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MEDVEDJA ZABAVA NA OŠ VIDE PREGARC

PALAČINKIJADA

V četrtek, 2. 6. 2016, smo imeli v mali
telovadnici na OŠ Vide Pregarc pravo MEDVEDJO zabavo. Ob 16.30 se
je začela predstava, na katero smo
povabili starše, babice in dedke in
vse naše prijatelje. Najprej je vse
navzoče pozdravila ga. ravnateljica,
mag. Katja Arzenšek Konjajeva. Nastopali so prav vsi učenci prve triade
in seveda naši najzvestejši prijatelji
– naši medvedki. Predstavili so se s
petjem, igranjem na instrumente in
plesom. Učenci dramskega krožka
so zaigrali v igri Medvedkovi medenjaki. Otroški pevski zbor pa se je
predstavil s pesmijo Ti si fuč. Gledalci so nas nagradili z gromozanskim
aplavzom. Ob koncu smo se učenci zahvalili tudi svojim učiteljem in
drugim delavcem šole.
Zabava se je nadaljevala na šolskem
igrišču. Posladkali smo se s sladkimi
jagodami in češnjami in se odžejali z
bezgovim sirupom.

Palačinkijada 2016 je bila sprva planirana na soboto, 11. junija,
vendar je bilo tega dne nevihtno s plohami, zato se je organizacijski odbor odločil, da dogodek prestavi na petek, 17. junija,
kar se je izkazalo za dobro odločitev. 40 otrok in več kot 15
staršev je od 17. ure popoldan uživalo v pirinih palačinkah z
marmelado ali kakavovim namazom izpod rok Blaža Novaka,
v soku Pingo in vodi iz pipe. Da pa jim ni bilo dolgčas, so igrali
nogomet, prevračali kozolce in izdelovali potičke/kopali luknje v peskovniku ter na igrišču za odbojko, ki ga je postavila

Šmarska mladina (na čelu z Miho Nagličem), servirali žogo.
Najbolj vztrajni starši, predvsem mame, so vztrajali do 22. in
si ob hladnem pivu izmenjavali starševske izkušnje. Za izpeljavo dogodka gre zahvala naši članici Maji Novak, Četrtni
skupnosti Jarše, ki je finančno pripomogla k uresničitvi, in
naši krovni organizaciji ZPM Moste-Polje. DPM-jevci vsem
želimo lepe počitnice, jeseni pa se vidimo na peki kostanja.
GZa DPM Maja Novak in Mitja Petje

Novico zapisal: Domen Stare, 3.a
OŠ Vide Pregarc

02 //

KORAK K SONČKU
V Vrtcu Jarše smo se vključili v
projekt Korak k Sončku. V okviru
projekta smo si v letošnjem letu
zadali nekaj ciljev, kot so:
• Otrok prepoznava različnost
sebe od drugih otrok glede
na zunanjost.
• Otrok ob poslušanju pravljic
in ob razgovorih spoznava
drugačnost in jo spoštuje.
• Otrok ob slikanicah o drugačnosti spoznava, da smo si
različni.
• Otrok ob pogovorih pridobiva na samozavesti in s tem,
ko ceni sebe, ceni tudi druge.
• Otrok Sprejema in razume
drugačnost.
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V skupino Medvedki smo povabili fanta Mateja, ki je na invalidskem vozičku.
Pogovarjali smo se o ovirah, ki
jih premaguje v življenju. Pred
kratkim je imel čisto pravi koncert. Otroci so mu poklonili risbice in se igrali z njim. Še posebej je bil navdušen nad našimi
avtomobili in garažo. Otroci so
ga lepo sprejeli. Matej pa jih je
podučil, da morajo biti v avtu
vedno pripeti.
Drugačnost nas bogati, drugačnost nas uči.
Marjetka Adamlje, Vrtec Jarše

MOJ MAGAZIN 7 /2016 | 5

LOKALNO

LOKALNO

04 //

POMOČ GASILCEV V ČS JARŠE
Snegolom

27. 4. 2016
Od 16. ure dalje so na območju Ljubljane in okolice zaradi snegoloma gasilci GB Ljubljana in gasilska društva GZ Ljubljana odstranjevali
podrta drevesa, ki so ovirala promet in ogrožala objekte.
29. 4. 2016
Ob 8.32 se je na Letališki cesti v Ljubljani v podjetju Avto center
Kondor pod težo snega sesedla protitočna konstrukcija. Posredovali
so gasilci GB Ljubljana, ki so dvignili konstrukcijo, da so lahko izpod
nje odmaknili osemnajst osebnih vozil. Podrta konstrukcija je poškodovala tri osebna vozila.

Tehnična in druga pomoč

2. 5. 2016
LJUBLJANA
Ob 18.01 je na Šmartinski cesti v Ljubljani drevo padlo na dovozno
cesto do stanovanjske hiše. Gasilci GB Ljubljana so drevo razžagali
in odstranili.

Nesreče v cestnem prometu

4. 5. 2016
LJUBLJANA
Ob 7.29 se je na Šmartinski cesti pri nadvozu nad obvoznico, občina Ljubljana, zgodila prometna nesreča, v kateri so bili udeleženi
osebno in kombinirano vozilo ter avtobus. Posredovali so gasilci
GB Ljubljana, ki so odklopili akumulatorje na vozilih in z vpojnimi
sredstvi posuli razlite motorne tekočine. Eno poškodovano osebo
so oskrbeli reševalci RP Ljubljana in jo odpeljali v UKC Ljubljana. V
nesreči se je poškodovala tudi cestna signalizacija, poškodbe bodo
odpravile pristojne službe.

Požari na sredstvih cestnega prometa

27. 5. 2016
LJUBLJANA
Ob 19.03 je na Letališki cesti v Ljubljani v predelu motorja avtobusa
zagorela električna napeljava. Še pred prihodom poklicnih gasilcev
GB Ljubljana sta požar z gasilnikom pogasila gasilca iz BTC. Gasilci
so pregledali ožgani predel motorja in počakali do prihoda servisne
službe.

Požari na sredstvih cestnega prometa

16. 6. 2016
LJUBLJANA
Ob 21.19 je na Ulici Hermana Potočnika v Ljubljani zagorelo osebno
vozilo. Še pred prihodom gasilcev GB Ljubljana na kraj je občan z
gasilnim aparatom pogasil požar. Gasilci so preventivno pregledali
kraj požara.

Tehnična in druga pomoč

17. 6. 2016
LJUBLJANA
Ob 18.10 so v Ulici Hermana Potočnika v Ljubljani gasilci GB Ljubljana
nudili pomoč reševalcem NMP pri prenosu obolele osebe iz bloka do
reševalnega vozila.
Na pomoč!
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OPERATIVA

LETOVANJE GASILSKE MLADINE PGD ŠMARTNO OB SAVI V SRBIJI

PRVA POMOČ
V torek, 10. 5. 2016, ob 20. uri je ekipa PNMP
operativnim članom prikazala svoje osnovno
rokovanje z opremo, ki jo najdemo v vozilu za
intervencije GVC 16/25. Operativci društva, ki so
bili prisotni na vaji, so se tako spoznali z opremo
v prenosni torbi (kisik, »ohio« maske, silikonske
maske, dihalni balon, ustno žrelni tubusi, gaze,
povoji, vodni gel, astro folije in trikotne rute ...).
Za zaključek vaje smo na prostovoljki Mojci prikazali imobilizacijo vratu z vratno opornico ter
namestitev in pritrditev na zajemalnih nosilih s
pravilnim prenosom iz objekta.

GZ Beograd vsako leto v času
pravoslavnih velikonočnih
praznikov pripravlja letovanje
za otroke srbskih osnovnih šol
prve in druge triade. Letos je
letovanje potekalo od 28. aprila
do 4. maja 2016. Ker pa sta GZ
Beograd in GZ Ljubljana pobrateni, so k sodelovanju povabili
tudi društva GZ Ljubljana. In
tako smo imeli čast, da smo se, kot prvo
društvo GZL, udeležili letovanja in počastili še 40. obletnico sodelovanja obeh
zvez.
Letovanje oz. kamp gasilske mladine zadnjih nekaj let poteka v kraju Rožanstvo
na planini Zlatibor. Kraj je zelo prijeten in
ponuja veliko možnosti za razne izlete in
oglede. A mi žal letos z vremenom nismo
imeli sreče in tako smo morali oglede
znamenitosti pustiti za naslednji obisk.
Ker vožnja iz Ljubljane do Zlatibora traja
slabih 9 ur, smo se odločili, da bomo na
pot odšle (6 mladih gasilk in 2 mentorici) en dan prej in prvo noč prespale v
Beogradu. V Beograd smo prispele pozno
popoldan in lep večer smo izkoristile za
sprehod do znamenite Ade Ciganlije.
V četrtek smo po nekaj cestnih zapletih v zadnjem trenutku prispele
v Gasilsko brigado Beograd, kjer
so nas že čakali beograjski kolegi.
Hiter pozdrav s prisotnimi, ena gasilska slika in že smo lovili avtobuse proti Rožanstvu.
Ob prihodu v Rožanstvo smo si
najprej ogledali jamo Stopića, ki
sodi med najlepše v Srbiji. Nato
pa smo se nastanili v objektih Bela
Breza, pojedli kosilo in že imeli prvi
sestanek odgovornih ter animatorjev oz. spremljevalcev o programu
in poteku letovanja. Žal nam vreme
ni bilo naklonjeno, zato smo morali aktivnosti prilagajati notranjosti
objektov. Kampa se je udeležilo 72 otrok
in 12 odraslih. Namen kampa je mladim
predstaviti in jih poučiti o osnovah požarne varnosti oz. zaščite. Udeleženci
kampa, razen nekaj izjem, se s to tematiko še niso srečali, saj niso vključeni v

Igor Zabukovec
DELOVNA AKCIJA
Delovna nedelja, 15. maja, in četrtek, 19. maja, sta
za nas operativce pomenila nov korak k boljšim
vajam in preventivi, saj smo zmontirali sidriščno konzolo za gasilski vadbeni stolp, mreže za
zaščito oken na le tem, varovalno ograjo in opravili tudi poiskusni spust z višine. Zahvala gre
dr. Pavloviču in Damjanu Počervini, ki je konzolo
strokovno zvaril.
Šmarski operativci, Mitja Petje
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GASILSKA MLADINA
Kljub izredno slabemu vremenu je 20. orientacijsko tekmovanje gasilske mladine v organizaciji GZL, ki je potekalo v soboto, 14. maja 2016,
za nami. Udeležili smo se je tudi mladi gasilci
iz PGD Šmartno ob Savi, in sicer s kar devetimi
ekipami, ter dosegli zadovoljive rezultate. Ekipa
pripravnic je dosegla 2. mesto in se uvrstila na
regijsko orientacijo, ki je 28. maja potekala v
Vodicah, in s tretjim mestom dokazal hitrost in
znanje. Ostale ekipe so zasedle dvakrat 5. mesto,
dvakrat 6. mesto in enkrat 13. mesto. Dve ekipi žal
nista dokončali vaje. Čestitamo vsem tekmovalcem, da ste se udeležili orientacije v takem vremenu in dosegli dobre rezultate, še posebej pa
pripravnicam za odličen uspeh. Mladina, hvala
vam.
Mladinska komisija PGD

gasilska društva, zato je bilo zanje vse še
bolj zanimivo. Predstavitve in vse gradivo
je bilo napisano v cirilici, zato smo tudi
mi imeli polne roke dela. Dekleta so z velikim zanimanjem spremljala predavanja
in se ob tem uspešno učila cirilice.
Naš dan se je začel ob pol osmih z bujenjem, dvigom zastave, krajšo jutranjo
telovadbo (če je vreme dopuščalo) in pa
seveda zajtrkom. V dopoldanskem času
smo imeli predavanja, v popoldanskem
pa razne igre, tudi na temo predavanj.
Zvečer pa tisto najboljše, disco za otroke
in vsak večer druga tematika. Ker so bile
aktivnosti na prostem zaradi dežja nemogoče, pa so vsak popoldan lahko uživali v
notranjem bazenu. Svoje predhodno znanje so dekleta lahko pokazale pri vaji z vedrovko, pri prenosu vode in nenazadnje

tudi pri trodelnem napadu brez sesalnega
voda. Čeprav naša dekleta te vaje prej še
niso izvajale, so pri tem večkrat opazovale
člane in članice na vajah, kar se je obrestovalo. Skozi vse dni predavanj, iger in
vaj nas je spremljal tudi delovni zvezek,

ki je vseboval vaje za ponovitev
učne snovi, seveda tudi v cirilici.
Ob koncu izobraževanja so otroci pisali teste za pridobitev čina
gasilec. In naša ekipa je bila pri
tem najbolj uspešna. Po vrnitvi v
Beograd v poznih popoldanskih
urah smo si ogledali še Gasilsko
brigado Beograd, kjer imajo
zanimiv manjši muzej gasilske
opreme in pa zajeten vozni park vozil, ki
so žal v slabšem stanju kot večina gasilskih vozil v Sloveniji. Najmlajše vozilo v
GB Beograd je staro 6 let, a pri tem moramo upoštevati, da ima mesto Beograd
približno 2 milijona ljudi, skoraj toliko kot
cela Slovenija. Zadnji večer smo izkoristile
za hitri vodeni ogled Beograda. Že naslednje jutro pa po zajtrku še hiter postanek
v Gasilskem društvu Savski venac, slovo
od navzočih in že smo bile na poti proti
Sloveniji, kamor smo se vrnile okrog šeste
ure zvečer in takoj nadaljevale z vajami za
orientacijo gasilske mladine. Ob slovesu
smo sklenile, da jih prav gotovo še kdaj
obiščemo. Obenem pa si želimo, da bodo
le našli potrebna finančna sredstva in se
bo lahko njihova ekipa udeležila letovanja
gasilke mladine GZL v Bohinju.
Letovanje je bilo nadvse uspešno. Deležne smo bile zelo toplega
in odprtega sprejema, zanimivih
pogovorov, iskrenih besed in veselja ob druženju, dekleta so stkala
nove prijateljske vezi in si pridobila nova znanja. Hvala vsem in
vsakemu posebej, ki so nam stali
ob strani in omogočili, da smo se
lahko udeležile tega srečanja (GZ
Ljubljana, PGD Šmartno ob Savi,
GZ Beograd, Ljubo Ilič, Dušan Ilič,
sestre Usmiljenke, ki so nam nudile
prenočišče in hrano v Beogradu,
ter cela ekipa učiteljev oz. animatorjev, ki so bili prisotni). Predvsem
pa hvala dekletom, ki so Slovenijo in GZ
Ljubljana zastopala s ponosom in nadvse
uspešno ter hvala Katjuši Turk za sodelovanje in pomoč.
PGD Šmartno ob Savi, Tina Jež
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ZAKLJUČEK TABORNIŠKE SEZONE
Taborniki Rodu Črnega mrava smo se v
soboto, 18. junija 2016, udeležili zaključnega izleta k Podpeškemu jezeru in na Sv.
Ano. Zjutraj smo se iz Most odpravili na
Jezero, od koder smo jo najprej mahnili
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na bližnji hrib Sv. Ana. Po dobrih 20
minutah smo prišli na vrh, kjer smo
naredili skupinsko fotografijo, pomalicali in se igrali taborniške igre.
Po spustu v dolino smo pred seboj
imeli še veliko časa, ki smo ga izkoristili za kopanje in vodne igre
v Podpeškem jezeru. Sladokusci
smo seveda poskusili tudi bližnji sladoled in ugotavljali, kateri okus je najboljši
(seveda smo bili vsi drugačnega mnenja
in zmagovalca med okusi nismo mogli
izbrati). Kazalci na naših urah so napovedovali, da se bliža odhod našega
avtobusa, zato smo se počasi odpravili
na avtobusno postajo,
kjer smo z avtobusom
odšli nazaj v Moste.
Izleta so se udeležili
vsi vodi (vod je taborniška skupina), od
najmlajših Murnov
(do 6 let), do starejših
Grč (od 27. leta naprej), skupno okoli 35
tabornikov.
Vod Štekerjev in nekaj

AKTIVNOSTI JUDO KLUBA SOKOL

članov voda Zmešani pa so po zaključnem
izletu odšli na bivakiranje v Iški Vintgar.
Kljub težavni poti, hoji po ledeno mrzlih
potokih ter mrzli noči so na bivakiranju
zelo uživali.
V tem času, ko se bliža konec šolskega leta,
gredo taborniki ponavadi tudi na zaključne
vodove izlete. Tako so Štekerji in Zmešani
odšli bivakirat v Iški Vintgar, nekateri na
kakšen hrib, nekateri pa v našo taborniško
kočo Brezo. Člani vodov skozi leto ves čas
skupaj obiskujejo sestanke, pripravljajo akcije med letom, za zaključek si pa še skupaj
pripravijo akcijo. Seveda pa ne smemo pozabiti na tisti pravi vrhunec taborniške sezone, poletnega taborjenja, ki bo potekalo
ob jezeru Klivnik v Ilirski Bistrici.
Matej Plestenjak

Nov označevalni pano Judo kluba
Sokol in Gimnastičnega društva
Zelena Jama
Že dolgo smo sanjali o tem, da bi vhoda
v dvorano za gimnastiko in judo na
Pokopališki 35 bolje označili. Naši vadbeni prostori se nahajajo v sklopu večje
stavbe, v kateri je tudi Srednja medijska
in grafična šola. Zgradba ima vhode z
dveh ulic in mnoga vrata. Prišlek, ki se
je prvič znašel pred stavbo, je porabil kar
nekaj časa in potrpežljivosti, da je našel
pravi vhod. S pomočjo naših staršev in
z dovoljenjem MOL-a smo tako uspešno namestili na zunanjo fasado stavbe
pano v velikosti 5 x 3 m. Posebna hvala
članoma Vesni Dizdarević in Klemenu
Pevcu za oblikovanje in izdelavo panoja.
Veliiiiiko zahvalo pa izrekamo Amirju
Zuliću, ki je pano s svojo ekipo gradbincev varno namestil in nam tako prihranil več kot 500 € stroškov. Hvala!
1. šolsko športno tekmovanje v judu za
mlade invalide
V Judo klubu smo 25. 5. izvedli 1. šolsko
športno tekmovanje v judu za mlade
invalide. Na dogodek smo izjemno
ponosni, saj predstavlja zgodovinsko
prelomnico za šport invalidov. Doslej
člani G-juda (judo za osebe s posebnimi potrebami) namreč niso imeli
planiranih letnih tekem in niso mogli
enakovredno izkazovati svojega znanja.
Tekmovanje smo organizirali v okviru
Zavoda za šport RS Planica in Zveze za
šport invalidov – Paraolimpijski komite v sklopu norveškega sklada Aktivni,
zdravi in zadovoljni. Projekt so podprli
še: Judo zveza Slovenije, Javni zavod
Šport Ljubljana, Športna unija Slovenije,
Kmetija Avšič, Lars & Sven Burgers,
Sberbank , Tiskarna Mesec, Srednja
medijska in grafična šola, Gimnastično
društvo Zelena jama, zdravnica Mila
Živanović, RTV SLO, Judo klub Kamnik,
Judo klub Jesenice, Dnevno delovni terapevtski center Barčica Koper in Center
Janeza Levca Ljubljana. HVALA! Skupaj
smo stkali čarobno vzdušje!

Prvo klubsko tekmovanje za najmlajše
Veseli smo, da nam je uspelo izvesti 1.
klubsko tekmovanje za najmlajše. Tako
smo 25. maja popoldan gostili naše
pogumne judoiste, stare od 4–8 let.
Izvrstno so se borili in pokazali, da uspešno osvajajo judo etiko, ki temelji na
spoštovanju. Kljub majhnim prostorom
smo z dobro organizacijo sodelavcev,
potrpežljivostjo obiskovalcev in s pomočjo Gimnastičnega društva Zelena
jama ter Srednje medijske in grafične
šole, ki sta nam nudila svoje kapacitete,
tekmovanje radoživo pripeljali do konca.
Udeležba Judo kluba Sokol na judo
tekmovanjih
Naši vrli tekmovalci se pridno udeležujejo vseh tekem po planu Judo zveze
Slovenije. Tako smo osvajali medalje
21. in 22. 5. 2016 na Pokalu Šiške; 8. 6.
2016 na državnem šolskem prvenstvu
v Kopru, kjer je Ela Pečnikar osvojila
bronasto medaljo in si prislužila srebrni znak šole; in na prijateljski tekmi v
ŠD Tatami, kjer smo 11. 6. 2016 osvojili
skupinski pokal za tretje mesto. Odličja
so na Tatamiju osvojili: David Filovski in
Bor Bregovec – zlato, Špela Kralj, Klara
Duralija, Tina Rogelj, Urban Mihevc
Grabnar, Blaž Duralija, Maja Pezdir
Ivanc, Maks E. Damjanić – srebro in
Erazem Rehlov, Aleksandra Donskaya
ter Vid Giacomelli Podlipnik – bron.
Odlični so bili tudi naši začetniki iz
sekcije Mirna pod vodstvom trenerke
Brigite Špoljar. Pokal bo celo leto krožil
med tekmovalci. Lahko ga bodo odnesli domov za en teden, da jih bo pogled nanj spodbujal k novim športnim
uspehom!
Uspešno opravljeni izpiti
Iskreno čestitamo vsem, ki ste ta mesec
uspešno opravili izpit za višji pas!
Posebne čestitke izrekamo ženskam
iz skupine Samoobramba in judo za
ženske pod vodstvom Braneta Čergiča
in promotorkam programa ter odličnim
judo mamicam Helene Lenardič.

Zaključni piknik Judo kluba Sokol na
Ranču Aladin na Mirni
Zaključni piknik smo izvedli pri naših
prijateljih na Mirni. Nova sekcija pod
vodstvom Brigite Špoljar je v letošnji
sezoni uspešno vstopila v judo svet. Da
bi se bolje spoznali in pobratili, smo v
petek, 10. 6. 2016, pod vedrim sončnim
nebom, ki se je odprl samo za nas, zarajali in praznovali izjemen zaključek
sezone. Predsedniku Vojku Roglju smo
podarili belo-rdeč mojstrski pas za naziv
mojstra juda 6. dan, ki mu ga je letos podelila Judo zveza Slovenije za častitljivo
50-letno kariero v judu. Nagrade so prejeli tudi najboljši judoisti, in sicer Lana
Korun in Benjamin Mehić za najvišje
osvojene točke na uradnih tekmovanjih, Tina Skerlep in Aljaž Colarič za dve
prvi mesti na tekmovanjih v G-judu, Adi
Tim Alibegić in Alja Rovšek za tekmovalne uspehe v Sekciji Mirna. Pohvale so
prejeli tudi starši, ki nam zvesto stojijo
ob strani in nam pomagajo na vsakem
koraku.
Judo klub Sokol je zastopal JZS na tradicionalni prireditvi DAN JAPONSKE
V soboto, 11. 6. 2016, smo sokoli zastopali Judo zvezo Slovenije na tradicionalni prireditvi Dan Japonske na
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
Predstavili sta se tako skupina juda, kot
G-juda. Po uspešnem nastopu smo si
privoščili sladoled v bližnji slaščičarni
:). Hvala vsem judoistom in staršem za
izkazano dobro voljo!
Povabilo na naš Judo tabor in v novo
sezono 2016/17
Počitnice so tu, zato vas toplo vabimo,
da se nam konec meseca pridružite na
judo taboru na Ravnah na Koroškem od
22.–27. 8. 2016. Več informacij najdete
na naši spletni strani www.judoklubsokol.si. Vabimo vas, da pokukate v naš
virtualni dojo in se nam pridružite v
novi sezoni 2016/2017!
PGD Šmartno ob Savi, Tina Jež
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ČS JARŠE ZELENI AMBASADOR ZELENE PRESTOLNICE EVROPE 2016
ena redkih prestolnic, ki se lahko pohvali
z naravno in visoko kakovostno pitno
vodo iz pipe. Zahvalil se je za gostoljubje
in pohvalil zeleno in urejeno okolico vojašnice. Sledila je podelitev priznanj ČS
Jarše in skupinsko fotografiranje.
ČS Jarše je v času svojega zelenega ambasadorstva v sodelovanju s Turističnim
društvom Zelena jama na TOČKI ZATE
pred mestno hišo predstavila zeliščarstvo v urbanem okolju (gojenje zelišč
na vrtovih in balkonih). Sodelovala je
tudi maskota Flora, ki je privabila veliko
število obiskovalcev, predvsem iz tujine. Isti program je ČS Jarše ponovila
pred sedežem ČS Jarše, kjer je občanom
brezplačno razdelila tudi sadike zelišč,
zelenjave in balkonskih paradižnikov.
Pridružil se nam je tudi občan, star 92
let. Obiskovalce je sprejel in pozdravil predsednik ČS Jarše, g. mag. Bojan
Hajdinjak. V nadaljevanju so svetniki ČS
Jarše skupaj z inšpektorico MU MOL ter
dvema redarjema iz Mestnega redarstva

Dan CS Jarse in prevzem štafete ZPE- Vojašnica Edvarda Peperka, 14.5.2016

TOČKA. ZATE pred mestno hišo, 17.5.2016
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Vroči
poletni
popusti

Predaja zelenega ambasadorstva ČS JaršeČS Posavje, 6. 6. 2016

MU MOL odšli na teren, kjer so v večjih
parkih in na zelenicah opozarjali lastnike psičkov pri ravnanju z iztrebki in
opozarjali (brez sankcij) lastnike nepravilno parkiranih vozil na zelenih površinah. Ob zaključku programa so se vsi
sodelujoči zbrali v sejni sobi ČS Jarše,
kjer so podali ugotovitve s terena, sledila
je pogostitev.
Četrtna skupnost Jarše je v ponedeljek,
6. 6. 2016, predala repliko nagrade ZPE
Četrtni skupnosti Posavje in jo je prevzel
predsednik, g. Amir Crnojević. Predaja
zelenega ambasadorstva je potekala v
zelenem okolju, v Centralnem parku
med Glinškovo ploščadjo in Mucherjevo
ulico, kjer je predsednik ČS Jarše povedal, da je bila ČS Jarše ponosen nosilec
tega naziva. Zbrane obiskovalce je nagovoril tudi župan MOL, g. Zoran Janković,
ki je povedal, da je Ljubljana zmagala za
generacije, ki še prihajajo, in je pripravljena na zelene akcije. Izpostavil je kar
dve akciji kampanje Človek; da pazimo
na odvržene žvečilne gumije, in da za
svojimi hišnimi ljubljenčki pobiramo
»pasje bombice«. To so majhni koraki,
pa vendar bomo lahko še naprej uživali
v našem najlepšem mestu na svetu.
Slavnostnega prevzema in predaje replike nagrade ZPE so se udeležili tudi
podžupan MOL, g. Dejan Crnek, podžupanja MOL, ga. Tjaša Ficko, predsednice
in predsedniki ter svetnice in svetniki
četrtnih skupnosti, predstavnici Službe
za lokalno samoupravo MU MOL, ga.
Blanka Čušin Marčenko in ga. Karolina
Pavčič, ter drugi povabljeni gostje in
obiskovalci. Vsem hvala za udeležbo in
sodelovanje!
Jelka Kropivšek

-5%

-25% -10

%

-15%

-20%
MERKUR trgovina, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo

Četrtna skupnost Jarše je v soboto, 14.
5. 2016, od Četrtne skupnosti Moste
prevzela repliko nagrade zelenega ambasadorja Zelene prestolnice Evrope.
Prevzem štafete Zelene prestolnice
Evrope je potekal na glavnem prizorišču vojašnice v sklopu prireditve Dan
ČS Jarše in dneva odprtih vrat Vojašnice
Edvarda Peperka. Ansambel Vesna je
zapel nekaj narodnih pesmi, povezovalka programa, ga. mag. Mirjana Petković,
pa je vsem prisotnim izrekla dobrodošlico. Predsednica ČS Moste, ga. Stanislava
Marija Ferenčak Marin, je predala repliko
nagrade ZPE Četrtni skupnosti Jarše, ki
jo je prevzel predsednik, g. mag. Bojan
Hajdinjak. Povedal je, da je ČS Jarše v
prihajajočih treh tednih pripravila kar
nekaj aktivnosti, zato je prisotne povabil nanje. Sledil je nagovor župana
MOL, g. Zorana Jankovića, ki je čestital
vsem Ljubljančankam in Ljubljančanom
za prestižni naziv Zelena prestolnica
Evrope 2016. Povedal je, da je Ljubljana

Ponudba velja za vrtno pohištvo in blazine, senčila, žare, igrala,
kampiranje, gugalne mreže od 7. 7. do 5. 9. 2016 oz. do prodaje zalog.
Akcija ne velja za izdelke, ki so vključeni v druge Merkurjeve akcije ter za lesene pivske garniture,
bazene, bazensko tehniko, plažni program, igrače in športne rekvizite. V akcijo niso vključeni
rezervni deli in dodatna oprema.

več na www.merkur.si

NASVET IZ OKOLICE

TATVINE NA AVTOCESTNIH
POČIVALIŠČIH - POSKRBITE ZA
VARNOST SVOJEGA IMETJA!
V zadnjih letih se tudi na slovenskih avtocestnih počivališčih
povečuje število tatvin, drznih tatvin in ropov. Tatvine so
najpogostejše na relaciji med Italijo in Madžarsko ter Avstrijo in
Hrvaško. V policiji zato opozarjamo na posebno previdnost, še
posebej ob praznikih, ko se veliko ljudi odpravi na dopust.
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12,90 EUR

12,90 EUR

14,90 EUR

10,90 EUR

10,90 EUR

10,90 EUR

10,90 EUR

Tomaž Tomšič,
višji policist kriminalist II, PP Moste
Vir:
www.policija.si
www.slovenskenovice.si

10,90 EUR

Vozil ni priporočljivo parkirati na oddaljenih mestih večjih počivališč. Bolje je
parkirati na osvetljenih delih počivališč,
ki so pogosto tudi nadzorovani z videokamerami. Predvsem pa priporočamo
uporabo urejenih varovanih počivališč.

NOVOSTI iz zbirke

12,90 EUR

Problematika premoženjskih kaznivih
dejanj na avtocestah in počivališčih je
v državah Evropske unije večja kot v
Sloveniji. Zato velja, da moramo biti v
tujini še toliko bolj pozorni na morebitne primere, ko poskušajo neznanci na
avtocestah, predvsem na počivališčih, z
nami navezati stik. Če v tujini postanemo
žrtev kaznivega dejanja, moramo o tem
čim hitreje obvestiti pristojno policijo ter
ji posredovati čim več podatkov o storilcih, vozilu in smeri bega storilcev. Ko
smo v tujini, je predvsem priporočljivo,
da ne nosimo vseh osebnih dokumentov

Nasveti policije za večjo varnost na avtocestnih počivališčih:
• Med postanki vedno preverite okolico
vozila.
• Ko zapuščate vozilo, zaprite okna in
zaklenite vrata.
• Vrednejših stvari ne puščajte na vidnih mestih in v vozilu.
• Vozila in predmetov v njem ne puščajte brez nadzora.
• Če spite v vozilu, poskrbite za varnost
svojega premoženja.
• Med postanki na avtocestnih počivališčih ves čas nadzirajte svoje vozilo in
predmete v njem! Če se oddaljite, vozilo
obvezno zaklenite, vrednejših predmetov pa ne puščajte na vidnih mestih.
• Če vas med vožnjo poskušajo zaustaviti neznane osebe, zaustavljanje na avtocesti močno odsvetujemo, že zaradi
prometne varnosti.
• Če na počivališčih ali avtocesti opazite sumljive osebe, ki se pretvarjajo,
da potrebujejo pomoč, ali da vam želijo pomagati, to nemudoma sporočite
policiji na telefonsko številko 113 ali
anonimni telefon 080 12 00.

12,90 EUR

Opisana kazniva dejanja običajno izvršuje več storilcev hkrati, ki si naloge
razdelijo; pogosto gre za tuje državljane
različnih narodnosti. Kot žrtve kaznivih
dejanj pa se pojavljajo tako državljani
Slovenije kot tudi tujci, ki potujejo skozi
Slovenijo.

Če na počivališčih ali avtocesti opazite
sumljive osebe, ki se – s ciljem izvrševanja kaznivih dejanj – pretvarjajo, da
potrebujejo pomoč, ali da vam želijo pomagati, to nemudoma sporočite policiji
na telefonsko številko 113 ali anonimno
telefonsko številko 080 1200.

in denarja skupaj v eni torbi ali denarnici,
saj lahko v primeru tatvine izgubimo tako
dokumente kot denar. Če ostanemo tudi
brez dokumentov in finančnih sredstev,
se lahko v državi, kjer smo bili oškodovani, za pomoč obrnemo na tamkajšnje
slovensko diplomatsko predstavništvo.

12,90 EUR

Med postanki na avtocestnih počivališčih bodite pozorni na svoje vozilo in
predmete v njem. V lanskem letu smo
policisti na in ob slovenskih avtocestah
zabeležili 185 kaznivih dejanj, med katerimi je bilo največ tatvin. Voznikom
in potnikom zato svetujemo, da ste pri
postankih na avtocestnih počivališčih
ves čas postanka pozorni na svoje vozilo in predmete v njem. Svetujemo vam,
da vozilo, v kolikor se oddaljite od njega,
zaklenete, vrednejših predmetov, kot so
prenosni računalniki, denarnice in telefoni, pa ne puščate na vidnih mestih v
vozilu. V primeru poskusa zaustavitve s
strani nepoznanih oseb med vožnjo po
avtocesti pa, že zaradi same prometne
varnosti, tako zaustavljanje odsvetujemo.

10,90 EUR

Na slovenskem avtocestnem križu in v
njegovi neposredni okolici storilci najpogosteje uporabljajo naslednje načine
izvajanja kaznivih dejanj:
• na počivališču na različne načine
zavedejo oškodovanca oz. pritegnejo
njegovo pozornost, medtem pa mu
sostorilci iz vozila ukradejo vrednejše
predmete, kot so na primer torbice, telefone, denarnice;
• oškodovancu poskušajo prodati lažno
blago, ponaredke, kot je na primer
lažen zlat nakit iz medenine;
• na počivališču ali na bencinski črpalki preluknjajo pnevmatiko na vozilu oškodovanca in se kasneje, ko se
oškodovanci nekaj kilometrov naprej
na avtocesti ustavijo zaradi izpraznjene
pnevmatike, pripeljejo za njimi in jim
ponudijo pomoč, medtem pa izvršijo
tatvino ali roparsko tatvino;
• ponoči pa storilci pogosto izkoristijo
odsotnost voznikov in vlomijo v osebna vozila ali kabine tovornih vozil ali
pa kazniva dejanja izvršijo, medtem ko
vozniki počivajo v svojih vozilih.

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;
www.felix.si
NOVA GORICA: Qlandia • Supernova; NOVO MESTO: Qlandia;

ZDRAVJE
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KOLEDARCEK MERITEV IN
SVETOVANJ OB MERITVAH:
3. 8. 2016, 14.00–17.00
Lekarna Citipark
Merjenje holesterola
s svetovanjem*
*Merjenje holesterola je plačljivo.
Cena merjenja je 3,50 EUR.

MAGAZIN

Vsako potovanje je priporočljivo
dobro načrtovati, saj nas lahko
presenetijo razne zdravstvene
tegobe. Kakšna zdravila in pripomočke izbrati za svojo potovalno lekarno? Zdravila, ki jih
redno jemljete, pripomočke za
oskrbo odrgnin in manjših ran,
termometer, repelente, sredstva
za sončenje in izdelke za nego
po sončenju, analgetike – antipiretike za znižanje povišane telesne temperature, medicinsko
oglje, kapsule prosti driski, rehidracijsko sol idr.

NADEVANE BUČKE

Erika Gostič, farm. teh.

Izdelki iz aloje vere za
vso družino
• Kozmetični izdelki so nežni in primerni tudi za
najbolj občutljivo kožo.
• Uporablja jih lahko vsa družina.
• Osnova vseh izdelkov je čisti 100% gel,
pridobljen iz notranjega dela listov aloje vere.
• Postopek pridobivanja gela poteka ročno in brez
pasterizacije.
• Pridelava aloje vere poteka v nadzorovanih in
certificiranih nasadih za organsko pridelavo.
• 100% alojin sok je inovativen dodatek prehrani,
ki omogoča ohranjanje dobrega počutja.

Zahtevnost:

V mesecih, ko nam vr
t sam ponuja dobrote,
pa tudi trgovine so ob
domačim sadjem in ze
ložene z
lenjavo, bi bilo res naro
be, če ne bi izkoristila
narave. No in moje ku
tega daru
harsko ustvarjanje se
je pred leti začelo prav
dobrot, ki jih je bilo tre
za
rad
i vrtnih
ba spremeniti v obrok
hrane za celo družino.
imeli v družini posam
Ker smo
eznike, ki so se morali
držati stroge diete, sm
vedno nekako vrteli ok
o
obroke
oli te dietne osi. Pa ob
roki zaradi prilagoditev
nič kaj pusti, revni ali
niso bili
enolični. Nasprotno, pr
i nas se je vedno dobr
Eden od receptov, ki je
o
jedlo.
navdušil naše omizje,
so bile nadevane bučk
sem jih iz ostankov ze
e. Pripravila
lenjave, ki je nismo up
orabili na pikniku. Z ne
kaj dodatki.

Čas priprave:
45'

POTREBUJEMO:

• 4 bučke povprečne
velikosti;
• 200 g paradižnika;
• 1 papriko;
• 1 čebulo ali por;
• 100 g stročjega fižola;
• 1 jajčevec;

Izdelki kozmetične linije AloePharma so na voljo v enotah
Lekarne Ljubljana in v spletni lekarni Lekarna24ur.com.
www.lekarnaljubljana.si

• 100 g gob;
• 150 g sira;
• 1 jajce.
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PRIPRAVA: Bučke potopimo v krop vode. Po
treh minutah jih vzmemo iz kropa in prerežemo
podolgem na dve polovici. Izdolbemo sredino, ki
pa je ne zavržemo, pač pa jo nasekljamo in pustimo, da jo bomo uporabili kasneje. Nasekljamo
čebulo ali por ter jo pražimo v ogreti posodi ter
zalijemo z 0,5 dcl vode, da povre. Potem dodamo maščobo, najraje olivno olje in čebulo oz. por
prepražimo. Dodamo nasekljano sredico bučke,
na kosce narezan strošji fižol, nakockan jajčevec,
na kocke narezano papriko in nasekljane gobe ter
pražimo. Na koščke narežemo tudi paradižnik, ga
dodamo k ostali zelenjavi in vse skupaj zalijemo
z 1dcl vode, Pokuhavamo in dodajamo vodo, da
se zelenjava zmehča. Ko je zelenjava zmehčana,
solimo in dodamo začimbe po okusu – baziliko,
poper, rdečo papriko ali kaj drugega, če vam po

vonju in okusu bolj ustreza. Ko smo z začimbami
zadovoljni, zmesi dodamo razžvrkljano jajce in ga
vmešamo v zelenjavo, da zakrkne in jo poveže.
Prekuhano zelenjavo nadevamo na bučkine polovice in na koncu potresemo s sirom. Pečemo
v pečici na 180 ˚C, cca. 20 minut oz. dokler niso
bučke povsem mehke.
Bučke lahko postrežemo samostojno, lahko pa
kot prilogo mesu. Odlične so tudi hladne in lahko
jih pripravimo tudi na žaru.
Nadevane bučke pravzaprav lahko pripravimo
z ostanki katerekoli zelenjave, omejitev je nebo.
Poleg zelenjave lahko dodamo tudi kus kus, vse
vrste leče, pa tudi grah, koruzo … skratka ni je
stvari, ki je ne bi vkomponirali v to preprosto a
okusno jed.
Neja Šmid
Dober tek
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NAGRADNA KRIŽANKA

Geslo nagradne križanke pošljite do 20. 8. 2016 po elektronski pošti na
urednistvo@mojmagazin.si ali po pošti na naslov Trapez Media, d. o. o.,
Kajuhova ulica 32a, 1000 Ljubljana (s kontaktom in pripisom: križanka).
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Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali
3 x knjigo Stiega Larrsona.
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Nagrajenci bodo objavljeni v naslednji številki revije Moj magazin.
Nagrajenci iz prejšnje številke: Tomislav Burnać, Danica Laptoš,
Renato Kogej. Čestitamo!
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