. Po predstavi so skupaj z Mašo
in Medvedom plesali in se mastili s krofi pekarne Lovrek in sokovi
podjetja Robbeton. Obiskal nas je tudi svetovni prvak Aljaž Pegan
s svojo družino. Ker je ostal še karton krofov, smo jih razdelili med

šmarske gasilce, ki so še obujali vtise s kviza, saj so ekipe mladincev ta dan dosegle izvrstne uvrstitve (https://www.facebook.com/
PGD-ŠMARTNO-OB-SAVI-256001167343/).
Čestitamo! Hvala vsem članom in prijateljem, ki ste pripomogli k
zdaj že tadicionalnemu, šestemu pustnemu dogodku.
Predsednik: Mitja Petje Mičo

05 //
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PGD ŠMARTNO OB SAVI

BUTARICE

Šmarski gasilci smo januar in februar zaznamovali z
občnima zboroma, dvema internima vajama in tečaji.
• Mladinski in članski občni zbor, s katerima smo
obeležili preteklo leto, smo pripravili 22. ter 23.
januarja.
• Januarja smo operativci vadili »spomin«, in sicer
kakšna je postavitev orodja v naših vozilih, tretji torek februarja pa smo izvedli vajo z dihalnim
aparatom v ničelni vidljivosti (gasilec ima masko
popolnoma prekrito).
• Trije člani so opravili osnovni tečaj za gasilca, dva
gasilca tečaj za dihalni aparat in dva tečaj za gašenje notranjih prostorov.

Karitasove članice so se vsak ponedeljek in četrtek dobivale pri Dragarjevih
in naredile čez 40 butaric za cvetno nedeljo.

Na pomoč!
Aleš Marinko in Mitja Petje
MOJ MAGAZIN 3/2016 | 7

LOKALNO
07 //

POMOČ GASILCEV V ČS JARŠE
Požari v komunalnih in drugih zabojnikih

19. 1. 2016
Ob 19.54 je na Jarški cesti v Ljubljani gorela vsebina zabojnika
za papir. Požar so pogasili gasilci GB Ljubljana.

Požari v stanovanjskih stavbah

Tehnična in druga pomoč

30. 1. 2016
Ob 11.06 so na Pokopališki ulici v Ljubljani gasilci GB Ljubljana
odprli vrata stanovanja in pomagali reševalcem pri prenosu
onemogle starejše osebe.

22. 1. 2016
Ob 22.47 se je kadilo iz pritličnega stanovanja na Jarški cesti
v Ljubljani. Posredovali so poklicni gasilci GB Ljubljana, ki so
na kraju ugotovili, da je na štedilniku pozabljena hrana, ki jo je
lastnik sam odmaknil. Gasilci so prezračili prostore. Aktiviralii
so tudi gasilce PGD Zadobrova-Sneberje-Novo Polje, ki pa so
jih naknadno preklicali.

Nesreče v cestnem prometu

Požari v nestanovanjskih stavbah

Prekinitev prometa zaradi naravnih pojavov

Tehnična in druga pomoč

Tehnična in druga pomoč

26. 1. 2016
Ob 5.48 je v pisarni poslovne stavbe na Leskoškovi cesti v
Ljubljani zagorel električni radiator. Gasilci GB Ljubljana so
požar pogasili in prezračili pisarno.

30. 1. 2016
Ob 9.31 je v Bavdkovi ulici v Ljubljani zaradi počene cevi
na bojlerju voda zalila stanovanje. Posredovali so gasilci GB
Ljubljana, ki so zaprli vodovodni ventil na bojlerju in posesali
vodo.

3. 2. 2016
Ob 19.23 sta na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš
proti Tomačevem trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci
GB Ljubljana, ki so odklopili akumulatorja in zavarovali kraj
dogodka. Poškodovanih v nesreči ni bilo.

13. 2. 2016
Ob 1.54 se je na Šmartinski cesti v Ljubljani s snegom obremenjeno drevo podrlo na cesto in oviralo promet. Posredovali
so poklicni gasilci GB Ljubljana, ki so drevo razžagali, sprostili
promet in pomagali cestni službi pri čiščenju cestišča.

19. 2. 2016
Ob 15.55 sta v Ulici Hermana Potočnika, občina Ljubljana,
v dvigalu ostali ujeti dve osebi. Posredovali so gasilci GB
Ljubljana, ki so odprli vrata dvigala in rešili ujeti osebi. Na
kraju so bili prisotni tudi policisti.

08 //
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ŠPORTNI DAN
REKREATIVNE SKUPINE ŽELVA

JUDO ZIMSKE POČITNICE 2016

V petek, 12. 2. 2016, smo v Judo klubu Sokol organizirali športni dan za naše rekreativce in judo navdušence iz podjetja Želva. Prav vsi udeleženci so odlično
osvajali osnove padanja in se navdušeno učili osnov
juda. Športni dan sva pripravila Martin in Viki.

Zimske počitnice smo v Judo klubu Sokol obarvali športno. Naši člani
so dvakrat dnevno trenirali, vmes pa smo si nabrali novih moči v lokalnem gostišču Pogača, kjer so nas prijazno pogostili. Popoldanski
treningi so dvakrat potekali tudi v prijateljskem društvu v gimnastični
dvorani GD Zelena Jama. Enkrat so se nam pridružili jezikoslovci iz
jezikovne šole Lingula, v zameno pa bodo za naše judoiste organizirali
kakšno urico ali dve japonščine. Počitniški program smo pripravili
Martin, Lana in Viki.
8 | MOJ MAGAZIN 3/2016
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JUDO PRIPRAVE V GUŠTANJU 20.–21. 2. 2016
Tisti najbolj vztrajni judoisti so se konec tedna udeležili tekme
in judo priprav v Ravnah na Koroškem. Omenjenemu kraju se
je včasih reklo Guštanj, zato se tradicionalne priprave in tekma
tako imenujejo. Ema Nose je na tekmi osvojila zlato medaljo. V
svoji kategoriji sicer ni imela nasprotnice in je tako premagala
vse, ki so ostale doma (tako pridobljeno medaljo pojasni naš
mojster Vojko Rogelj). Ženja Vodnik in Ela Pečnikar sta si zasluženo priborili bronasti medalji. Ženja se je borila celo z za eno
kategorijo težjimi nasprotnicami. Jan Unuk se je prvič udeležil
uradne tekme in se je kljub močni konkurenci pogumno boril
in pokazal veliko moči in bojevitosti. Lovro Močnik je osvojil
4. mesto in mu v prihodnje iz srca privoščimo boljšo uvrstitev, saj redno trenira že več let. Mark Guzelj šele začenja svojo
tekmovalno pot in se je kot mlajši deček zelo dobro znašel v
družbi izkušenejših. Na pripravah je bil z nami tudi perspektivni
ciciban Bor Bregovec. Ponosni smo na naše pogumne sokole.

V nedeljo smo opravili še dva treninga v mednarodni družbi
judoistov in se zadovoljni vrnili v belo Ljubljano.
Viki, Judo klub Sokol
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LJUDSKA KUHINJA POD STREHCO – KUHINJA ZA VSE LJUDI
Z obiskom gostilnice Pod strehco
nahranite še nekoga
Da na Zaloški cesti 42 v Ljubljani, nasproti moščanske tržnice,
že vse od junija 2014 deluje ljudska kuhinja Pod strehco, smo že
pisali. Če je še niste obiskali, vam svetujemo, da čim prej preverite njihovo odlično ponudbo. Ne imenuje se zaman ljudska
kuhinja, saj gre za gostilnico za vse ljudi. S tem, ko tam zaužijete
obrok, pomagate nahraniti še nekoga, ki so ga življenjske razmere pripeljale v situacijo, da si sam ne more privoščiti zdravega
toplega obroka. Prav zato je njihovo geslo, za katerega bi si želeli,
da ga ponotranji čim več ljudi: »Če ješ, sta sita dva«. Pri njih
velja, da »1 = 2«!
Za kosilo, ki vključuje glavno jed, solato, sladico ter sok in vam ga
postrežejo vsak delovnih med 10. in 15. uro (vikende in praznike
imajo zaprto), boste odšteli vsega 3 eure. Od tega zneska gre en
euro brez ovinkov in brez odbitkov v Sklad socialnih obrokov, iz
katerega pomagajo socialno ogroženim posameznikom, predvsem starejšim in mladim družinam z otroki, da pridejo lažje do
toplega obroka.
Ko boste naslednjič razmišljali, kam ven na
kosilo, sami ali s prijatelji oz. družino, obiščite ljudsko kuhinjo Pod strehco. Poleg tega,
da boste nahranili vaše želodčke in zadovoljili
brbončice, boste naredili še nekaj dobrega za
druge. Občutek ob izrečenem »nasvidenje«
bo tako še boljši, saj boste nahranili ne le telo,
temveč tudi duha.
Gostilnica Pod strehco pa ne slovi le po res
pristnem domačem okusu, zdravi in polnovredni hrani, temveč tudi po najbolj prijazni
postrežbi daleč naokoli. Gostje jo imajo prav

zaradi tega še posebej radi. Topla beseda, prijazen nasmeh in
že je lepši dan.
Razlog več, da jih obiščete, so tudi številne akcije, ki jih pripravljajo za zveste goste. Če želite okusiti njihove kulinarične mojstrovine, pa zaradi različnih omejitev ne morete osebno v goste,
jih lahko pokličete in dostavili vam bodo hrano na dom, če le
živite v bližnji okolici. V tem primeru boste za obrok, embalažo
in dostavo odšteli 4,5 eura. In ne pozabite, tudi s tem boste omogočili en obrok socialno ogroženemu, kot tudi z sms donacijo.
Pošljite ključno besedo POMAGAMO na 1919 in donirali boste
1 euro v Sklad socialnih obrokov.
Vabljeni torej Pod Strehco, ki svoja vrata odpre že ob 7.30, ko vam
vse do 9.30 postrežejo z zdravim zajtrkom. Od 10. naprej pa vse
do 15. ure pripravljajo vsak delovnik vsaj tri različna in odlična
kosila. Če si zaželite samo kavico s sokom in sladico v prijetni
družbi, pa vam jo bodo postregli do 16. ure.
Obiščite jih, Pod strehco ste vedno iskreno in prijazno dobrodošli!
Simona Škafar, prostovoljka
Zavod Pod strehco
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5. MEDNARODNI ODBOJKARSKI TURNIR – LJUBLJANA OPEN
V Ljubljani je od 8.–10. 1. 2016 potekal
5. Mednarodni odbojkarski turnir za dekleta TELEKOM LJUBLJANA OPEN, ki je
bil v vseh pogledih rekorden. Turnirja
se je udeležilo 28 ekip iz Slovenije,
Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Italije
in Slovaške. Ekipe so nastopale v treh
osnovnošolskih telovadnicah, na OŠ
Kašelj, OŠ Nove Fužine in OŠ Martina
Krpana. V štirih starostnih kategorijah,
deklice, starejše deklice, kadetinje in
mladinke, so odigrale 66 odbojkarskih
tekem. Na turnirju je sodelovalo 372 odbojkaric in trenerjev, pomagalo pa je še
preko 40 prostovoljcev.
Turnir je tako postal največji odbojkarski dogodek za mlajše odbojkarice v Sloveniji. Želimo si, da
bi prihodnje leto privabili še večje
š t e v i l o e k i p i z š e v e č e v ro p s k i h
držav. Velika zahvala vsem sponzorjem, donatorjem, prostovoljcem in

prijateljem kluba, ki so nam omogočili,
da smo lahko uspešno izpeljali turnir.
Trudili se bomo, da bomo prihodnje leto
na 6. LJUBLJANA OPEN, ki bo od 6.–8.
1. 2017, še boljši.

Več o turnirju pa na naši klubski spletni
strani: www.volleyballjubljana.si
Rok Guid
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VRTOVI SPOMINA NA LJUBLJANSKIH ŽALAH
Že od nekdaj velja, da je lepo urejen
grob najlepši spomin na naše pokojne. Z nekaj strokovne pomoči je lahko
vsak grob pravi vrt spomina.
Pokopališča so pomemben del naše kulture. Ko za vedno odidejo ljudje, ki so bili
del našega življenja in jih imamo radi, ni
nikomur lahko. Bolečina slovesa sčasoma popusti, spomin na naše drage pa
želimo ohraniti. Zato se radi vračamo na
grobove, prinašamo cvetje, prižigamo
svečke … V tišini pokopališča se za nekaj
trenutkov lahko umirimo in občutimo
lepe spomine. Zato želimo vedno urejen
grob, kot poklon našim dragim in mirno
zavetje, kamor se vedno radi vračamo.
Urejanje grobov je na videz preprosto
opravilo. Nekatere rastline so nam bolj
všeč kot druge, tudi z izbiro barv običajno nimamo težav. V resnici pa ni vse
tako preprosto. Grob ni gredica pred
hišo, ki ji lahko vsak dan namenimo
nekaj minut pozornosti. Na pokopališče prihajamo občasno in tja ne moremo
nositi vsega vrtnega orodja. Prav zato
10 | MOJ MAGAZIN 3/2016

se skrbno urejanje groba začne s pravo
izbiro rastlin. Katere najbolje preživijo
zimo in katere bodo kljubovale žgočemu
poletnemu soncu? Kdaj in kako obrezati
grmičke? Kako poskrbeti, da bodo rastline dovolj pogosto zalite? Ali ne bi bilo
lepo, da bi kdo namesto nas odstranil
dogorele sveče in uvelo cvetje?
Izkušeni vrtnarji poznajo odgovore na
vsa ta vprašanja. Plečnikova cvetličarna na Žalah vam v okviru posebne
ponudbe Vrtovi spomina nudi vso strokovno pomoč. Z znanjem in spoštljivo skrbnostjo njihovi izkušeni vrtnarji
poskrbijo za urejen grob. Če jim boste
zaupali svoje želje, vam bodo svetovali primerno ureditev groba in jo tudi
strokovno izvedli. Poskrbeli bodo za
vse. Nagrobno obeležje bodo očistili,
obstoječe trajne rastline bodo po potrebi obrezali ali zasadili nove, lahko bodo
zamenjali zemljo in pesek. Morda pa
se boste odločili opustiti skrbi in boste
vzdrževanje groba prepustili njihovim
vrtnarjem. Tako bo grob vaših bližnjih

vsak teden deležen primerne oskrbe in
bo vedno zgledno urejen. Skrbni vrtnarji bodo poskrbeli za vzdrževanje rastlin,
pletje in zalivanje, čiščenje nagrobnega
obeležja ter odstranjevanje dogorelih
sveč in dotrajanih aranžmajev. Na željo
pa bodo na grob dostavili tudi sveže
cvetje in sveče.
Vrtnarske storitve Vrtovi spomina so
dobrodošla pomoč vsem, ki skrbijo za
lepo urejen grob. Pomislite na to, ko bo
naneslo, da boste šli na pogreb. Podjetje
ŽALE prvo v Sloveniji nudi novo storitev BELI PLAMEN – dar ob slovesu. Namesto cvetja in sveč lahko pred
pogrebom kupite vrednostno žalno vizitko, s katero prispevate za trajno urejen
grob, en evro pa prispevate v dobrodelne
namene - organizaciji za paliativno oskrbo. Tak dar ob slovesu je izraz resničnega sočutja, svojcem pa olajša skrb za
urejen grob.
Več informacij dobite na
www.cvetlicarna.plecnikova.si
in na www.zale.si

LOKALNO
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POROČILO O DELU SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI JARŠE 2015
Svet ČS Jarše se je sestal na osmih rednih in eni izredni seji. Poleg tega so se člani sveta
sestajali tudi na sejah delovnih teles, ki delujejo pri Svetu ČS Jarše, ter na številnih drugih
sestankih. Glede pregledovanja stanja in opozarjanja na pomanjkljivosti na komunalni
infrastrukturi je Svet ČS Jarše opravil 87 terenskih ogledov, podali smo 62 prijav in
predlogov, vezanih na vzdrževanje, 12 vezanih na promet ter 3 druge prijave.
Na področju kulture, športa, izobraževanja in prostočasnih dejavnosti je Četrtna skupnost Jarše
v sodelovanju z društvi, šolami, vrtci in vojašnico izvedla različne prireditve in srečanja:

• S tradicionalno prireditev Praznik Vrtca Jarše je četrtna skupnost v Vrtcu Jarše omogočila otrokom gledališko-glasbeno in plesno prireditev To smo mi.
• Palačinka žur, ki je za starše in otroke potekal na otroškem igrišču v Šmartnem, smo izvedli v sodelovanju z
Društvom prijateljev mladine Šmartno ob Savi.
• Dvodnevna kulturno-športna prireditev Dan ČS Jarše
je ČS Jarše organizirala v sodelovanju s Turističnim
društvom Zelena jama in Prostovoljnima gasilskima
društvoma Šmartno ob Savi in Zadobrova-SneberjeNovo Polje, kjer je četrtna skupnost finančno poskrbela za organizacijo in izvedbo prireditve, za nagrade
tekmovalnih ekip in za pogostitev nastopajočih.
Program prireditve se je odvijal v okviru dneva odprtih vrat Vojašnice Edvarda Peperka v Ljubljani. S tem
je četrtna skupnost vzpostavila dobro medsebojno sodelovanje z društvi, vojašnico, šolami in ustanovami s
svojega območja, gasilci pa so obiskovalcem prikazali
protipožarno varnost.
• V sodelovanju z Društvom Interes je ČS Jarše izvedla
skupni program izobraževanja 209 učencev na etnoloških delavnicah Vsi sveti v ČS Jarše, ki so potekale
v vseh treh osnovnih šolah na območju ČS Jarše.
ČS Jarše je kupila material in plačala organizacijo
in izpeljavo izobraževalnih delavnic za izdelavo ikeban in lučk, izvedli so zaključne razstave izdelkov in
komemoracije, saj so učenci na grobove odnesli na
delavnicah izdelane aranžmaje. S tem je četrtna skupnost učencem omogočila razvijanje ročnih spretnosti,
natančnosti in dobrega medsebojnega sodelovanja,
poleg tega so učenci pridobili znanje o cvetju ter namenu ikeban in lučk za praznih dneva mrtvih. Učenci
so jeseni v okolici šol posadili rože in se bodo ob
dnevu zemlje v aprilu 2016 razveseli cvetočih rastlin.

• ČS Jarše je v sodelovanju z društvoma upokojencev
v programu za starostnike, starejše od 80 let, plačala
pogostitev enainsedemdesetih upokojencev Društva
upokojencev Nove Jarše in štiriindvajsetih upokojencev Društva upokojencev Šmartno ob Savi ter tako
omogočila srečanje in druženje najstarejših občanov.
• Za izvedbo športnega programa je ČS Jarše najela športno dvorano ŠD GIB, kjer je v sodelovanju z
Gimnastičnim društvom Zelena jama potekal mednarodni turnir XIII. odprto prvenstvo v ženski športni
gimnastiki. S tem je ČS Jarše omogočila in spodbujala
športno ter prostočasno dejavnost, kjer je v dveh dneh
sodelovalo 20 ekip iz 9 držav z 59 tekmovalkami ter
304 tekmovalkami iz Slovenije. ČS Jarše je v sodelovanju s Športnim društvom Šmartno ob Savi izvedla
program za mlade športnike in 106 mladim nogometašem v starosti 7–19 let kupila potrošno športno
opremo ter tako spodbudila športno udejstvovanje
mladih nogometašev.
• ČS Jarše je sodelovala tudi z Društvom Šola zdravja, s
skupino Nove Jarše, pri 3. obletnici društva, v katerem
je športno aktivnih 35 predvsem starejših občank in
občanov, in s tem omogočila še večjo prepoznavnost
delovanja društva pri rednih dnevnih jutranjih telovadbah na prostem.
• V programu protipožarne varnosti sta Prostovoljna
gasilska društva Šmartno ob Savi in ZadobrovaSneberje-Novo Polje predstavila Svetu ČS Jarše analizo in problematiko intervencijskih poti v naseljih
Nove Jarše in Zelena jama. S tem smo pristopili k
reševanju urejanja nedostopnosti intervencijskih poti
do večstanovanjskih objektov.

mag. Bojan Hajdinjak,
predsednik Sveta ČS Jarše

Na področju varstva okolja je Četrtna skupnost Jarše izvedla spomladanske in jesenske čistilne akcije urejanja in čiščenja zelenic,
parkov, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v naselju Nove Jarše in Zelena jama.
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PRENOVLJENA TRGOVINA SENS V BTC

16 //

V Sensovi prenovljeni trgovini v BTC
vam nudijo pestro izbiro moških svečanih, casuale, poslovnih in maturantskih oblek z vsemi pripadajočimi
dodatki. Posebnost Sensovih oblek je
v prepletanju detajlov. V kolekciji PP16
boste zasledili vedno elegantno črno
barvo, sivo, modro in beige.

Na otvoritvi prenovljene trgovine so
poleg manekenov oblekli tudi znane
Slovence. Z leve proti desni: Bojan
Emeršič, Andrej Šifrer, Tin Vodopivec,
oblikovalka Zlata Zavašnik, Rok
Ferengja in Jurij Zrnec.
A. D.

17 //

DRŽAVNO PRVENSTVO V JUDU
ZA STAREJŠE DEČKE IN DEKLICE 2016
Na državnem prvenstvu v judu za starejše dečke in deklice (do 14 let), ki je bilo
7. februarja 2016 v Mariboru, so se izkazali tudi štirje učenci OŠ Nove Jarše, vsi
člani Judo kluba Bežigrad. Naslov državnih prvakinj sta v svojih težnostnih kategorijah osvojili Ana Škrabl in Nika Mikac, Tim Marguč je bil tretji, Sofia Jazbec
Trpkova pa deveta.
Robert Kodrič
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EKIPNO ŠAHOVSKO
PRVENSTVO
LJUBLJANSKIH
OSNOVNIH ŠOL
Na OŠ Nove Jarše so 5. februarja 2016
izvedli ekipno prvenstvo ljubljanskih
osnovnih šol. Najboljši igralci domače
osnovne šole, v postavi Jan Marn, Jan
Unuk, Vesna Mihelič in Elma Halilović,
so kljub mladosti treh šahistov, v konkurenci fantov do 15 let, za las zgrešili zlato
medaljo in osvojili drugo mesto.
Sta pa zato doma ostali zmagi v obeh
dekliških konkurencah. Pri starejših
deklicah, do 15 let, je 1. mesto pripadlo Maši in Anji Dragar ter Patriciji Tisaj,
med mlajšimi dekleti, do 12 let, pa so slavile Nikolina Mićić, Laura Zabukovec in
Lana Nalić.
Robert Kodrič

LAČNI?
tople malice že za 3,80 €
sefla.si
Restavracija Šef’la

teafenn
arhitektura
Pokličite 040/160-660
teafenn
ideahouse

Stik

m
M

taia@teafen.me
+386 41 608 896

Vrtna opravila v mesecu marcu

Marec je prvi pomladni mesec, vendar je tudi še malo zimski. Topli sončni žarki nas hitro
zvabijo ven in poskrbijo, da začnemo vrt pripravljati na novo sezono. Zdaj je čas za vzgojo
sadik za vrt na okenskih policah, prezračevanje trate, sajenje vrtnic, grmovnic in še kaj.
• Poletne cvetice, zelišča in zelenjavo posejemo v
korita in postavimo na okenske police.

• Tla na gredah z vrtnicami previdno prerahljamo
in obogatimo z nekaj kompostnice.

• V drugi polovici meseca odstranimo zimsko
zaščitno folijo z gredic.

• Očistimo valilnice in jih razobesimo po drevesnih
vejah.

• Lotimo se priprave gredic: odstranimo plevel,
prerahljamo zemljo, dodamo kompost.

• Zasadimo prezimno živo mejo in plezalke.

• Vzamemo vzorec zemlje in ga damo v analizo.

• Odstranimo odmrle dele rastlin z gredic in ribnika.

• Trato prezračimo in konec meseca pognojimo.

• Gomolje trajnic, ki cvetijo v maju, razdelimo
in presadimo.
• Primeren čas za sajenje drevnin, vrtnic, sadik
solate in kapusnic.
• Na toplejše lege posadimo konec meseca na prosto
čebulnice, ki cvetijo poleti.
• Če je napovedana slana, jih pokrijemo.

Obiščite trgovski center MERKUR BTC, dvorana 17

NAJZABAVNEJŠI
POLIGON ZA
VODNA DOŽIVETJA!
20% popust*

na 2-urno, 4-urno ali celodnevno
vstopnico za vse tri tematske sklope
(Svet doživetij, Termalni tempelj,
Dežela savn).

* Kupon velja do vključno 31.03.2016.
Velja za istočasen nakup največ dveh
vstopnic. Kupon ne velja za nakup
darilnih bonov. Akcije se ne seštevajo.

Atlantis. Osvežitev vsakdana!
01 585 21 00, www.atlantis-vodnomesto.si

NASVET IZ OKOLICE

ODMERA DOHODNINE
NA LETNI RAVNI
Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Od leta 2008 odmera dohodnine
poteka na podlagi informativnih izračunov dohodnine (IID), ki jih zavezanci
prejmejo na dom. IID je sestavljen na podlagi uradnih evidenc, podatkov
izplačevalcev dohodkov in podatkov o vzdrževanih družinskih članih, ki so jih
Finančni upravi RS do 5. februarja posredovali zavezanci za dohodnino.

KDO PREJME INFORMATIVNI
IZRAČUN (IID)?
IID prejmejo vse fizične osebe (davčni
rezidenti RS), ki so v preteklem letu prejele dohodek, obdavčljiv z dohodnino in
to ne glede na višino prejetega dohodka.
PREJEM INFORMATIVNEGA
IZRAČUNA DOHODNINE (IID)
IID mora FURS odpremiti najpozneje
do 31. maja. Če ga zavezanec do 15. junija ne prejme na dom, se mora obrniti na svoj pristojni urad in povprašati,
ali mu je bil morda izdan. To lahko z
vnosom svoje davčne številke preveri
tudi na posebni iTočki, ki je dostopna
na portalu eDavki. IID se namreč izdaja z navadno pošto (ne priporočeno) in
lahko se zgodi, da se je IID kje izgubil.
Če s strani urada prejme informacijo, da
mu je bil IID izdan, lahko s strani tega
urada prejme brezplačno kopijo IID. Če
mu IID ni bil izdan, mora do 1. avgusta
2016 sam vložiti obrazec, ki se imenuje

»Napoved za odmero dohodnine za leto
2015«. Omenjeno napoved mora vložiti
tudi, če preneha biti rezident. Vloži jo
najpozneje do odhoda iz
Slovenije.
DVA SVEŽNJA
IID se izdajajo v dveh svežnjih: konec
marca in konec maja. V drugi sveženj
so običajno vključeni zavezanci, ki so
uveljavljali vzdrževane družinske člane,
imeli katastrski dohodek, dohodek iz tujine, dohodek iz dejavnosti itd.
KAJ STORITI, KO PREJMETE
INFORMATIVNI IZRAČUN
DOHODNINE?
Vsak zavezanec mora IID natančno
pregledati. Če ugotovi, da je izračun
korektno sestavljen, mu ni treba storiti ničesar, ker po 30 dneh od datuma
odpreme avtomatično postane odmerna odločba. Če pa se z izračunom
ne strinja, mora najpozneje v 30 dneh

od datuma odpreme podati ugovor na
obrazcu, ki ga pošlje na urad, ki je izdal
IID. Na podlagi ugovora bo FURS najpozneje do 31. oktobra izdal odločbo o
odmeri dohodnine, zoper katero pa se
lahko zavezanec pritoži, če se z njo ne
strinja. Zavezanci, ki so registrirani v
sistem eDavki (imajo digitalno potrdilo),
lahko prek tega portala pregledujejo IID
in vlagajo ugovore.
VRAČILO IN DOPLAČILO
DOHODNINE
Zavezanci, ki so prejeli odločbo o vračilu dohodnine, bodo sredstva dobili
nakazana na TRR v 60 dneh od datuma
odpreme IID. Tisti, ki so prejeli odločbo
o doplačilu dohodnine, pa morajo v 60
dneh od datuma odpreme IID znesek
poravnati. Slednjim je k IID priložen tudi
plačilni nalog.
Vir: Finančna uprava RS

Finančna uprava RS je prilagodila spletne strani tako, da so dostopne tudi ranljivim skupinam
V sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije ter z nasveti Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije so
v Finančni upravi RS prilagodili spletne strani www.fu.gov.si tako, da jih bodo odslej lažje spremljali gluhi, naglušni, slepi,
slabovidni in dislektiki.
Gluhi in slepi lahko odslej vsebine
Finančne uprave RS spremljajo tudi
v znakovnem jeziku in zvoku. V ta
namen je na enem mestu objavljenih
30
najbolj
tipičnih
življenjskih
dogodkov, s katerimi se srečujejo
posamezniki. Olajšava za vzdrževane
družinske člane, osebno dopolnilno
delo, prodaja nepremičnine, nakup
prek spleta, pritožba, obročno plačilo
in ostale davčne ter carinske zadeve

so predstavljene v posebnih tematskih
filmih. Skupna dolžina vseh tridesetih
filmov je več kot 2 uri in pol. Ne
glede na to so filmi kratki in jedrnati,
saj je bistvo posamezne tematike
predstavljeno zgolj v nekaj minutah.
Na ta način bodo lahko zavezanci
hitro našli želene informacije. Iskanje
informacij pa so dodatno olajšali tudi
tako, da lahko zavezanec že iz naslova
filma razbere njegovo vsebino.

Ostale ranljive skupine, kot so
slabovidni in dislektiki, si lahko z dvema
klikoma nastavijo velikost in tip pisave
ter barvno podlago spletnih strani.
S prilagoditvami spletnih strani bodo
v Finančni upravi RS nadaljevali, saj
se zavedajo, da lahko objavljene
informacije tako vsebinsko, kakor tudi
oblikovno še učinkovitejše približajo
vsem davčnim zavezancem.
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ZDRAVJE

15. 3. 2016, 9.00–12.00
Lekarna Moste
Svetovanje ob meritvah glukoze v krvi in merjenje
holesterola* ter svetovanje za zdrav življenjski slog ob
diabetesu in reševanje vprašalnika za oceno tveganja
za razvoj sladkorne bolezni

17. 3. 2016, 12.00–14.00
Lekarna Citipark
Svetovanje o negi kože atopijskega dermatitisa
in alergije kože

6. 4. 2016, 14.00–20.00
Lekarna Citipark
Merjenje holesterola s svetovanjem*
*Merjenje holesterola je plačljivo.
Cena merjenja je 3,50 EUR.

Suho oko je posledica nezadostnega
izločanja solz. Solzna tekočina nenehno
vlaži oko, ga ščiti pred izsušitvijo in
omogoča jasen vid. Po očesni površini
se razporedi z utripanjem veke (8- do
12-krat v minuti). Solzni film tvori mejno
površino proti okolju, prepreči izsušitev,
olajša drsenje vek, dovaja hranilne snovi
v roženico in omogoči odstranjevanje
manjših tujkov iz očesa.
Suho oko zdravimo z umetnimi solzami,
najbolje brez konzervansov, lahko pa tudi
zavestno pogosteje utripamo z vekami,
posebej ob gledanju televizije, delu za
računalnikom, vožnji, branju knjige ipd.
Dragana Ljubojević, mag. farm.,
Lekarna Citipark

PROCULIN® TEARS: kapljice za vlaženje oči s hialuronsko kislino so
namenjene dnevni negi oči ter zagotavljajo občutek svežine in ugodja
skozi ves dan. Vlažilne in zaščitne lastnosti hialuronske kisline blažijo
občutek vzdraženih, suhih in pekočih oči.
PROCULIN® LENS: večnamenska raztopina za leče s hialuronsko
kislino je prava izbira za celovito nego vseh vrst kontaktnih leč.
Leče čisti, razkužuje, ščiti in vlaži.
PROCULIN® LENS TRAVEL PACK: večnamenska raztopina za leče
s hialuronsko kislino je na voljo v priročni embalaži,
primerni za potovanja.
Pred uporabo preberite navodila, opozorila, indikacije in previdnostne ukrepe.

Proculin® izdelki so na voljo v enotah Lekarne Ljubljana, spletni lekarni Lekarna24ur.com in drugih izbranih lekarnah.
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LL Grosist, Komenskega ulica 11, 1000 Ljubljana

KOLEDARCEK MERITEV IN
SVETOVANJ OB MERITVAH:

NASVET IZ OKOLICE

ODNOS, KI OSVOBAJA:

ODNOS PSIHOTERAPEVT–KLIENT
Proces psihoterapije temelji na
medosebnem odnosu med terapevtom
in klientom. Terapevtski odnos, ki se
vzpostavi, je ključnega pomena za sam
terapevtski proces in ravno ta odnos
predstavlja temeljno sredstvo, ki klientu
omogoča delo na sebi, na lastnem
doživljanju in na odnosu do okolice.
Psihoterapevtski odnos zajema terapevta
in klienta kot individualni osebi, njuno
medosebno doživljanje, prostor, kjer
terapija poteka, način komuniciranja
in vzpostavljanja kontakta, intimnost in
stik z zunanjim svetom. Gre za temelj,
ki ga terapevt in klient skupaj gradita in
je prilagojen vsakemu klientu posebej.
Torej odnos ni nekaj statičnega in ni
nekaj, kar se lahko enako uporablja pri
različnih posameznikih. Vsak odnos je
unikat in se gradi ter oblikuje skupaj, v
medsebojni interakciji med terapevtom
in klientom. Je polje, ki predstavlja
varnost in neobsojajočo sprejetost s
strani terapevta, in je polje, na katerem

klient lahko raziskuje svoje občutke,
doživljanja, meje ter vzorce obnašanja
in razmišljanja. Tako se lahko začnejo
osebnostne spremembe in klient se
v spremstvu terapevta poda na pot
osebnostne rasti. Odnos med terapevtom
in klientom je pravzaprav korektivni
odnos, v katerem klient ob empatičnem
terapevtu pridobi izkušnjo sprejetosti,
razumljenosti, spoštovanja, varnosti ter
nekaznovanja, in je namenjen blaženju
in zmanjšanju nastalih »ran« v odnosu
s pomembnimi odraslimi iz našega
otroštva. Ob stalnosti in zanesljivosti, ki
ju nudi terapevt, se oblikuje nov vzorec
odnosa, ki ga sčasoma klient ponotranji
in sprejme. S tem postopoma nadomesti
stare in manj ustrezne odnosne vzorce
in nove izkušnje prenese v vsakdanje
življenje, v odnose s svojimi bližnjimi.
Bistvo pristnega terapevtskega odnosa
je osvobajanje preteklih čustvenih
vezi, načinov delovanja in oblikovanja
odnosov ter spoznavanje, učenje in

sprejemanje novih izkušenj. Terapevt
vodi klienta v stik s samim seboj, k
občutenju svojih lastnih želja in k
prepoznavanju neustreznih odzivov
ter mu pomaga ozavestiti skrite vzroke
njegovih težav ter jih postopno odpraviti.
Da sam proces poteka sproščeno, je
potreben zaupen odnos, saj le tako
klient lahko korak za korakom iskreno
spoznava sebe, svoje doživljanje,
raziskuje boleče izkušnje, občutke in
čustva, občuti svoje lastne želje ter
nadzoruje svoje življenje. Doživetje
iskrenega, empatičnega in pristnega
odnosa s terapevtom lahko sprejme za
nekaj svojega, nekaj kar je sposoben
zgraditi in ohranjati ter ta vzorec vpelje v
oblikovanje odnosov z različnimi ljudmi
v vsakdanjem življenju.
Mateja Švetak
Študentka psihodinamske
psihoterapije

12,90 EUR

10,90 EUR

12,90 EUR

Izid: 11. marec

10,90 EUR

14,90 EUR

10,90 EUR

Izid: 11. marec

14,90 EUR

12,90 EUR

10,90 EUR

10,90 EUR

14,90 EUR

10,90 EUR

NOVOSTI iz zbirke

Izid: 11. marec

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

BREZ VONJA
IN OKUSA, KI ŠE KAKO TEKNE

Na Konferenci Združenih narodov o okolju leta 1992 v Riu de Janeiru so
22. marec razglasili za svetovni dan vode. Letošnji svetovni dan vode
poteka pod geslom Voda in zaposlitve.
Slovenija je z vodo ena najbolje preskrbljenih evropskih držav.
Kakovost vode pri nas je na visoki ravni in škoda je, da prodaja
ustekleničene vode pri nas narašča, ko pa imamo na voljo kakovostno tekočo vodo. Cenovno je kupovanje ustekleničene
vode približno 200-krat dražje od vode iz pipe.
Ko sem se letos vrnila s kratkega potovanja po Franciji in
Španiji, sem bila najbolj vesela, ko so mi ob prvi kavi na domačih tleh ponudili kozarec vode iz pipe. V trenutku sem se
zavedla sreče, ki jo imam, da živim na območju, kjer je voda iz
pipe tako dobra – brez izrazitega vonja in okusa, osvežujoča in
sploh pitna. V Španiji sem namreč v trgovinah morala poseči
prav po določeni ustekleničeni vodi, da sem se izkušnji z našo
vodo vsaj približala, saj je večina znamk ustekleničene vode
izredno neokusna, tekoča voda pa zelo klorirana – veliko bolj,
kot ponekod pri nas. O kloriranju vode nasploh so mnenja zelo
deljena, na splošno pa velja, da v količinah, ki so zakonsko
določene, dodajanje klora prinaša več prednosti kot slabosti;
dodajajo ga namreč zato, da nevtralizirajo mikroorganizme fekalnega izvora. Seveda pa dodajanje klora ni povsod potrebno.

Kupovanje vode v plastenkah ima seveda dodatni negativni
učinek: za ustekleničenje enega litra vode namreč porabijo tri
litre vode, ki večinoma konča kot odpadna voda. Zgovoren je
tudi podatek, da za plastenko vode porabijo približno četrtino
litra nafte, k temu pa moramo prišteti tudi nafto, ki jo kasneje
porabijo za polnjenje, transport, hlajenje. “Če bi dva milijona
Slovencev vsak dan v letu popilo le eno tako steklenico (enolitrsko, op. ur.), pomeni to, da smo samo za plastenke porabili
približno 415.000 sodčkov nafte (sodček nafte je nekaj manj kot
159 l, op. ur.),” pojasnjuje dr. Lučka Kajfež Bogataj (vir: rtvslo.si).
V Sloveniji za ustekleničeno vodo in vodo iz pipe veljajo enake
zahteve o kakovosti vode. Zanimivo je, da ima mnogo ljudi
kljub temu občutek, da je voda v steklenici boljše kakovosti,
kar ne drži. Res je, da ima prodaja ustekleničene vode večji
gospodarski učinek, kot prodaja vode iz pipe, vendar pa ni
zanemarljivo, da pri pitju ustekleničene vode ustvarjamo tudi
precejšno količino odpadkov, zanemarljivi pa niso niti učinki
na okolje zaradi transporta in hlajenja.

Neja Šmid

Ali ste vedeli?
»»

Človeško telo sestavlja 70–85 % vode.

»»

Zemljino površje v 70 % prekriva voda; od tega je 3 %
sladke vode in 97 % morske.

»»

Pitje vode priporočajo tudi zdravniki, saj blagodejno
»»
vpliva na delovanje telesa. Priporočena količina pa se
glede na posamezne strokovnjake razlikuje – večinoma
priporočajo, da človek popije od 1,5–3 litrov vode na
»»
dan.

»»

Če v smeti odvržemo zaprto plastenko, stroj za stiskanje
plastike porabi več energije.
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»»

Pokrovčki plastenk so narejeni iz plastike boljše
kakovosti, ki je bolj uprabna pri kasnejši predelavi,
posledično pa dražja, tudi zato nekateri organizirajo
dobrodelno zbiranje pokrovčkov.
Če bi vse vodovodne cevi v Ljubljani sestavili, bi bila
dolžina enaka dvakratni razdalji Ljubljana–Berlin.
Slovensko društvo za zaščito voda letos praznuje
25-letnico delovanja in ob tem jubileju pripravlja
mnogo aktivnosti, o katerih redno obveščajo na svoji
spletni strani.

Barbina šivalnica

MAGAZIN

DAN
VSEH MATER
25. marec

25. marca praznujemo materinski dan. Pri nas smo sicer bolj
vajeni praznovanja osmega marca, ki je praznik vseh žensk,
vendar pa se oba dneva sploh ne izključujeta, še več, drug z
drugim nimata kaj dosti skupnega, saj je osmi marec dan, ko
opozarjamo na vlogo žensk v družbi in slavimo priborjene
pravice, materinski dan pa je dan, ko izražamo hvaležnost
mamam.

šele v sodobnem času, ponekod ga še danes praznujejo dan
prej, 24. marca, neredka pa so tudi praznovanja tega praznika
v maju.

Od kod izvira materinski dan in kdaj so ga prvič praznovali, je
po eni strani jasno, po drugi pa nikakor. Po eni od teorij izvira
iz ZDA. Pravijo, da je leta 1907 Anna Jarvis v spomin na svojo
mater in v opomin otrokom, ki se grdo vedejo do svojih staršev, razdelila 500 belih nageljnov. Na to se je leta 1914 odzval
ameriški predsednik Woodraw Wilson, ki je podpisal zakon
in vsako drugo majsko nedeljo razglasil za državni praznik –
materinski dan. Po tej teoriji je Anna Jarvis čez nekaj let zaradi
naraščajočega potrošništva, ki se je na praznik razraslo, želela
praznik ukiniti. Po prvi svetovni vojni naj bi praznik pričeli na
različne datume praznovati tudi v Evropi.

Materinski dan v svojem bistvu ne nosi sporočila, da je edina
prava, naravna in nujna vloga ženske materinska vloga, pač
pa poudarja hvaležnost otrok materam, ki so jim podarile življenje. Ni naključje, da se je praznovanje v Evropi pričelo po
koncu 1. svetovne vojne, ko je mnogo otrok izgubilo svojo
mater, mnogo mater pa otroke; potreba po izraženem priznanju, hvaležnosti se zdi naravna.

Druga teorija pravi, da je materinski dan sodobna različica
antičnega čaščenja matere, zlasti matere bogov Ree. Teorija
še navaja, da naj bi kršanska cerkev kasneje praznik povezala
s čaščenjem Device Marije, matere Jezusa Kristusa. Drugi del
teorije nekako potrjuje dejstvo, da 25. marca krščanska cerkev
obeležuje tudi Marijino oznanjenje, devet mesecev zatem (25.
decembra) pa praznuje božič – Jezusovo rojstvo. Vendar pa je
tu manjše neskladje, saj materinski dan 25. marca praznujemo
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Praznovanje materinskega dneva povezujejo tudi s prebujajočo se naravo, saj so včasih verjeli, da na ta dan nastopi pomlad
in se v deželo vrnejo lastovke.

Materinski dan smo v Sloveniji ponovno pričeli praznovati
v začetku devetdesetih let. Navadno otroci mamam pripravijo skromna, ročno izdelana darilca, neredko pa jih povabijo v vrtec ali šolo na prireditev, posvečeno mamam. Tudi
pred drugo svetovno vojno so otroci podobno počastili dan
mater – pripravili so npr. recital pesmi, posvečenih materi in
materinski ljubezni, ali pa krajšo predstavo, ki je prikazovala
nesebično materinsko ljubezen.
Vsem mamam čestitamo ob njihovem dnevu! Kot rada reče
moja soseda: naj vam bog na otrocih povrne!

Neja Šmid
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Pesto

Preprosto, hitro, okusno
Pesto je eden tistih dodatkov jedem, ki
pride prav še posebej takrat, ko nimamo
časa, saj ga preprosto zmešamo s sveže
skuhanimi testeninami in jed je pripravljena.
Sama ga rada uporabim tudi kot namaz za
sendviče, lahko pa je priloga k pečeni
zelenjavi. Kot ljubiteljica pesta sem tega
seveda poskusila pripraviti tudi sama. Odkar
sem prvič poizkusila, imamo doma večinoma
v uporabi domač pesto, saj ga pripravim po
svojem okusu, kar je tudi najpomembnejše.
V tem članku boste našli nasvete za pripravo
treh različnih pestov – rdečega, bučkinega in
čemaževega –, ki so res nekoliko manj pogosti
kot pesto genovese, vseeno pa obljubljam, da
ne boste razočarani, če jih poskusite.

ZA RDEČI PESTO POTREBUJEMO:
• 50 g sveže bazilike;
• 100 g v olju namočenih sušenih
paradižnikov;
• 100 g mandljev ali pinjol;
• 5 žlic olivnega olja (+ olivno olje za
konzerviranje);
• 3 stroke česna;
• sol po okusu;
• 100 gramov parmezana oz. sira za
ribanje.
PRIRPAVA: Postopek je nadvse preprost; mandlje ali pinjole prepražimo
(brez maščobe, toliko, da zadišijo), sir
narežemo na manjše kose, potem pa
vse sestavine razen olja damo v višjo
posodo in jih sesekljamo s paličnim mešalnikom. Med sekljanjem dolivajte olje.
Ko je zmes enotna in mazljiva jo naložite v prekuhane manjše kozarčke in do
roba prelijte z olivnim oljem (tako preprečite, da bi se pesto pokvaril). Temu
pestu lahko dodate tudi kajenski poper
ali pekočo papriko, saj mu pekoč okus
zelo pristaja. Pesto je pripravljen.

Zahtevnost:
Čas priprave:
20'

ZA BUČKIN PESTO POTREBUJEMO:
• 2 srednje veliki bučki;
• 100 g pinjol;
• 2 stroka česna;
• 50 g sveže bazilike;
• 100 g parmezana oz. sira za ribanje;
• sol po okusu;
• 6 žlic olivnega olja (+ olivno olje za
konzerviranje).
PRIRPAVA: V vrelo vodo za 3 minute
postavimo bučki. Medtem na ponvi brez
maščobe prepražimo pinjole. Bučke narežemo na manjše kose, prav tako sir,
nato pa vse skupaj razen olja, ki ga dodajamo postopoma, zmešamo s paličnim mešalnikom. Shranjujemo enako
kot rdeči pesto; naložimo v manjše
prekuhane kozarčke, prelijemo z oljem,
zapremo in hranimo na hladnem,
suhem in temnem prostoru.

ZA ČEMAŽEV PESTO POTREBUJEMO:
• 100 g čemaža;
• 50 g pinjol;
• 100 g parmezana ali drugega sira za
ribanje;
• 6 žlic olivnega olja (+ olivno olje za
konzerviranje).
PRIRPAVA: Pinjole na ponvi brez maščobe popražimo, da zadišijo. Sir narežemo na manjše kose. Vse sestavine,
razen olja, damo v visoko posodo in
nasekljamo s paličnim mešalnikom,
pri tem pa postopoma dodajamo olje.
Naložimo ga v manjše prekuhane kozarčke, prelijemo z oljem, zapremo
in shranimo na hladnem, suhem in
temnem prostoru.
Nazadnje, ko sem naredila čemažev
pesto, je bilo to, ko sem od sodelavke
dobila vrečo čemaža. Pesta je bilo za
kaj nekaj kozarcev in bil je tako dober,
da smo ga naslednjih štirinajst dni jedli
vsak dan. Tradicionalno – beseda pesto
izhaja iz italijanščine, iz besede pestare,
kar pomeni peštati, sekljati, stiskati – bi
pesto pripravljali s pomočjo možnarja,
ne paličnega mešalnika, ampak tudi s
pomočjo električnega pripomočka pripravimo nadvse okusno in uporabno jed.

Neja Šmid
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KAKO ZAČETI VADBO PLAVANJA
Plavanje postaja vse bolj popularno. Malo zaradi dejstva, da je telo v vodi lažje kot na
suhem, malo pa ker so gibi počasni in umirjeni, zaradi česar so obremenitve kit, vezi in
sklepov relativno majhne, hkrati pa je obremenitev srčno-žilnega in dihalnega sistema
lahko zelo visoka. Zdravniki pogosto svetujejo plavanje v primeru poškodb in tistim, ki že
dolgo ali sploh nikoli niso bili aktivni.

V Sloveniji se plavalna pismenost izboljšuje, kljub vsemu pa še nismo med naj-bolj 'vodnimi' Evropejci. Da si plavalno
pismen, bodo trenerji potrdili, ko zmoreš
odplavati vsaj 50 m prsno brez ustavljanja
in zmoreš narediti vajo za varnost (lebdiš
na vodi v položaju 'mrtvaka'), z veseljem
plavaš tudi v vodi, kjer se ne moreš dotakniti tal, in brez težav skočiš v vodo na noge
(seveda v primerno globoko vodo). Pravilna tehnika plavanja omogoča to, da lahko
plavamo dalj časa, vsaj 10 minut, ne da bi
se pretirano naprezali.
Z lepo in pravilno tehniko boste plavali
deset, morda celo 20 minut skupaj. Pravilnega, učinkovitega plavanja pa se je treba

naučiti sistematično. Ne primerjajte se z
olimpijci – oni v enem dnevu v vodi preživijo več ur, kot jih boste v prvem tednu
vi. Boste pa v vodi v vsakem primeru deležni številnih blagodejnih učinkov tega
elementa.
Prsno plavanje je najstarejša plavalna tehnika, a je eden od počasnejših načinov
premikanja po vodi. Kot zanimivost omenimo, da je bil ta način premikanja včasih
zelo cenjen, saj so se zdeli simetrični gibi
rok in nog, ki so ves čas pod vodo, plavalnim teoretikom tistega časa najlepši. Prvi
zapis o učenju prsnega plavanja najdemo
v 16. stoletju. Gibanje 'po živalsko' – pasje
plavanje – ni bilo niti cenjeno niti prou-

Predlog treninga za začetnike
Tisti, ki se po eni dolžini bazena že zelo zadihate, začnite plavati takole.
Preplavajte eno dolžino bazena (3–4 minute v odprti vodi), nato približno 1 minuto
počivajte. Če je bazen plitev, naredite malo
daljši aktivni počitek tako, da nazaj hodite.
V bazenu, kjer se ne dotikate tal, pa izkoristite odmor za trening izdihovanja v vodo
(vdihnite, se potopite in izdihujte v vodo).
Vadba v vodi naj traja vsaj 20 minut. Na
naslednjem treningu skrajšajte čas počitka
za 10 sekund in počasi boste ugotovili, da
lahko brez ustavljanja plavate dalj časa. Ko
lahko plavate brez počitka 10 minut, ste že
pravi plavalec.
Povejmo še nekaj o kulturi in navadah plavanja v bazenu. Da bi bilo rekreiranje v užitek vsem, ki so tisti trenutek v bazenu, se
moramo držati določenih pravil. Tako kot
na cesti, tudi v bazenu velja desno pravilo. Če si predstavljamo progo kot rob ceste in črto pod vodo kot neprekinjeno črto
na sredi ceste, je stvar jasna. Če plavamo
na trebuhu (se pravi vse tehnike, razen
hrbtnega), mora biti robnik oz. proga na

naši desni. Ko se obračamo v drugo smer,
to naredimo na sredini obračališča in se od
stene odrinemo rahlo v desno, da naredimo prostor za plavalca za nami.
Podobno velja za prehitevanje in ustavljanje. Hitrejši plavalec počasnejšega prehiti
tako, da plava mimo njega po levi, seveda
pa se prej prepriča, da mu nasproti ne prihaja nobeno 'vozilo'. Če se zaradi zahtevnega treninga med dolžinami ustavite, to
storite ob robu bazena.
Pri plavanju sami sebe le težko opazujemo,
zato je zelo priporočljivo, da si najdemo vaditelja. Učenje bo hitrejše, lažje in rezultati
boljši. Pri učenju pravilnega plavanja je zelo
pomembna povratna informacija nekoga,
ki se na plavanje spozna, kajti napačnega
giba se naučimo zelo hitro. Če ga še utrdimo, bo 'od-učevanje' starega in učenje pravilnega sloga lahko prava muka.
Tako, zdaj pa kar v vodo. In ko smo že pri
pravilih – ne pozabite na prvo pravilo rekreacije: naj vam bo v užitek!

Literatura:
Jurak, G., Kovač, M. (1998). Morski konjiček, priročnik za učenje plavanja, Zavod za šport Slovenije.
Kapus, V. s sodelavci. (2001). Plavanje, učenje in osnove biomehanike. Inštitut za šport, Ljubljana.

čevano. Z razvojem plavalnih tekmovanj
so se nato razvijale nove, hitrejše plavalne
tehnike in Avstralci so iz naravnega, ljudskega gibanja razvili 'avstralski kravl'. Pri
tej tehniki je glava nad vodo, roke se izmenično vračajo nad vodo, z nogami pa so
udarjali tako, da so krčili noge v kolenih.
Vir: V. Kapus in sod., 2001.
Pri plavanju je dihanje zelo pomembno.
Tudi pri plavanju prsno z glavo nad vodo
je priporočljivo, da dihamo skozi usta. Pozorni bodimo na to, da izdih dokončamo.
Vdih navadno zadržujemo, ker se bojimo
izdihniti do konca, ker mislimo, da nam
bo zmanjkalo zraka. V resnici ravno zaradi tega dihamo čedalje bolj plitvo, dokler
nam sape ne zmanjka in smo se prisiljeni
ustaviti, da se nadihamo.
V nadaljevanju je opisano pravilno plavanje prsno z glavo nad vodo, po domače
'žabica'.
Plavanje začnemo z rokami v iztegnjenem položaju. Nato odpremo dlani in jih
obrnemo navzven – potegnemo se naprej. Nato potisnemo navzdol približno do
prsnega koša, kjer se dlani spet srečata.
Sledi vračanje: medtem ko dlani potiskamo naprej, stisnemo skupaj še komolce
ter zaključimo zaveslaj tako, da iztegnemo
roke daleč naprej v osnovni položaj in drsimo.
Noge skrčimo in s tem pete približamo
zadnjici. Kolena morajo pri tem ostati v
širini telesa, le rahlo razmaknjena. Nato
obrnemo stopala navzven in močno odrinemo vodo. Lahko si predstavljamo, da
s petami narišemo srček, z vsako nogo
polovico. V zaključku stisnemo stegnjene
noge čisto skupaj, stopala pa sprostimo.
V tej fazi počivamo, v vodi drsimo in uživamo. Roke in noge se gibajo usklajeno,
sočasno. Vsakemu gibu sledi drsenje, ko
telo poskusimo čim bolj stegniti, da izkoristimo odriv. Vdihnemo med zaveslajem
(ko širimo roke) in izdihnemo, ko se roke
stegujejo.
Tina Jeromen, trenerka plavanja
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KORA – pilates

po meri posameznika
Pilates studio Kora ima individualni
pristop do vodenja posameznika.
Edinstvene vadbe so prilagojene željam
in fizičnim zmožnostim sodelujočih ter
potekajo v intimnem vzdušju. K nam se
boste vedno radi vračali.
Kora je pilates studio, kjer vadba
poteka v intimnem vzdušju z največ 8
vadečih. Izvajanje vaj je tako popolnoma
prilagojeno potrebam in zmožnostim
vsakega vadečega. Če pilates ni vaša
prva izbira, se lahko odločite tudi za
bootcamp, pump TRX ali jogo. Ekipo
sestavljajo štiri dekleta in fant, ki
združujejo različna znanja: inštruktorica
pilatesa in ustanoviteljica Mateja Čufer,
inštruktorica pilatesa in fizioterapevtka
Ena Blažević ter učiteljica joge Katja
Ujčič, osebna trenerka Ana Meke in
osebni trener Kristian Vrečič.
Butik gibanja in vitalnosti, kjer lahko
izbirate strokovne in učinkovite vadbe
za izboljšanje kondicije, mišične mase
in gibljivosti ter s tem pripomorete k
vitalnosti telesa in boljšega počutja.
Kora je studio, kjer se srečata gibanje in
dobra volja. Člani in članice Kora studia
smo prijatelji, ki se spodbujamo in
motiviramo na poti do boljšega počutja,
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zdravega telesa in notranjega miru.
Telesna vadba ni samo gibanje mišic
in globoko dihanje. V Kori gledamo na
fizično aktivnost celostno in jo zato tudi
prikrojimo posamezniku. Zavedamo se,
da sta za celostni pristop k izboljšanju
človekovega počutja potrebni
strokovnost in predanost. Združitev
uma in telesa je naša primarna naloga,
saj le tako živimo lahko bolje, manj
stresno in mirno. Druženja v Kori so
se z leti razvija v prava prijateljstva tudi
zunaj delovnega okolja. Družimo se
na plezalnih tečajih, kolesarimo in se
tudi zasebno poveselimo. Povezovanje
in druženje v Kori nam pomaga pri
vztrajnosti in predanosti na poti do
pozitivnih sprememb tako v telesu kot
umu.

Zakaj pilates?

Kora je butik gibanja, kjer lahko med
i z b r a n i m i s t r o ko v n i m i v a d b a m i
izberete vadbo, ki vam bo najljubša.
Majhne skupine omogočajo skorajda
individualno vadbo, saj se inštruktorica/
inštruktor lahko osredotoči na vsakega
posameznika.

• preprečuje pojav inkontinence in
osteoporoze,
• izboljša telesno držo in ravnotežje,
• odpravlja glavobole in bolečine v
hrbtu,
• povečuje telesno moč in energijo,
• pomaga pri okrevanju po poškodbah,
• izboljša: miselno koncentracijo,
spanec, imunski sistem
• nosi v sebi elemente razvedrila in
sprostitve.
Mateja Čufer,
pilates instruktor

Strokovnost in rezultate prepustite nam,
s seboj prinesite le odprtost in dobro
voljo.

Naša hrbtenica je fiziološko sestavljena
tako, da omogoča lahkotno gibanje.
Sodoben način življenja pa sili
človeka v čedalje bolj statično stanje,
kjer gibanja praktično ni oziroma so
gibanja zelo monotona, enostranska
(odvisno od poklica in delovnih nalog,
ki jih opravljamo). Zaradi neaktivnosti
hrbtenice, pomanjkanja gibanja in
posledično slabega mišičnega tonusa
prihaja do različnih težav, kot so:
bolečine v hrbtu, mravljinčenje v rokah,
glavobolov, oslabel srčno-žilni sistem
... Večino teh težav lahko odpravimo
s pravilno vadbo, kamor spada tudi
pilates.

Pozitivni učinki vadbe:

OSNOVNI PILATES
PROGRESIVNI
PILATES
BOOTCAMP
PUMP TRX
PILATES ZA
NOSEČNICE
JOGA
Nekateri želijo vaditi pilates sami, spet drugim je ljubša vadba v skupini. Mi se prilagodimo vsaki vaši
želji, zato smo za vas pripravili več različic:

SOLO VADBA Popolnoma prilagojena vadba pilatesa z inštruktorjem pri vas doma.
VADBA ZAME Pilates vadba v manjši skupini, s poudarkom na posamezniku.
VADBA ZA NAS Pilates vadba za zaključene skupine – podjetja, društva itd.
Kora Pilates Studio
Cesta Dolomitskega odreda 26a, Ljubljana

e: mateja@korapilates.si
t: 041 822 478

www.korapilates.si

MAGAZIN

Aktivni dopust na
							 otoku RAB
Čeprav se pomlad sploh še začela ni,
si najbolj neučakani in željni toplega
poletnega sonca že ogledujejo 'first
minute' ponudbe za letošnji dopust.
Mi vas vabimo na sprehod po Rabu,
čudovitem kvarnerskem otoku, ki ima
bogato zgodovino, vam pa ponuja
obilo možnosti za aktiven, sproščen in
spokojen dopust na čudovitih plažah
rajskega Raba.
Rab je eden od večjih hrvaških otokov v
Kvarnerju, ki leži med Krkom in Pagom.
Poseljen je bil že pred 2. st. pr. n. št., ko
so ga zavzeli Rimljani, do leta 1920, ko
je bil z rapalsko pogodbo vrnjen takratni
Jugoslaviji, pa je zamenjal kar nekaj
oblasti.
V povprečju 2520 sončnih ur na leto
ga uvršča med najbolj sončna področja
v Evropi. Pokrit je z dokaj bujnim
rastlinstvom, ima nekaj peščenih
in obilico prodnatih plaž. Najbolj
znana podoba Raba je Rajska plaža
in panorama mesta s štirimi stolpi, ki
dominirajo nad mestnim obzidjem in
z značilnimi zvoniki.
Mesto Rab je na otoku največje, sledi
pa mu 12 km oddaljen slikoviti Lopar,
naselje, ki ima manjše pristanišče. To
je privlačno turistično letovišče, ki
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se nahaja v istoimenskem zalivu na
severovzhodnem delu otoka. Mesto je
poznano po svojih izjemnih naravnih
lepotah in slikovitih peščenih plažah
vzdolž obale. Najbolj znana je 1,5
kilometra dolga Rajska plaža, ki velja
za eno izmed najlepših na Jadranu. Ob
plaži je tudi športno-rekreacijski center.
Če pa boste na dopustu imeli tudi
manjše plovilo, ga lahko privežete ob

60 metrov dolgem pomolu, na katerem
stoji tudi svetilnik. Stoletna turistična
tradicija, vlaganje v turizem, neokrnjena
narava, bogata kulturno-zgodovinska
dediščina ter številna priznanja, ki so
bila dodeljena Loparju, so zagotovilo za
kvalitetno preživljanje oddiha.
Saša Erjavec Kobe
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Aktivne počitnice na Rabu, le 300 metrov od Rajske plaže

Apartmaji so v mestu Lopar, le 300
metrov oddaljeni od Rajske plaže.
Lahko izbirate med različno velikimi
9 apartmaji, ki so primerni za od
2 do 5 oseb. So standardno opremljeni
(kuhinja, kopalnica, spalnica), za
doplačilo pa tudi klimatizirani. Izjema
sta le apartmaja Petra in Ivanka, saj
sta v sredini hiše in sta tako skozi ves
dan v senci. Vsak apartma ima svojo
teraso z vrtno sedežno garnituro,
zasebnim vhodom in zagotovljenim
parkirnim prostorom na dvorišču
hiše. Na velikem ograjenem dvorišču
so tudi igrala, namenjena brezskrbni
otroški igri.
Vsi apartmaji so opremljeni z
brezžičnim internetom. Imajo teraso,
zagotovljeno parkirišče, shrambo za
športne rekvizite, družabni prostor,
na vrtu je žar, na voljo so vam tudi
pralnica, velik vrt in otroško igrišče.

Apartmaji Kuret
T: +385 51 777 404
E: kuret.iztok@gmail.com

www.apartmaji-kuret.si
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NAREDI
OKRASNE
SI SAM
ŠKATLE ZA
SHRANJEVANJE
DROBNARIJ

Zadnjič sem delala generalno čiščenje in
ugotovila, da nekaterih stvari, za katere nimam
točno določenega predala, po nepotrebnem
iščem naokoli po omari. Pomislila sem, da bi
mi prav prišle okrasne škatle za shranjevanje,
ki jih lahko postavim tudi na vidno mesto
v prostoru. Nardila sem tri škatle različnih
velikosti a enakega izgleda.
KORAK ST. 1 -–PRIPRAVIMO SE NA DELO:
Vsem škatlam najprej odrežemo “pokrovne kose” – to so tisti deli
škatle, s katerimi škatlo zapremo z zgornje strani in navadno visijo
ob zgornjem robu škatle. Tako dobimo škatlo, ki je zgoraj odprta.
Iz četrte škatle izrežemo kose kartona, ki prekrijejo notranje dno
vsake škatle. S temi kosi bomo utrili dno škatle, da bo bolj vzdržljivo.
Potem izrežemo kose blaga tako, da izmerjenim dimenzijam dodamo 2,5 centimetrski rob. Za notranji del uporabimo eno blago, za
zunanjega pa drugo. Laže je, če za vsako stranico blaga odmerimo
svoj kos – ne pozabimo na dno škatle!
Robove blaga s pomočjo lepilne pištole zapognemo (zato smo dimenzijam dodali 2,5 cm rob), da preprečimo paranje blaga.
KORAK ST. 2 - LEPLENJE:
Robove škatel najprej utrdimo z lepilnim trakom.
Z lepilom, ki smo ga zmešali z vodo (voda : lepilo = 20 : 80), premažemo eno stran kosa kartona za prekrivanje notranjega dna škatle, ki ga nato prilepimo na dno škatle. Sedaj se s pomočjo čopiča
lotimo najprej leplenja notranjih kosov blaga. Najprej oblepimo
dno, potem še vsako stranico. V kotih si pomagamo z ravnilom.
Ko smo škatlo oblepili na notranji strani, nadaljujemo na zunanji.
Pri tem pazimo, da se robovi kosov rahlo prekrivajo, pri čemer si
lahko pomagamo tudi z lepilno pištolo. Na zgornjem robu blago
zapognemo čez rob v notranjost škatle.
28 | MOJ MAGAZIN 3/2016

•
•

•
•
•
•

POTREBUJEMO:
štiri navadne kartonaste škatle;
blago dveh ujemajočih se
barv/vzorcev (blago lahko
tudi recikliramo; npr. stara
posteljnina);
belo lepilo na vodni osnovi;
čopič;
lepilno pištolo;
ravnilo, svinčnik, kredo.

KORAK ST. 3 - IZBOLJSEVANJE:
Sedaj nam preostane le še, da iz enakega blaga, kot smo ga uporabili za notranjost škatle, izrežemo trakove dimenzij 10 x 5 centimetrov – za tri škatle potrebujemo 6 takih trakov. Robove ponovno
zapognemo s pomočjo lepilne pištole, s katero si pomagamo tudi,
ko dobljeni trak prilepimo na zunanji del krajših stranic škatle –
približno na sredino.
Če želimo, lahko zgornji rob škatle še enakomerno obšijemo z debelejšo nitjo, kar služi kot okras, obenem pa preprečuje, da bi se z
rabo blago odlepilo.
KORAK ST. 4 - UPORABA:
Uporaba takih škatel je skoraj neskončna; v kopalnici lahko vanjo
pospravimo malenkosti, ali pa vanjo, obrnjeno tako, da odprtinagleda proti nam, npr. zložimo brisače. V dnevni sobi lahko vanjo
spravljamo časopis ali otroške igrače, v garderobni omari je to krasen način shranjevanja nogavic ali spodnjega perila, v predsobi pa
manjših kosov garderobe – kap, rokavic in podobnega.
Jaz sem najmanjšo škatlo uporabila za shranjevanje drobnarij za na
kolo – kresničke, odbojnike za hlače, lučke in ključka za ključavnico. Srednja škatla je dobila vlogo shrambe za kopalniške aparate –
sušilcev las, fenov in brivnikov, največja pa ima vlogo shranjevalca
nesezonskih šalov, rutk, trakov za lase in podobnega. Pri tem sem
si pomagala še z dvema kosoma kartona, ki sem ju oblekla v enako
blago kot notranjost škatel, sestavila pa tako, da sem škatlo razdelila
na štiri neenake dele (pomagala sem si z zarezo do sredine širine
kartona na mestih, kjer sem želela, da se križata) – manjša služita
shranjevanju trakov in okrasja za lase, večja pa shranjevanju šalov,
rutk in pasov.

Neja Šmid

KULTURA
12., 19. in 26. 3. od 10.00 do 12.00:
CK ŠPANSKI BORCI

MAREC:
ŠENTJAKOBSKO GLEDALIŠČE
LJUBLJANA

Sobotne ustvarjalnice za
otroke
Vsako soboto je na sporedu nov
ustvarjalni projekt za razvijanje
ustvarjalnosti, na voljo pa je tudi kotiček
za prosto slikanje. V marcu so na
sporedu: Unikatne štampiljke, Pozdrav
pomladi in Zajčja ustvarjalnica.
Prispevek: 5 €. Število mest je omejeno,
prijave sprejemamo na:
galerija.ccu@gmail.com.

17. 3. od 17. do 20. ure:
TOMAČEVSKA 48A, LJUBLJANA

Ustvarjalni četrtki:
Papirnato cvetje
Prispevek: 26 €. Število mest je omejeno,
prijave sprejemamo na:
galerija.ccu@gmail.com.

V mesecu marcu bo Šentjakobsko
gledališče Ljubljana v glavnem gostovalo. Obiskali bomo naše rojake
onstran Karavank v »najbolj slovenski
vasi na avstrijskem Koroškem«, Selah,
s predstavo OČE (F. Zeller) v režiji D.
Mlakarja, z razvpito komedijo SEKS IN
LJUBOSUMNOST bomo razveseljevali
publiko v Semiču, za najmlajše pa bomo
v portoroškem Avditoriju odigrali odrsko priredbo priljubljene ljudske pravljice ZLATA PTICA v režiji Ž. Sedmaka.
Na 12. Festivalu komedije Pekre 2016 pa
bomo 5. marca sodelovali z uprizoritvijo
predstave RESNICA (F. Zeller) v režiji G.
Tozona in 18. marca s predstavo MICKA
(R. Vilčnik) v rež. S. Šerbinka.
Zadnji petek pred prazniki, 25. marca,
bomo na Vodnikovem trgu 5 odigrali še
uprizoritev HODNIK (M. Zupančiča) v
režiji M. Bulca, čisto za konec meseca, v
četrtek, 31. marca, pa se po daljšem času
na Šentjakobski oder vrača BALADA O
KAROLINI ŽAŠLER (T. Partljič) v režiji
D. Mlakarja.
Za več informacij o dogajanju v našem
najstarejšem ljubiteljskem repertoarnem
gledališču pa vas vabimo na našo spletno (www.sentjakobsko-gledalisce.si)
ali Facebook stran.

Nagradno vprašanje
Kdo je avtor Balade o Karolini Žašler?
Podarili bomo dve vstopnici za ogled
predstave, ki bo na sporedu
31. marca ob 19.30!
Odgovore na nagradno vprašanje
pošljite do 23. marca 2016 po
elektronski pošti na urednistvo@
mojmagazin.si ali po pošti na naslov
Trapez Media, d.o.o., Kajuhova ulica
32a, 1000 Ljubljana (s kontaktom in
pripisom: nagradno vprašanje).

Osvajamo lahko z mečem ali z besedami. In Srečko Čož je mojster pisane
besede. V njegovih pesmih se na videz
preproste rime prepletajo v literarne
mojstrovine, kjer glavni junak – on –
riše vsakdanja dogajanja, ljubezenske
pripetljaje, socialne tematike in še in še
v kohezijsko celoto, na mestih nadgrajeno s postmodernistično miselnostjo
in hkrati klasično preprostostjo. In ko
je v pesmi prebrana zadnja vrstica, ko
se bralec ustavi, zadiha in pomisli na
prebrano, spozna: "V pesmi sem jaz!"
Zato je logično, da poglavja nosijo naslove Ona, Mi, Ti ... A nad njimi, med
njimi, njihov stvarnik in sočasno njihov
sluga je Jaz. Avtor in bralec hkrati. Zato
je četrta pesniška zbirka Srečka Čoža
Sopotniki svojevrsten literarni dosežek, ki hkrati orisuje razmere današnjega časa skozi svoje občutke kot tudi
razdaja svoje srce in najglobje, morda
že skoraj preveč skrivnostne, misli na
dostojen, spet drugič pa na igriv, razposajen, mladostniški način, česar so
bili skozi zgodovino sposobni le največji
ustvarjalci. Sopotniki bodo v kulturnih
krogih zagotovo še sredstvo številnih
razprav, saj odpirajo teme, ki kar kličejo
po razčlenjevanju. Če jih bodo le znali
naši (samooklicani) kulturni kritiki prav
presoditi in tudi uporabiti ...

Marjanca Scheicher, založnica
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NAGRADNA KRIŽANKA

Geslo nagradne križanke pošljite do 28. 3. 2016 po elektronski pošti na
urednistvo@mojmagazin.si ali po pošti na naslov Trapez Media, d. o. o.,
Kajuhova ulica 32a, 1000 Ljubljana (s kontaktom in pripisom: križanka).
Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali 3 x globinsko nego las v
Frizerskem salonu Mateja na Šmartinski cesti 70 v Ljubljani.
Nagrajenci bodo objavljeni v naslednji številki revije Moj magazin.
Nagrajenci iz prejšnje številke: Marija Bolta, Jure Majcen,
Kristina Kralj. Čestitamo!
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Frizerski salon Mateja
Šmartinska cesta 70
v naselju Atrium
Delovni cas: PON-PET: 07:00 - 19:00 | SOB: 08:00 - 12:00 | NED: zaprto
Še nekaj razlogov, zakaj nas preprosto morate obiskati:
» narocanje strank
» svetovanje pri izbiri priceske
» klasicno in modno striženje
» prameni na folijo
» oblikovanje in barvanje obrvi
» barvanje trepalnic
» svecane priceske ...

Ne skrbite glede dostopnosti in udobnosti. Ce boste z
avtom, lahko parkirate v garažni hiši ali na zunanjem
parkirišcu. Salon je lahko dostopen tudi invalidom,
sedeli pa boste na vrhunskih masažnih stolih!

Našim cenjenim strankam smo med odpiralnim
Mobilni telefon: 040 128 560
casom za narocanje in vsa morebitna vprašanja
Telefon: 01 / 540 23 64
na voljo na naslednjih telefonskih številkah:
www.frizermateja.si

