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URNIK:
PON - ČET
8.00 - 24.00
PET 8.00 - 02.00
SOB 11.00 -02.00
NEDELJA: ZAPRTO
Loft 32R je trgovina s konceptom
in kraj druženja, kjer lahko v
dizajnersko opremljenih prostorih
uživate v aperitivih, izbranih vinih,
picah in drugih okusnih jedeh.
Naš izbor kakovostnih italijanskih
sestavin vam nudi edinstvene
okuse italijanske tradicije,
ki se razprostirajo od gričev

KAJUHOVA

NOVO
V BTC-JU

PIZZA, CRAFT BEER, MUSIC,
WINE, LOUNGE BAR

Valpolicella do vznožja Vezuva.
Naša pica je okusna in hrustljava,
saj je vedno pripravljena iz
prvovrstnih sestavin kot sta ekstra
deviško olje in italijanska mocarela.
Testo dnevno pripravlja mojster
"maestro pizzaiolo", ki z izkušnjami
in strastjo do kulinarike poskrbi
za edinstvene pice .
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KAZALO
4 LOKALNO
1. Napomembnejši projekti zadnjega
desteletja v ČS Nove Jarše! //4
2. Pionirski dom
na Komenskega 9 //5
3. Naloge ČS Jarše v 2018 //5
4. Rekreacija na Orlah //5

Drage bralke,
dragi bralci!
Komaj smo dobro zakorakali v novo leto, že je za nami prvi
letošnji dela prosti dan. Zanj se moramo zahvaliti pesniku
in pravniku Francetu Prešernu, za katerega še sedaj precej
Slovencev ne ve, kaj pravzaprav praznujemo - njegovo rojstvo
ali smrt. Na tem mestu lahko ponovimo, naš največji pesnik
se je rodil 3. decembra 1800 v Vrbi in umrl 8. februarja 1849 v
Kranju. Leto prej je objavil Zdravljico, katere 7. kitica od leta 1989
dalje predstavlja našo državno himno. Pa naj bo dovolj učenosti.
S prvim pravim sneženjem in temperaturami pod lediščem,
se je letos pokazala tudi zima. Starejši ljudje vedo povedati, da
takšna zima, kot smo jo občutili v zadnjih nekaj dneh, nekoč ni
bila nič posebnega, danes pa že ob nekaj centimetrih zapadlega
snega, mediji pišejo senzacionalistične naslove. Kaj vse je
potrebno narediti za večjo branost, kajne? Moj magazin po
drugi strani objavlja le zgodbe in novice, ki jih pišete sokrajani,
za kar smo vam neizmerno hvaležni. Poleg novic dodamo
še kakšen koristen ali zanimiv članek, nekaj malega obvestil
naših oglaševalcev in že je pred vami nova številka Mojega
magazina. Nekaj bralcev nas je poklicalo in povprašalo, čemu
smo zmanjšali obseg revije. Razlog je preprost in ni ga težko
uganiti - finance. Obstoj revije namreč omogočamo ustvarjalci
sami, razmere na trgu pa ne omogočajo debelejšega papirja in
večjega števila strani, ki bi si ga seveda želeli.
Prijetno branje vam želimo in nasvidenje spomladi!

Ekipa revije Moj Magazin
7. Intervencije PGD Šmartno
ob Savi //7
8. 24-urno dobrodelno kolesarjenje
z Markom Balohom //8

13 PRAVNI NASVET
 Ali potrošniki dovolj dobro
poznamo svoje pravice //13

9. Pester začetek leta v teniškem
klubu NET šport //12

10 MAGAZIN

5. Upokojenci v Novih
Jaršah vadijo spomin //6

 Stilsko načrtovanje kuhinje //10

6. Ljubljana - srcu
prijazno mesto //7

 Recept: Rjavčki iz skodelice // 14

 Recept: Koktajl za romantike //12
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NAJPOMEMBNEJŠI
PROJEKTI, KI SO BILI
IZVEDENI V ČS JARŠE, V
ZADNJIH DESETIH LETIH

PIONIRSKI DOM NA KOMENSKEGA 9

• Semaforizacija prehoda za pešce proti BTC-ju
preko Šmartinske ceste v podaljšku Kvedrove
ceste ter ureditev desnega izvoza iz BTC na
Šmartinsko cesto pri Petrolovem bencinskem
servisu;
• Ureditev brežine med Šmartinsko in Kvedrovo
cesto ter izgradnja dodatnih parkirnih mest;
• Ureditev parka v Zeleni jami in Šmartinskega
parka pri Žalah //slika desno// (prvo otroško
vodno igrišče v Sloveniji opremljeno z napisi za slepe in slabovidne ter prilagojeno tudi
gibalno oviranim otrokom, ograjeni pasji park, sprehajalne
poti, klopi itd.);
• Rekonstrukcija in razširitev cestišča v štiripasovnico ter ureditev krožišč v okolici BTC-ja (Letališka cesta, Kajuhova ulica
itd.);

Pionirski dom – Center za kulturo mladih je januarja vstopil v obnovljene prostore vile, ki očara in začara na Komenskega 9. MOL je podprla
ideje in jih nagradila s prečudovito obnovo kreativnih in ustvarjalnih prostorov, ki bodo na voljo vsem mladim in tudi manj mladim
ustvarjalcem.

• Protipotresne in energetske sanacije, izgradnje oziroma dozidave vrtcev in osnovnih šol na območju ČS Jarše (OŠ Vide
Pregarc, OŠ Nove Jarše in Vrtec Jarše, enota Kekec, Mojca,
Rožle itd.)
Predsednik ČS Jarše, mag. Bojan Hajdinjak

Konec 19. stoletja je ljubljanski mestni mlade umetnike tako začarale, da so si
svetnik in nadporočnik Ivan Velkavrh, umetniško ustvarjanje izbrali za svojo
ki se je zavzemal za lepše mesto, dal na življenjsko pot.
današnji ulici Komenskega 9 zgraditi Programi, ki potekajo v obnovljenih
družinsko vilo. Pročelje vile je bilo že prostorih: grafika, kiparstvo in slikarstvo
tedaj razkošno okraza otroke in odrasle in
šeno, zlasti na severpriprave na sprejemne
FEBRUARSKI DOGODKI
ni, vzhodni ter južni
izpite.
Pon. 19. do pet. 23. 2:
strani, ki so bile dobro
Kmalu začnemo tudi
ZIMSKE POČITNIŠKE ŠOLE
vidne mimoidočim na
z dodatnimi prograČetrtek, 22. 2., ob 20. uri:
ulicah. Od takrat naprej
mi: filmske delavnice,
BALZAM! HANKA PALDUM
so se za rumenkastimi
delavnice animirane– koncert za dušo
zidovi spisale številne
ga filma, Šola mode,
Sobota, 24. 2., ob 11. uri:
zgodbe.
Arhitekturne delavnice.
LJUBEZEN OD A DO Ž
D e j av n o s t i P i o n i r
- predavanja
skega doma so številne
Sonja Vidonja

PIONIRSKI DOM
Center za kulturo mladih,
Vilharjeva cesta 11,
1000 Ljubljana,
01/2348200,
www,pionirski-dom.si

03 //
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PRIORITETNE NALOGE ČS JARŠE V 2018

REKREACIJA NA ORLAH

• Pričetek aktivnosti za pridobitev novih prostorov za Center ČS Jarše,
Zdravstveni dom Ljubljana Jarše in Lekarno Jarše na Kvedrovi cesti 31;
• pridobitev elaborata prometne ureditve in parkiranja za celotno naselje
Zelena jama;
• odvodnjavanje meteorne vode na cestišču - odseku Sneberska cesta
52, 52 a in 54;
• ureditev novega postajališča za Bicikelj pri Mercatorjevi trgovini na
Šmartinski cesti 145 in v bližini avtobusnega postajališča LPP.

ŠD Zadvor z največjim veseljem obvešča, da je
dovolj zime prišlo tudi v ČS Sostro (Ljubljana) proge za tek na smučeh v dolini pod Urhom, v
Konjščici so ! Čeprav je sneg precej moker in je
vseeno kakšna stopinja minusa premalo za idealne razmere, gre še vedno za tekaške proge v
območju Mestne občine Ljubljana, kar pomeni,
da možnost zimske rekreacije neposredno pred
vašim domom. Možen je tek na smučeh v klasični
in drsalni tehnik.

Predsednik ČS Jarše, mag. Bojan Hajdinjak
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UPOKOJENCI V NOVIH JARŠAH
SMO VADILI SPOMIN

LJUBLJANA SRCU PRIJAZNO MESTO
Defibrilator lahko reši življenje
v primeru zastoja srca

Sredi meseca januarja se je večja skupina naših članov
udeležila predavanja, ki smo ga izvedli v sodelovanju
s Službo za lokalno samoupravo MU MOL in Četrtno
skupnostjo Jarše. Tema predavanja so bili predvsem
načini urjenja spomina, sproščanje, pomen koncentracije in pozornosti. Slednje je pomembno zlasti za
starejšo generacijo, ki živi bolj sproščeno življenje in
po malem opušča delovne in umske navade.
Delavnico je vodila gospa Jasmina
Lambergar, mednarodna certificirana
trenerka spomina, ki nam je v prostorih
Četrtne skupnosti Jarše na zanimiv in
zabaven način predstavila pomembnost
zdravega in aktivnega življenja. Na nazornih primerih nam je prikazala kako
pomembna je koncentracija in kako
lahko ob vsakdanjih dogodkih dodatno
zaposlimo svoje možgane in čute, ki v
končnem rezultatu pripomorejo, da se
posamezne dogodke, stvari ali zadeve
bolje zapomnimo. Ob tem pa ne smemo
pozabiti tudi na ohranjanje dolgoročnega spomina, ki ga ohranjamo tudi s
pregledovanjem slik, raznih spominkov
in ne nazadnje, tudi pogovori. Vsekakor
si moramo za treniranje spomina in aktivno življenje vzeti čas zase, saj je to v

Ste že kdaj slišali za defibrilator? Ali veste, kaj je najbolj pogost vzrok
smrti v Sloveniji? Po javno objavljenih podatkih zaradi srčnega zastoja v
Sloveniji vsak dan umre 5 do 6 ljudi. Zastoj srca lahko rešimo s pomočjo
električnega sunka, ki ga s pomočjo defibrilatorja spustimo skozi srce.

VABLJENI

naših letih najboljša
naložba v naše zdravje. Umske in telesne
aktivnosti pa so najboljša preventiva pred izgubo
spomina in demenco.
Presenečeni smo bili, kako hitro je
minil predvideni čas, saj smo si želeli še
več praktičnih primerov treniranja možganov in čutil. Glede na to, da je predvsem za našo generaciji pomembno
tudi, kako prepoznati prve znake demence in na kakšne načine bi jo bilo
možno upočasniti, če se že po nesrečnem naključju srečamo s to boleznijo,
ki je glede na daljšanje življenjske dobe
vse pogostejša, smo na naši četrtni
skupnosti izrazili željo o predavanju tudi

NA DELAVNICO

na to temo. In sedaj upamo, da se bodo
našle možnosti za izvedbo predavanja
na to temo.
Ob tej priložnosti se slušatelji Službi za
lokalno samoupravo MU MOL in Četrtni
skupnosti Jaršenajlepše zahvaljujemo.

Ki bo v četrtek, dne 22. februarja
2018
ob 18. uri
v prostorih PGD Šmartno ob Savi,
Kopna pot 6, Ljubljana.

Drago Sotlar
Predsednik DU Nove Jarše

Udeležencem bomo opravili tudi
brezplačne meritve holesterola,
sladkorja v krvi in pritiska.
Udeležbo sporočite v pisarno
Četrtne skupnosti Jarše, tel. 541 13
13 ali 523 12 10

BODITE VIDNI,
KO JE TO NAJBOLJ
POMEMBNO!
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»Temeljni postopki
oživljanja in prikaz
pravilne uporabe
defibrilatorja«

Kaj je defibrilator? Avtomatski
zunanji defibrilator (AED) je prenosna elektronska naprava in se
uporablja za dovajanje električnega sunka osebi, ki je doživela
nenaden srčni zastoj. Sam po
sebi aparat seveda ne rešuje življenj, je pa izredno dobrodošel dodatek
pri oživljanju s pritiski
na prsni koš (masažo srca) in umetnim
dihanjem. Z oživljanjem z uporabo AED
lahko naredimo toliko kot celotna reševalna ekipa, ki prispe kasneje, in tako
rešimo človeka.
Če defibrilator uporabimo v prvih dveh
minutah po srčnem zastoju, lahko s tem
možnost preživetja človeka z zastojem
srca povečamo za več kot trikrat. Zato je
nujno, da vsak ve, kje se nahaja najbližji
defibrilator. To lahko poiščete na spletni
strani http://www.aed-baza.si/, kjer si
lahko preberete tudi več o uporabi AED.
Za varno rabo defibrilatorja je izjemno
pomembno, da se čim več ljudi seznani z rokovanjem in uporabo tega

aparata. Zato s sodelovanjem Društva
študentov medicine Slovenije in RKS
OZ Ljubljana ORGANIZIRAMO KRAJŠE
DELAVNICE. Na delavnici, ki je za udeležence brezplačna, ozaveščamo ljudi
o srčno-žilnih obolenjih, preventivi in
dejavnikih tveganja. Drugi del delavnice je namenjen učenju temeljnega postopka oživljanja in pravilni (varni) rabi
defibrilatorja.
Naš cilj je ljudi seznaniti s postopki prve
pomoči, povečati odziv mimoidočih v
primeru nesreče, srčnega zastoja…ter
predstaviti prvo pomoč kot dolžnost
posameznika.
Služba za lokalno samoupravo MU MOL

07 //

Google Street View
novi panoramski posnetki
( VR 360° foto ) vaše lokacije
zunaj in v notranjosti.

360 Naokrog, Igor Dornik s.p.
je prvi na spisku certificiranih
Google Street View fotografov
v Sloveniji. Poleg tega pa tudi
zaupanja vreden:

Igor Dornik s.p. | +386 41 644 986
Mail: igor@360naokrog.si | www.360naokrog.si
www.facebook.com/360naokrog

• Več tisoč ureditev Google
profilov in zadovoljnih strank
je naš ponos in vaš uspeh.

• Google maps urednik
• Google My Business urednik
• Google lokalni vodnik nivo 8

INTERVENCIJE PGD
ŠMARTNO OB SAVI
Požari v naravi oziroma na prostem
7. 1. 2018 19:19
Ob 19.19 je ob Cesti v Hrastje (blizu reke Save) v
Ljubljani zagorel kup smeti. Požar na površini
okoli šest kvadratnih metrov so pogasili gasilci GB
Ljubljana in PGD Šmartno ob Savi.

Mitja Petje / NA POMOČ
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Trendi
frizure 2018

NA 24-URNEM DOBRODELNEM
KOLESARJENJU Z MARKOM
BALOHOM ZBRALI VEČ KOT
1.000 EUR

V našem salonu smo na tekočem o najbolj trend
frizurah in barvah za leto 2018. Če ste se odločili za
spremembo, je najbolje to delo prepustiti strokovnjakom. V letu 2018 je še vedno IN tehnika balayage, kjer se barve prelivajo iz temnejših v svetlejše
tone! Za malo bolj drzne, pa pastelne barve jagode,marelice in lila. Ne pozabimo pa tudi na platinasto in sivo blond,saj je ta barva najbolj vroč trend
letošnjega leta. Trend frizur je »fluffy« oz. frizure so
neurejeno-urejene!

26. januarja 2018, se je v športnem centru Millenium
v BTC Cityju Ljubljana začelo 24-urno kolesarjenje
z Markom Balohom. Na dobrodelnem kolesarskem
podvigu, ki je bil 13. po vrsti in je potekal s podporo Rotary kluba Ljubljana Nike, je skupaj z znanim
slovenskim ultramaratoncem kolesa gnalo več kot
80 športnih privržencev. Dogodek je letos potekal v
podporo projektu Gibaj in zmagaj, pri čemer so kolesarji skupaj z obiskovalci zbrali donacije v skupni
vrednosti 1.063 evrov.
Tradicionalni kolesarski podvig v Šport
nem centru Millenium je tudi letos izpolnil svoj dobrodelni namen. Idejni
vodja dogodka in prvi mož kolesarske
odprave, ki je na sobnih kolesih v 24
urah virtualno obkrožila Slovenijo in se
podala celo po poteh Amerike, Marko
Baloh je povedal: »Vesel sem, da se je
povabilu odzvalo toliko ljudi – tako donatorjev kot tistih, ki so z mano kolesarili. Na dirkah, kot je denimo RAAM, je
lahko v samoti in tudi zaradi vremena
precej turobno. Na tem dogodku sem
skozi vseh 24 ur imel družbo, tudi ponoči. Dogodek je bil ne le dobrodelen,
pač pa tudi dober trening za pripravo
na letošnjo sezono, v kateri se bom med
drugim udeležil dirk okoli Slovenije in
Švice. Glavni cilj sezone pa je svetovni
rekord v 24-urnem kolesarjenju na cesti,
ki bi ga rad vrnil v slovenske roke.«

V 24 urah kolesarjenja je Marko kljub bolečinam v kolenih prekolesaril 820 kilometrov in porabil 15 tisoč kalorij. Vsako
zimo sicer na sobnem kolesu preživi kar
300 ur, virtualno kolesarjenje pa je zato
prijetno razvedrilo.
Dogodka so se udeležili tudi znani obrazi, med njimi: kajakaš Nejc Žnidarčič,
telovadci Tjaša Kysselef, Sašo Bertoncelj,
Mitja Petkovšek, Ivona Vukičevič in
Adela Šajn, potapljač Samo Jeranko ter
kolesarke ekipe BTC City Ljubljana. Za
nasmeh na licih je poskrbel komik Tin
Vodopivec.
Udeležence dogodka je prišel spodbujat
Jože Mermal, predsednik uprave družbe
BTC: »Kolesarjenje je tesno povezano z
družbo BTC, saj aktivno prispevamo k
razvoju slovenskega kolesarstva. Med

AKCIJSKA PONUDBA
PRI BARVANJU, STRIŽENJU IN FEN FRIZURI -

drugim smo sponzor znamenitega
Maratona Franja BTC, podpiramo kolesarke ekipe BTC City Ljubljana in tudi
izvrstnega Marka Baloha. Spodbujamo
mlade k zdravemu načinu življenja,
zato me navdušujejo podatki, da kolesarstvo v svoje vrste vsak da privablja
vedno več novih navdušencev. Še posebej pa sem vesel, ko šport dobi širše
razsežnosti, kot denimo dobrodelnost v
podporo mladim v primeru tega 24-urnega maratona.«

Strizˇenje gratis!

Damijan Glazer

STALNAA
AKCIJ

ce
n
e
j
o
k
o
p
u
Za
ESECU

MERCATOR
CENTER JARŠE

1. - 10. V M

AKCIJA TRAJA DO KONCA FEBRUARJA
Ponudba: svetovanje, barvanje, striženje, fen frizura, oblikovanje in barvanje obrvi, nega las, spenjanje
Delovni čas: pon-pet 7-20, sobota 7-14, nedelja in prazniki zaprto

GRAFI
ČNO
OBLIKO
VANJE

Obiskovalci so s skupnimi močmi zbrali
sredstva v višini 1.063 evrov za projekt
Gibaj in zmagaj. Sredstva bodo namenjena poletnemu taboru, s katerim
želijo mlade spodbuditi k zdravemu,
aktivnemu in pozitivnemu življenjskemu slogu ter poskrbeti za primerno telesno težo mladih. Organizatorji bodo
v štirih tedenskih terminih 300 mladim
omogočili nepozabne aktivne počitnice. Na taboru bodo izvajali aktivnosti
in delavnice s področja zdrave prehrane, aktivnega življenja in pozitivne
samopodobe.
Dogodek je pospremila živa glasa, za
glasbeno podlago je skrbel tudi DJ. V
času trajanja dogodka je bil trikrat prirejen »spinning«, potekale pa so tudi
priprave na Maraton Franja BTC City, ki
letos poteka 8.–10. junija.
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Beblerjev trg 2, Mercator center Jarše
bivši salon ZA VOGALOM

mo-ma,
Majda Moličnik, s.p.
Vodopivčeva ulica 3a
Kranj

JERŠE SAŠO s.p.
Zaloška cesta 167
1000 LJUBLJANA
Tel.: +386 1 5405 374
Gsm: +386 41 620 962
Mail: servis.jerse@amis.net
• Rezalni noži
• Elastike
• Likalne naprave
• Ježek trak
• Krojaške škarje
• Gurtne
• PVC nitke in aparati
• Sukanci, zadrge
• Trakovi



SERVIS
PRODAJA

DELOVNI ČAS:
Pon., tor., čet.: 8.00 – 16.00
Sreda: 8.00 – 17.00
Petek: 8.00 – 15.00

Naj vaša darila
pišejo spomine
Kupon lahko unovčite:
Darilni butik Crea dom (BTC Hala A, vhod 9 klet, Ljubljana)
Spletna trgovina www.darilni-butik.si

+386 41 502 535
ptichfirich@me.com

KUPON
ZA 15%

POPUSTA
Popusti se ne seštevajo
in ne veljajo
za darilne bone Zvezdar!

www.trgovina-jerse.si
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IZKUŠENI
ZDRAVNIKI –
NAJNOVEJŠA
TEHNOLOGIJA
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ULTRAZVOČNI PREGLEDI
• srca (odrasli in otroci) • trebuha
in trebušnih organov (odrasli in
otroci) • sklepov • mišic • bezgavk
• žil pri motnji erekcije • fetalnega
srca • ožilja • dojk •

Več informacij na spletni strani

www.ultralab.si

Peričeva 35, 1000 Ljubljana
041 347 444, info@ultralab.si

Stilsko načrtovanje kuhinje
Prenova kuhinje je lahko kar velik logistični zalogaj. Ne glede na to, ali je vaša kuhinja majhna
ali velika, pri njeni prenovi velja upoštevati nekaj osnovnih zakonitosti. Pripravili smo vam nekaj
osnovnih nasvetov za stilsko načrtovanje kuhinje. Če jih boste upoštevali, boste zagotovo še mnogo
let zadovoljni s svojo novo kuhinjo.
Sosledje najpomembnejših
elementov
Kakšna je funkcionalna zasnova kuhinje? Zagotovo ste že slišali za nemoteno pot hrane od hladilnika do krožnika.
Ne glede na postavitev kuhinje, boste
najlažje pripravljali jedi, če bo zaporedje kuhinjskih elementov sledeče: hladilnik, pomivalno korito (in pomivalni
stroj), delovna površina (pult), kuhalna
plošča. Pomembna je tudi zadostna velikost delovne površine, ki ne bi smela biti
krajša od 80 cm (razdalja med koritom
in kuhališčem).

rustikalen, minimalističen ali bogat
slog kuhinje? Si želite visokega sijaja ali
golega lesu? Kakšne barve kuhinje vam
ustrezajo? Ko imate okvirno idejo, je
čas za obisk svetovalca. Pri GA+kuhinje
so edini v Sloveniji, ki vam brezplačen
3D izris kuhinje ponujajo kar na domu!
Tako svetovalec vidi vse posebnosti
vašega stanovanja in skladno z njimi
načrtuje kuhinjo po vaših željah. Na
brezplačen izris se lahko prijavite na
spletni strani www.ga-kuhinje.si ali na
telefonski številki 080-7338.

Pametno načrtovanje
Za načrtovanje kuhinje si vzemite dovolj časa. Vam bolj ustreza moderen,
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PESTER ZAČETEK LETA V TENIŠKEM KLUBU NET ŠPORT
Začetek novega leta smo v Teniškem
klubu v Novih Jaršah štartali s polno paro.
Z otroki smo opravili teniško in motorično
testiranje, ki nam omogoča podrobnejši
pogled posameznika ter pomaga pri spremljanju napredka otrok. Otroci so na testiranju uživali in z radovednostjo spremljali
rezultate.
Pričeli pa smo tudi z rekreativno ligo za odrasle. Odigranih
bo preko 72 dvobojev. Ker
so igralci po znanju na zelo
enakem nivoju, se nam obeta
veliko zanimivih in napetih
dvobojev. Spremljajte nas na
facebooku Teniski klub Net
sport.

Vsakomur se je že kdaj zgodilo, da je kupil izdelek, za katerega se je kasneje izkazalo, da ne deluje
brezhibno, nima lastnosti, ki naj bi jih imel, ali ima kakšne napake. Potrošnik ima kar nekaj
možnosti, kako lahko v takšnem primeru ukrepa zoper prodajalca, pa vendar jih le malokdo pozna,
oziroma ve, kako uveljaviti svoje pravice.

Tajana Mlakar
www.netsport.si

Koktajl

za romantike
ČOKOLADNI POLJUB
(za 1 osebo, after dinner koktajl)

• 4,5 cl ruma
• 1,5 cl temnega
kakavovega likerja
• 1,5 cl tekoče sladke
smetane
Okrasitev:
nastrgana čokolada, jagoda
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Ali potrošniki
dovolj dobro
poznamo svoje
pravice

Priprava:
Najprej okrasimo ohlajen in osušen martini kozarec. Na en krožniček natočimo
malo kakavovega likerja, na drugega pa
enakomerno porazdelimo nastrgano
temno čokolado. Rob (ali le del roba)
kozarca potisnemo najprej v liker, nato
v čokolado, da se nanj primejo čokoladni
ostružki. Dodamo rezino jagode.
Vse sestavine dobro pretresemo v ročnem mešalniku (šejkerju), v katerega
smo dali nekaj čvrstih kock ledu. Skozi
cedilo mešalnika pretočimo v pripravljen
kozarec in ponudimo.

Najprej je potrebno pojasniti, da garancija, ki jo izda prodajalec, ni pogoj, da za
neustrezen izdelek kupec lahko uveljavlja pravice iz naslova stvarne napake,
seveda pa potrošnik ne more zahtevati
vračila kupnine za izdelek, ki ga je kupil,
zgolj zato, ker je čez čas ugotovil, da mu
ne ustreza.
Pogosto se dogaja, da potrošnik blago
že plača, nato pa nerazumno dolgo
čaka, da mu ga prodajalec dobavi.
Prodajalec je dolžan izpolniti svojo
obveznost iz prodajne pogodbe, to pomeni izročiti blago kupcu, najkasneje
v roku 30 dni, če se nista dogovorila
drugače. V kolikor prodajalec svoje
obveznosti ne izpolni v roku, mu lahko
kupec postavi dodaten primeren rok za
izpolnitev, če pa v tem času prodajalec
blaga še vedno ne izroči, lahko kupec
odstopi od pogodbe in mu mora prodajalec vrniti vsa opravljena plačila.
Ne glede na to, ali je potrošniku izročil garancijo ali ne, je prodajalec
dolžan zagotoviti potrošniku blago,
kakršno je bilo dogovorjeno – v brezhibnem stanju z vsemi potrebnimi ali
dogovorjenimi oziroma potrebnimi
posebnimi lastnostmi. Prodajalec odgovarja za stvarne napake blaga. Blago

ima stvarno napako, če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno
rabo, če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno posebno rabo, za katero
jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti
znana, če stvar nima lastnosti ali odlik,
ki so bile izrecno ali molče dogovorjene
oziroma predpisane, in če je prodajalec
izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem
ali modelom, razen če je bil vzorec
ali model pokazan le zaradi obvestila.
Primernost blaga za normalno rabo se
presoja glede na običajno blago enake
vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli
prodajalčevih izjav o značilnostih blaga,
ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec
zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo
izdelka ali navedbami na blagu samem.
Potrošnik mora o stvarni napaki obvestiti prodajalca v roku dveh mesecev od
dneva, ko je odkril napako, po preteku
dveh mesecev pravic iz naslova stvarne napake ne more več uveljavljati.
Prodajalec prav tako ne odgovarja za
stvarno napako, če se je ta pojavila po
roku dveh let od izročitve blaga kupcu.
Ali bo zahteval izpolnitev pogodbe ali
vračilo kupnine zaradi stvarne napake,
se odloči potrošnik sam. Potrošnik ima

možnost od prodajalca zahtevati, da ali
odpravi napako na blagu, ali vrne del
plačanega zneska v sorazmerju z napako, ali blago zamenja z novim brezhibnim blagom, ali vrne plačani znesek.
Prodajalec potrošniku odgovarja tudi za
škodo, ki mu je nastala zaradi stvarne
napake na blagu, zlasti pa je potrošnik
upravičen do povračila stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa
in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi
uveljavljanja stvarne napake.
Prodajalec je dolžan odgovoriti potrošniku glede neupravičenosti zahtevka v
roku 8 dni po prejemu obvestila o stvarni napaki. Če obstoj napake ni sporen,
pa mora v istem roku ugoditi zahtevi
potrošnika, ki jo je podal ob obvestilu o
obstoju stvarne napake. Če je zahteva
potrošnika s strani prodajalca neupravičeno zavrnjena, ima potrošnik na voljo
sodno varstvo.
Potrošnik se mora zavedati, da je za
blago plačal kupnino in je upravičen
do tega, da dobi, kar je plačal.
odvetnik Damijan Sitar,
Odvetniška družba Sitar, Logar &
Mihelčič, o. p., d. o. o.
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Le zakaj bi pozabili na svoje
želje in načrte, ker trenutno
nimamo dovolj denarja?

Addiko gotovinski krediti
Za hitro in enostavno izpolnitev
vaših želja, brez stroškov odobritve.

Kredita, ki bi izpolnil vse želje ne boste našli v Aladinovi
svetilki, ampak v Addiko! Hitro in enostavno!
Uresničitev novoletnih zaobljub lahko začnete takoj. V Addiko banki vam ponujamo vrsto
gotovinskih kreditov, ki jih ob izpolnjevanju
kreditne sposobnosti sklenete hitro in enostavno, z minimalno dokumentacijo, lahko
celo brez obiska banke. Do 28. februarja je
ponudba gotovinskih kreditov še ugodnejša.
Ob sklenitvi Addiko kredita za poplačilo
obveznosti, Express kredita ali HIP kredita
do 28. 2.2018 vam podarimo stroške odobritve in če se odločite za paket bančnih
storitev, vam ga ponudimo 6 mesecev brezplačno. Prihranite lahko do 328 EUR!
Kredit iz domačega naslanjača
To vam omogoča spletna aplikacija hipkredit.si. Brez obiska poslovalnice, hitro in

enostavno lahko pridobite
do 7.000 EUR. Ni nujno, da
ste stranka Addiko banke ali
zaposleni za nedoločen čas.
Pogoji so transparentni,
sklenitev pa hitra in z minimalno količino
dokumentacije!
Rabite kredit že jutri?
Postopek pridobivanja kredita je lahko hiter
in enostaven. V Addiko banki vam lahko
kredit odobrimo že v nekaj minutah, denar
pa lahko začnete porabljati naslednji dan! Z
Express kreditom lahko pridobite od 500 do
35.000 EUR sredstev in dobo odplačevanja
do 10 let, s fiksno ali spremenljivo obrestno
mero, brez zavarovanja s hipoteko.

+ paket bančnih storitev
6 mesecev brez stroškov vodenja!
Imate stare dolgove?
Obstoječe kredite, lizinge, porabe kreditnih
kartic poplačajte s kreditom za poplačilo
obveznosti do 40.000 EUR in finančne obveznosti združite v eno samo. Na ta način
bodo vaše finance bolj urejene in bolj pregledne. Do 25 % vrednosti kredita lahko
izplačamo v gotovini, ki vam ostane za
prosto razpolaganje..

Ponudba velja do 28. 2. 2018.

Poslovalnica Addiko Bank express, BTC City, HALA A, pritličje, 01 580 42 28

addiko.si

Addiko Bank, kjer je 2 + 2 = 4
www.addiko.si

Hitri rjavčki

NOVOSTI iz zbirke

v skodelici
Hitro crkljanje v hladnih dneh
s pomočjo mikrovalovke.

10,90 EUR

12,90 EUR

12,90 EUR

12,90 EUR

14,90 EUR

12,90 EUR

10,90 EUR

10,90 EUR

• 2 žlici vode

12,90 EUR

• 2 žlici stopljenega masla

12,90 EUR

Za 1 skodelico potrebujemo:

• ščepec soli
• 2 žlici kakava
• 4 žlice sladkorja
(lahko tudi manj)

14,90 EUR

Priprava:
Posebej zmešamo suhe in mokre sestavine in jih združimo v skodelici. Mešamo
dokler ne dobimo gladke enakomerne
mase. Postavimo v mikrovalovno pečico
in na 800 W pečemo približno 1 minuto.

16,90 EUR

• 4 žlice moke

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