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Jesenski čas ...
Brrr, kako je pritisnil mraz. Medtem, ko držite 

tale svež Moj magazin, upam, da ste zleknjeni 

na toplem, in da vas bo branje te številke še bolj 

pogrelo, od znotraj.

V njej boste izvedeli vse o aktivnostih organizacij, 

ustanov in društev iz Četrtne skupnosti Jarše ter 

brali o martinovanju, športu in dobremu počutju. 

Kot ponavadi, tudi tokrat ne manjka mnogo 

koristnih nasvetov. 

Naj vam tile jesenski dnevi minejo čim bolj prijetno, 

kot je prijeten pogled na jesensko obarvano listje.

     Jesenski pozdrav!

PRAVNI NASVET 
 � Naj dediščina ne bo predmet spora

MAGAZIN
 � Svetovni dan sladkorne bolezni

 � Kolesarske priprave v funkcionalnem 
centru

 � Kolagen za lep videz in močno telo

 � Nekaj o prehrani

 � Martinovanje

KULTURA 

Do decembra vas lepo pozdravljamo! 

Trpežni, kompaktni,
za krepko moško

usekovanje.

Čeprav nežni, v 
pralnem stroju 
ne razpadejo,
tudi ko pozabi
izprazniti žepe.

PRIHAJA ČAS, KO BO SPET
KAPLJALO IZ NOSU

KONČNO!
ROBČKI
TUDI
ZANJ!

EDINI IZBOMBAŽA

So nežni do
občutljivih
noskov, saj so iz 
100% bombaža. 

1
2 3

Mmagazin

KUPON ZA

20%
POPUSTA NA
EN IZDELEK

Bela štacunca, BTC City, 
Dvorana A - visoko pritličje
Kupon velja za en izbran izdelek v Tosamini Beli štacunci Ljubljana do 15. 12. 2016. Kupon ne velja v spletni trgovini. Kupon 
ne velja na zaklenjene cene, darilne bone in medicinske pripomočke na naročilnico, ki jo predpiše zdravnik. Akcije, kuponi, 
boni in popusti se ne seštevajo. Kupon se lahko izkoristi le enkrat.



LOKALNO

MOJ MAGAZIN 11/2015  |  54  |  MOJ MAGAZIN 11/2015

LOKALNO LOKALNO

02 //

MINIONI NA FOTOORIENTACIJI
01 //

URADNA OTVORITEV OŠ VIDE PREGARC

03 //

UVODNI IZLET RODU 
ČRNEGA MRAVA

V soboto, 17. oktobra 2015, smo se vod Minioni 
udeležili fotoorientacije po Ljubljani. 
S tekmovanjem smo začeli ob 9.00 uri na 
Prešernovem trgu in zavzeto iskali KT do 11 ure. 
Na progi smo se srečali z zelo nenavadnimi, a za-
nimivimi nalogami. Na začetku smo dobili sliko, 
na kateri je bila točka, ki smo jo iskali.

Našo prvo točko (KT) smo iskali najdlje. Nahajala se je v 
parku, kjer smo iskali različne barvice s pomočjo zemljevi-
da. Priznamo, da nam ta naloga ni šla najbolje od rok. Tam 
smo dobili drugo sliko. Vsi se strinjamo, da je bilo iskanje 
druge KT najtežje, saj iz slike nismo znali razbrati, kje se 
točka nahaja, vendar smo jo po mučnem iskanju le našli. 
Odigrali smo igro Rdeča Kapica, pri kateri smo se malo 
zmedli, ampak nismo obupali. Ko smo dobili naslednjo sliko, smo 
dirkali do KT, ki je bil pri piceriji Foculus, in naredili ogromen kup 
iz škatel, kar nam je prineslo kar nekaj točk. Tekli smo naprej in 
na tla s skupnimi močmi narisali velikega Miniona – naš znak 
in pokazali svoje risarske sposobnosti (moramo priznati, da niso 
slabe). Sledilo je štetje obrazov v podhodu, kjer se nam je malo 
zalomilo in na koncu smo se odločili, da bomo napisali število, ki 
se nam zdi najbolj primerno. Odpravili smo se naprej do stekle-
nega mosta, kjer smo pokazali svoje znanje ločevanja odpadkov. 
Postali smo lačni in vzeli smo si odmor za malico. Naslednja KT 
je bila na Trubarjevi pod čevlji, ki so viseli med hišami. Zbrali smo 

V soboto, 19. septembra, smo imeli Mravi uvodni izlet 
v Iški vintgar. Zbrali smo se na tržnici Moste, se z jav-
nim prevozom odpravili do Iške vasi, nato pa smo pot 
nadaljevali peš do Iškega vintgarja. Tu smo imeli prvi 
postanek – za začetek smo se šli nekaj spoznavnih 
igric, saj je na izlet prišlo kar nekaj novih članov. Po 
začetnem ogrevanju pa se je začelo zares. Pot je bila 
sprva dokaj nezahtevna, saj je potekala po ravni spre-
hajalni cesti, a smo sčasoma naleteli na težavo. Želeli 
smo namreč prečkati reko, a je most s sabo odnesla 
reka v času zadnjih poplav. Seveda smo težavo rešili in 
nadaljevali pot proti Vrbici. Med potjo smo se nekajkrat 
ustavili, pomalicali, najbolj pa smo bili veseli številnih 
panoramskih razgledov in potočnega raka, ki smo ga 
našli ob sotočju Zale in Iške.
Izlet smo končali s pohodom do avtobusne postaje, kjer 
smo se posladkali, medtem ko smo čakali na prihod 
avtobusa. Vrnili smo se na zborno mesto in se razšli, 
utrujeni, a vseeno nasmejani.

Rebeka Gregorc

ZAHVALA DONATORJEM

Velika zahvala gre vsem donatorjem, ki so nam v finančni in materialni obliki pomagali ob otvoritvi 
šole. Iskrena hvala podjetju Lesnina MG oprema, d. d., ki nam je podarilo srčni defibrilator.
DEMA PLUS, d. o. o., Slovenske železnice, d.o.o., KEMIRA, KEMIČNA TOVARNA MOSTE, d. o. o., 
TWIN – Turistična agencija, Mashoni, d. o. o., ITS INTERTRADE, IT STORITVE, d. o. o., DACOMM, d. 
o. o., MARTON, d. o. o., SVT SERVIS Marko Moškrič, s. p., Kovinastroj servis, d. o. o., GOYA Company, 
d. o. o.,  Pehlić Zijad, Vigors, trgovina na debelo in drobno, d. o. o., Vantim, d. o. o., Bis bonum, d. o. o., 
Saromax, d. o. o., Fin tun, d. o. o., Stillmark, d. o. o., Vrtnarstvo Šimenc Ig, Agro Mrkac, d. o. o., Urbana 
igrala, Bartog, d. o. o., Droga Kolinska, d. d., Vodno mesto Atlantis, Cvetličarna Šimenc, Avto Moste, 
BTC, d. d., Kotanyi, proizvodnja in trgovina, d. o. o., Dragotina Seliškar, s. p., Farus, prevajanje in 
tolmačenje, Anna Filovski, Kimi, d. o. o., Barjans, d. o. o., Rast, Uroš Čadež, s. p., Abomeu Andrej Bolte, 
s. p., Cmepius, GIG INT, prireditvena agencija, d. o. o., Turistično društvo Zelena jama, Donkoplast, 
d. o. o., Domača pekarna 'Rž', Gašper Kokalj, s. p., Atlas Expres, Elan, Lidl, Igrala in oprema Pozinek, 
Makom trgovina, d. o. o., Fajić, s. p., Hofer, Imex trade trgovsko podjetje, d. o. o., Silk, d. o. o., Patrick 
sport, d. o. o., Europapier trgovina s papirjem, d. o. o., Don don, d. o. o., Svet za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu, Žito, prehrambena industrija, d. d., Mercator, d. d.

23. 10. 2015 je bil za učence, nekdanje 
učence, starše, zaposlene in nekdanje 
zaposlene ter druge obiskovalce na OŠ 
Vide Pregarc čudovit dan. Dva meseca 
po tem, ko smo prestopili prag obnov-
ljenih prostorov in novega prizidka naše 
šole, smo imeli tudi uradno otvoritev. Na 
njej se je zbrala velika množica obisko-
valcev, ki smo jim ponosno pokazali vse 
prostore, ki so nam na voljo za izvajanje 
kakovostnejše vzgoje in izobraževanja 
ter dobro počutje vseh, ki sobivamo v 
OŠ Vide Pregarc.
Ob 16. uri se je začela proslava, ki so jo 
pripravili naši učenci skupaj z mentorji. 
Govorniki so bili ravnateljica mag. Katja 
Arzenšek Konjajeva, vodja Službe za ra-
zvojne projekte in investicije na MOL 
Meta Gabron, vodja Oddelka za pred-
šolsko vzgojo in izobraževanje na MOL 
Marija Fabčič ter nečak Vide Pregarc 
Aleksij Pregarc. Po proslavi je gospa 
Marija Fabčič slavnostno prerezala trak 
na šolskem igrišču.
Po uradnem delu prireditve so si obisko-
valci lahko ogledali vse prostore. Šola je 
bila okrašena z izdelki naših učencev. 
Imeli smo bogat srečelov, na katerem 
je bila glavna nagrada 3-dnevni izlet 
v London in veliko drugih uporabnih 
nagrad. Poskrbeli smo tudi za hrano in 
pijačo, pri čemer so nam pomagali dijaki 
in profesorji s Srednje šole za gostinstvo 
in turizem v Ljubljani. Vsi obiskovalci 
so bili navdušeni nad novo podobo OŠ 
Vide Pregarc.
Zaposleni in nekdanji zaposleni smo 
zaključili druženje s slavnostno torto 

tri podpise mimoidočih in tekli do mosta zaljubljencev. Tam smo 
se potopili v iskanje modrih ključavnic, in ko smo našli vse, smo 
stekli na cilj, ki je bil na Prešernovem trgu.

S fotoorientacijo smo se naučili zelo veliko stvari, predvsem pa 
sodelovanja in dela v skupini. Za nas je bila to zelo pozitivna iz-
kušnja, saj smo se zbližali in povezali.
Vsem je bila fotoorientacija zelo všeč in upamo, da se jih ude-
ležimo še več!

Nika Kovačič

in spomini na vse, kar je bilo potrebno 
storiti, da smo tudi mi prišli na vrsto 
za obnovo starih in dotrajanih šolskih 
prostorov.
Veseli in ponosni smo, da imamo ob-
novljeno šolo z novim prizidkom ter 
obnovljenim šolskim igriščem, v katero 

smo se lahko vrnili pred načrtovanim 
rokom, za kar se iskreno zahvaljujemo 
izvajalcem obnove ter vsem na Mestni 
občini Ljubljana, še posebej gospodu 
županu Zoranu Jankoviću.

Danilo Badovinac
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Na judo tekmovanju Pokal Kopra, v nedeljo, 11. 10. 2015, je Ženja 
Vodnik osvojila srebrno medaljo v kategoriji mlajših deklic.

V soboto, 26. 9. 2015, smo se pridružili Sokolskemu zletu in ponosno 
predstavili sokolske vrednote: spoštovanje, solidarnost in zdrav duh 
v zdravem telesu!

Ponosni smo, da je naš Judo klub Sokol v soboto, 17. 10. 2015, zastopal 
Judo zvezo Slovenije na Olimpijskem festivalu na Kongresnem trgu.

05 //

JESENSKI JUDO BAZAR 
V JUDO KLUBU SOKOL

04 //

ODLIČEN ŠTART JUDO KLUBA SOKOL 
V NOVO ŠPORTNO SEZONO

V soboto, 10. oktobra 2015, smo v naši 
telovadnici priredili zdaj že tradicionalni 
JESENSKI JUDO BAZAR, na katerega smo 
poleg naših članov povabili tudi naše starše, 
prijatelje ter sosede.

Pisano vzdušje darilnih izdelkov, z nakupom katerih ste 
lahko podprli naše nadebudne judoiste, je dopolnil živžav 
ustvarjalne in kuharske delavnice. Tokrat smo se igrali s per-
licami ter oblikovali slastne čokoladne kroglice, ki so nam 
zelo teknile. Otroci so prinesli knjige, ki so jih že prebrali, 
ter jih zamenjali za druge. Prav tako sta vzdušje dopolnili 
še stojnica menjave rabljenih igrač in kimon.
Naši dobrodelni bazarji, ki jih prirejamo trikrat letno, so pri-
ložnost, da se spoznamo, odkrijemo talente drug drugega 
ter poglobimo prijateljsko vzdušje v našem klubu in naši 
soseščini.
Naš naslednji bazar bo decembra – toplo vabljeni vsi, ki bi 
radi sodelovali z izdelki, pecivom, novimi idejami … Seveda 
pa tudi tisti, ki boste prišli k nam po Miklavževa in božična 
darila in prinesli s sabo dobro voljo!

Helena Crček

LAČNI?
tople malice že za 3,80 €
brezplačana dostava ob naročilu nad 10 €

Pokličite 040/160-660
Restavracija Šef’lasefla.si
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OKTOBER — MESEC POŽARNE VARNOSTI

06 //

Požari na sredstvih 
cestnega prometa
12. 10. 2015, LJUBLJANA

Ob 9.18 je na ulici Luize Pesjakove v 
Ljubljani gorelo osebno vozilo. Gasilci 
GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, 
požar pogasili in preventivno pregledali 
okolico.

Nesreče v cestnem 
prometu
28. 10. 2015, LJUBLJANA

Ob 13.17 sta na Letališki cesti v Ljubljani 
trčila tovorno in osebno vozilo. Iz poško-
dovanega tovornega vozila je pričelo 
iztekati gorivo. Gasilci GB Ljubljana so 
preprečili iztekanje goriva, preostalo go-
rivo prečrpali v sod ter onesnaženo ces-
tišče očistili. Poškodovanih oseb ni bilo.

Požari v 
stanovanjskih stavbah
24. 10. 2015, LJUBLJANA

Ob 12.49 se je v Rožičevi ulici v Ljubljani 
kadilo iz stanovanja. Gasilci GB Ljubljana 
in PGD Zadobrova - Sneberje so na kraju 
ugotovili, da so stanovalci pozabili po-
sodo na štedilniku. Gasilci so preko 
balkona vstopili v stanovanje, odstra-
nili zažgano posodo ter prezračili in 
preventivno pregledali ostale prostore.

Požari v komunalnih 
in drugih zabojnikih
25. 10. 2015, LJUBLJANA

Ob 23.03 je na Clevelandski ulici na dvo-
rišču OŠ v Ljubljani gorelo v zabojniku 
za papir.
Gasilci GB Ljubljana in PGD Šmartno ob 
Savi so požar pogasili ter preventivno 
pregledali okolico in prostore osnovne 
šole.

PREGLED GASILNIKOV
20. oktobra smo v gasilskem domu or-
ganizirali brezplačen pregled gasilnikov 
in prikaz gašenja z njim. Podjetje Trček 
je pregledalo 88 gasilnikov na prah in 
CO2. Gasilci želimo s to preventivno  
akcijo ozavestiti prebivalce, da lahko 
sami pogasijo začetne požare. S hitrim  
posredovanjem je škoda manjša in tudi 
manjša možnost poškodb ljudi.

REDNI LETNI 
PREGLED HIDRANTOV
Društvo je v svojem požarnem okolišu 
opravilo vsakoletni pregled 73 hidran-
tov in podjetju Vodovod Kanalizacija 
predalo evidenco o pregledu (tlak vode, 
pomanjkljivosti v označbah, poškodbe, 
nepravilnosti v delovanju …).

Za PGD Šmartno ob Savi; 
Aleš Marinko in Mitja Petje

Gasilski avtoreli 
17. 10. 2015, LJUBLJANA

Namen tekmovanja je preizkusiti spret-
nost voznikov, pregled tehnične brez-
hibnosti vozil in preverjanje znanja 
operativcev. Na koncu seveda zmaga 
ekipa, ki najhitreje in z najmanj napa-
kami opravi z nalogami. Naše društvo se 
je tekmovanja udeležilo z obema vozilo-
ma, in sicer GVC 16/25 in GVM. V prvem 
vozilu so tekmovali trije, v drugem pa 
sedem gasilcev. Vsi gasilci so nastopa-
li v popolnih intervencijskih oblekah. 
Tekmovalci so se pomerili v naslednjih 
nalogah na različnih lokacijah sektorja 
Ljubljana–Vzhod:

1. pregled vozil, navezava orodja,  
vezanje vozlov;

2. »stolp«;

3. hitra mokra vaja;

4. spretnostna vožnja;

5. postavljanje 3-delne lestve  
(za GVM-1/GVV-1);

6. napad po lestvi (za GVC);

7. »iskanje varnega izhoda (labirint)«.

Da se bodo naše spretnosti in znanje 
prenesli naprej, smo na reli vzeli s seboj 
še dva pripravnika ter seveda fotografa, 
ki je obeležil trenutke.

Za PGD Šmartno ob Savi; 
Matjaž Kokalj in Mitja Petje

* rojstnodnevne zabave 
za vse starosti

* karting šola 2015/2016
* poslovni zakup za podjetja 

(team building; prednovoletne zabave...)

*malice 4€
      *kosila in jedi po naročilu
            *za zaključene družbe do 60 ljudi

GOSTILNA TAVČAR

LOVRO BRVAR s.p. 
Cesta v Šmartno 7,
1000 Ljubljana

BTC
NOVE JARŠE

odprto od pon.-pet. 10h-22h
sobote in nedelje po dogovoru 
TEL: 040 845 710



10  |  MOJ MAGAZIN 11/2015

LOKALNO

OB NAROČILU JE NUJNO OBVESTITI DA 
GRE ZA BTC PONUDBO. 

DODATNI POPUSTI NISO MOŽNI!

OB NAROČILU JE NUJNO OBVESTITI DA 
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DODATNI POPUSTI NISO MOŽNI!

moj magazin.indd   1 13.10.2015   21:15:57

Požari v 
stanovanjskih stavbah
27. 10. 2015, LJUBLJANA

Ob 16.43 je na Davčni ulici 1 v Ljubljani 
zagorelo v čajni kuhinji.  Začetni 
požar so gasilci GB Ljubljana in PGD 
Zadobrova pogasil in pregledali ter pre-
zračili prostore.

VAJA SEKTORJA VZHOD
V četrtek, 22. 10., je na območju Toplarne 
Moste potekala gasilska vaja GZL sek-
torja vzhod, na kateri je sodelovalo 10 
PGD (Šmartno ob Savi, Zadobrova-
Sneberje-Novo Polje, Štepanjsko naselje, 
Zalog-Sp. Kašelj, Zg. Kašelj, Slape-Polje, 
Bizovik, Sostro, Lipoglav in Prežganje) 
s 23 vozili.  
Cilj vaje je bil uspešno izvesti postopek v 
primeru požara v energetskem objektu.
Na vaji je sodelovalo 127 gasilcev, ki so 
uspešno opravili vse naloge in ogenj 
hitro omejili in pogasili ter rešili vseh 22 
ponesrečenih ljudi. Naše društvo je so-
delovalo z 11 gasilci, dvema gasilkama/
bolničarkama, dvema pripravnikoma ter 
z dvema mladinkama, ki sta bili v vlogi 
ponesrečenk.

Za PGD Šmartno ob Savi: 
Marko Dobrota in Mitja Petje

MLADINSKO REGIJSKO 
TEKMOVANJE 2015
26. 9. 2015 je v Polju pri Vodicah pote-
kalo regijsko mladinsko tekmovanje. 
Tekmovanja se so udeležile tudi naše 
pionirke, ki so se pomerile s 17 najbolj-
šimi ekipami v regiji, ki šteje 107 gasil-
skih društev. Dan pred tekmovanjem si 
je ena izmed tekmovalk zlomila prste 
na roki in smo jo morali nadomestili z 
rezervo. Kljub smoli, ki se je zgodila na 
tekmovanju pri prenosu veder, in s tem 
pridobljenimi 10 kazenskimi točkami, 
so pionirke zasedle odlično 5. mesto. Za 
uvrstitvijo na državno tekmovanje so 
zaostale samo za 1,9 točke, brez kazen-
skih točk pa bi zmagale.  Iskrene čestitke 
pionirkam, da ste kljub vsem težavam 
dosegle ta odličen rezultat. Bravo.

Mladinska komisija PGD 
Šmartno ob Savi

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE
Kostanjev piknik na Škrjančku je kljub mrzlemu in muhastemu vremenu privabil 
otroke, mladino in starše. Ob peki kostanja, jabolčnem moštu in krofih smo preži-
veli popoldne ob prijetnem klepetu in smehu, ki so ga zapolnili otroci v nogometu, 
lovljenju, v kurjenju ognja in nazadnje v izštevanki "an ban" za gajbo krompirja, 
katere zmagovalec je bil Blaž Novak. Hvala vsem, ki ste pripomogli, da je dogodek 
uspel, še posebej kurjaču Roku Trilerju in idejni vodji Tjaši Zagorc.

Za DPM napisal; Mitja Petje

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

AIRWAVES LEDENA DEŽELA
Zimsko dogajanje v Ljubljani bo pestro. Tudi letos bo čarobni utrip ustva-
rila Airwaves Ledena dežela v BTC ob vodnem mestu Atlantis.
Iz 60 ton ledenih blokov nastajajo ledene skulpture. Letošnji glavni motiv 
je srednji vek; zmaji in vitezi bodo vpeti v Ledene deželo. Za otroke bo še 
več ledene zabave: 8 metrski tobogan iz samega ledu, labirint iz ledu in 
tokrat prvič tudi ledena pošta.
Odrasli se bodo lahko »pogreli« v pravem ledenem baru.
Ledene skulpture nastajajo izpod rok lednega mojstra Mira Rismonda, pri 
izdelavi skulptur pa mu pomaga tudi ducat slovenskih in tujih umetnikov.
Airwaves Ledena dežela odpira svoja vrata 13. novembra. Vabljeni!
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Imperija, Center zdravja in lepote
 BTC City Ljubljana  |  T: 051 444 299  |  salon@laribon.si

V Centru zdravja in lepote Imperija vam zagotavljamo 
vrhunske kozmetične storitve, ki jih izvajajo naši strokovno 
usposobljeni zaposleni. Ko gre za vaše telo, se prepustite 

strokovnjakom in izberite storitev iz naše bogate ponudbe.

OBLIKOVANJE TELESA

PEDIKURA IN MANIKIRA

LIČENJE

VSE VRSTE MASAŽ

NEGA OBRAZA

DEPILACIJA TELESA

IPL + RF - 
fotopomlajevanje, 

odstranjevanje 
pigmentacij, trajno 
odstranjevanje dlak

Letošnjega evropskega šahovskega prvenstva mladih, ki se 
je igralo konec septembra v hrvaškem Poreču, so se udeležili 
tudi trije učenci OŠ Nove Jarše. Devetletna Vesna Mihelič je 
v konkurenci deklic do 10 let izvrstno začela turnir, na koncu 
pa v boju s starejšimi tekmicami nekoliko popustila in zasedla 
34. mesto. Nikolina Mićić je bila med deklicami do 8 let 49., 
Jan Marn pa v najbolj množični konkurenci dečkov do 12 let 
76. Prav v Marnovi konkurenci pa je zablestel Komendčan Jan 
Šubelj, ki je osvojil bronasto medaljo.

Robert Kodrič

Plesno šolo Diamant so trije svetovni pr-
vaki ustanovili januarja leta 2015. Alexey 
Galchun je svetovni prvak v standardnih 
plesih, Tatsiane Lahvinovich Galchun 
in Zoran Plohl pa sta svetovna prvaka 
v latinsko-ameriških plesih. V plesnem 
klubu smo najprej začeli s tekmovalnimi 
plesi, sedaj pa začenjamo tudi s pouče-
vanjem mlajših generacij. V Sloveniji 
in tudi v svetovnem merilu so naši pari 
zelo uspešni. S ponosom predstavljajo 
naš klub in se uspešno prebijajo v sam 
vrh na svetovni rang lestvici. Naši pari 
se udeležujejo vseh največjih med-
narodnih tekmovanj po svetu, v pri-
hodnosti pa ima tudi naš klub namen 
organizirati plesno-kulturni dogodek 
v Ljubljani. Naš klub pa ne predstavlja-
jo le slovenski plesalci, pač pa v njem 
trenirajo in ga zastopajo tudi tuji pari iz 
Kanade, Češke, Slovaške, Rusije, Gruzije, 
Turčije, Hrvaške, Avstrije, Romunije in 
še iz mnogih drugih držav. Trenutno 

07 //

EVROPSKO ŠAHOVSKO 
PRVENSTVO MLADIH
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PLESNA ŠOLA DIAMANT
imamo pet parov, ki so uvrščeni med 
50 najboljših plesnih parov na svetu; pri 
nas vadita tudi slovensko-ruski in slo-
vensko-ukrajinski par, slednja sta tudi 
državna prvaka Ukrajine. Naš trenerski 
tim pa je vzgojil tudi nove svetovne pr-
vake v starejši mladinski kategoriji in 

kategoriji do 21 let. To leto je bilo za naš 
klub Diamant zelo uspešno, predvsem v 
oktobru, ko se je na svetovnem prven-
stvu starejših mladincev v Moldaviji v 
četrtfinale uvrstilo kar 5 parov, v finalu 
pa smo imeli kar 3 plesne pare, ki so se 
uvrstili na prvo, četrto in peto mesto.
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Če se reda ne naučiš v šoli, se ga tudi v 
življenju ne boš. Že pred tremi leti sem 
se nekako odločil, da želim postati goz-
dar. To je bila motivacija in želja tudi za 
učenje.

Kako pa si se pripravljal na poklicno 
maturo?
Za maturo sem se učil. Izbral sem mož-
nost, da sem maturo delal v dveh delih, 
to pomeni dva izpita spomladi in dva 
jeseni. Ampak se zdaj za to verjetno ne 
bi več odločil, mislim, da bi lahko naredil 
vse v enem roku. Tako pa sem se čez 
počitnice učil do 3 ure na dan, tako po 
delih, zadnji teden pa tudi več. In sem 
dosegel 22 od možnih 23 točk.

Kaj bi svetoval mladim glede na svojo 
življenjsko izkušnjo?
Pred leti sem imel nekaj težav tudi zara-
di slabe družbe. Potem pa sem se vpisal 
v fitnes. V fitnesu sem močno preobli-
koval telo. Zdaj grem že tri leta vsak 
dan za 1 uro v fitnes, delam tudi kardio 
vaje. To mi zelo pomaga tudi pri večji 
samozavesti.
Dijakom sporočam, da naj se učijo. Za 
nadaljnji študij ali pa za zaposlitev. V 
srednji šoli se lahko naučiš vse, kar pot-
rebuješ za fakulteto ali za službo.

Žan, hvala za pogovor, želiva ti veliko 
uspeha na fakulteti.

Bernarda Kokalj 

in Irena Zgonc

Žan, na kratko se predstavi, prosim.
Sem Žan Pogačnik. V osnovni šoli sem 
imel težave zaradi disleksije in govor-
no jezikovne motnje. Imel sem težave 
z branjem, narobe sem prebral stavek, 
zamenjaval sem črke p in g, d in b, te-
žave sem imel z izgovorjavo črk s, š, r, 
l. Sošolci so čakali, da sem prebral kaj, 
kar ni pisalo, in potem so se mi sme-
jali. Imel sem občutek, da me učitelji 
niso razumeli. Eden mi je rekel, da sem 
samo len. Ali pa, da bi se lahko naučil, 
če bi hotel. Jaz pa sem se veliko učil. 
Osnovno šolo sem potem naredil z za-
dostnim uspehom.

Zakaj si izbral to srednjo šolo, ali so 
te prijatelji kdaj spraševali, zakaj prav 
ta šola, in ali si imel s tem kakšne 
probleme?
Za to srednjo šolo mi je povedala klinič-
na psihologinja, h kateri sem hodil na 
svetovanje. Potem sem prišel k vaši sve-
tovalni delavki, ki mi je predstavila pro-
grame na šoli, z očetom pa sem prišel 
še na dan odprtih vrat. Želel sem sicer, 
da bi šel na elektromehanično srednjo 
šolo, oče pa bi rad, da bi šel v gimnazijo. 
Moj ded je bil mizar in potem je babica 
pregovorila očeta, da sem se vpisal v 
srednjo poklicno šolo za mizarja.
Pred srednjo šolo sem imel tremo. 

Neuspehi v osnovni šoli so me zelo 
potrli. Bil sem zelo nesamozavesten. 
Klinična psihologinja mi je dajala na-
loge. Veliko sem delal na sebi. Če zdaj 
pogledam fotografijo iz prvega letnika, 
sem bil čisto drugačen, nekako skrušen 
vase.
Potem pa me je učiteljica angleščine 
navdušila za branje – začel sem brati 
angleške knjige. Zdaj sem recimo preb-
ral prvi del Harry Potterja v angleščini. 
Morda bom še kakšnega. Zdaj veliko 
berem. Kupil sem si 20 knjig, ki so moje 
in jih imam doma.

Kako si se počutil na šoli? Ali so te 
gluhi sprejeli medse, si imel na šoli 
kakšnega gluhega prijatelje?
Sprejetega sem se čutil normalno. Imel 
sem sicer težave z nekaterimi gluhimi 
zaradi njihovega drugačnega vedenja. 
Tudi na avtiste sem se moral navaditi. Je 
pa to dobra izkušnja – lažje  sprejemam 
ljudi, ki so drugačni, ki imajo kakšne 
pomanjkljivosti. Drugače gledam nanje. 
Nimam težav s tem.

Kateri je bil tvoj najljubši predmet? Kaj 
ti je bilo poleg pouka na šol še všeč?
Predmet angleščina najbolj. Učiteljica se 
je z mano več ukvarjala, naučila me je, 

kako naj berem. Prej sem se vedno delal, 
da se nisem učil, čeprav sem se učil dve 
uri. Hotel sem izpasti bedast, češ da se 
nisem učil, čeprav sem se.
Pa različne druge stvari so mi bile všeč. 
Ko smo šli na pohod v Višnjo goro in je 
naša šola zmagala med vsemi šolami. In 
ko smo šli na Lesariado, to so srečanja 
srednjih šol lesarstva iz cele Slovenije, 
in sem dobil priznanje v kategoriji risa-
nja pogledov. Sem se zelo trudil, ampak 
med slišečimi je res težko doseči dober 
rezultat. Nisem bil vedno uspešen.  

Ali se ti zdi, da si pridobil dovolj znanj 
za nadaljevanje študija na fakulteti? 
Kako si se vključil v študentski način 
življenja?
Pred vpisom na fakulteto sem doživljal 
pritisk, ali imam znanja dovolj ali ne. 
Zdaj pa vidim, da je moje znanje v bistvu 
enakovredno. Samo študentje iz srednje 
gozdarske šole v Postojni imajo pri ne-
kateri specifičnih gozdarskih predmetih 
več predznanja.
Drugače pa ni nič posebnega. Pridem, 
se usedem, poslušam. Tu v srednji šoli 
so me učitelji spodbujali, me potiskali 
naprej. Zdaj na fakulteti sem eden izmed 
40. Razlika je v tem, da te nihče ne sili. 
Sem kar čudno gledal, ko je sošolka na 
faksu vstala sredi predavanja in šla ven. 
To v srednji šoli ni bilo mogoče.

Intervju: 
ŽAN POGAČNIK, ZLATI MATURANT 
NA POKLICNI MATURI 2014/15

Žan Pogačnik je študent 1. letnika na Biotehniški fakulteti, na visokošolskem 
strokovnem študijskem programu prve stopnje, smer Gozdarstvo.  
Žan je obiskoval srednjo šolo na Zavodu za gluhe in naglušne dijake. Najprej se 
je vpisal v srednje poklicno izobraževanje, v program Mizar, in potem nadaljeval 
v poklicno tehniškem izobraževanju, v programu Lesarki tehnik. V šolskem letu 
2014/15 je z odličnim uspehom zaključil zadnji letnik in zelo uspešno naredil 
poklicno maturo.
Splošni uspeh pri poklicni maturi, ki obsega 4 predmete, se izrazi kot seštevek 
ocen vseh predmetov poklicne mature. Najnižje število točk pri uspešno opravljeni 
poklicni maturi je 8, najvišje pa 23. Maturitetno spričevalo s pohvalo prejmejo 
kandidati, ki so dosegli izjemen splošni uspeh, in sicer 22 oz. 23 točk. Žan je dosegel 
22 točk in se uvrstil med tako imenovane zlate maturante. Posebnost je tudi v tem, 
da spričevalo s pohvalo podpisuje ministrica za izobraževanje, znanost in šport.
Žan je do sedaj prvi zlati maturant srednje šole Zavoda za gluhe in naglušne.
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JUDO V VRTCU JARŠE

Od septembra 2014 v Vrtcu Jarše tre-
nerji Judo kluba Sokol Ljubljana izvaja-
mo prilagojen program juda za otroke, 
stare 4–5 let. Program v celoti financira 
Mestna občina Ljubljana s ciljem, da bi 
otrokom že v zgodnjem obdobju omo-
gočili zdrav psiho-fizičen razvoj.  Judo 
je umeščen v reden vrtčevski urnik, iz-
vajamo ga enkrat tedensko v dopoldan-
skem času za vse skupine. Pri vadbah 
zasledujemo tri glavne smernice: šolo 
padanja, judo etiko in učenje osnovne 
motorike.
V šoli padanja se učimo zavarovati vi-
talne dele telesa in glavo. Otroke spod-
bujamo, da padec ali udarec ublažijo s 
pravilno uporabo rok in določenim gi-
banjem telesa (preval). S tem dolgoroč-
no vplivamo na zmanjšanje poškodb.
Judo etiko bi lahko enačili s pojmom 
spoštovanje. Na otroke deluje pred-
vsem vzgojno. Spoštovanje se izraža s 
pozdravom pred in po koncu vadbe in 
na začetku ter na koncu posameznih 
borilnih iger. Otroci se učijo slediti na-
vodilom vaditelja. Tako osvajajo pozor-
nost in koncentracijo. Zelo pomemben 
del je medsebojno sodelovanje otrok, 
saj juda ne moremo izvajati brez »so-
igralca«. Otroci se naučijo družbeno 
sprejemljivega vedenja.
Vsaka vadbena enota vsebuje velik del 
učenja osnovne motorike: gibanje v vse 

smeri, orientacija v prostoru, osvajanje 
gimnastičnih prvin (poskoki, preskoki, 
prevali, stoja, sveča, most ipd.). Vaditelji 
opažamo, da so otroci mlajših genera-
ciji manj gibčni, manj stabilni in imajo 
težave že v osnovnem gibanju, na pri-
mer pri hoji hrbtno ali bočno. Vse več 
staršev, ki vpisuje otroke v naše progra-
me, pove, da vadbo juda za zdrav psi-
ho-fizičen razvoj otrok svetujejo tudi 
zdravniki. Otroci po naših dolgoletnih 
izkušnjah v dveh letih redne vadbe, 
vsaj enkrat tedensko, zagotovo osvojijo 
osnovno motoriko.
V Judo klubu Sokol Ljubljana smo z 
izvajanjem juda v Vrtcu Jarše prido-
bili izjemno izkušnjo. Program smo 
prilagodili vrtčevskim prostorskim ka-
pacitetam. Ob sodelovanju vzgojiteljic 
judo izvajamo kar v igralnicah ali v te-
lovadnici, ob lepem vremenu pa tudi 
na prostem. Otroci radi sodelujejo, saj 
celoten program temelji na različnih 
igrah. Judo se je izkazal tudi kot dober 
vzgojni pristop, ker otroci medsebojno  
sodelujejo  in drug drugemu pomagajo, 
da se lahko igrajo.
Vodstvo vrtca je izvajanje juda sprejelo 
z odprtimi rokami in tako omogočilo 
otrokom  dopolnilno športno izkušnjo.

Viktorija Pečnikar

V Kerin.Dom smo pripravili že dve prav poseb-
ni kuharski delavnici, na katerih smo skupaj z 
Ano Kristanc Žontar – Anina kuhinja – iskali 
slastne in hitre rešitve za pripravo testenin in 
jedi za zabavo. V pomoč so nam bili aparati 
Miele in začimbe Kotanyi. Za vse tiste, ki ste 
naše gurmansko druženje tokrat zamudili, pa 
v prihajajočih mesecih pripravljamo nove ku-
harske delavnice, na katerih bomo poskrbeli 
za vse okuse. Prijave in informacije o kuhar-
skih delavnicah najdete na www.kerin-dom.
si.  Kerin.Dom, kjer boste dobili navdih tako za 
vaše kuhanje kot tudi za vašo kuhinjo. Kerin.
Dom, BTC City Ljubljana, dvorana 4 (pri Pošti).
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KUHARSKE DELAVNICE

LOKALNO LOKALNO
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VARNA VOŽNJA V ZIMSKEM ČASU

NEKAJ PRIPOROČIL ZA VOŽNJO 
V ZIMSKIH RAZMERAH IN POZIMI.
Hitrost vozila zmanjšajmo in jo prilago-
dimo razmeram ter stanju vozišča, po-
večajmo varnostno razdaljo med našim 
vozilom in vozilom, ki vozi pred nami, 
zavirajmo narahlo in po potrebi posto-
pno z večkratnim pritiskom na stopalko, 
smeri vožnje ne spreminjajmo sunkovi-
to, saj lahko vsako tako ravnanje povzro-
či zanašanje vozila, podobno velja tudi 
za sunkovito speljevanje. Zelo pomemb-
na je izbira pravilnega prestavnega raz-
merja, ker lahko premajhna moč na 
pogonskih kolesih zmanjša učinkovitost 
vodenja vozila in onemogoči potrebne 
popravke smeri vožnje, prevelika pa 
povzroči zdrsavanje pogonskih koles in 
zanašanje vozila. Vozimo čim bolj ena-
komerno, brez premočnega pospeševa-
nja ali zmanjševanja hitrosti, posebej pa 
bodimo pozorni na izpostavljene dele 
ceste, kjer se pogosto pojavlja poledica. 
Potrebno je računati tudi na daljši čas 
potovanja, zato se od doma odpravimo 
prej kot običajno. Med vožnjo bodimo 
zbrani, predvsem pa strpni do drugih 
udeležencev v prometu, saj so v takih 
razmerah še posebej pomembni vozni-
ška kultura, etika in solidarnost.
Glede same priprave na obdobje zime 
je potrebno pravočasno preveriti pnev-
matike, zavore, svetlobne naprave in 
zimsko opremo.
Kar se tiče pnevmatik, bo vozilo dobro 

opremljeno, če bomo vsa 4 kolesa opre-
mili z zimskimi pnevmatikami (»M+S« 
ali »M.S« ali »M&S«). Pri tem imejmo 4 
mesece (najmanj od 15. novembra do 15. 
marca naslednje leto) zimske pnevma-
tike na vozilu. Potrebno je upoštevati, 
da mora biti najmanjša globina profila 
zimskih pnevmatik 3 mm. Samo zimske 
pnevmatike na vseh kolesih omogoča-
jo uspešno speljevanje in pospeševanje, 
učinkovito zaviranje, nespremenjeno 
smer pri zaviranju in varno vožnjo skozi 
ovinke. Zaradi posebne snovi pa bodo 
zimske pnevmatike tudi pri temperaturi 
pod 7 stopinj Celzija dovolj mehke, da 
bodo zagotovile ustrezni oprijem tudi na 
suhi in nezasneženi cesti. Le zadostna 
globina profilov bo omogočila dobro 
odstranjevanje vode in brozge izpod 
koles ter stabilnost v snegu in ledu. 
Kadar je na cesti več snega, pa pripo-
ročamo uporabo snežnih verig. Ker se 
guma kot organska snov stara, po štirih 
letih ne glede na obrabljenost izgubi 
sposobnost optimalnega oprijemanja 
na cestišču. Pnevmatike so edini stik 
našega vozila z voziščem, zato skrbimo, 
da bo oprijem vedno dober.
Za zimsko opremo štejejo tudi poletne 
pnevmatike na vseh štirih kolesih in 
ustrezne snežne verige, ki morajo biti v 
zimskih razmerah pravilno nameščene 
na pogonskih kolesih. Pri vozilih s štiri-
kolesnim pogonom morajo biti snežne 
verige nameščene na kolesih zadnje osi.

stekla je potrebno preveriti količino vode 
v posodi ter ji dodati zadostno količino 
sredstva proti zamrzovanju. Potrebno 
je preveriti metlice brisalcev, in sicer 
njihovo izrabljenost, ter jih po potrebi 
zamenjati. Pri vozilih z dizel motorji je 
priporočljivo pregledati in po potrebi 
očistiti filter za gorivo. Če bomo tesnila 
vrat občasno namazali z glicerinom, v 
mrzlih dneh kljub mokroti vrata ne bodo 
primrznila, prav tako pa bo občasen 
vbrizg WD 40 ali podobnega sredstva 
preprečil pomrznjenje ključavnice na 
vratih in ključavnice na prtljažnih vratih.
V avtomobil, pripravljen na zimsko 
vožnjo, spada metlica in strgalo za či-
ščenje stekel. V posodi s tekočino za 
čiščenje vetrobranskega stekla naj bo 
dovolj tekočine, ki v mrazu ne bo zmr-
znila. Naprave za odtajevanje in suše-
nje vetrobranskega stekla ter naprave 
za ogrevanje in zračenje morajo zago-
toviti normalno vidljivost skozi steklo. 
Pred daljšo vožnjo preverimo, ali imamo 
v rezervoarju dovolj goriva. Sneg lahko 
preseneti tudi zimsko službo in zgodi se, 

Bliža se čas, ko dež, 
megla, sneg in poledica 
vplivajo na samo vožnjo 

in varnost v cestnem 
prometu. Dodatna previ-
dnost in večja pozornost 
sta v zimskih razmerah 
nujni, a za varno vožnjo 

še premalo, kajti tudi 
vozilo mora biti tehnično 
brezhibno in predpisano 

opremljeno.

Za varno vožnjo je nujno brezhibno de-
lovanje zavor, zato redno preverjajmo 
gladino zavorne tekočine. Če se je rahlo 
znižala, je morda vzrok obraba zavornih 
oblog, če se je znižala naglo, pa vozilo 
takoj odpeljimo k mehaniku. Zavorno 
tekočino je priporočljivo menjati vsaki 
dve leti.
Uporaba luči podnevi je v Sloveniji med 
vožnjo z motornim vozilom obvezna, 
prav tako v mnogih evropskih državah. 
Večkrat preverimo, ali na avtomobilu 
res delujejo vse naprave za osvetljeva-
nje ceste, označevanje vozila in dajanje 
svetlobnih znakov.
Priprava motornega vozila na zimo naj 
zajema tudi pregled drugih naprav in 
opreme vozila. Poleg pnevmatik, zavor, 
krmilnega mehanizma in luči je tu še 
vrsta drugih naprav, ki jih mora uporab-
nik vozila občasno, pred zimo pa pravo-
časno in skrbno preveriti.
Med druge naprave sodi akumulator, 
pri katerem je potrebno pregledati, 
očistiti in namazati kabelske priključke 
ter preveriti stanje elektrolita v celicah. 
Prav tako je potrebno preveriti hladilni 
sistem, in sicer gostoto in raven hladilne 
tekočine. Glede sistema za dovod zraka 
v vozilo je priporočljivo preveriti, ali se 
v sistemu nahajajo tujki (smeti ali po-
sušeno listje). Kar se tiče olja v motor-
ju, mora gladina olja vedno segati med 
obe oznaki (max-min) na merilni palici. 
Pri sistemu za močenje vetrobranskega 

da vozilo z nemočnimi potniki obstane 
na cesti, zato tudi odeja v vozilu ne bo 
odveč.
Pred vožnjo dobro očistite vsa stekla in 
poskrbite, da se z vozila ne bodo raztre-
sali sneg, led, voda ali druge snovi.
Za konec omenimo še sankcije, in sicer 
če je na motornih in priklopnih vozi-
lih v cestnem prometu sneg, led, voda 
ali druge snovi, ki bi lahko vplivale na 

vozne lastnosti vozila, ali ki bi se lahko 
raztresale ali razlivale z njega, ali pa če 
stekla vozila in vzvratna ogledala niso 
čista, tako da je vozniku omogočena 
normalna vidljivost, se voznika kaznuje 
z globo 200 EUR.
Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek 
voznik, ki pozimi ali v zimskih razme-
rah motornega ali priklopnega vozila v 
cestnem prometu nima opremljenega 
s predpisano zimsko opremo, ali ravna 
v nasprotju s pomenom prometnega 
znaka za obvezno uporabo snežnih 
verig, če pa je zaradi tega oviran ali 
onemogočen promet drugih vozil, pa 
se vozniku izreče globa 500 EUR in 5 
kazenskih točk.
Z upoštevanjem nekaterih osnovnih 
priporočil bo vožnja dosti bolj varna in 
brezskrbna. Pa srečno!

Vladimir Adam, 
pomočnik komandirja PP
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NASVET IZ OKOLICE

DAVEK NA DODANO VREDNOST
Plačnik DDV je katerakoli oseba, ki pridobi novo prevozno 
sredstvo iz druge države članice, ne glede na to, ali je iden-
tificirana za namene DDV ali ne. Stopnja obdavčitve je 22 % 
od davčne osnove. Davčna osnova za odmero DDV vključuje 
ceno vozila skupaj z odmerjenim DMV in okoljsko dajatvijo.

Fizična oseba, ki ni identificirana za namene DDV, mora pri-
dobitev novega prevoznega sredstva iz države članice EU pri-
javiti davčnemu organu na obrazcu DDV-PPS v 15 dneh od 
dneva pridobitve. Predložitev je možna osebno ali po navadni 
pošti. Obrazec je mogoče predložiti tudi v elektronski obliki (z 
digitalnim potrdilom) prek sistema eDavki.

DAVEK NA MOTORNA VOZILA
Za novo motorno vozilo, ki je pridobljeno v Slovenijo iz druge 
države članice EU in bo pri nas tudi (prvič) registrirano, je 
potrebno poleg DDV plačati tudi davek od cestnih motornih 
vozil (DMV), ki ga davčni organ odmeri na podlagi prejete 
napovedi. Na spletni strani FURS lahko s klikom na poglavje 
Program za izračun DMV po 1. 7. 2012 na podlagi podatkov o 
vozilu izračunate višino odmerjenega DMV.

Če kot fizična oseba pridobite novo prevozno sredstvo iz druge države članice EU, 
vam bo davčni organ odmeril:
•  davek na dodano vrednost;
•  davek na motorna vozila;
•  dodatni DMV (za avtomobile nad 2500 ccm in motorna kolesa nad 1000 ccm );
•  okoljsko dajatev na onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil.

Za novo prevozno sredstvo štejejo motorna vozila, ki so povsem nova iz tovarne ali so bila 
dobavljena pred potekom šestih mesecev po datumu, ko so bila dana prvič v uporabo, ali 
če z njimi ni bilo prevoženih več kot 6.000 kilometrov.

Primer izračuna (dizel): Odločite se za nakup novega vozila iz Belgije. Izberete avto srednjega cenovnega razreda XYZ, 

teža 1.300 kg, prevoženih 10 km, dizel, izpust CO₂ 126 g/km, izpust Euro 5, izpust trdih delcev manj kot 0,005 g/km, moč 

motorja 77 kW, cena brez DDV (davčna osnova) 15.118 EUR. V informativni izračun vnesemo zgornje podatke in ugotovi-

mo, da bo odmerjen DMV za to vozilo v Sloveniji 453,54 EUR. Okoljska dajatev: 1.225 kg (1.300 – 75) x 0,00 = 0 EUR (se ne 

odmeri). DDV: 15.118 + 453,54 + 0 = 15.571,54 * 0,22 (22 % DDV) = 3.425,74 EUR.

DODATNI DAVEK NA MOTORNA VOZILA
Od 1. 7. 2012 je uveden dodatni DMV, ki je odvisen od prostor-
nine motorja, za osebna motorna vozila (tudi bivalna vozila) 
od 2.500 ccm in za motorna kolesa, trikolesa ter štirikolesa 
od 1.000 ccm. Stopnje za motorna vozila: od 2.500 do 2.999 
ccm – 8 %; nad 3.000 do 3.499 ccm – 10 %; nad 3.500 do 3.999 
ccm – 13 %; nad 4.000 ccm – 16 %. Stopnje za motorna kolesa, 
trikolesa in štirikolesa: od 1.000 ccm – 5 %.

OKOLJSKA DAJATEV
Poleg DDV, DMV in v nekaterih primerih dodatnega DMV se 
fizični osebi, ki ni samostojni podjetnik posameznik in pridobi 
motorno vozilo v drugi državi članici ter ga vnese na ozemlje 
Republike Slovenije, od 1. 1. 2012 odmeri tudi okoljska daja-
tev. Prijava pridobitve se opravi na podlagi obrazca Pridobitev 
IMV v 15 dneh od pridobitve prevoznega sredstva. Osnova 
za obračun okoljske dajatve je masa motornega vozila, kot 
je navedena v homologacijskih dokumentih, ki se ji odšteje 
masa voznika, to je 75 kilogramov. Ker Vlada RS še ni sprejela 
sklepa o znesku okoljske dajatve za izrabljena motorna vozila 
za leto 2014, znaša znesek okoljske dajatve od 1. januarja 2014 
do uveljavitve novega sklepa 0 EUR na kilogram vozila, kar 
pomeni, da se okoljska dajatev ne odmeri.

Vir: Finančna uprava RS

PRIDOBITEV NOVEGA 
PREVOZNEGA SREDSTVA
Kadar fizična oseba kupi novo prevozno sredstvo znotraj 

Slovenije, z vidika DDV, DMV ali okoljske dajatve nima nobenih 

obveznosti glede priajve tega nakupa.
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PRAVNI NASVET

Naj dediščina 
ne bo predmet 
spora

Splošno znano je, da urejanje dednopravnih razmerij in 
delitev premoženja po zapustniku velikokrat prineseta razdor 
v družino, dolgotrajne in drage sodne postopke in tudi 
večletno čakanje dedičev na prejem in možnost razpolaganja 
z dediščino. Zaradi tega je smiselno, da se prenos premoženja, 
sploh kadar gre za premoženje večje vrednosti, uredi že pred 
smrtjo in na ta način prepreči vse nevšečnosti, ki bi lahko 
nastale v postopku dedovanja.

Splošno znano je, da urejanje dedno-
pravnih razmerij in delitev premoženja 
po zapustniku velikokrat prineseta raz-
dor v družino, dolgotrajne in drage sodne 
postopke in tudi večletno čakanje dedi-
čev na prejem in možnost razpolaganja 
z dediščino. Zaradi tega je smiselno, da 
se prenos premoženja, sploh kadar gre 
za premoženje večje vrednosti, uredi že 
pred smrtjo in na ta način prepreči vse 
nevšečnosti, ki bi lahko nastale v postop-
ku dedovanja.

Dedovanje je prenos premoženja umrle 
osebe na drugo osebe in je pri nas mo-
goče na podlagi zakona ali oporoke. Pri 
zakonitem dedovanju zakon določa krog 
oseb, ki dedujejo po zapustniku, to so tako 
imenovani zakoniti dediči, zapustnik pa 
lahko sam, z oporoko določi svoje de-
diče. Zapustnik tudi z oporoko ne more 
izključiti od dedovanja po njem nujnih 
dedičev, ki jim pripada nujni delež, darila, 
dana v času življenja, pa se lahko vštevajo 
v zapuščino.

V slovenskem pravu je neveljavna pogod-
ba, s katero se kdo zaveže, da bo v svoji 
oporoki kaj določil, ali da česa ne bo do-
ločil. Na podlagi določil Obligacijskega 

zakonika pa ima vsakdo možnost ure-
diti premoženjska razmerja še v času 
življenja na podlagi izročilne pogodbe, 
pogodbe o dosmrtnem preživljanju ali 
pogodbe o preužitku in na ta način pre-
prečiti morebitne kasnejše spore glede 
dedovanja premoženja, poleg tega si 
lahko zagotovi nasprotne obveznosti 
sopogodbenikov.

Z izročilno pogodbo izročitelj vse svoje 
premoženje izroči svojim potomcem, 
posvojencem in njihovim potomcem, 
lahko pa tudi svojemu zakoncu. S po-
godbo je zajeto premoženje izročitelja 
ob sklenitvi pogodbe, in sicer vse ali 
zgolj del, in po izročitvi ne spada več 
v zapuščino. Z razdelitvijo se morajo 
strinjati vsi potomci in tudi zakonec, 
če je udeležen pri izročitvi premoženja. 
Izročitelj si lahko zase ali za svojega za-
konca izgovori pravico užitka vsega ali 
dela izročenega premoženja, dosmrtno 
rento, dosmrtno preživljanje ali kakšno 
drugo nadomestilo.

S sklenitvijo pogodbe o dosmrtnem 
preživljanju se preživljalec zaveže, da 
bo preživljal izročitelja ali koga druge-
ga, izročitelj pa mu v zameno zapusti 

vse premoženje ali del premoženja, ki 
obsega nepremičnine in premičnine, s 
tem da je njihova izročitev odložena do 
smrti izročitelja.

Pogodba o preužitku preužitkarja za-
vezuje, da bo na prevzemnika prenesel 
lastninsko pravico na določenih svojih 
nepremičninah, prevzemnika pa, da bo 
preužitkarju ali komu drugemu do nje-
gove smrti nudil določene dajatve in 
storitve. Prevzemnikove obveznosti se 
lahko dogovorijo v obliki občasnih da-
jatev, nudenja življenjskih potrebščin, 
oskrbovanja, zagotovitve stanovanjske-
ga prostora, prepustitve uživanja dolo-
čenega zemljišča in podobno.

Sklenitev katere izmed navedenih po-
godb omogoča razpolaganje s premo-
ženjem na način, ki ne prinaša omejitev 
razpolaganja v korist nujnih dedičev. 
Poleg tega sklenitev pogodbe o do- 
smtnem preživljanju ali sklenitev po-
godbe o preužitku tistemu, ki premože-
nje na tak način prepušča drugi osebi, 
zagotovi nasprotno dajatev. Lahko je to 
dolžnost preživljanja ali kaj drugega, ki 
za osebo, ki je premoženje na ta način 
prepustila, pomeni večjo materialno 
varnost in zagotavljanje pomoči, kar je 
velikega pomena predvsem v starosti ali 
v primeru bolezni.

odvetnik Damijan Sitar,
Odvetniška družba Sitar, Logar &

Mihelčič, o. p., d. o. o.
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SVETOVNI DAN 
SLADKORNE 
BOLEZNI
Svetovni dan sladkorne bolezni je tudi 
letos; njegov moto bi lahko bil »nazaj k 
naravi«! Ni čisto tak, je namreč »Zdrava 
prehrana«, in ta velja pa za ljudi s slad-
korno boleznijo in tudi vse druge. V dobi 
moderne tehnike, skoraj že 100 let po 
odkritju hormona inzulina kot zdravila 
za sladkorno bolezen, sedaj v dobi vir-
tualnega sveta pozivamo nazaj h kore-
ninam zdravega življenskega sloga in 
najbolj bazični terapiji, ki jo lahko dobi 
bolnik! Zdrava, uravnotežena in v vsem 
zadostna, nekoč normalna prehrana – 
potrebna, da bolnik okrepi odpornost, 
se postavi na noge. Kaj se je zgodilo, da 
moramo učiti ljudi nekaj, kar so vedeli 
naši pradedje? Zdi se, da smo izgubili 
stik s svetom. Nekoč smo živeli v nara-
vi, dihali z naravo in ta nam je vračala 
s svojim bogastvom: šele če je njena 
moč postala nezadostna, smo posegli 
k zdravilom, iznašli laboratorijske pre-
iskave, začeli izdelovati medicinsko 
tehnične pripomočke in aparate. Želeli 
smo naravo še malo popraviti, da bi nam 
bilo lepše. Žal moderna doba ni prinesla 
le dobrega: zdrava prehrana ni rentabil-
na in ne prinaša dobička; hitenje skozi 
čas tudi ne omogoča umirjenega ži-
vljenjskega sloga; če se ne gibamo skozi 

prostor, se gibljemo v času, pomeni, se 
staramo. Mi pa se ne želimo postarati, 
ampak lovimo vedno nove trenutke v 
upanju, da bodo lepši. Začarani krog.
V sladkorni bolezni je zdrava prehrana 
skupaj s primerno aktivnostjo temelj 
pravilnega vodenja bolezni. Če merimo 
urejenost bolezni z glikiranim hemog-
lobinom HbA1c in je ta na primer 7,5 %, 
bolezni ne vodimo dovolj skrbno in na-
tančno. In gremo po nova zdravila, da 
bo vse ponovno poravnano. Verjetno je 
to napaka, saj lahko znižamo 0,5 % vred-
nosti že z zdravo prehrano; naslednjih 
0,5 % znižamo z redno aktivnostjo, vsaj 
3 ure na teden; 0,5 % pridobimo, če sami 
merimo sladkor, posebno po jedi. Tako 
vemo, katera hrana nam koristi in ka-
tera škodi. In zadnjih 0,5 % pridobimo, 
če tedaj ob napaki vzamemo dodatna 
zdravila, da se krvni sladkor čim prej 
spet uravna. Končni izplen: HbA1c se 
normalizira s 7,5 % na 5,5 %, na popol-
noma normalno vrednost, če le zdravo 
živimo. Brez iskanja tablet, brez doda-
janja inzulina. Finci so z raziskavami 
izračunali, da bi lahko pojav starostne 
sladkorne bolezni zmanjšali za več kot 
30 %, če bi znali zdravo živeti.
Poglejmo še enkrat svetovni dan 

sladkorne bolezni: znamo popraviti 
nekatere zaplete zaradi neurejenega 
diabetesa. Iznašli smo nova zdravila: 
sedaj je na voljo več kot 120 kombinacij 
zdravil, ki jih lahko izberemo za sladkor-
nega bolnika. Imamo odlično tehniko, 
inzulinske črpalke, zmogljive inzuline, 
ki so dvakrat do trikrat bolj koncentri-
rani kot nekoč. Samo stik z naravo smo 
izgubili, ne znamo več zdravo živeti. 
Zato letos začnimo znova: kako so nas 
učile babice, koliko hrane sploh potre-
bujemo za preživetje, katera hrana je za 
nas pomembna, koliko beljakovin, koli-
ko kalcija, koliko vitaminov in minera-
lov? Pravo razmerje da največji učinek. 
Nam bo taka prehrana všeč? Brez hitre 
hrane, pommes fritesa, raznih napitkov 
za športnike in za navadne ljudi, kar tista 
z domačega vrta? Če jo pogledamo s 
prave strani, s strani našega zdravja, in 
malo premislimo, nam bo. Spet bomo 
»stari ljudje«, ne po letih, pač pa po iz-
kušnjah in modrosti.

Damjan Justinek, dr. med., 
spec. int. med.

KOLEDARCEK MERITEV IN SVETOVANJ OB MERITVAH:
4. 11. 2015, 9.00–12.00  

Lekarna Moste
svetovanje ob meritvah glukoze 

in holesterola

2. 12. 2015, 14.00–20.00 
Lekarna Citipark

merjenje holesterola s svetovanjem

3. 12. 2015, 9.00–12.00  
Lekarna Moste

svetovanje ob meritvah glukoze in holesterola ter svetovanje 
za zdrav življenjski slog ob diabetesu in reševanje vprašalnika 

za oceno tveganja za razvoj sladkorne bolezni

Panthol tablete pomagajo pri
vnetnih obolenjih ustne
votline in žrela.

Panthol tablete

w
w

w
.le

ka
rn

al
ju

b
lja

n
a.

si

To kaže na začetek vnetja žrela in prve znake prehlada. Pravočasna

uporaba zdravil za lajšanje bolečin v grlu olajša neprijetne težave in

zavira širjenje virusne okužbe na preostala dihala.

Ali ste vedeli?
Slina je naravni sovražnik mikroorganizmov v ustni

votlini. Med raztapljanjem tablet v ustih se sprošča

več sline, zato se grlo ovlaži, bolečine in draženje v

grlu pa se ublažijo.

Ko v žrelu srbi, skeli in praska.

Pred uporabo natančno preberite navodilo!
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte
z zdravnikom ali s farmacevtom.
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Kolagen za lep videz in močno telo

Pomanjkanje kolagena lahko omilimo
Poleg jemanja prehranskih dopolnil 
h idro l iz i ranega  kolagena lahko 
s p o d b u d i m o  t vor b o  ko l a g e n a  z 
uživanjem živil, kot so sojini izdelki, ki 
vsebujejo kenistein, ki spodbuja tvorbo 
novega kolagena, hkrati pa z zaviranjem 
specif ičnih encimov preprečuje 
razgradnjo kolagena.
Spodbujevalci tvorbe kolagena so še: 
špinača, ohrovt, šparglji, zelje, ker 
vsebujejo lutein, ter ribe in oreščki, ker 
vsebujejo nenasičene maščobne kisline 
omega 3.
Pomembno vlogo pri preprečevanju 
razgradnje kolagena imajo lovilci prostih 
radikalov  oziroma antioksidanti, ki jih 
najdemo v svežem sadju in zelenjavi kot 
vitamine  A, C, D in E.

V kozmetičnih salonih so na voljo 
tretmaji, ki spodbujajo tvorbo kolagena, 
z  njimi pa lahko koži  povrnemo 

mladosten videz, upočasnimo staranje 
in  nastajanje gub.
S tem koži pomagamo k lepšemu videzu 
in jo pomladimo.
Naj omenimo nekaj takih postopkov, ki 
jih izvajajo v kozmetičnih salonih:

Fotopomlajevanje z napravo IPL + RF; 
postopek deluje na principu uporabe 
pulzov močne svetlobe, ki prodira v kožo, 
pri tem pa ne poškoduje površinskega 
sloja. Toplota se prek svetlobe prenaša 
na kožo, kar na meji med vrhnjico in 
usnjico sproži okrepljeno obnavljanje 
celic, v globljih plasteh kože pa spodbudi 
fibroblaste k povečani tvorbi kolagenih 
in elastičnih vlaken, ki zapolnijo gube.

Radiofrekvenca (RF) ;  postopek 
omogoča ciljno segrevanje tkiva v 
usnjici in podkožju, kar povzroči 
premreženje kolagena in aktivira 
fibroblaste. Končni učinek procesa je 

krčenje kolagena in povečanje napetosti 
tkiva, sčasoma pa se začne tvoriti tudi 
nov kolagen.

Nega obraza z diamantnim pilingom 
je najnovejši postopek neinvazivnega 
glajenja kože, ki edini združuje sočasno 
čiščenje in luščenje kože, odstranjevanje 
ogrcev ter globinsko vlaženje. Zato se 
koža obnovi, regenerira in pomladi.

Nega obraza z ultrazvokom
Ultrazvočna terapija za nego obraza 
n a m  o m o g o č a ,  d a  s e r u m e  z a 
določeno problematiko potisnemo 
globoko v podkožje. S tem tretmajem 
odstranjujemo odmrle celice, uničimo 
bakterije, zmanjšamo nastajanje sebuma 
ter stimuliramo kolagen in elastin.

Karmen Puntar, 
Imperija center zdravja in lepote

Ime kolagen izvira iz grške besede 'kolla', ki pomeni lepilo. 
Kola-gen je tako v dobesednem prevodu proizvajalec 
lepila, v resnici pa je naravno telesno lepilo.
Kolagen spada med strukturne beljakovine, ker veže, 
podpira telesna tkiva in notranje organe. S tem pomaga 
pri vzdrževanju in ohranjanju zdravega stanja. Je najbolj 
zastopana beljakovina v človeškem telesu, saj predstavlja 
kar 30 odstotkov vseh prisotnih beljakovin v telesu. 
Kolagen je zaslužen za močne kosti, za pravilno delovanje 
mišic med gibanjem in za celjenje ran – prispeva namreč 
k obnovi in celjenju poškodovane kože. Že po 20. letu se 
proces nastajanja kolagena v telesu upočasni, po 35. letu 
pa drastično upade.
To lahko opazimo kot pojavljanje gub, celulita, manj 
prožne, hrapave in izsušene kože, ki izgublja mladostno 
napetost in sijaj. Lasje izgubijo lesk, postanejo tanjši in 

pogosteje izpadajo. Pomanjkanje kolagena pa se 
opazi tudi na nohtih, ki postanejo lomljivi.
Kolagenska molekula ima zelo zapleteno zgradbo 

in tako zapletene beljakovine s prehrano ne moremo 
dobiti. Obstajajo pa živila in prehranska dopolnila, ki 
spodbujajo obnovo kolagena, npr. hidroliziran kolagen.
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NEKAJ O PREHRANI ... 

Skoraj vsi, ki imamo doma hišnega ljub-
ljenčka, smo se najbrž že srečali z vpra-
šanjem, katera hrana je zanj najboljša. 
Nenadoma ne vemo več, koga naj pos-
lušamo: vzreditelj, kjer smo kužka dobili, 
priporoča eno, veterinar drugo, v trgovini 
za male živali slišimo tretje, naši pasji pri-
jatelji imajo spet vsak svoje mnenje … Eni 
so prepričani, da pes »človeške« hrane 
niti poskusiti ne sme, drugi menijo, da je 
»pasja« hrana vse preveč umetna in vir 
številnih zdravstvenih težav.

Kot po navadi v življenju tudi na tem po-
dročju ni vse črno-belo: po eni strani je 
res, da neustrezna (premastna, preveč 
začinjena) »domača« hrana psu lahko 
pošteno škodi, po drugi strani pa je tudi 
res, da je vse več živali, hranjenih z brike-
ti, predebelih, kar vodi v številne kronične 
bolezni, ugotavljamo vedno več alergij, 
povezanih s prehrano ...

Na vprašanje, kaj je najboljše, je nemo-
goče odgovoriti.
Za našega ljubljenčka je pomembno le, 
da s hrano dobi dovolj (in ne preveč!) hra-
nilnih snovi za rast, razvoj in zdravo živ-
ljenje: povsem vseeno je, ali te snovi dobi 
s kuhano hrano ali se odločite za brikete 
in konzerve, namenjene prav psom oz. 
mačkam. V zadnjih 10 letih se pravza-
prav ne spomnim primera, da bi bil 
kakšen od naših pacientov hranjen 
preslabo (izjema so seveda živali, ki 
so shujšale zaradi bolezni), pač pa je 
vse več živali predebelih.

ali konzervami. Izbira v trgovinah za male 
živali je dovolj pestra, večina ponudbe 
tudi dovolj kvalitetna. Prednost posebne 
hrane za živali je gotovo v tem, da nam 
ni treba pretirano razmišljati oz. prera-
čunavati prehranskih potreb, saj briketi-
rana hrana dejansko vsebuje vse hranilne 
snovi, ki jih potrebuje vaš ljubljenček 
glede na starost, težo, aktivnost …Velika 
prednost briketov je, da se ostanki hrane 
ne pokvarijo tako hitro (še posebej pole-
ti), prav tako so briketi neprimerno bolj 
praktični od kuhanja, če greste s psom 
na dopust ali potovanje.

Ko izbirate brikete za svojega ljubljenč-
ka, bodite pozorni na sestavo – boljši so 
praviloma tisti, ki imajo med sestavinami 
meso navedeno na prvem mestu. Morda 
ni najbolj pomembno ravno to, ali briketi 
vsebujejo brusnice in meso kake ekso-
tične divjadi (lastniki radi kupujemo z 
očmi), kvalitetne brikete prepoznamo po 
tem, da jih živali rade jejo, po njih nimajo 
prebavnih težav, dlaka pa je lepa in ble-
ščeča. Zelo pomembno je, da hrano pra-
vilno izberete glede na starost, velikost in 
aktivnost vašega kosmatinca, predvsem 
pa, da ne prekoračite priporočene količi-
ne. Briketi so namreč zelo koncentrirana 
hrana, in če ne bomo zelo dosledni,  bo 
naš kosmatinec kaj kmalu predebel.

 
Mag. Katarina Lukman, dr. vet. med.

Če  prisegate na zdravo prehrano, radi 
kuhate, predvsem pa vam je po-

membno, da točno veste, kaj ste 
dali v lonec, lahko to mirne 

duše privoščite tudi svojemu 
ljubljenčku. Vedeti morate 
le, da se prehranske potrebe 
živali precej razlikujejo od 
človeških. Psi in mačke niso 
in ne morejo biti vegetari-

janci! So mesojede živali, nji-
hove potrebe po beljakovinah 

so večje, če jih želimo res kva-
litetno hraniti, morajo jesti meso 

vsak dan in to v zadostnih količinah. 
Meso (in ne kosti, obrezki ali ostanki s 
krožnikov!) naj predstavlja približno po-
lovico obroka pri psu in še več pri mački.

Seveda ni nič narobe, če psu tu in tam 
ponudite kakšno kost (seveda le kot pri-
boljšek in ne kot osnovni obrok), svetu-
jem pa vam, da psa ne hranite od mize, 
saj ga boste sicer težko odvadili »žica-
nja«. Kot priboljšek lahko psu ponudite 
košček prepečenca ali kakšnega od šte-
vilnih pasjih priboljškov, ki jih dobite v 
trgovinah za male živali, lahko mu sami 
spečete »pasje« piškote (brez sladkorja 
in z manj soli), paziti pa morate, da ne 
bo jedel »človeških« prigrizkov – čips in 
podobno pač ni za psa. Pazite tudi, da 
pes ne bo jedel čokolade (črna čokolada 
lahko povzroči zastrupitev, enako neka-
tere vrste oreškov, rozine, žvečilni gumi).
Če ste bolj praktične narave, svojega psa 
(in mačko) najverjetneje hranite z briketi 

Na svetu je približno 6000 živih naravnih jezikov, kljub temu pa med njimi, vsaj v Evropi, najdemo 

kar precej podobnih besed. Gre predvsem za besede, ki označujejo prvo človekovo okolje (družino, 

okolico, dom), imena živali in preprostejša opravila.

VELIKO BESED V TUJIH JEZIKIH 
ZE OBVLADATE

Primer je denimo beseda sestra, ki jo v 
angleščino prevajamo s sister, v nemščino 
Schwester, v italijanščino sorella in v hrva-
ščino sestra. Podobnosti lahko opazimo tudi 
pri besedi hiša, ki jo v angleški jezik preva-
jamo s house, v nemški s Haus, v italijanski 
s casa in hrvaški jezik kuća.

STE SE KDAJ VPRAŠALI, ZAKAJ?
Pred tisočletji je obstajal skupni jezik, ime-
novan indoevropski prajezik, iz katerega se 
je razvilo ogromno evropskih jezikov, pa 
tudi iranski, pakistanski in severno indijski 
jezik.
Dandanes tako skoraj polovica ljudi po svetu 
govori katerega od indoevropskih jezikov.

KATERE OSREDNJE SKUPINE JEZIKOV 
SO SE RAZVILE IZ INDOEVROPSKEGA 
JEZIKA?
Se še spominjate tega vprašanja, s katerim 
ste se srečali že v srednji šoli?

Osrednje skupine sestavljajo slovanski, ro-
manski in germanski jeziki.
Med slovanske jezike se denimo uvrščajo 
ruščina, makedonščina, poljščina in seveda 
slovenščina ter drugi. Med romanskimi jezi-
ki lahko omenimo francoščino, italijanščino, 
španščino idr.
Angleščina, nemščina, švedščina ipd. spa-
dajo med germanske jezike.

KAKO SO SE RAZŠIRILI IN 
RAZVIJALI JEZIKI?
Beseda “čaj” je kitajskega izvora
Ob selitvah in razvoju človeštva so nastajale 
manjše skupine ljudi, kasneje imenovane 
ljudstva, ki so razvijale in nadalje ohranile 
določene posebnosti tudi v jeziku.
Številni jeziki so se razširili tudi s koloniali-
zacijo, denimo angleščina, portugalščina in 
španščina, posledično pa so tudi kolonialisti 
prevzeli številne besede z območij, ki so jih 
zavzeli. K razvoju besed oz. k prevzemanju 
teh je veliko pripomoglo tudi trgovanje, ki se 

je razširilo z razvojem ladjedelništva. Primer 
je denimo beseda čaj.
Beseda te (tê) izvira iz južne kitajske pro-
vince Fujian. Samo pijačo so iz pristanišča 
Xiamen prinesli zahodni Evropejci (znani 
trgovci so bili Nizozemci), ki so kasneje 
prilagodili njen izgovor in zapis; besedo tea 
tako uporabljamo v angleščini, Tee v nem-
ščini ipd.
V pristaniščih Hongkonga in v osrednji 
Kitajski so čaj poimenovali cha (chàh), iz 
omenjene besede pa se je v Indiji razvila 
beseda chai, pri nas in številnih drugih je-
zikih pa čaj.
Imamo že dovolj soli v glavi?
Da, tudi beseda sol, s katero je trgoval naš 
znani Martin Krpan, je podobna v števil-
nih jezikih. V angleščino se prevaja s salt, 
v nemščino s Salz, v italijanščino s sale in 
hrvaščino sol.

Vesna Nagode, učiteljica francoščine 
in slovenščine pri Jezikovni Akademiji
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BTC CITY LJUBLJANA, DVORANA 4, T 01.585.18.60.
BTC@KERIN-DOM.SI, WWW.KERIN-DOM.SI

KUHINJE . TEHNIKA · STOLI IN MIZE · VRTNO IN OTROŠKO
POHIŠTVO · PARKETI · DODATKI

1 5 L E T U S T V A R J A M O D O M O V E

-50%
*VELJA ZA NOVE IZRISE IN NAROČILA KUHINJE IN SE IZKLJUČUJE
S PRETEKLIMI PONUDBAMI IN AKCIJAMI.

AKCIJA DO 30. NOVEMBRA 2015
*KUHINJE NOBILIA ZA POLOVICO CENE

ZNIŽANE CENE PARKETA
15 % POPUSTA NA OTROŠKO POHIŠTVO
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KAKO POTEKAJO KOLESARSKE 
PRIPRAVE V FUNKCIONALNEM CENTRU 
Prihajajo kratki, muhasti in mrzli zimski dnevi. Najbolj zagri-
zeni kolesarji še vedno poganjajo zunaj, večina pa nas je že 
pospravila kolesa in razmišljamo, kako se na drugačen način 
čim bolje pripraviti na novo kolesarsko sezono.
Vsak šport ima svoje zakonitosti in posebnosti, kakor tudi 
človeško telo. Naše telo se je tokom evolucije prilagodilo na 
pokončno držo, tudi sklepi in mišice so skrbno uravnani in 
delujejo najbolje, če so v določenem sorazmerju. V naspro-
tnem primeru se pojavijo bolečine, slabše delovanje mišic, 
bolezen … Kolesarstvo ima specifičen položaj telesa, močno so 
obremenjene mišice nog, srčna mišica ter dihala. Zato mora 
naš trening izhajati iz zgornjih predpostavk in hitro nam bo 
jasno, da zimski trening ne zajema le treninga za boljše kole-
sarske zmogljivosti, ampak tudi korekcijske vaje, ki jih tekom 
leta nismo uspeli narediti, so pa nujne za trening brez poškodb 
in bolečin.

• Položaj telesa (biomehanska slika kolesarja): trup je močno 
predklonjen, ramena so potisnjena naprej. Iz tega izhaja skraj-
šanje upogibalk kolka, njihova togost in posledično spreme-
njena telesna drža ter bolečina v hrbtenici (največ zaslug za 
to imajo rectus femoris, sartorius in psoas, ki se pripenja na 
ledveni del hrbtenice). Neaktivnost in slabenje hrbtnih mišic 
je druga zelo pomembna iztočnica kolesarske drže. Tretji pri-
siljen položaj pa predstavljajo ramena. Na kolesu sta lopatici 
potisnjeni daleč od hrbtenice, ramena silijo naprej in s tem 
nam slabijo mišice med lopaticami, prsne mišice po s tem 
postajajo vedno krajše in še bolj pripomorejo h grbi v prsnem 
predelu hrbtenice. V članku bomo prikazali krepilne in raztezne 
vaje za rešitev obeh problemov.

• Mišice nog, srčna mišica in dihala (anatomska slika mišic 
nog). Glavni cilj kolesarjev je aktivirati čimveč različnih mišic 
na nogah. Več kot jih bomo uporabili, kasneje se bomo utrudili, 
zato je zelo pomembna tehnika poganjanja (stacionirano kolo 
z direktnim prenosom je idealna rešitev za zimske treninge 
in izboljšanje tehnike poganjanja). Zelo dobrodošla je tudi 
kombinacija različnih športov, npr. tek na smučeh, hitra hoja 
v hribe, kjer drugače obremenimo mišično-skeletni sistem, še 
vedno pa delujemo na energetske sisteme za obnovo energije 
(oksidativni, anaerobni laktatni in anaerobni alaktatni procesi). 
Za primerno mišično aktivacijo, korekcijo drže in popestritev 
treningov pa je zelo dobrodošla tudi vadba v funkcionalnem 
centru.

Veslanje na TRX-u. Telo naj 
ostane ravno, trebušne mišice 

napete, bližje kot stopimo z 
nogama proti sidrišču TRX-
a, bolj bo naporno veslanje 
in obratno. Iztegnjeni roki 

pokrčimo v komolcu, ramena 
potisnemo nazaj, lopatici 
skupaj. Po ogrevanju, kjer 

zajamemo vaje dinamičnega 
raztezanja, pričnemo s 

40 sekundami dela in 20 
sekundnim odmorom. Tako 

naredimo 3 kroge:

Raztezanje zadnje stegenske mišice in 
spodnjih hrbtnih mišic. Usedemo se na tla, 
pripravimo si trak, ki je na višini prsnega 
koša, nogi iztegnemo v kolenu, palca 
na nogi potisnemo skupaj, z rokama se 
vlečemo naprej.

Raztezanje upogibalk kolka. Zadnje koleno 
položimo na mehko podlago, boke rahlo 
potisnemo naprej, telo ostane vzravnano. 
Z medenico se ne obračamo, vaje tudi ne 
izvajamo na silo.

Walking plank – odlična vaja za krepitev globokih trebušnih 
mišic in iztegovalk rok. Vajo pričnemo izvajati z opore na 
komolcih, v hrbtenici je prisotna rahla ledvena krivina. Nato 
se postavimo na dlan in se dvignemo v položaj za sklece.

Raztezanje upogibalk kolka, iztegovalk 
kolena. Uležemo se na bok, spodnja roka 
poskrbi za stabilizacijo telesa, zgornjo 
nogo primemo za stopalo in jo pokrčimo 
proti zadnjici. V kolikor smo dovolj gibljivi 
in še ne čutim raztega, s spodnjo peto 
potisnemo koleno nazaj.

Zgibi s pritegom kolen 
z odrivanjem s tal. 

Funkcionalna vaja, kjer 
krepimo hrbtne mišice, 

upogibalke rok, trebušne 
mišice in upogibalke kolkov 

ter iztegovalke stopala.

Vaja nam bo okrepila 
upogibalke kolka in premo 
trebušno mišico. Upogibalke 
kolka  so pomembne pri 
vlečenju pedala navzgor. 
Kolena v krožni liniji čimbolj 
pribljižamo prsnemu košu.

Izpadni korak nazaj – odlična 
vaja za krepitev mišice nog 
in spodnjih hrbtnih mišic. Z 
obema nogama čvrsto stojimo 
na višji površini, nato telo 
nagnemo naprej, teža ostane 
na sprednji nogi.

RAZTEZNE VAJE
Kot smo omenili že v uvodu, kolesarsko gibanje močno krči in krajša določene mišice, zato jih je potrebno raztegniti. 
Funkcionalna mišica je močna  in elastična, kot taka sklepa ne bo poškodovala, niti ne bo vplivala na njegov položaj. V 
položaju zadržimo 30 sekund, dihanje je sproščeno, vsako vajo ponovimo vsaj dvakrat.

Vaje so posnete v funkcionalnem centru Fitzone, kjer tudi potekajo specializirane vadbe za kolesarje in tekače. 

www.fitzone.si

Matej Cankar, osebni in kondicijski trener

Oglejmo si nekaj začetnih vaj, ki jih izvajamo po principu 
krožnega treninga, s čimer ohranjamo visok ritem dela, kar 
seveda tudi doprinese k boljši vzdržljivosti. Vaje so name-
njene privajanju telesa na trening moči, izvajamo jih dva 
do trikrat tedensko. Po dobrem ogrevanju, kjer zajamemo 
vaje dinamičnega raztezanja, pričnemo s 40 sekundami 
dela in 20 sekundnim odmorom. Tako naredimo 3 kroge:

• preventivni pregledi in cepljenja
• pregledi in zdravljenje bolnih živali
• reprodukcija in porodništvo
• urgenca in zdravljenje poškodb
• kirurgija

• pregledi in zdravljenje bolezni oči
• zobozdravstvene storitve
•  prodaja zdravil in medicinskih 

pripomočkov
• trgovinica

tel. 01 568 50 30

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

Kolarjeva 63, 1000 Ljubljana,  
DELOVNI ^AS pon–pet 8h–20h, sobota 8h–13h
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najstega novem-
bra goduje Sveti 
Martin. Živel je v 4. 
stoletju in je zavetnik 

vojakov, abstinentov, konjev, 
gosi in drugih domačih živa-
li (…) Na Sv. Martina god se 
po ljudskem običaju mošt 
spremeni v vino, kar za 
mnoge pomeni razlog za 
praznovanje.
Predkrščansko ozadje mar-
tinovanja je seveda primer-
no koncu poljedeljskega 
obdobja. V tem času so naši 
predniki praznovali letino, za 
katero so celo leto trdo delali, 
za dobro prihodnjo letino pa so 
tudi žrtvovali živali – gospodinje so 
tradicionalno žrtvovale gos. Obdobju 
primerno se je miza šibila od dobrot; pe-
čena gos, rdeče zelje, mlinci in kosta-
njev nadev so le osnova, saj so v tem 
času na uživanje ponudili mnogo dob-
rot, ki so jih sicer hranili za res posebne 
priložnosti; ampak na pragu zime, ko 
jih je čakalo obdobje teme s kratkimi, 
mrzlimi dnevi, je spodbuda, kakršno 
nudi vsesplošna gostija in praznovanje, 
še kako dobrodošla.
Kasneje, ko je tudi v naših krajih prev-
ladalo krščanstvo, so poganske navade 
ljudje, pa tudi sama Cerkev, prilagodili 
novemu verovanju. In tako je jesenska 
gostija dobila svoje ime – martinovanje. 
Martin se je v Panoniji rodil poganskim 
staršem in se na lastno željo spreobr-
nil v krščanstvo, najprej pa je opravljal 
poklic vojaka. Iz njegovih vojaških časov 
izvira tudi legenda o tem, kako je sre-
čal premraženega berača, ker pri sebi 
ni imel denarja pa mu je dal polovico 
svojega ogrinjala. Kasneje se je pridružil 
škofu Hilariju in z njim ustanovil samo-
stan, še kasneje pa je s svojimi menihi 
pokristjanjeval odročne predele dana-
šnje Francije, sicer pa je živel samotar-
sko življenje. Ko so ga želeli imenovati 

za škofa, se je zaradi skromnosti skril, pri 
tem pa so mu “ponagajale” gosi, ki so ga 
z glasnim gaganjem izdale, kar še danes 
plačujejo, na veselje mnogih praznoval-
cev martinovega.
Ker na martinovo mošt postane vino, 
na ta dan mnogi vinogradniki odprejo 
svoje kleti in ljudstvu v pokušino ponu-
dijo novo, pravkar nastalo vino. Nobena 
redkost v tem času tako niso vinski sejmi 
in pokušine nove letine vin, ki jih vino-
gradniki pripeljejo tudi v mesta, sicer pa 
je pogosta oblika martinovanja udeležba 
na eni od vinskih poti, ki jih tradicional-
no prirejajo v prav vseh slovenskih vino-
rodnih pokrajinah. Na teh se udeleženci 
pomikajo od enega vinogradnika na do-
ločenem področju do drugega, pri tem 
pa okušajo nova vina.
Martinovanje je v Sloveniji precej razšir-
jeno, kar lahko pripišemo tudi dobri vin-
ski kapljici, ki raste po mnogih predelih 
naše domovine. In če se bojite, da boste 
martinovo morali izpustiti, saj letos 

Martinov god pade na sredino delovne-
ga tedna, si lahko oddahnete; po starem 
običaju, ki je mnogim precej blizu, v ve-
selje pa je tudi gostincem, hotelirjem in 
vinogradnikom, katerih zavetnik je prav 
tako Sv. Martin, se martinovo tisto leto, 
ko je 11. november delovni dan, praznuje 
dve nedelji – tisto pred in tisto po ome-
njenem datumu. Ker pa od preveč po-
pitega vina lahko boli glava, in ker pitje 
alkohola vpliva na našo razsodnot, vas 
prijazno pozivamo – pazite nase in na 
ljudi okoli sebe, ne vozite pod vplivom 
alkohola, popijte dovolj vode, da vas nas-
lednji dan ne bo bolela glava, in pred-
vsem ne pretiravajte, saj (malo za šalo 
malo zares) vino ni dobro le na martino-
vo. Sicer pa ne bo letini prav nič škodilo, 
če boste namesto trkanja s kozarci raje 
uporabljali vilice, saj martinovih speci-
alitet, lastnih posameznim vinorodnim 
pokrajinam, ne manjka.

N e j a  Š m i d

MARTINOVANJE 

Preverite naš 
darilni progr

am!

Na voljo tudi v veleblagovnicah Maximarket in Nama.

darilo narave • s slovenske kmetije

Čebelarstvo
med • med z začimbami • medeni namazi 

• ostale medene dobrote 

sadjarstvo 
jabolčni čips • jabolčni sok • suho sadje • 

jabolčni kis

Žganjekuha 
vrhunska naravna žganja • naravna 

zeliščna žganja • naravni zeliščni likerji

www.kmetija-turk.si



MOJ MAGAZIN 11/2015  |  3332  |  MOJ MAGAZIN 11/2015

MAGAZINKULTURA

Predstave za otroke
S tolkali okoli sveta vas popeljemo v 
Glasbeni urici s tolkali in pesmijo in 
počakamo na Petra Klepca – šibkega 
fanta, ki mu gozdna vila podari čudež-
no moč. Čirule, Čarule in Puf pa bodo 
kot zadnji v mesecu čarali ne samo 
prifrknjene zgodbe, ampak tudi priha-
jajoče praznično razpoloženje in pred-
stave s težko pričakovanim Miklavžem 
in Dedkom Mrazom.

14. 11. ob 11.00: Glasbena urica s tol-
kali in pesmijo, domišljijsko potovanje 
okoli sveta, pri katerem bodo otroci 
peli, plesali in spoznali različna tolkala 
kot so konge, gong, mali boben in druga 
tolkala.
40 minut, za otroke od 4. leta

21. 11. ob 11.00: Peter Klepec, ljudska 
pravljica o majhnem šibkem fantku, ki 
ga zaradi njegove šibkosti vsi preganjajo 
in tlačijo, je doživela že mnogo priredb. 
Tokrat v lutkovni izvedbi.
35 minut, od 6. leta

28. 11. ob 11.00: Čirule, Čarule, Puf
Nabrita otroška predstava s tremi pra-
vljičnimi junaki, ki sami čarajo zgodbe.
45 minut, od 3. leta

5. 12. ob 11.00: Čuk na palici + Mik-
lavž, otroški kabaret predstavlja oži-
vljene protagoniste v lutkovni podobi 
in uprizarja zbirko uglasbenih pesmi 
Svetlane Makarovič, ene najbolj pri-
ljubljenih slovenskih avtoric za otroke. 
V družbi navihanih, prevzetnih, požreš-
nih, razvajenih, lažnivih, kratkovidnih in 
zaljubljenih živali spoznamo življenjske 
zagate in rešitve, na koncu pa prikliče-
mo tudi Miklavža!
 
Vstopnice: 4–5€
Darilni bon za 2 osebi: 10 €
Več na 070 940 940 in 
info@sititeater.si

Gledališče o ljudeh za ljudi

Danes, ko imamo občutek, da se spre-
membe na vseh področjih našega živ-
ljenja dogajajo hitreje kot kdajkoli, nam 
še toliko več pomenijo stvari, ki predsta-
vljajo nekakšno stalnico in tisto nujno 
potrebno vez med preteklostjo, seda-
njostjo in prihodnostjo. Mednje sodi 
tudi Šentjakobsko gledališče Ljubljana, 
ki s svojo nepretrgano, 95-letno tradicijo 
ljubiteljskega repertoarnega gledališča 
predstavlja eno najstarejših tovrstnih 
ustanov pri nas in v Evropi.
S Šentjakobskega odra so izšla nekatera 
največja imena slovenskega gledališča, 
katerih delo in poslanstvo danes nada-
ljuje okrog 150 ljubiteljskih gledaliških 
zanesenjakov. Ti ob sodelovanju s po-
klicnimi gledališkimi ustvarjalci (režiserji, 
scenografi, kostumografi, mentorji …) ter 
ob finančni podpori oddelka za kulturo 
Mestne občine Ljubljana in Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti na 
Šentjakobskem odru še vedno vsako se-
zono pripravijo najmanj pet premiernih 
uprizoritev s približno 130 ponovitvami, 
ki si jih v današnjih, »kriznih« časih ogle-
da okrog 15 tisoč gledalcev.
Razveseljuje dejstvo, da je prav letos 
število abonentov prvič v zadnjih letih 
občutno naraslo, kar Šentjakobčane 
navdaja z bolj optimističnim pogledom 
proti naslednjemu bleščečemu jubileju 
– stoletnici Šentjakobskega gledališča 
Ljubljana. Več na:
www.sentjakobsko-gledalisce.si

SiTi Teater:  BTC, LjubljanaŠentjakobsko gledališče Ljubljana

Sončni torki za mlade: 
Unikatne voščilnice
Delavnice so namenjene mladim od 15. 
do 30. leta in so brezplačne. Število mest 
je omejeno, prijave sprejemamo na: 
galerija.ccu@gmail.com

24. 11. ob 17.00: CK ŠPANSKI BORCI

Ustvarjalni četrtki
Prispevek 29 €
Papirnato cvetje / Adventni venčki

Število mest je omejeno, prijave 

sprejemamo na: galerija.ccu@gmail.com

12. in 19. 11. ob 17.00: Tomačevska 48a

Sobotne ustvarjalnice 
za otroke
Vsako soboto je na sporedu nov 

ustvarjalni projekt za razvijanje 

ustvarjalnosti, na voljo pa bo tudi kotiček 

za prosto slikanje. Info na: 

galerija.ccu@gmail.com

7., 14. in 21. 11. ob 10.00: 
CK ŠPANSKI BORCI

K at e r i  ro j s t ni  d an  pr a z nuj e 
Šentjakobsko gledališče Ljubljana 
v sezoni 2015–2016?
Podarili bomo dva abonmaja za 
sezono 2015–2016 v Šentjakobskem 
gledališču. Odgovore na nagradno 
vprašanje pošljite do 15. 12. 2015 po 
elektronski pošti na 
urednistvo@mojmagazin.si ali 
po pošti na naslov Trapez Media 
d. o. o., Industrijska cesta 1, 1000 
Ljubljana (s kontaktom in pripisom: 
nagradno vprašanje).

NAGRADNO VPRAŠANJE
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Galerijska šina je sistem za obešanje slik, ki 
omogoča hitro obešanje slik in zamenjavo 
brez zamudnega in hrupnega vrtanja ter 
uničevanja sten z vedno novimi luknjami. 
Enkratna montaža omogoča enostavno me-
njavo in prerazporejanje slik ali dekoracije, 
kadarkoli si to zaželite.

OBEŠANJE SLIK BREZ ŽEBLJEV
Montaža galerijske šine je zelo enostavna. Kasnejše 
spreminjanje stenske dekoracije, slik in fotografij s 
pomočjo vrvic in obešal pa ne bi moglo biti prep-
rostejše. Obesite večje število slik in ustvarite lasten 
stenski kolaž v sekundah. Z uporabo sistema za obe-
šanje slik lahko pozabite na vrtanje nevšečnih lukenj 
v vaše stene. Ko je enkrat montirana, za vselej omo-
goča obešanje, menjavo in spreminjanje postavitev 
slik kadarkoli in to brez uporabe orodja in žebljev. 
Je uporabna investicija za ves čas bivanja v vašem 
domu, pisarnah, zgradbah!

Obešajte slike varno, fleksibilno in na eleganten 
način in skladno z vašimi zahtevami!

OBEŠANJE SLIK ŠE NIKOLI NI BILO PREPROSTEJŠE!

Več informacij najdete na spletni strani: www.studiocerne.si



Atlantis. Osvežitev vsakdana!

POPOLNA SPROSTITEV 
JE BLIŽJE KOT SI MISLITE
17 bazenov • 16 savn • 4 tobogani • center azijskih 
masaž • strokovni center zdravja • restavracija •  
potapljaški center • kozmetični salon • frizerski salon

01 585 21 00  •  www.atlantis-vodnomesto.si




