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Drage bralke,  
dragi bralci!
Pa so prišli mrzli meseci. Zaradi dolgega 

toplega poletja se skoraj zdi, da smo jesen kar 

preskočili. Ste vedeli, da je v dvajsetih letih 

nastopil najhladnejši dan v mesecu oktobru? 

Temperaturna nihanja so skrajno vabljiva tudi 

za vse mogoče viruse, ki napadajo naš imunski 

sistem. Le pogumno jih napadite z vitamini in 

gibanjem na prostem. Vas že zebe? Nič hudega. 

Toplo se oblecite in podajte na ulice, kjer že diši 

po pečenem kostanju, ponekod pa so vremenskim 

razmeram primerno že začeli kuhati vino in vročo 

čokolado. Razlogov za radosti je dovolj, čeprav 

nas do veselega decembra loči še slab mesec. Za 

nami je kar nekaj praznikov. Šolarji so si odpočili 

med krompirjevimi počitnicami, ko je bil tudi 

čas za prižiganje svečk – tistih, v strašnih bučah 

za noč čarovnic in tistih, na pokopališčih, dan 

kasneje. Da boste lažje prestali sive novembrske 

dni pa se porazvajajte še z martinovo pojedino in 

kozarčkom dobrega mladega vina. Želimo vam, 

da bo jesen, čeprav hladna, polna radosti.

Ekipa revije Moj Magazin

ŽZelimo vam prijeteno jesen! 
MAGAZIN
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Center tehnike Nove Jarše

Radostni
nakupi

DOBRODOŠLI V NOVIH JARŠAH
Obiščite nas v Mercatorjevem TC Nove Jarše, Beblerjev trg 2, Ljubljana

*Ponudba pnevmatik velja 
od 1. 10. do 12. 12. 2016 oziroma do prodaje zalog.
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Vse za barvanjeOgrevanje Izris kopalnic

POIŠČITE KATALOG S 
CELOTNO PONUDBO NA 
PRODAJNEM MESTU

SVETUJEMO IN 
NAČRTUJEMO

VELIKA 
PONUDBA

OB NAKUPU 
KATERIHKOLI 
ZIMSKIH 
PNEVMATIK

že od 26 99

*Dvojne  
pike!

NOVO

TV LCD LED 24PFS5231
z vgrajenim celovitim zvočnim sistemom z brezžično povezavo in mogočnim zvokom 
bo spremenil vaš pogled na majhne televizorje

A 23 W 34 kWh
energijski

razred
povprečna

poraba
letna

poraba

2x  

1x USB  
FHD

ločljivost  
200

PPI

249 99

99 99
Mobilni telefon Jerry
micro SD do 64 Gb • Wi-Fi • BT • GPS • Quad-Core 
1.3 GHz, Cortex-A7

12.7 cm
5“

diagonala  
1 GB
pomnilnik  

8 GB
notranji
spomin  Marshmallow  
5 MP
kamera
spredaj  

2 MP
kamera
zadaj  

DUAL

SIM 79 99
Kamera GO 2500 WiFi FHD Trevi
idealna za uporabo med dinamičnimi športi 
kot so motociklizem, smučanje, padalstvo, 
plavanje itd. • dodatki priloženi • vodotesno 
ohišje do globine 30 m • daljinski upravljalnik 
Fast runner

PC 59,99

PS3 59,99

X360 59,99

PS4 69,99

XONE 69,99

Igra FIFA 

2017

6,7 cm
LCD

zaslon  
FHD

 Wi-Fi
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02 //

SPELEOLOGIJA V VRTCU

01 //

RADOst NAVDUŠILa OBISKOVALCE CENTRA TEHNIKE V NOVIH JARŠAH

V Vrtcu Jarše v enoti Mojca smo si Čebelice, Zmajč-
ki in Ribe še eno vrtčevsko dopoldne popestrili z 
obiskom povsem pravega jamoslovca oz. speleo-
loga in zoologa prof. dr. Borisa Sketa. Gospod nam 
je predstavil jamsko življenje. Svojo predstavitev je 
popestril s fotografijami najlepših jam v Sloveniji in 
po svetu, živali, ki živijo v jamah, kapnikov, podvod-
nih jezer … S seboj je prinesel tudi pravo jamarsko 
opremo, v katero smo se lahko oblekli. Pokazal nam 
je »reševanje iz brezna« ter kako in na kakšen način 
uporabljajo pripomočke za plezanje. Skrivnosti v njegovi 
torbi kar ni bilo konca. Prinesel je čisto majhne jamske rak-
ce, ki smo si jih lahko podrobno ogledali s povečevalnimi 
stekli. Pogledali smo si tudi skrivnostno gorenje karbidne 
svetilke. Po končanem druženju se je naše raziskovanje 
preselilo v igralnice, kjer smo se igrali s povečevalnimi 
stekli, baterijskimi svetilkami, senzorično škatlo ter se uri-
li v plezanju in plazenju v temnih jamskih »rovih«. Zelo 
dobro smo si zapomnili, da je v jamah temno, zato ima-

jo jamarji poleg čelade tudi svetilko. Tako nam je povsem 
jasno, zakaj ima človeška ribica zakrnele oči, mar ne? Če 
odgovora ne poznate, se kar pri nas oglasite, da vam za-
upamo skrivnost. Naši otroci vedo, da ima človeška ribica 
na sprednjem paru nog tri prste, na zadnjem paru pa dva. 
Ali ste to vedeli? V vrtcu še vedno raziskujemo na temo ja-
marstva in uporabljamo naša nova znanja. O svojih odkri-
tjih bomo še poročali.

Husmira Kurtović

V prvem tednu oktobra je obiskovalce in kupce v M Teh-
niki,  v Novih Jaršah presenetil znan TV obraz. Rado Mu-
lej se je prelevil v pravega blagajničarja. Od 14 do 17 ure je 
vestno opravljal svoje delo in s svojim humorjem navdušil 
številne kupce.  Rado pravi, da se v naši četrtni skupnosti 

Jarše počuti odlično in da se bo na tovrstno povabilo tudi 
v prihodnje z veseljem odzval. Če ste ga zamudili, sprem-
ljajte objave, ki jih drži v rokah. Obiščite Center Tehnike in 
se prepričajte.

S. D.

v MercatorjuNOVO NOVO

TRGOVINA ZA MALE ŽIVALI
Aro d.o.o. Trgovine za mele živali, je družinsko podjetje zaljubljencev v 
živali, ki uspešno posluje vse od začetka leta 1992 in je ena izmed prvih 
trgovin za male živali v Sloveniji. Poleg klasičnih trgovin za male živali 
Aro, v Ško� i Loki, Kranju – Stražišču, na Jesenicah in po novem tudi 
v Ljubljani, smo našo dejavnost razširili tudi na lastno proizvodnjo 
akvarijev in na spletno trgovino za male živali www.aro.si.
Ponosni smo, da s strokovnostjo, prijaznostjo in ustrežljivostjo, lahko 
in znamo pomagati, svetovati in reševati prenekateri problem 
lastnikov malih živali. Dolgoletna vsakodnevna praksa ter izmenjava 
informacij s stroko in strankami, so nas obogatile z neprecenljivim znanjem 
in izkušnjami, ki jih z veseljem delimo z vsemi, ki to želijo in potrebujejo.
Postregli in svetovali vam bodo strokovno usposobljeni prodajalci 
(veterinarji) ali prodajalci z dolgoletno prakso in izkušnjami z malimi 
živalmi. 
Trudimo se postati vaš zanesljivi partner, ki mu lahko zaupate in ki 
vam skuša svetovati, ugoditi vašim željam ali rešiti vaš ”nerešljiv” 
problem.
Obiščite nas in prepričajte se o izredno široki ponudbi najboljših svetovnih 
hran, poslastic, opreme ter sredstev za nego in zaščito vaših ljubljenčkov.

V naši, bogato založeni trgovini vam 
na enem mestu ponujamo najboljše 
svetovne hrane, opremo ter sredstva za 
nego in zaščito psov in mačk.

HRANE  ZA  PSE IN MAČKE

NATURAL
DELICIOUS

ACANA CANAGANBARKING 
HEADS

SYMPLY LILY’S
KITCHEN

ORIEN NOW TASTE OF
WILD

NATURA 
GOLD

HAPPY
DOG

MONAGE

ROYAL 
CANINE

BOSCH CIBAU EQUILIBRIO SANABELLE HILL’S

10 % POPUSTAZA ARTIKLE KI NISO V AKCIJI ALI SO V PRODAJI S POPUSTOM

DELOVNI ČAS: PONEDELJEK - SOBOTA od 9. do 20. ure 
TELEFON: ARO d.o.o.; 04/51-20-838;  PE LJUBLJANA  08/2051-195
e-mail: ARO d.o.o. info@aro.si ; PE LJUBLJANA: info-ljubljana@aro.si

SPLETNA TRGOVINA:  www.aro.si   
NAROČANJE po tel.:  04/51-20-838  ali  08/20-51-195

na Šmartinski cesti 102

Gostilnica 5-6 KG 
Gornji trg 33, 
1000 Ljubljana
+386 (0)1 320 08 04
Pon-Ned / 11-23

Gostilnica 5-6 kg



MOJ MAGAZIN 10 - 11 / 2016  |  76  |  MOJ MAGAZN 10 - 11 / 2016

LOKALNO LOKALNO

15. in 16. oktobra 2016, je BTC City Lju-
bljana s Festivalom nakupov in zabave 
zasijal z dogodivščinami željnih obi-
skovalcev. Dogodek je zabeležil odli-
čen obisk, saj je v popustih, presene-
čenjih, akcijski ponudbi ter bogatem 
spremljevalnem programu uživalo več 
kot 170.000 ljubiteljev nakupovanja in 
druženja. 
Festival nakupov in zabave dvakrat letno 
razveseli modne navdušence, ljubitelje 
zabave in doživetij. Minuli vikend je ta 
osrednji dogodek v zabavno-nakupoval-
nem koledarju potekal že 26. zapored in 
privabil množico obiskovalcev iz Slove-
nije in tujine. Zahvaljujoč infrastruktur-
nim izboljšavam, ki so v letošnjem letu 
dodobra preobrazile BTC City Ljubljana, 
so lahko obiskovalci do slovenske meke 
zabave in nakupovanja varno in hitro 
prišli peš, na kolesu, z mestnim avtobu-
som ali avtomobilom. 
Damjan Kralj, član uprave družbe BTC 
in direktor za trženje in marketing, je nad 
živahnim dogajanjem navdušen: »BTC 
Cityji so eden ključnih stebrov poslova-
nja družbe BTC. Z dogodki kot je Festival 
nakupov in zabave uresničimo želje na-
ših obiskovalcev po izjemnem nakupo-
valnem doživetju, ki ga prepletamo tudi 
z zabavnimi vsebinami. Da delamo prav, 
vsakič znova množično potrjujejo zado-
voljni uporabniki na eni strani in naši 
poslovni partnerji na drugi.« 
Glavni soustvarjalci Festivala nakupov in 
zabave so ponudniki izdelkov in storitev 
iz celotnega območja tega največjega 
slovenskega nakupovalnega središča, 
med katerimi so denimo nedavno pre-
novljena trgovina Baby Center, središče 
najnovejših modnih trendov Emporium, 
največja veriga športnih trgovin na svetu 
Intersport in Optika Clarus kot eden iz-
med vodilnih ponudnikov na področju 
trgovine z očali in optičnimi pripomoč-
ki. Ponudniki so s popusti in ugodnos-
tmi pripravili nepozabno nakupovalno 
doživetje, ki je izvabilo nasmeh na lica 
obiskovalcev. 
Dvodnevno dogajanje je popestril spre-
mljevalni program za vse generacije na 

06 //

BTC CITY LJUBLJANA PRIVABIL VEČ KOT 170.000  
NAKUPOVANJA IN ZABAVE ŽELJNIH OBISKOVALCEV

več lokacijah: na glavnem prizorišču 
na trgu med Dvorano A in Tržnico BTC 
City, v Dvorani A, na Trgu mladih, v spo-
dnji etaži Emporiuma ter na parkirišču 
pred Športnim Centrom Millenium. Še 
posebej je odmevalo z glavnega prizori-
šča, kjer so se zvrstili gledališčni, športni 
in modni nastopi, obiskovalci pa so se 
lahko prepustili čarovniškim iluzijam. 
Vikend so zaznamovali še trendi s pod-
ročja trajnostne mobilnosti, kulinarična 
razvajanja in ustvarjalne delavnice ter 
zabavni program za najmlajše. Dogodek 
se bo še posebej vtisnil v spomin sodelu-
jočim na kolesu sreče in iz nagradni igri 
BTC City, v okviru katere so bili podelje-
ni darilni boni v skupni vrednosti 3.000 
evrov.

05 //

PGD ŠMARTNO OB SAVI

04 //

TEKMOVANJE MLADINE

03 //

POMOČ GASILCEV V ČS JARŠE

V soboto 10. 9. 2016 se je ekipa PNMP 
Šmartno ob Savi s 6 člani prvih posredo-
valcev udeležila 7. vaje. Imeli smo 4 sce-
narije na območju Malega Lipoglava, kjer 
so nas gostili in skrbeli za varnost člani 
PGD Lipoglava. 

Megleno nedeljsko jutro se je nadaljevalo v lep sončen dan, ki je bil za 
naše mlade gasilce nadvse uspešen. Tokrat je mladinsko tekmovanje GZL 
potekalo v Tacnu, na športnem igrišču policijske akademije. Tekmovanja 
smo se udeležili s tremi ekipami. Fantje in dekleta so cel september pridno 
in redno trenirali in rezultati so temu primerni. Ekipa mladincev, čeprav 
so imeli kar 4 člane iz vrst pionirjev, se je uvrstila na 7. mesto, mladinke 
so zasedle odlično 3. mesto, pionirke pa so z osvojitvijo 1. mesta pometle 
s konkurenco in tako pokazale, da se trdo delo in nerganje mentorjev na 
koncu vedno obrestuje. Čestitke vsem trem ekipam za nastop in osvojena 
mesta ter mentorjem za čas, ki ste ga namenili za delo z mladimi.

Mentorji PGD Šmartno ob Savi

Požari v stanovanjskih stavbah
18. 9. 2016
Ob 14.36 se je v Clevelandski ulici v Ljubljani v stanovanju večstanovanjske 
stavbe na štedilniku žgala pozabljena hrana. Gasilci GB Ljubljana in PGD 
Šmartno ob Savi (12 gasilcev) so pregledali in prezračili prostore.
Poškodovanih ni bilo.

Tehnična in druga pomoč
21. 9. 2016
Ob 14.41 se je osebno vozilo, ki ni bilo v prestavi, premaknilo in stisnilo 
nogo lastnice na Beblerjevem trgu v Ljubljani. Posredovali so poklicni ga-
silci GB Ljubljana, ki so odmaknili vozilo ter omogočili dostop reševalcem. 
Reševalci NMP RP Ljubljana so jo prepeljali v bolnišnico.

Nesreče v cestnem prometu
11. 10. 2016
Ob 16.27 sta na severni ljubljanski obvoznici med razcepom Zadobrova in 
priključkom Ljubljana - Nove Jarše trčila osebno in tovorno vozilo. Gasilci 
GB Ljubljana so le zavarovali mesto nesreče.

Na pomoč! 

1. Na prvi točki je bila ponesrečena de-
klica z inzulinsko črpalko, ki je padla s 
kolesom na cesto. Oskrbeti smo morali 
deklico in poiskati primeren prostor za 
pristanek helikopterja.

2. "Čebelji napad" - Dva dečka sta se igrala 
blizu čebelnjaka, kjer so ju tudi napadle 
čebele. Ko so čebele odšle, smo mora-
li oskrbeti oba, pri tem pa smo morali 
enega dečka oživljati (LUTKA), do pri-
hoda reševalcev. 

3. "Gozdarja pri podiranju dreves podre 
hlod" - Na samem mestu smo oskrbeli 
hrbtni pneuvmotoraks, nekaj prask in 
ga ročno prenesli po bregu navzgor do 
nosil, kjer smo ga na nosilih dokončno 
imobilizirali. 

4. "Sin obvesti da mamo nekaj tišči v 
prsih" - Oskrbeli smo mamo, katera je 
že doživela srčni infarkt, pri sebi je imela 
nitrolingual, zaradi prepočasnega delo-
vanja smo jo morali oživljati s pomočjo 
lutke in AEDja. Sina smo morali budno 
opazovati, ker je imel pri sebi pištolo s 
katero je tudi vzbudil strah in komando 
nad nudenjem prve pomoči materi. Na 
koncu se je vse končalo brez dodatnih 
poškodovancev.

Rad bi se zahvalil celotni ekipi PNMP-ja 
Matjažu, Mojci, Marku, Katjuši, Alojzu, da 
so pristopili k vsaki nalogi vestno, zbrano 
in profesionalno.

Igor Zabukovec
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»Želja zagotoviti čim bolj udobno nakupovalno izkušnjo in 
predvsem čim večjo varnost našim obiskovalcem nas je vo-
dila v prenovo parkirne hiše, ki je zdaj opremljena po najso-
dobnejših tehničnih in varnostnih standardih. V Cityparku 
imamo zdaj med vsemi nakupovalnimi središči v Ljubljani 
najsodobnejši parkirni sistem,« je poudaril Toni Pugelj, di-
rektor našega največjega nakupovalnega središča.

Potem ko so lani temeljito prenovili skoraj 30 odstotkov vseh 
površin in obiskovalcem ponudili več kot deset novih in pre-
novljenih trgovin, so se v Cityparku letos lotili še prenove 
parkirne hiše. V prenovo, ki je trajala mesec in pol, so vložili 
770.000 evrov. »Citypark na leto obišče devet milijonov ljudi, 
v štirinajstih letih jih je bilo skoraj 140 milijonov. Ogromno 
jih pride z avtomobilom, zato je za nas zelo pomembno, da 
jim zagotovimo najvišjo stopnjo varnosti,« je dejal Pugelj. 

Promet po novem poteka enosmerno, s čimer so v Citypar-
ku poleg večje varnosti zagotovili tudi večjo pretočnost pro-
meta. Prednosti novega prometnega režima v parkirni hiši, 
v kateri je na voljo več kot 1600 brezplačnih in po novem 
prostornejših parkirnih mest, še 200 pa jih je zunaj nje, je 
Toni Pugelj predstavnikom sedme sile predstavil na izviren 
način – nekaj jih je namreč povabil v električni avtomobil 
Eurban in jih popeljal en krog. Preostali so sedli v Eurbane, 
ki so jih vozili kavalirji. Električni avtomobili niso bili izbra-
ni po naključju. »V prenovljeni parkirni hiši imamo namreč 
tudi posebej označeni parkirni mesti za električne avtomo-
bile. Medtem ko lastnik nakupuje, se jekleni konjiček lahko 
polni,« je povedal Pugelj.

Tehnološko podprt parkirni sistem zdaj omogoča najkrajšo 
pot do prostega parkirnega mesta in lažje parkiranje, pred-
vsem pa zagotavlja tekoč in varen promet. Lučkasti sis-
tem označevanja poskrbi, da vozniki lažje najdejo prosto 
parkirno mesto: zelene lučke označujejo prosta parkirna 
mesta, rdeče zasedena mesta, modre označujejo parkirne 
prostore za invalide, cijan modre vabijo družine z majhni-

mi otroki. Pred vsakim krakom so nameščene table, na ka-
terih je izpisano število prostih parkirnih mest. Table so 
tudi na prehodih v druga nadstropja, tako da vozniki vedo, 
koliko prostih mest jih čaka tam. 

Dodatno so označena parkirna mesta za družine z otroki – 
s tablami z napisom: Hvala, ker ste pustili mesto mojemu 
malčku. Prav tako so jasno označene cone za pešce, ki so 
tudi dodatno osvetljene, s čimer so v Cityparku poskrbeli za 
še večjo varnost. 
S prenovo so zagotovili dodaten prostor za nakupovalne vo-
zičke in ga označili s simpatičnimi modrimi kvadratki z vo-
zički.

»Za lažjo orientacijo smo etaže obarvali v različnih barvah, 
bolj pregledne in vidne so tudi talne in stenske označbe. Zdaj 
razvijamo aplikacijo, ki bo obiskovalce našega največjega 
nakupovalnega središča kar najhitreje vodila do njihovega 
jeklenega konjička,« je še povedal Toni Pugelj in dodal, da se 
parkirna hiša odpre deset minut pred odprtjem nakupoval-
nega središča in zapre uro po njegovem zaprtju.

07 //

CITYPARKOVA PARKIRNA HIŠA PRENOVLJENA PO NAJSODOBNEJŠIH 
TEHNIČNIH IN VARNOSTNIH STANDARDIH

Direktor Cityparka Toni Pugelj je predstavil nov sistem označevanja 
prostih parkirnih mest.

Etaže so različnih barv, parkirišča so prostornejša in preglednost je 
večja.

V prenovljeni parkirni hiši za iskanje prostega parkirnega mesta 
porabite največ pet minut.

MAGAZIN

MARTINOVO 
IN S PRAZNIKOM 
POVEZANI OBIČAJI
Že načrtujete, kje boste letos martinovali? 
Praznovanje martinovega pri nas povezujemo 
z okušanjem mladega vina in tradicionalne 
martinove pojedine. Po različnih krajih se lahko 
udeležite organiziranih martinovanj, za katere je 
seveda značilna predvsem zabava ob glasbi in 
vinu. Da pa poznavanje praznika ne bo ostalo le 
pri pijači in jedači, v tem članku izveste še kakšno 
zanimivost o sv. Martinu.

Martinovo, ki ga praznujemo 11. novem-
bra, je pri nas splošno priljubljen pra-
znik, še posebej zato, ker je povezan s 
slovensko nacionalno pijačo – vinom. 
Okrog tega dne se mošt spremeni v 
vino, kar je gotovo dober izgovor za ve-
selje in praznovanje. Novo vino je treba 
na vsak način poskusiti, kot pravi šega 
in z njo povezana pesem: »Pršu je, pršu 
sveti Martin, on ga je krstil, jest ga bom 
pil.« Martinovanje je povezano z našimi 
poganskimi predniki, ki so v novembru 
obhajali nekakšen praznik v zahvalo za 
letino. Svojim poganskim božanstvom 
so darovali živali (gosi, race in druge 
pernate živali). V tem času so obhajali 
tudi koline in si pripravljali zaloge za 
prihajajoči zimski čas, pastirji pa so se 
bogovom zahvaljevali za uspešno pašo. 
Šege in navade, ki se spletajo okrog 
martinovega, se ujemajo z ljudskim 
rekom, da je martinovo »jesenski pust«. 
Splošno priljubljenost med našimi pra-
zniki pa je martinovanje doseglo šele v 
zadnjih dvajsetih letih. U r š a  D u b r a v i c a

Kdo je bil sveti Martin?
Sveti Martin Tourski je galsko-franko-
vski narodni svetnik, ki se je rodil 11. 
novembra 316 na Madžarskem. Njegova 
starša sta bila pogana. Kljub njunemu 
nasprotovanju pa se je Martin odločil 
za krščansko vero. S petnajstimi leti je 
stopil v državno vojsko in postal častnik 
gardne konjenice. Pri vojakih je poka-
zal izredno skromnost in nesebičnost, s 
čimer se je ljudstvu še posebej približal. 
Znana zgodba o Martinu je povezana z 
njegovim plaščem, ki naj bi ga hude-
ga zimskega dne pred mestnimi vrati 
v Amiensu delil z beračem. Ljudstvo je 
Martina imelo neverjetno rado. Po vsej 
deželi so govorili o njegovih čudežih: 
ozdravljanju, obujanju od mrtvih, izga-
njanju hudobnih duhov, krotenju div-
jih živali. Prav zaradi svoje dobrote je bil 
kmalu po svoji smrti (8. novembra, 397) 
oklican za svetnika. 

Praznik vina pri nas
V Sloveniji se dan sv. Martina praznuje 
predvsem kot praznik vina. Do tega dne 
se mošt obravnava kot nečisto in grešno 

novo vino, ki se ob blagoslovitvi spre-
meni v pravo vino. V skladu s šegami in 
navadami lahko šaljivi blagoslov opravi 
moški, preoblečen v škofa. K praznova-
nju sodi tudi pojedina, za katero je zna-
čilna vsaj ena jed, ki je zelo tipična – to 
je perutnina, s posebnim poudarkom na 
goseh in racah. Najznačilnejša kombi-
nacija je zagotovo pečena gos ali raca, 
nadevana s kostanji ali jabolki, s prilo-
go mlincev in rdečega zelja. In zakaj je 
na meniju ravno gos? Legenda namreč 
pravi, da je Martin zbežal med gosi, ko so 
mu predlagali, da bi ga izvolili za škofa. 
Ko so ga iskali, da bi mu sporočili novico 
o izvolitvi za škofa, so ga gosi z gaga-
njem izdale. To je le ena od pripovedi. 
Dejstvo je namreč, da so bile gosi, race 
in druge pernate živali že v pradavnih 
časih pomembne daritvene živali.

Želim vam lepo praznovanje martino-
vega. Naj bo goska ravno prav pečena, 
mlinci ravno prav mehki in zelje rdeče, 
kot mora biti. Pa po pometi z mladim 
vinom!
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ZDRAVJELOKALNO

Svetovni pokal v športni gimnastiki 
v Szombathely-ju na Madžarskem. V 
dneh od 6. 10. do 9. 10. 2016 se je od-
vijal zadnji svetovni pokal v športni 
gimnastiki v sezoni 2016. 

Adela Šajn in Tjaša Kysselef, članici 
Gimnastičnega društva Zelena jama, 
sta se zadnjega svetovnega pokala v 
Szombathely-ju na Madžarskem ude-
ležili, medtem ko se ga Teja Belak, naša 
najboljša gimnastičarka in udeleženka 
olimpijskih iger v Riu, ni udeležila.
Adela Šajn je imela prvo oceno v kvali-
fikacijah na gredi. V skupnem seštevku 
svetovnega pokala na gredi se je bori-
la za skupno prvo mesto. To ji je tudi 
uspelo, saj je kljub manjšim napakam 
osvojila velik kristalni pokal za Slove-
nijo.

Prav tako s ponosom sporočamo, da 
je tudi Tjaša Kysselef osvojila velik kri-
stalni pokal. Odlično je odtelovadila 
oba skoka, tako v kvalifikacijah kot tudi 
v finalu, in si z odlično oceno zaslužila 

veliki kristalni pokal za leto 2016 v sku-
pnem seštevku svetovnega pokala.

Slavi Martinovič
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DVE ZLATI DAMI V GD ZELENA JAMA

Teniški klub Net šport, ki se nahaja v 
vaši neposredni bližini (Kvedrova cesta 
5a – za Kitajskso restavracijo v Jaršah) 
je v jesenskem času uspešno pričelo z 
osmim letom delovanja teniške šole v 
pokritih teniških igriščih. 
Z zabavnimi, pestrimi ter strokov-
ni programi smo navdušili otroke od 
5. do 17. leta. Tečaje smo razširili na 
širšo lokalno skupnost tako, da de-
lujemo tudi na šestih osnovnih šo-
lah, kjer preko prvih teniških korakov  
otroke navdušujemo z igro tenisa. Če 
smo na vaši šoli, preverite. Ker se naši 
programi nanašajo na celosten razvoj 
otroka, imamo dvakrat tedensko na 
PRODUKCIJSKI ŠOLI V JARŠAH or-
ganizirane tudi treninge splošne MO-
TORIKE, kjer otroci v duhu športa in 
zabave krepijo svoje psihofizične spo-
sobnosti. Vabljeni vsi otroci. 
Med šolskim letom se lahko otroci 
udeležijo brezplačne poskusne urice 
tenisa. Namen uric je: spoznati teniške 
udarce, način treninga, ugotoviti ali 

je igra zanj, raven spretnosti, spoznati 
Teniški klub in nove vrstnike.
Nismo pa pozabili tudi na odrasle, 
željne igre tenisa. Treningi za odrasle 
potekajo v skupinah enkrat do dvakrat 
tedensko, najbolj navdušeni pa korigi-
rajo svoje udarce tudi na individualnih 
urah.
V Teniškem klubu smo poskrbeli za 
krompirjeve počitnice, naši mladi te-
nisači pa se bodo v mesecu novembru 
pomerili na turnirjih Teniške Zveze 
Slovenije.

Tajana Mlakar
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TENIS, IGRA ZA CELO ŽIVLJENJE V VAŠI BLIŽINI

Bronhiolitis je okužba dihal z re-
spiratornim sincicijskim virusom 
(RSV), ki prizadene večino otrok v 
prvih dveh letih življenja. Pri bron-
hiolitisu gre za infekcijo najmanjših 
dihalnih poti, imenovanih bron-
hiole, ki vodijo do pljuč. Ko pride 
do vnetja bronhiol, te otečejo in se 
napolnijo s sluzjo, kar oteži diha-
nje. Še posebej je to problematično 
pri dojenčkih in majhnih otrocih, 
ki imajo majhne dihalne poti in se 
zato hitreje zaprejo.
Prvi simptomi bronhiolitisa so na-
vadno precej podobni prehladne-
mu obolenju: zmašen nos, izcedek 
iz nosu, blag kašelj, blaga vročina. 
Po dnevu ali dveh se poslabša 

predvsem kašelj, saj med izdihom 
nastanejo piskajoči zvoki. Otroci 
običajno ne jedo in ne pijejo do-
volj, zaradi česar lahko dehidrirajo.
Ker nimamo na razpolago učin-
kovitega zdravila za zdravljenje 
okužb z RSV, je bistveno njihovo 
preprečevanje. Virusi, ki povzro-
čajo bronhiolitis so nalezljivi in se 
prenašajo kapljično prek kihanja, 
kašljanja in dotikov. Najboljši način 
za preprečevanje širjenja virusa je 
redno umivanje rok. Priporoča se, 
da prehlajeni otroci ostanejo doma, 
dokler popolnoma ne ozdravijo. 
Pomembno je, da se v bližini otrok 
na kadi, saj lahko otroci, ki so iz-
postavljeni cigaretnemu dimu, 

razvijejo hujšo obliko bronhiolitisa. 
Najboljše zdravljenje za večino 
otrok je, da v času obolenja tele-
su omogočimo zadostno količino 
tekočine. Treba jim je ponuditi te-
kočino v majhnih količinah v čim 
pogostejših intervalih. Suh zrak 
lahko povzroči, da je sluz gostejša 
in zato še bolj zapira dihalne poti. 
Pri tem so vam lahko v pomoč 
vlažilniki zraka. Da bi sprostili za-
mašitev nosu, ga redno čistite s 
fiziološko raztopino, visoke tem-
perature pa nižajte z zdravili proti 
vročini. Včasih pomaga, če otroka 
držite v bolj pokončnem položaju.

Dragana Ljubojević, mag. farm.

AKUTNI BRONHIOLITIS

Leti, letiRobi!

POLETITE
V NOV DAN
POLNI ENERGIJE!

Na
 fo

to
gr

afi
ji:

 R
ob

er
t K

ra
nj

ec

Na voljo v vseh enotah Lekarne Ljubljana in v spletni lekarni Lekarna24ur.com. www.lekarnaljubljana.si

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
Priporočene dnevne količine in odmerka
se ne sme prekoračiti.

IZDELKI S
PROPOLISOM
IN MATIČNI
MLEČEK ZA
VSO DRUŽINO!
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 TORTA MOJE BABICE

Čeprav ga največkrat uživamo kuhanega ali pečenega, je mogoče iz 
kostanja pripraviti tudi najrazličnejše sladice in krušne izdelke. Torto 
moje babice, v katero so poleg kostanja vključena še jabolka, slive in 
lešniki, sem pripravila v spomin na babico, pri kateri je vedno dišalo 
iz kuhinje. Posebaj pri srcu mi je bila kostanjeva torta, ki me še danes 

spominja na radostne jesenske dni.

Na sobno temperaturo ogreto maslo 
penasto razmešamo. Dodamo rume-
njake, med in dišavnice. Beljake ste-
pamo v čvrst sneg. K vmešani masi 
narahlo primešamo 1/3 snega, dodamo 
sesekljane lešnike in presejano pol-
novredno moko s pecilnim praškom. 
Dodamo še preostali sneg in narahlo 
zmešamo. Polovico pripravljene mase 
vlijemo v pomaščen tortni model in jo 
pri 180°C do polovice spečemo. 
Medtem pripravimo nadev iz jabolčne 
kaše, kuhanega pretlačenega kostanja 
in kaše iz svežih sliv. Premešamo, po 

•  1 5 0  g  m a s l a
•  3  j a j c a
•  1 5 0  g  m e d u
•  c i m e t
•  n a r i b a n a  l i m o n i n a  l u p i n a
•  5 0  g  l e š n i k o v
•  2 5 0  g  m o k e  z  o t r o b i  ( c e l o 

p š e n i č n o  z r n o )
•  1  va n i l j i n  s l a d k o r
•  1  p e c i l n i  p r a š e k

•  8 0  g  s l i v o v e  m a r m e l a d e
•  2 5 0  g  j a b o l k
•  2 0 0  g  k o s t a n j a
•  5 0  g  s l i v
•  k o s t a n j e v  m e d
•  k u h a n a  p š e n i č n a  z r n a
•  l e š n i k i

PRIPRAVA

SESTAVINE

NADEV:

Zahtevnost:

Čas priprave:

60'

okusu sladkamo s kostanjevim medom 
ter dodamo dišavnice (cimet). 
Delno pečeno plast testa namaže-
mo s slivovo marmelado, nadevamo 
s pripravljenim nadevom in pokrije-
mo z ostankom pripravljene mase. Po 
vrhu potresemo s kuhanim pšeničnim 
zrnjem in grobo sesekljanimi lešniki. 
Pečemo še 20 minut pri 180°C.
 
Pa sladek, dober tek!
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U r š a  D u b r a v i c a

MOŠČANSKA KRONIKA
 Obširen vpogled v zgodovino kraja in župnije 

Iz uvoda:

Zgodovinski del kronike zajema čas od prve omembe Most pa do 
današnjih dni. Naj omenimo, da je bil naš namen predvsem opi-
sovanje časa, v katerem je nastala župnija, torej obdobja do 2. 
svet. vojne, ne pa tudi podrobnejše opisovanje sedanjega stanja, 
ki služi samo za orientacijo in kot zaključek nekega preteklega 
dogajanja. Pri pisanju kronike nas je vodila želja, da v njej obja-
vimo čim več podatkov, ki se tičejo življenja na lokalni ravni. Pri 
delu nas je vodila zavest, da je naša kronika v prvi vrsti name-
njena moščanski populaciji, ki z vedenjem o ljudeh in dogodkih 
na svojem območju krepi zavest o krajevni pripadnosti. Po drugi 
strani pa se nam je zdelo prav, da so na tem mestu objavljeni 
podatki in slike, ki bi sicer utonile v pozabo. Jože Kregar 

204 strani, format: 230 x 150 mm,
           trda vezava.: cena: 29,99 € 

Jože Kregar in sodelavci

04 5320 200      zalozba@didakta.si      www.didakta.si
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NOVOSTI iz zbirke

www.felix.si

LJUBLJANA: Citypark • »opova ulica 7 • E.Leclerc • Kolosej • MikloπiËeva 11 • Mercator center Šiška • Mercator center • 
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; NOVO MESTO: Qlandia;
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Poskrbite za tople večere  
in prijetno domače vzdušje
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Preveri na www.merkur.si/ogrevanje, na brezplačni telefonski številki 080 88 01 ali v trgovskih centrih Merkur.

V Merkurju najdete široko paleto kakovostnih kaminskih in peletnih peči,  
kaminskih vložkov, električnih kaminov, štedilnikov na trda goriva  
priznanih blagovnih znamk ter veliko izbiro dodatkov in energentov. 

Brez skrbi - Merkurjevi mojstri poskrbijo tudi za strokovno montažo:
 hitro (brez nepotrebnega iskanja in čakanja mojstra),
 ceneje (ob nakupu z montažo samo 9,5 % DDV tudi na izdelke),
 zanesljivo (na izdelke in montažo vam nudimo garancijo).

spletni katalog  
Ogrevanje 2016 na  
www.merkur.si/ 
katalog-ogrevanje
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