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Drage bralke,  
dragi bralci!
September je eden tistih mesecev, ko je čas za nove 

začetke. Začenja se šola in z njo vse dejavnosti, 

študentje hitijo še z zadnjimi izpiti in vpisi v nov 

letnik, nekateri začenjajo z novo službo, malčki se 

uvajajo v vrtec … Septembra nas obišče botra jesen, 

ježki tekajo nabirat jabolka in hruške, grozdje se 

bo kmalu prelilo v vino, listi se iz zelene obarvajo v 

čudovite, pisane barve. Z barvanjem listov nastopi čas 

za toplejša oblačila in pospravljanje poletne kolekcije 

oblačil v manj dostopne predele omar, nekateri pa si 

poleg trgatev in stiskanja jabolk v mošt, že belijo glavo 

z vprašanjem, kako privarčevati za ogrevanje doma. 

Letošnji september se je začel sončno in upamo, da se 

bo tako tudi končal. Sonca ni nikoli preveč. Je pa res, 

da mora tudi dež na vsake toliko osvežiti našo zemljo. 

Moder slovenski rek, ki ga vsi dobro poznamo, pravi, 

da za vsakim dežjem posije sonce.  Zato v primeru 

dežja le obujte gumijaste škornje, oblecite dežni 

plašč in veselo zakorakajte po lužah, da proslavite 

prihajajoče se sonce. 

September pa je seveda tudi čas, da se po krajših 

počitnicah med vas vrne ekipa revije Moj magazin, ki 

vam spet prinaša aktualne novice. Naj bo vaša jesen 

čudovita, barvita in s spomini na lepo poletje oblita.

Ekipa revije Moj Magazin

ŽZelimo vam prijeteno jesen! 

ZDRAVJE
 � Brezplačno strokovno predavanje

 � Koledarček meritev

 � Bolečina

MAGAZIN
 � Spet nazaj v šolo

 � Ali vašega otroka zanimajo roboti?

 � Hladna Sladica

Nagrajenci iz prejšnje številke:  
Damjan Novinc Marija Plišič , Helena Domanjko

Čestitamo!
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Center tehnike Nove Jarše

Radostna
novica

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

Ponudba velja 
od 15. 9. do 28. 10. 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

A 50 W 73 kWh
energijski

razred
povprečna

poraba
letna

poraba

102 cm
40“

diagonala  

2x  

1x USB  
USB snemanje
in predvajanje

299 99 30€
PRIHRANEK

TV LCD LED 40PFH4101
MPEG-4 DVB-T/C • FHD 1920 x 1080 p
• 200 PPI • Ultra Slim • Digital Crystal Clear

 329,99 

179 99
Mobilni telefon Zenfone ZE500KL Laser
Qualcomm S410 QuadCore 1.2 GHz • dual sim
• micro SD do 128 GB • Wi Fi • bluetooth • GPS

12.7 cm
5“

diagonala  Lollipop 5.0  
13 MP

kamera  
 

2070 mAh  
2 GB
pomnilnik  

16 GB
notranji
spomin

43,9 cm
17,3“

diagonala  
4 GB
pomnilnik 
DDR3L  

500 GB
trdi disk  

Windows 10
Slo 64 bit  

4-JEDRNI

PROCESOR

NOVO

449 99

Prenosni računalnik 17-Y005NM
Wi Fi • čitalnik kartic • bluetooth • USB 2.0/3.0 • Radeon R2 
• zaslon 1600 x 900 HD SVA • AMD E2-7110 QUAD CORE

499,99 599 99
Pralno sušilni stroj HTV8733XSO
dim. v/š/g: 84 x 60 x 64 cm • inverter motor
• 16 programov in 4 dodatne funkcije pranja in sušenja

do 8 kg
zmogljivost

pranja  
do 5 kg
zmogljivost

sušenja  
1400

obr./min.
obrati ožemanja  450 W

moč

53 99

Aparat za sušenje sadja193100
2x pladnj višine 4 cm in premera 34 cm • 3x pladnj višine 3 cm 
in premera 34 cm • podloga za sušenje manjših živil in zelišč
• nastavitev temperature sušenja med 35° C in 68° C

63,99 

       + DARILO

Rezalnik rezinar

       + DARILO

SD kartica 16 GB
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02 //

OLIMPIJKA TEJA BELAK IN 
NAJUSPEŠNEJŠI GIMNASTIČNI 
TRENER ANDREJ MAVRIČ

03 //

JUDO KLUB SOKOL  
V TEDNU ŠPORTA

Olimpijka, najuspešnejša slovenska gimnastičarka, Teja 
Belak in najuspešnejši gimnastični trener Andrej Mavrič 
sta se udeležila poletnih olimpijskih iger v Riu 2016 od 24. 
7. - 14. 8. 2016.
Njuna pot se je začela davnega leta 2009. Na mladinskem 
evropskem prvenstvu, EYOF 2009, Tempere, Finska, je Teja 
Belak, kot zelo perspektivna mladinka, uspešno zastopala 
barve Slovenije in se preko mnogoboja uspešno uvrstila v 
prvo finale na posameznem orodju v preskoku. Takrat je 
na svojem paradnem orodju osvojila fantastično 8. mesto. 
Drugi mejnik je Teja Belak s trenerjem Andrejem Mavričem 
postavila leta 2013 na evropskem prvenstvu v Moskvi, Ru-
sija. Teja Belak je za las zgrešila bronasto medaljo in osvo-
jila fantastično četrto mesto. Uspešna pot se je nadaljevala 
tudi z uvrstitvijo na poletne olimpijske igre v Riu 2016. Pot 
je bila trnova in naporna, a zmogla sta in dosegla še tretji 

mejnik. Najboljša uvrstitev v slovenski ženski gimnastiki 
na posameznem orodju - fenomenalno 19. mesto.
Premikata mejnike v slovenski ženski gimnastiki. Čestitke.

GD Zelena jama

Pod okriljem projekta Razgibajmo Ljubljano, smo se čla-
ni Judo kluba Sokol Ljubljana in Judo kluba Polyteam 
predstavili na Kongresnem trgu v soboto, 10. 9. 2016. Za 
popestritev so poskrbeli sokoli in sokolčki: Urban, Tina, 
Aleksandra, Lovro, Nace, Benjamin in Martin.

Viktorija Pečnikar Oblak, Judo klub Sokol

01 //

BODI TUDI TI DEL ZABAVNE IGRE!  
NAUČI SE IGRANJA TENISA! 

Pričetek nove sezone Teniškega kluba 
Net šport v NOVIH JARŠAH
V neposredni bližini vašega doma in šole se nahaja Teni-
ški klub Net šport, ki s svojimi strokovnimi trenerji že nekaj 
let organizira dinamične, zabavne in pestre programe tenisa 
za otroke od 5 – 18 let ter odrasle rekreativne programe.
Teniški klub poteka pod vodstvom bivše državne reprezen-
tantke Slovenije z mednarodnimi izkušnjami, ki je v svoji 
mladinski dobi v Ameriki merila moči z najboljšimi igralka-
mi sveta (Kim Clijsters, nekdanja številka 1 svetovnega teni-
sa) ter trenirala v najboljših teniških akademijah po svetu.
Iz ljubezni do športa ter dela z mladimi je želela svoje bo-
gate izkušnje in svoje znanje predati na mlade in tako pos-
tavila programe tenisa, ki potekajo z dobro postavljenimi 
temelji glede na starost otroka, saj le te omogočajo dob-
ro odskočno desko za nadaljnji motorični in umski razvoj  
otroka.
V poletnem času je Teniški Klub Net šport organiziral ob 
rednih treningih tudi Teniški kamp v Portorožu in Teniški 
kamp v Teniškem klubu. Udeležili so se ga otroci od 6 – 16 
let iz različnih koncev Slovenije. Otroci so lahko v dopol-
danskem času preživljali aktiven in kreativen čas ob igranju 
tenisa, zabavnih motoričnih igrah, učenju angleškega jezika 
ter reševanju miselnih nalog. Seveda pa za krepitev ni manj-
kala niti malica in osvežilna pijača.

Tajana Mlakar

OTROCI, PRIDITE K NAM IGRAT TENIS!

BREZPLAČEN, POIZKUSNI TRENING! 
VPISI POTEKAJO DO 15. OKTOBRA

igrišča imamo v vaši soseski, na Kvedrovi ulici 5a

T: 030 243 773 (Tajana) www.netsport.si

City Park
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04 //

HORJULSKI ŠOLARJI NAVDUŠENI: 
IZ PIP KONČNO TEČE TOPLA VODA

05 //

ENKRATNA JESENSKA ČISTILNA AKCIJA V ČS JARŠE

»Saj komaj verjamem. Naši osnovnošolci so končno 
vstopili v šolo, kakršno si zaslužijo,« je bil vesel ravna-
telj Osnovne šole Horjul, Primož Garafol, medtem ko so 
se po šolskem hodniku razlegali vzkliki veselja. »Šola je 
zakon,« so šolarji veselo prepevali pesem, ki jo je napi-
sala njihova učiteljica glasbe, Natalija Rus. In razlog za 
veselje? Iz pip v učilnicah in sanitarijah v starem delu 
šole je končno pritekla topla voda. Sliši se skoraj never-
jetno, a horjulski šolarji so si do letošnjega šolskega leta 
roke umivali z mrzlo vodo. Ravnatelj je na ta problem 
opozarjal že dlje časa, a potrebnega denarja preprosto 
ni bilo. Na pomoč je priskočilo naše največje nakupo-
valno središče, ki je že drugo leto zapored pripravilo do-
brodelni natečaj »Citypark obnavlja šole«. Nanj se je prija-
vilo več deset šol iz Ljubljane in okolice, a težave horjulske 
šole so najbolj izstopale. Z donacijo v višini 6.555 evrov je 
tako Citypark tudi letos prispeval k boljši in lepši priho-
dnosti otrok. »Mrzla voda v sanitarijah, razpadajoče oma-
rice in druga dotrajana oprema res niso razmere primerne  

današnjemu času,« je poudaril direktor Toni Pugelj, ki ga 
je razveselilo, da je njihova akcija spodbudila tudi podjetja 
v lokalnem okolju, ki so prav tako priskočila na pomoč šoli, 
tako da je ta z novim šolskim letom bogatejša še za nekaj 
drugih pridobitev.

Klavdija Miklavžin Javornik

Četrtna skupnost Jarše ima v svo-
jem programu določeno, da vsako 
leto naroči in financira enkratno 
spomladansko in jesensko čis-
tilno akcijo na svojem območju. 
Čistilne akcije potekajo predvsem 
na javnih zelenicah in parkiriščih, 
ki jih Mestna občina Ljubljana ne 
vzdržuje. V spomladanskem času 
je poudarek na čiščenju in pobi-
ranju različnih odpadkov,  jeseni 
pa predvsem na grabljenju od-
padlega listja in odvozu le tega.  

Stanovalce lepo prosimo, da poskrbijo za ločeno zbiranje 
odpadkov. V bližino kontejnerjev na ekoloških otokih ni 
dovoljeno odlagati kosovnega materiala in različnih pred-
metov. 

Stanovalci zasebnih objektov in blokov so dolžni sami 
skrbeti za svojo okolico, kar pa pomeni, da ni dovoljeno 
kupov obrezanih vej in grmičevja, listja itd. odlagati na jav-
ne zelenice in druge javne površine. Za odvoz vej, grmi-
čevja in listja morajo poskrbeti lastniki sami, tako, da od-
padke odpeljejo na javno odlagališče Snage na Vič. Obstaja 

pa tudi možnost, da veje zmelje-
jo oziroma na drobno razrežejo 
in odložijo v rjave kontejnerje za 
biološke odpadke. Če gre za ob-
časno povečano količino biolo-
ških odpadkov (veje, listje) obstaja 
možnost, da jih pospravite v tipi-
zirane Snagine vrečke (50 ali 100 
litrske) in jih odložite poleg zaboj-
nika za biološke odpadke. Vrečke 
so naprodaj v večjih Mercatorje-
vih trgovinah, na Petrolovih ben-
cinskih črpalkah v JP Snaga na 
Povšetovi ulici 6. V primeru ne-

pravilnega odlaganja lahko ukrepa pristojna inšpekcijska 
služba.

Vsak od nas je dolžan ustrezno skrbeti za okolje v katerem 
živi in ne sme pričakovati, da bo namesto njega nekdo 
drug ločeval in pravilno odlagal odpadke ali pa jih pobiral 
po naselju in zelenicah. Če želimo urejeno okolje, v kate-
rem se bomo tudi dobro počutili, mora vsak posameznik 
in vsi skupaj skrbno ravnati z odpadki in okoljem v kate-
rem živimo.  

za ČS Jarše, Jelka Kropivšek

06//

LIKOVNO USTVARJANJE  
ZA MALE IN VELIKE!

V likovnemu zavodu LI-CE  se srečujejo otroška energija (otrok 
in odraslih), igrivost, kreativnost, v lepem ambientu, polnem 
topline, domačnosti in hkratnem odprtosti duha! 
Vsi delujoči v zavodu LI-CE imamo pedagoško izobrazbo, z 
večletnimi izkušnjami, ter obilo veselja do ustvarjanja in dela 
z ljudmi!
Poleti in jeseni (krompirjeve počitnice) izvajamo program 
športno – ustvarjalnih počitnic, ki jih sofinancira MOL.  Ok-
tobra ponovno odpiramo vrata na stežaj vsem generacijam, 
skratka vsem, ki si želijo likovnega ustvarjanja.
Na naših likovnih delavnicah se seznanjamo z risanjem, slika-
njem, oblikovanjem, preizkušanjem v  različnih tehnikah, obli-
kovanjem iz 3D materialov in spoznavanjem velikih mojstrov 
iz različnih obdobij. 
Redoma nas obišče tudi pravi umetnik, slikar ali kipar in skupaj 
ustvarimo svojo edinstveno umetnino!
Zakaj je umetniško udejstvovanje za otroka tako pomembno?
Živimo v tehnološko zelo hitro spreminjajočem se času in po-
udarjanju razumskega mišljenja, kar nas nemalokrat odpelje 
stran od svojega bistva in lastnega poslanstva! S kreativo in iz-
ražanjem (likovnim, plesnim,…) se vzpodbuja domišljija, izbolj-
ša se samopodoba, razvijejo se čuti in ročne spretnosti, sprosti-
tev ter kar je najpomembneje, povežemo se sami s seboj! 
Zato prisrčno vabljeni v umetniško jesen! 

Polona Kovačič, akad. restavrator, likovni pedagog 
LI-CE, LIKOVNI CENTER

LI-CE, LIKOVNI CENTER,
KAJUHOVA ULICA 5B ,LJUBLJANA

• LIKOVNE DELAVNICA ZA OTROKE 
(PREDŠOLSKE IN ŠOLSKE) 

• ROJSTNODNEVNE ZABAVE 
• USTVARJALNI GIB  (novo!)  

Facebook: LI-CE, likovni center

VABLJENI OTROCI OD 4. LETA STAROSTI 
(majhne skupine)! 

Prijave in info; 
031 338 092
info@li-ce.si
www.li-ce.si

031 400 424
www.atlantis-vodnomesto.si

PLAVALNA 
ŠOLA V 
ATLANTISU!
Celoletni plavalni 
tečaji že za 

Atlantis. 
Osvežitev vsakdana!

46 €
na mesec

2016 08 Atlantis Plavalna Sola Oglas 185x124 01.indd   1 31/08/16   10:09
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www.lekarnaljubljana.si  |  www.lekarna24ur.com  |   Velja od 8. 9. do 7. 11. 2016.

izbrano iz kataloga ugodnosti V objem jesenskim 
radostim.

UČINKOVITO 
SE ZNEBI UŠI

Uš preživi brez gostitelja le 
nekaj dni, občutljiva je na mraz 
in temperaturo, višjo od 60 ˚C.
- Obleko, posteljnino in pralne 

predmete operite pri temperaturi 
nad 60 ˚C. 

- Česar ne morete oprati, lahko 
zamrznete za 24 do 48 ur ali zatesnite 

v plastično vrečko za 2 tedna.
- Vrečko sesalnika po sesanju takoj  
zamenjajte, staro pa v zatesnjeni 

plastični vrečki zavrzite.
- Izdelke za razuševanje 

uporabljajte samo takrat, ko že 
odkrijete uši in nikoli v 
preventivne namene.

ODKRIVANJE IN
PREPREČEVANJE UŠIVOSTI

Naglavne uši se prenašajo z 
neposrednim stikom, redkeje prek 

oblačil, pokrival in glavnikov.
- Enkrat tedensko preglejte lasišče, v 

času epidemije vsak dan.
- Prečešite lase nad belo podlago.

- Skrbno preglejte glavnik.

TE SRBI IN SE PRASKAŠ?
Srbenje lasišča in praskanje sta lahko znaka, da 

imaš uši. Vendar se srbenje začne šele po tem, ko 
se telo odzove na posebno snov, ki jo uš izloči ob 
sesanju krvi. Pri nekaterih do srbenja ne pride, 

zato je potrebno redno pregledovanje
in prečesavanje lasišča.

POSTOPEK RAZUŠEVANJA
- proti ušem nanesiIzdelek te na suhe lase, temeljito 

masirajte in pustite delovati na lasišču predpisani čas. 
- Razčešite z gostim glavnikom.

- Nanos je treba ponoviti čez 7-10 dni.
- Lasišče dnevno razčesavajte z 

gostim glavnikom.

POMEMBNO
Samo prečesavanje ne odstrani uši!

Uspešnost razuševanja je odvisna od sočasnega 
sodelovanja vseh (npr. staršev otrok v vrtcu ali šoli in 

njihovih družinskih članov). Priporočljivo je, da po 
opravljenem razuševanju ostane 

otrok doma še 24 ur.

*Ex vivo študija učinkovitosti – Laboratorij za 
parazitologijo-mikologijo, Pariz (2015)

- Učinkuje v 10 minutah.
- 100% učinkovit* pri odpravljanju uši.
- Brez insekticidov.
- Uši ne razvijejo odpornosti na izdelek.
- Varen za uporabo in nežen do lasišča.
- 100 ml

ALTO POU 
losjon proti ušem in gnidam

cena s Kartico zvestobe
redna cena: 10,90 €

8,18 € 25 %
POPUST:

2

cena s Kartico zvestobe
redna cena: 10,90 €

8,18 € 25%
POPUST:

2

ALTO POU, LOSJON
PROTI UŠEM IN GNIDAM
100 ml

cena s Kartico zvestobe
redna cena: 6,45 €

5,16 € 20%
POPUST:

2
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

EKO PROPOLIS PRŠILO ZA OTROKE, 
LEKARNA LJUBLJANA
20 ml

cena s Kartico zvestobe
redna cena: 20,48 €

16,38 € 20%
POPUST:

4

EUCERIN Q10 ACTIVE 
DNEVNA KREMA
50 ml

OMEGA 3 1000 MG,
LEKARNA LJUBLJANA
60 mehkih kapsul

cena s Kartico zvestobe
redna cena: 14,26 €

11,41 € 20%
POPUST:

3

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

Cene s popustom iz kataloga ugodnosti veljajo izključno ob predložitvi Kartice zvestobe LEKARNE LJUBLJANA in zahtevanega števila jabolk zvestobe, 
sicer veljajo redne cene. Slike so simbolične. Popusti se ne seštevajo. Ponudba v katalogu ugodnosti velja od 8. 9. do 7. 11. 2016 oziroma do prodaje zalog.
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Za več informacij prelistajte nov katalog ugodnosti ali nas pokličite na 080 71 17!
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KOLEDARCEK MERITEV IN 
SVETOVANJ OB MERITVAH:

10. 10. 2016, 16.00–18.00
Lekarna Citipark

Svetovanje ob meritvah glukoze v krvi

11. 10. 2016,  9.00–12.00  
Lekarna Moste

Svetovanje ob meritvah glukoze v krvi in merjenje 
holesterola* ter svetovanje za zdrav življenjski slog ob 
diabetesu in reševanje vprašalnika za oceno tveganja 

za razvoj sladkorne bolezni

19. 10. 2016, 15.30–18.00  
Lekarna Citipark 

Svetovanje ob meritvah glukoze v krvi

*Merjenje holesterola je plačljivo. 
Cena merjenja je 3,50 EUR.

BOLEČINA

Pri bolečini gre za osebno doži-
vetje in le tisti, ki ga boli, ve, kako 
čuti bolečine in kako močne so. 

Zato se uporablja vizualno -  
analogno skalo (1-10), ki pomaga 
farmacevtu ali zdravniku razu-

meti, kako pacient čuti bolečino. 
Znano je, da južni narodi bolj ču-
tijo bolečine in jih težje prenašajo, 

pri severnih ljudstvih pa je tole-
ranca za bolečino dosti večja.

Vsekakor je bolje, da začnemo bo-
lečine zdraviti takoj in ne čakamo, 
saj moramo v nasprotnem prime-
ru vzeti večji odmerek analgetika.

Samir Hejja, mag. farm.

Tema predavanja: Atopijski dermatitis in pomen nege kože

Predavateljici: mag. Venceslava Bavčar, mag. farm., stro-
kovna služba Lekarne Ljubljana in prim. Vlasta Dragoš, 
dr. med., spec. dermatovenerologije

Termin in lokacija predavanja: torek, 4. 10. 2016, ob 18. uri, 
Viteška dvorana, Križanke v Ljubljani

Vljudno vabljeni na brezplačno predavanje, na katerem bomo 
predstavili atopijski dermatitis, njegov nastanek, simptome 
in možnosti zdravljenja. Velik poudarek bo na negi kože, še 
posebej pri otrocih, saj atopijska koža rabi posebno, redno 
vzdrževalno nego, ki zadosti dodatnim potrebam kože po vlagi 
in lipidih.

Bliža se 1. november, dan spomina na mrtve, ko odha-
jamo na grobove svojih dragih pokojnih, da bi jim ure-
dili in osvetlili njihovo večno počivališče. To je dan, ko 
postanejo tudi neurejeni grobovi osvetljeni in obdani 
s cvetjem, potem pa se spet za lep čas podajo v tišino 
in temo plevela, ovenelega rastlinja in pogorelih sveč. 
Osamljeni grobovi niso dokaz, da pokojnih nismo ime-
li radi ali da se ne spominjamo nanje več kot enkrat le-
tno, ampak si za urejanje grobov preprosto ne moremo 
vzeti časa ali pa tega dejanja nismo vešči.

Urejanje grobov zato lahko prepustite izkušenim vrtnar-
jem Plečnikove cvetličarne, ki vedo, kako najbolje poskr-
beti za grob. Izbrati znajo primerne rastline, ki jih uredijo v 
lepo celoto. Zasaditve znajo skrbno negovati in poskrbeti, 
da je grob vselej pravi vrt spomina. Z ljubeznijo in spoštlji-
vo skrbnostjo urejajo 
tihi dom vaših dra-
gih. Zaupate jim lahko 
svoje želje in svetovali 
vam bodo primerno 
ureditev groba ter jo 
tudi strokovno izvedli. 
Ob enkratni ureditvi 
bodo grob in nagrob-
no obeležje očistili. V 
skladu z dogovorom 
bodo obrezali obsto-
ječe trajne rastline in 
zasadili nove, zame-

njali zemljo in pesek. Če boste želeli, bodo na grob dosta-
vili tudi sveče, šopek ali ikebano. V dogovorjenem obdobju 
bo grob vaših bližnjih vsak teden deležen primerne oskr-
be in bo vedno zgledno urejen. Vrtnarji bodo poskrbeli za 
vzdrževanje rastlin, pletje, zalivanje, čiščenje nagrobnega 
obeležja ter odstranjevanje dogorelih sveč in dotrajanih 
aranžmajev.
Ponudba enoletnega vzdrževanja groba zajema na-
slednja opravila:
•  tedenski obisk in pregled stanja groba,
•  redno vzdrževanje rastlin,
•  pletje,
•  zalivanje (po potrebi, glede na vremenske razmere),
•  čiščenje nagrobnega obeležja,
•  odstranjevanje pogorelih sveč in aranžmajev,
•  druga vrtnarska dela, ki so potrebna za lepo urejen grob.

Dodatna ponudba:
• menjava peska, zemlje,
•  zasaditev sezonskih ali trajnih rastlin,
•  strokovno obrezovanje rastlin,
•  dostava sveč, šopkov, ikeban.

Za naročila in dodatne informacije povprašajte v Plečnikovi 
cvetličarni, kjer vas bodo prijazno sprejeli in vam svetovali.

Plečnikova cvetličarna,
Tomačevska cesta 2a, 1000 Ljubljana
Tel: 01 420 17 43, 01 420 17 40
Email: vrtnarstvo@plecnikova-cvetlicarna.si

BREZPLAČNO STROKOVNO PREDAVANJE 
LEKARNE LJUBLJANA ZA IMETNIKE KARTICE ZVESTOBE

Vstopnica je Kartica zvestobe Lekarne Ljubljana, ki jo imejte 
na predavanju s seboj. Po predavanju vam bodo farmacevti 
Lekarne Ljubljana na voljo za posvet o negi kože. Udeležbo na 
predavanju potrdite na brezplačni telefonski številki 080 71 17 
ali na e-naslovu: kartica.zvestobe@lekarna-lj.si.

Predavanje smo pripravili v sodelovanju z znamko 
La Roche-Posay.

ČAS ZA UREJANJE GROBOV NA LJUBLJANSKIH ŽALAH
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SREČANJE GASILSKIH 
VOZIL SCANIA

V petek, 19. 8. 2016 je PGD Šoštanj - mesto 
organiziralo 2. srečanje vozil Scania. 
Srečanja se je udeležilo 13 vozil iz vse 
Slovenije.
Po zboru vseh vozil je vse navzoče nagovo-
ril župan Občine Šoštanj, prof. Darko Menih, 
in predsednica KS Šoštanj, Urša Kurnik.
Sledil je ogled muzeja usnjarstva in Termo-
elektrarne Šoštanj, nato pa relacijska vožnja 
po Šaleški Dolini, na koncu pa druženje na 
zabavi z Ansamblom Potepini, Dejanom 
Vunjakom in Brendijevimi Barabami. 
Naše društvo se je udeležilo srečanja z GVC 
16/25 in tremi gasilci. 

Mitja Petje

09 //

GASILSKA DELOVNA AKCIJA

10 //

ODBOJKA NA ŠKRJANČKU

07 //

POMOČ GASILCEV  
V ČS JARŠE

1. Razbitje starega nosilca za sireno na stolpu.
2. Izkop in položitev vodov za meteorno vodo in talni sifon stolpa.

Šmarska mladina je pljunila v roke in čez poletje naredila odbojkarsko igriš- 
če. Odigrali so več tekem in uživali večerni prosti čas katerega je ponujalo 
to poletje.

Mitja Petje

Tehnična in druga pomoč
9. 8. 2016
Ob 15.50 so gasilci GB Ljubljana odprli 
vrata stanovanja Ob železnici v Ljubljani 
v katerem so našli preminulo osebo. 
Prevzele so jo ustrezne službe.

26. 8. 2016
Ob 3.17 je na Zvezni ulici, občina 
Ljubljana, v objektu iz avtomata za 
vodo puščala voda. Voda je poplavila 
več prostorov. Posredovali so gasilci 
GB Ljubljana, ki so zaprli ventil za vodo 
in izteklo vodo posesali.

Delovne nesreče
6. 8. 2016
Ob 12.56 sta v poslovnih prostorih 
podjetja na Letališki cesti v Ljubljani 
delavca, na višini okoli treh metrov re-
zala betonsko preklado, ki je popusti-
la, padla na delovni oder in ga podrla. 
Pri tem se je en delavec poškodoval. 
Poškodovanega so oskrbeli reševalci 
NMP Ljubljana in ga prepeljali v UKC 
Ljubljana.

Na pomoč! 

MiSSiJA:
POSTANi FiT
ZAKAJ IZBRATI ŠPORTNI CENTER MILLENIUM?

• Vrhunska športna oprema

• Strokoven kader

• Visok nivo urejenosti garderob in čisti prostori

• Enostaven in hiter dostop

• Brezplačno parkirišče v parkirni hiši BTC City

ŠPORTNI CENTER MILLENIUM • Šmartinska 152, Ljubljana
01 / 585 15 00 • millenium@btc.si • www.millenium-btc.si

S kuponom nudimo

1× brezplačen

obisk fitnesa*

*Kuponi so veljavni do 15.10.2016.
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September je mesec, ko se po poletnih počitnicah spet odpro vrata šol. Otroci, eni z velikim veseljem, drugi s strahom v očeh, pripravljajo svoje težke torbice. Iz varnega objema brezdelnega poletja vstopajo v svet obveznosti, dolžnosti, skrbi, sklepanja prijateljstev. S težkimi torbicami hitijo v svet znanja, novim dogodivščinam naproti.

SPET NAZAJ 

V SOLO 

Ceste v septembru so polne policistov, ki opozarjajo na zmer-
no vožnjo v okolici šol, ulice se ob pogledu na prvošolčke in 
njihove rutke obarvajo rumeno, spet na drugih koncih mesta 
zasledimo porisane mladostnike, skoraj neprepoznavne lju-
dem; fazane, ki so prvič stopili v srednješolske klopi. Čeprav se 
šolski sistem nenehno spreminja, se prvi september in misli 
šolarjev ne razlikujejo od tistih izpred nekaj let. Nekateri se ve-
selijo konca počitnic in z navdušenjem pripravljajo svoje šol-
ske potrebščine že sredi avgusta, za druge priprava na začetek 
šolskega leta predstavlja velik stres. Ker si verjetno vsi želimo, 
da bi bili udeleženci šolskega sistema zadovoljni, sledi nekaj 
koristnih in spodbudnih besed šolarjem, staršem in učiteljem.

Dragi šolarji: 
Šola je res prvotno namenjena pridobivanju znanja, kar za 
vas v prevodu pomeni: Treba se bo učiti in delati naloge. 
Zapomnite pa si, da šola niso le ocene, šola so tudi vezi, pri-
jateljstva, izleti, plesi, prve ljubezni … V šoli se boste učili tudi 
življenja. Razmišljajte s svojo glavo. Morda boste pri nekate-
rih predmetih bolj uspešni kot pri drugih, vendar poskušajte 
v vsem najti nekaj, kar bi lahko pritegnilo vaše zanimanje. 
Sprašujte. Učitelji so tam zato, da vam pomagajo razumeti 
snov. Raziskujte izven učbenikov; obstajajo še bolj zanimive 
knjige, filmi, ki vam določeno snov približajo, da postane bolj 

zanimiva. Zaupajte vase in v svoje sposobnosti. Bodite ustvar-
jalni. Sprejmite vse svoje napake in se učite iz njih. Bodite 
pogumni in radovedni.

Dragi starši:
Spodbujajte svoje otroke k samostojnosti; k samostojnemu 
učenju in reševanju nalog. To jim bo kasneje v življenju zelo 
koristilo. Zaupajte jim. Seveda si želite, da bi bil vaš otrok us-
pešen. Ampak ne pozabite: znanje, ki ga pridobiva, je njegovo, 
prav tako ocene. Otroci naj se učijo zase, ne za vas.

Dragi učitelji: 
Vaš poklic je veliko poslanstvo. Ne le da izobražujete, s svo-
jim delom neposredno tudi vzgajate. Otroci so si različni 
med seboj, zato boste težko ugajali vsem, prav tako njihovim 
staršem. Trudite se narediti uro zanimivo, če bo na trenutke 
zabavna, še toliko bolje. Zanimivejše boste predavali, več si 
bodo vaši učenci zapomnili. Spodbujajte otroke k vprašanjem, 
k debatam, spodbujajte otrokovo ustvarjalnost, drugačnost in 
razmišljanje. Vi ste tisti, ki lahko veliko pripomorete k boljšim, 
razmišljujočim generacijam, ki bodo našo deželo spreminjale 
na bolje.

U r š a  D u b r a v i c a

TehnoVedi smo ustvarjalci, ki s svojimi kreacijami, domišljijo, 
znanjem in konstrukcijskimi elementi vrtimo Svet. Z našim 
raznovrstnim in kreativnim prodajnim programom organizi-
ramo robotske delavnice, namenjene otrokom od 6. do 12. leta.
Z nami boste spoznali osnove mehanike, robotike, zelene 
energije in še mnogo več. Znanje bomo iz ure v uro nadgra-
jevali, zbirali nove ideje, iskali inovativne rešitve in ustvarjali v 
timskem duhu.
Delavnice se začenjajo z mesecem oktobrom, vsak dan od 
ponedeljka do petka, od 16.00 do 18.00 ure.
Vse zainteresirane vabimo na »Teden odprtih vrat Tehno 
Vedovih delavnic«, ki bodo potekale zadnji teden v sep-
tembru. Delavnice so brezplačne, potrebna je le predhodna 
prijava.
Znanja, inovativnih rešitev in kreativnosti nam nihče ne more 
vzeti. Lahko pa jih unovčimo na tekmovanjih za mlade inže-
nirje, ki jih bomo organizirali pri malem TehnoVedu.
Brezplačna tekmovanja bodo potekala, vsako soboto, od  
24. septembra dalje v BTC-ju, v hali A. Pravila tekmovanj bodo 
objavljena na naši spletni strani in facebook-u.
Dobrodošli.

»mali TehnoVed« predstavlja otrokom novost 
v svetu konstrukcijskih igrač.

ALI VAŠEGA OTROKA ZANIMAJO ROBOTI?
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 HLADNA SLADICA
SPOMIN NA POLETJE 

Obožujem sladice, ki se hitro pripravijo. Če pa jih še peči ni treba, je to prava zmaga. 
Takšne sladice so primerne predvsem za poletne dni, ko si kuhinje nočemo še 
dodatno ogreti s pečico. Zaupala vam bom recept ene mojih najljubših hladnih 

sladic, ki se prileže tudi v jesenskih dneh. Priprava je enostavna in hitra.

Pekač obložimo s peki papirjem in nanj 
položimo prvo plast keksov (kekse po-
lagamo eden zraven drugega). Nato 
pripravimo zmes za puding. Vsebini 
obeh vrečk stresemo v srednje veli-
ko skledico, dodamo 4 žlice sladkorja 
in prilijemo toliko mleka, da sestavine 
lahko zmešamo v gladko, tekočo zmes. 
Od preostalega mleka odlijemo 1 dl v 
skodelico (to mleko bomo potrebovali 
kasneje). Preostalo mleko zavremo. Za-
vretemu mleku primešamo zmes pu-
dinga in sladkorja ter pri malem ognju 
mešamo, da se puding zgosti in dobi 
pravo rumeno barvo. Puding zlijemo 
v pekač, nanj pa položimo drugo plast 
keksov. Da bodo keksi mehkejši, jih 
zmerno polijemo z mlekom, ki smo ga 

•  P e k a č  ( 2 5  c m  x  3 5  c m )
•  P e k i  p a p i r
•  4 0 0  g  a l b e r t  k e k s o v
•  2  v r e č k i  va n i l i j e v e g a 

p u d i n g a  ( 2  x  3 7  g )
•  4  ž l i c e  s l a d k o r j a
•  1  l  m l e k a
•  4 0 0  g  b e l e  č o k o l a d e
•  2 0 0  g  s l a d k e  s m e t a n e
•  4 0  g  t e m n e  č o k o l a d e

PRIPRAVASESTAVINE
Zahtevnost:

Čas priprave:

40'

predhodno shranili v skodelici. Nato v 
posodi pri malem ognju stopimo belo 
čokolado v sladki smetani. Pri kuhanju 
ves čas mešamo, da nastane gladka 
čokoladna zmes. Čokoladno glazuro 
zlijemo na drugo plast piškotov in sla-
dico postavimo v hladilnik za 3-4 ure. 
Da sladico še dodatno izboljšamo, pred 
postrežbo nanjo naribamo temno čo-
kolado. Dober dodatek k sladici je tudi 
kepica sladoleda. 
Pa sladek, dober tek!
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U r š a  D u b r a v i c a



Lepota v cvetju

Odprto vse dni v tednu.


