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KAZALO

Drage bralke,
dragi bralci!
Kot bi mignil, so prišli s soncem in toplino obsijani
dnevi. Vse diši po brezdelju, ležanju v viseči mreži,
mehkem gugalniku ali ležalniku na plaži, z dobro
knjigo v roki in s prijetnim vetrcem na koži. Prišel
je čas, ko zapuščamo svoja stanovanja in se selimo
na prosto, kjer preživimo večji del dneva. Vrtičkarji
že pridno obdelujejo svoje vrtičke in se sladkajo
z njihovimi pridelki, drugi urejajo svoje vrtno
pohištvo in letno kuhinjo za žar, prirejajo piknike
ob domačem napihljivem bazenu ... Obdobje, ko je
dan najdaljši, ko se z dnevom zbujamo in hitimo
v službe, šole ter se še v dnevu vrnemo domov.
Vrednost dolžine dneva vsekakor pripomore k
naši energiji, ki je v tem letnem času zagotovo na
vrhuncu. Poleti nas razveseljujejo različni dogodki
na prostem, dopustovanja ali preprosto dober
sladoled, ledena kava ali koktajl na mestnih ulicah.
Fotoaparati in selfie stick-i naznanjajo porast
turistov v naših krajih, saj je naša dežela predvsem
poleti, v objemu vseh voda in gora, res prava
pravljica. Želimo vam, da se podate v svojo poletno
pravljico. Naj vas ravno prav greje in hladi in naj vas
odpelje v čarobne kotičke, ki bodo še dolgo živeli v
vašem spominu.

Ekipa revije Moj Magazin
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PRIREDITEV - DAN ČETRTNE SKUPNOSTI JARŠE
Letošnja prireditev, Dan ČS Jarše, je potekala v Vojašnici Edvarda
Peperka istočasno z Dnevom odprtih vrat vojašnice. Ob tej priložnosti gre posebna zahvala poveljniku 1. brigade Slovenske
vojske in Vojašnice Edvarda Peperka, brigadirju Romanu
Urbanču, ki je na široko odprl vrata vojašnice za obiskovalce in
pohodnike Pohoda Pot ob žici. Posebna zahvala za sodelovanje
s ČS Jarše gre tudi predstavnikoma Slovenske vojske, podpolkovnici Karmen Kralj in višjemu štabnemu vodniku Radošu
Melinku, ter Turističnemu društvu Zelena jama in vsem društvom, posameznikom in ostalim.
Po nastopu garde Slovenske vojske je ob 11. uri sledil program ČS
Jarše, ki ga je povezovala podpredsednica Sveta ČS Jarše, gospa
Ida Medved. Program se je pričel z nastopom Gimnastičnega
društva Zelena jama, nadaljeval s petjem in igranjem harmonike gospoda Mira Dovča, sledil je nastop Športno kulturnega
društva Bast in se končal z nagovorom podžupana Mestne občine Ljubljana, gospoda Dejana Crneka, ki je tudi podelil zahvale
Četrtne skupnosti Jarše. Zahvale so prejeli:
• Slovenska vojska, Generalštab, 1. brigada Vojašnice Edvarda
Peperka;
• Turistično društvo Zelena Jama, gospa Maja Pirc in gospod
Boris Pirc;
• občanka gospa Beti Svete.
Bogat kulturni in družabni program so na stojnicah spremljale
predstavitvene dejavnosti društev iz območja ČS Jarše: Društvo
upokojencev Nove Jarše, Društvo upokojencev Ljubljana
Šmartno, Društvo Interes Ljubljana, Prostovoljno gasilsko društvo Šmartno ob Savi, Prostovoljno gasilsko društvo ZadobrovaSneberje-Novo Polje, Karate klub Forum Ljubljana, Društvo Šola
zdravja skupina Nove Jarše, Gimnastično društvo Zelena jama,
Turistično društvo Zelena jama, Sokolsko društvo Moste, Judo
klub Sokol, Rdeči križ Slovenije, OZ Ljubljana in Društvo študentov medicine Slovenije (opravljali so meritve krvnega tlaka,
holesterola in sladkorja v krvi itd.). V gozdičku na prostem pa sta
mlade obiskovalce animirala Vrtec Jarše in Društvo Tabornikov
Rod Črnega mrava.
Z vojaškim golažem in klepetom se je nadaljevalo prijetno
druženje.

03 //
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POMOČ GASILCEV V ČS JARŠE

GASILSKA VAJA – NEMIRNA TLA

Delovne nesreče
12. 4. 2017
Ob 12. uri se je pri delu poškodoval delavec v podjetju Žale na Tomačevski
ulici v Ljubljani. Poškodovanega z zlomljeno nogo so oskrbeli reševalci
NMP Ljubljana.

Tehnična in druga pomoč
13. 4. 2017
Ob 14:39 so na Clevelandski ulici v Ljubljani gasilci GB Ljubljana iz dvigala
rešili ujeto osebo.
Šmarski gasilci smo organizirali vajo
»Nemirna tla 2017«, kjer smo preizkusili znanje vožnje s čolnom, radijskih vez,
komunikacije z drugimi društvi in iskanje zasutih ponesrečencev. Udeležili smo
se taktično operativnega tekmovanja v
Bizoviku, kjer smo dosegli 7. mesto od
22 ekip. V nedeljo 7. maja smo se udeležili svete maše v Zadobrovški cerkvi sv.
Tomaža, kjer smo se našemu zavetniku
sv. Florijanu priporočili in zahvalili, da nas
varuje ob našem delu.
Mitja Petje

Požari v stanovanjskih stavbah
19. 4. 2017
Ob 21:31 je na Jarški cesti v Ljubljani v kurilnici objekta zagorel inventar
ob peči. Posredovali so gasilci GB Ljubljana in PGD Šmartno ob Savi
(13 gasilcev), ki so s pomočjo lestve rešili eno osebo iz objekta, požar
pogasili in prezračili prostore. Dve osebi so reševalci odpeljali v UKC
Ljubljana. Obveščena je bila tudi dežurna plinarna, ki je zaprla dovod
plina. Na kraju so ostali policisti. Po intervenciji je gasilka Tjaša Kovač
doživela "vodni krst".

Požari v gradbenih in inženirskih objektih
15. 5. 2017
Ob 19:50 je zagorelo v industrijskem objektu podjetja Kemis na Vrhniki,
kjer zbirajo odpadna olja in ostale nevarne snovi. Aktivirani so bili gasilci
iz GZ Vrhnika, kasneje pa še enote iz GZ Logatec, GZ Cerknica ter poklicni in prostovoljni gasilci iz Ljubljane in Kranja. Skupaj je na intervenciji
sodelovalo 256 gasilcev, na zdravstveni primarni triaži je sodelovalo 27
oseb, 24 policistov in 5 oseb službe za podporo. Aktiviran je bil tudi celoten štab CZ Vrhnika. Enajst oseb je bilo evakuiranih in so bili začasno
nameščeni pri sorodnikih. Požar so gasilci pogasili v zgodnjih jutranjih
urah. Natala je velika gmotna in okoljska škoda. Naše društvo je zaradi
večjega vpoklica moštva in tehnike GBL dežuralo na ljubljanski brigadi
z 9-imi gasilci.
NA POMOČ

ČS Jarše in ekipa Ljubljancan.info

Ljubljancan.info
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PRANJE OSEBNEGA
VOZILA (DO 5 SEDEŽEV )
KATERIKOLI PRALNI
PROGRAM

5,50 €

PRANJE OSEBNEGA
VOZILA (DO 5 SEDŽEV)
PRANJE OSEBNEGA
VOZILA (DO 5 SEDEŽEV )
KATERIKOLI PRALNI
PROGRAM

5,50 €

PRANJE OSEBNEGA
VOZILA (DO 5 SEDŽEV)
PRANJE OSEBNEGA
VOZILA (DO 5 SEDEŽEV )
KATERIKOLI PRALNI
PROGRAM

5,50 €

Kupon velja do 31.8.2017

Dan vojašnice je sovpadal z dnevom Četrtne skupnosti Jarše.
Po kulturnem programu društev ČS Jarše je zbrane nagovoril
podžupan Mestne občine Ljubljana gospod Dejan Crnek in
skupaj s podpolkovnico Karmen Kralj pozval k ogledu vojašnice in razstavljenega orožja.

PRANJE OSEBNEGA
VOZILA (DO 5 SEDŽEV)

Kupon velja do 31.8.2017

DAN ODPRTIH VRAT
VOJAŠNICE EDVARDA PEPERKA

Kupon velja do 31.8.2017
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Indijske kulinaricne dobrote
v restavraciji
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CITYPARK JE ŠPICA

poizkusite najvecji »CIPS«
v mestu – papadam
Citypark je za 15. rojstni dan postregel z nepozabnim spektaklom.

»Citypark je špica. Res sem vesel, da v
tako velikem številu skupaj praznujemo
njegov rojstni dan,« je več kot 11.500
zbranih pozdravil direktor Cityparka
Toni Pugelj in dodal: »Ta dogodek, ki
smo ga videli, je eden izmed redkih oziroma edinstven, saj v Ljubljani še nismo
imeli modne revije na vodi. Vse to vam
pripelje Citypark. Zakaj? Ker ste ravno vi
tisti, ki nas navdušujete. Trudimo se za
vas. To nam bo obveza tudi v prihodnje.« Dogajanje na ljubljanski Špici je
bilo spektakularno, kot se za 15. rojstni
dan največjega nakupovalnega središča
v Sloveniji tudi spodobi.
Romantično Špico – nekdaj priljubljeno
zbirališče ljudi v osrčju Ljubljane – so
z največjim koncertom na plavajočem
odru sredi Ljubljanice, kjer je sodelovalo kar 9 glasbenikov in glasbenih
skupin ter živahnim in ekskluzivnim
modnim spektaklom, za en dan spremenili v prestolnico mode. Čaroben
lesket vodne zavese, magična razsvetljava in dih jemajoč plavajoči oder, ki je
na vrhuncu večera postregel z neponovljivo modno revijo, pa ji je nadel utrip
svetovljanskosti.
Prvič smo na plavajočem odru videli
tudi izjemen voditeljski par, eno naših
najuspešnejših igralk, ki deluje tudi v
tujini, Katarino Čas, ter raperja, glasbenika in igralca Joseja Nzobandora.
Jose je na romantičnem zmenku osvajal
Katarino, ki se je na koncu modne revije
zaljubila vanj.
Za vrhunsko zabavo je poskrbel tudi legendarni slovenski glasbenik Magnifico.
6 | MOJ MAGAZN 5-6 / 2017

Citypark že 15 let v Slovenijo prinaša
modne trende evropskih prestolnic.
Pod eno streho je v vseh teh letih združil trgovine in blagovne znamke, ki jih
v Sloveniji pred tem še ni bilo. Kar v
devetih skupinah so se manekenke in
manekeni v stilsko dovršenih oblačilih
ter v modnih kosih najnovejših in najmodernejših blagovnih znamk sprehodili po dih jemajoči nakupovalni ulici,
postavljeni na reki Ljubljanici. Stilsko
jih je opremila priznana stilistka Metka
Albreht. Utrip živahnosti največjih nakupovalnih središč sveta pa so na modni
reviji pričarali tudi plesalci.
Nepozaben modni šov so s priredbami
pesmi o Ljubljani v celoto povezali številni glasbeniki – Grega Skočir, Hamo,
Jana Šušteršič, Lea Sirk in Maja Keuc.
Zadnje modne trende, drobne detajle
in glamurozne stylinge, ki so jih prikazovali tudi na ogromnih projekcijskih
površinah nad reko, so si med drugim
ogledali številni znani obrazi: Manca
Špik, Lado Leskovar, Nina
Gazibara, Jonas Žnidaršič,
Ula Furlan, Lorella Flego,
Milan Gačanovič in Urša
D rofe n i k . p r ič a r al i t u d i
plesalci.
Citypark ljudem z več kot
250 dogodki polepša prav
vsak dan. Ob praznovanju
jubilejnega rojstnega dne
pa ni pozabil niti na mlade
in naše najmlajše. Najstnice
in najstniki so se zabavali
ob glasbenih ritmih ta hip

BRIYANI S PISCANCEM

TIKKA MASALA

Lokacija: Tržnica BTC, južni del
Odprto: od pon-sob, od 11h do 17h
enega izmed najbolj popularnih duov
BQL in pevke Klare Jazbec. Na rojstnodnevni zabavi je nastopila tudi hrvaška pop skupina Jinx.
Rajanje za najmlajše se je pričelo že ob
17. uri. Citypark je tudi zanje pripravil
špica zabavo – otroci so se lahko družili
v napihljivem gradu, se smejali ob nastopu klovna Jake in se s poslikavo obraza prelevili v posebna pravljična bitja.
Bogata in zanimiva je bila tudi gostinska
ponudba.

Klavdija Miklavžin Javornik
Avtorja fotografij:

Robert Krumpak in Žiga Intihar

BUTTER CHICKEN

Kontakt: 070 16 11 44, www.bollywood.si
Dostava: na obmocju BTC, od 11h do 15h

LOKALNO

NOV, FUTURISTIČNI PRODAJNI SALON VOZIL
NA KAJUHOVI ULICI- ALTARYA
ALTARYA MOTORS, v Avto salonu na Kajuhovi ulici 32r v
Ljubljani, odpira vrata in prižiga motorje!
Spoznajte našo ponudbo ugodnih vozil v našem futurističnem
salonu.
Z veseljem bomo z vami spili kavo in vam predstavili izbor
vozil, primernih za vsak žep in vsak okus.

01.

PREMIUM AVTOMOBILI
Najnovejše generacije avtomobilov velikih “blagovnih” znamk:

AUDI , VW, MERCEDES, VOLVO , ALFA ROMEO, FIAT,
ŠKODA, BMW, PORSCHE, CITROEN, OPEL, NISSAN,
TOYOTA

ALTARYA MOTORS je dinamično podjetje z mednarodnimi
izkušnjami v prodaji avtomobilov večjih evropskih in svetovnih blagovnih znamk. Naše delo opravljamo s strastjo in
predanostjo.
Za vas poiščemo avtomobile po vaših željah in pričakovanjih,
tudi z dodatno in ekskluzivno opremo. Ponujamo leasinge
po meri z nizkimi obrestnimi merami in možnost podaljšane
garancije oziroma jamstva do 24 mesecev.

02.

Veselimo se vašega obiska, ob katerem lahko tudi preizkusite
naše avtomobile.
Obiščite nas in svetovali vam bomo za vaš najboljši nakup.
Naš glavni cilj je zadovoljstvo strank, ki jim ponudimo financiranje po meri.

AMERIŠKI AVTOMOBILI
Uvoz ameriških avtomobilov velikih blagovnih znamk:

KLASIČNI AVTOMOBILI
Zbirateljski avtomobili velikih “blagovnih” znamk:

FERRARI, MASERATI, ASTON, MARTIN, JAGUAR,
PORSCHE.

03.

CADILLAC, CORVETTE, JEEP, CHEVROLET, FORD,
DODGE, LINCOLN

Vaš čas je dragocen, zato se ne obremenjujte z iskanjem in preverjanjem.
Prepustite nam, da to opravimo namesto vas. Več na www.altarya.si

06 //

TENIŠKI KLUB
NET ŠPORT (Nove Jarše)
20. in 21. 5. so se tekmovalci mlajših kategorij teniškega kluba Net šport udeležili največjega slovenskega
teniškega dogodka (sodelovalo je 306 otrok), kjer so
ob odlični animaciji, zabavi in tekmovanju zabeležili
odlične rezultate (dvakratni finalni del tekmovanja).
Sončni dnevi so navdušili tudi večje število odraslih
igralcev, saj je v mesecu maju treniralo v programu
"TENIS ZA ODRASLE" preko 30 igralcev, ki so ob dinamičnih, kakovostnih programih v prijtni družbi
uživali v učenju tenisa. Tečaji potekajo vse do meseca
septembra.
Med šolskimi počitnicami bo Teniški klub poskrbel
za Teniške kampe v teniškem klubu (Nove Jarše),
kjer bodo lahko otroci v dopoldanskem in popoldanskem času preživljali dneve na teniškem igrišču.
Poskrbljeno bo za prehrano, trening, miselne igre,
motorične urice.

Tajana Mlakar
8 | MOJ MAGAZN 5-6 / 2017

MAGAZIN

MAGAZIN

Hladna osvežitev ZA VROČE DNI
Preprosto, hitro, okusno

BRESKVINA BOVLA:

• 1 kg breskev
• 1 pomaranča
• 100 ml breskovega sadnega pireja (lahko
tudi mangov pire ali pire pasijonke)
• 50 ml vinjaka ali konjaka
• 100 ml breskovega likerja
• sok 1 limete
• cimetova palčka
• nageljnove žbice
• 150 g drobnega kristalnega sladkorja
• 1 steklenica suhega belega vina
• 1 steklenica suhe ali polsuhe penine
PRIRPAVA: Breskve operemo, olupimo
in jih narežemo na rezine. Preložimo
jih v večjo stekleno posodo ali velik vrč.
Pomarančo olupimo, odstranimo koščice,
narežemo na rezine ter dodamo k breskvam. Dodamo še sadni pire, žganje, liker,
pomarančno lupinico, začimbe in sveže
stisnjen sok limete.
Posodo pokrijemo in pustimo stati na
hladnem 1 do 2 uri.
Posebej nalijemo v vrč vino, dodamo sladkor in mešamo toliko časa, da se sladkor
raztopi. Nato prilijemo k breskvam in vse
skupaj nežno premešamo. Zopet pokrijemo in pustimo stati še nekaj časa (ur) na
hladnem.
Preden bovlo ponudimo, najprej z žličko
poskusimo, če je dovolj sladka. Po potrebi
ji dodamo kanček sladkornega sirupa ali
nekaj žličk sladkorja in narahlo premešamo. Nato dolijemo steklenico suhe
ali polsuhe penine (ali kakšne gazirane
pijače). Postrežemo v nizkih širokih kozarcih ali steklenih skodelicah s kratko
slamico in žličko.

10 | MOJ MAGAZN 5-6 / 2017

NAGAJIVE SADNE
KROGLICE:
•
•
•
•
•
•
•
•

melona z oranžnim mesom
melona z zelenim mesom
lubenica
1 do 2 žlici tekočega cvetličnega medu
1 do 2 žlici limetinega soka
pol žlice pomarančnega likerja
2 cl vodke
lističi sveže mete

PRIRPAVA: Z žličko izdolbemo po 12 kroglic melone z rumenim mesom, melone
z zelenim mesom in lubenice (pred tem
seveda odstranimo peščke). Damo v
večjo posodo in dodamo mešanico medu,
limetinega soka, pomarančnega
likerja in vodke. Nežno, a dobro premešamo, pokrijemo in pustimo stati v hladilniku
1 do 2 uri. Marinirane kroglice nadevamo
v manjše desertne kozarčke, okrasimo
s svežimi metinimi lističi in ponudimo z
majhno vilico ali nabodalcem.
Za otroke lahko pripravimo kroglice, ki jih
prelijemo z mešanico jogurta in medu. Ali
pa jih nekaj časa mariniramo
v mešanici soka pomaranče, soka limone,
sladkorja po okusu in metinih lističev ter
nato ponudimo.

KOKTAJL DAIQUIRI
PUNČ Z INGVERJEM:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 g ingverja
0,5 l ruma (Bacardi Superior)
250 ml mandljevega likerja
80 ml mangovega sirupa
40 ml granatina sirupa
120 ml sveže stisnjenega limetinega
soka
1 l pomarančnega soka
1 l ananasovega soka
2 limeti
2 pomaranči
rezine ananasa (po želji)
kocke ledu
muškatni orešček

PRIRPAVA: Ingver olupimo, narežemo
na tanke rezine, damo v večjo skledo in
nežno zmečkamo oziroma potlačimo z
batkom. Nato dolijemo sestavine po receptu. Limeti in pomaranči olupimo in
narežemo na rezine (odstranimo peške)
in dodamo v skledo, prav tako kocke ledu.
nežno premešamo in po vrhu naribamo
malo muškatnega oreščka. Ponudimo v
večjih kozarcih s slamico in žličko.

(za 1 osebo):
• 50 ml ruma (Bacardi Superior)
• sok sveže stisnjene limete
• 2 žlički drobnega kristalnega sladkorja
PRIRPAVA: V ročni mešalnik (šejker) damo
čvrste kocke ledu in dodamo vse sestavine iz
recepta. Dobro stresemo in
precedimo v ohlajen kozarec za koktajl. Lahko
ponudimo tudi v vinskem kozarcu z nekaj
kockami ledu.

KOKTAJL BELLINI
(za 1 osebo):
• kocke ledu
• 100 ml penečega vina (Martini Prosecco)
• 20 ml breskovega pireja (Finest Call)
• rezine breskve
PRIRPAVA: V vinski kozarec damo kock ledu,
dodamo breskov pire in prilijemo peneče vino
ter z dolgo žlico nežno premešamo. Dodamo
nekaj rezin olupljene breskve in ponudimo z
žličko. Lahko ponudimo tudi v vinskem kozarcu z nekaj kockami ledu.

SANGRIJA:
•
•
•
•
•
•
•

2 pomaranči
2 limoni
1 limeta
1 kg lubenice
1 melona
1 jabolko
5 cl konjaka ali vinjaka

•
•
•
•
•
•
•

10 cl likerja Triple sec
muškatni orešček, cimetova palička
nekaj nageljnovih žbic
200 g drobnega kristalnega sladkorja
2 l suhega rdečega vina
1 steklenica penine (ali sodavice, Fante…)
kocke ledu

PRIRPAVA: Sadje operemo, olupimo,
zrežemo na rezine (odstranimo koščice) in ga zložimo v večji steklen vrč ali
večjo skledo. Prelijemo ga s konjakom
ali vinjakom in likerjem ter dodamo začimbe in sladkor. Rahlo premešamo in
pustimo pokrito stati nekaj časa, da se
sadje prepoji s sladkorjem, izbranimi
začimbami in dodanimi pijačami. Nato
prilijemo rdeče vino in mešamo, da se
sladkor popolnoma raztopi (namesto
sladkorja lahko uporabimo tudi kakšen
sadni sirup, na primer
pomarančni, breskov ali granatina). Na

koncu dodamo penino ali kakšno drugo
pijačo, na primer sodavico, Sprite,
Fanto, limonado (pazimo le, da ni presladka) in sangrije ne mešamo več.
Ponudimo v večjem kozarcu (tumblerju), v katerega smo dali nekaj kock ledu
ter dodali kratko slamico in žličko, s katero bo gost lahko pojedel sadje.
Če je gostov več, lahko zato, da bo bolj
družabno, sangrijo z zajemalko in posodo, napolnjeno s kockami ledu, postavimo na sredino mize. Vsakemu gostu
ponudimo kozarec, slamico in žličko,
nato si gostje sangrijo nalivajo sami.

MOJ MAGAZIN 5-6 / 2017 | 11

LOKALNO

LOKALNO

07 //

POLETNA VROČINA in SKRB ZA ŽIVALI
Poleti ni nič nenavadnega, če tempetreba omogočiti udobno in predvsem
rature v ozračju sežejo čez 30 stopinj
varno vožnjo z uporabo transportnih
Celzija. Medtem ko se lahko ljudje temu
boksov za prevoz živali in se na relaprilagodimo, pa to ne velja vedno za
ciji potovanja večkrat ustaviti ter živali
hišne živali. Sicer se lahko umaknejo v
omogočiti sprostitev. Če skupaj s svojim
senco, a svojega kožuha ne morejo sleči.
hišnim ljubljenčkom potujete v druge
Zato pred odhodom od doma in med
države, se pozanimajte o dokumentih,
samo potjo poskrbimo zanje! Živali zaraki jih žival potrebuje za prestop državnih
di različne telesne zgradbe in bioloških
meja. Prav tako se je treba pozanimati o
lastnosti različno uravnavajo toploto,
nevarnosti kužnih in drugih bolezni na
zato v vročih dneh potrebujejo ustrezno
tistem območju.
oskrbo. Zagotovite jim primeren prosNadzorstvo nad izvajanjem Zakona o
tor v senčni legi, po možnosti v hladnih
zaščiti živali in na njegovi podlagi izprostorih. Na razpolago naj imajo svežo
danih predpisov neposredno opravljajo
in pitno vodo ter hrano. To velja za vse
uradni veterinarji, kmetijski, lovski, riživali, ne samo za pse in
mačke, ki jih je kot hišnih
ljubljenčkov največ.
Če boste dopust preživeli
skupaj s svojimi hišnimi
Avto parkiran
ljubljenčki, pa se je treba
v senci = 32 °C
zavedati, da Zakon o zašna soncu = 71 °C
čiti živali določa posebne
v nekaj minutah!
pogoje za prevoz živali,
pri čemer je treba paziti,
da ne prevažamo živali, ki
niso sposobne za prevoz.
Živali, ki jih bomo prevažali s sabo, naj bodo deležne posebne skrbi, kot
je zagotovitev ustreznega
zračenja, temperature in
zadostne količine vode.
Če je vaš hišni ljubljenček
pes, ga na javnih krajih
ne pozabite imeti na povodcu. Kršitev
biški inšpektorji ter inšpektorji, pristojteh določb pri prevozu, kakor tudi pri
ni za ohranjanje narave, vsak od teh v
vsakdanjem ravnanju z živaljo, se šteje
okviru svojih pooblastil in pristojnosti.
za mučenje in je kot takšna prekršek, v
Nadzorstvo nad izvajanjem nekaterih
hujših oblikah pa tudi kaznivo dejanje.
določb tega zakona ima poleg že naveVsem lastnikom oziroma skrbnikom
denih služb tudi policija, ki ukrepa ob
živali tako svetujemo, da je potrebno
kršitvah določb. Naloge policije torej so,
med dopustom za hišne ljubljenčke
da po Zakonu o zaščiti živali obravnava
zagotoviti popolno in celovito oskrbo,
prekrške, ki so v njeni pristojnosti, in po
predvsem s svežo vodo in hrano. Če
Kazenskem zakoniku obravnava kazniva
se za dlje časa odpravljate od doma, je
dejanja mučenja živali. Poleg tega polipotrebno za živali najti bodisi oskrbo
cija sodeluje s pristojnimi veterinarskimi
na domu, bodisi namestitev v centrih
in inšpekcijskimi službami na področju
za oskrbo, v tako imenovanih hotelih
preprečevanja in zatiranja nalezljivih
za male živali ali drugih organizacijah.
živalskih bolezni ter jim nudi asistenco
Med prevozom živali v osebnih vozilih
pri opravljanju njihovih nalog, kadar je
ali drugih transportnih sredstvih, jim je
to potrebno. Sodeluje tudi z društvi za

Zunaj je 25 °C

Prosim,

zaščito živali, kadar gre za neprimeren
zakol ali ravnanje z živaljo in s carino
v primeru tihotapljenja živali čez mejo.

Kaj storiti ob najdbi živali,
zapuščenih v vozilu?
Še vedno se prepogosto dogaja, da kakšen pes v razgreti pločevini čaka svojega
gospodarja. Pod vročim poletnim soncem temperatura v avtu hitro narašča in
nič ne more opravičiti nepremišljenega
in neodgovornega ravnanja, kakor tudi
ne ublažiti morebitnih posledic. Ne puščajte svojih psov v vozilih na soncu, ko
zunanja temperatura presega 20 stopinj,
če pa naletite na koga, ki je
to storil, pa to prijavite na
112, kjer bodo vašo prijavo posredovali pristojnim
za ukrepanje. Vsak takšen
primer je potrebno obravnavati individualno, upoštevajoč razmere in oceno
stanja živali v avtomobilu.
Pes v avtu še ne pomeni,
da je nujno potrebno takojšnje policijsko ukrepanje
ali razbitja stekel avtomobila. Lastnik avtomobila
je morda v bližini, avto
je lahko primerno hlajen
ali v senci ali pa zunanja
temperatura ne presega
30 stopinj. Najpogostejši
znaki vročinskega udara
so intenzivno sopenje, povečano slinjenje, pospešeno dihanje, močno pordele
vidne sluznice ali cianotične vidne sluznice ali pa nezavest.
V vročih poletnih mesecih je za žival v
avtomobilu na soncu lahko usodna vsaka
minuta, vendar Zakon o zaščiti živali ne
predvideva ukrepov reševanja psov ali
drugih živali iz zaprtih avtomobilov na
način, ki bi najditeljem dovoljeval razbitje
stekel oz. drug poseg v pravice in lastnino
morebitnih kršiteljev. Samoiniciativno
razbijanje stekel je dopustno samo v izjemnih primerih!
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ZAKAJ RAVNO LETOS
NE BI BILO POLETJE SANJSKO
Zakaj bi kar pozabili na svoje želje in načrte samo
zato, ker trenutno nimamo dovolj denarja?
Zakaj letos ne bi naredili izjeme in šli
na sanjski dopust? Ni potrebno, da je
trenutno finančno stanje izgovor, da
ga vedno prestavimo na naslednje leto.
Ponujamo vam gotovinske kredite, ki jih
ob kreditni sposobnosti najamete hitro
in enostavno.
Kredit iz domačega naslanjača
Preko spletne aplikacije www.hipkredit.si
lahko brez obiska poslovalnice, hitro
in enostavno pridobite do 5.000 EUR.
Ni nujno, da ste stranka Addiko banke
ali zaposleni za nedoločen čas. HIP

kredit lahko odplačate v 13 do
60 mesecih, z že od 20 EUR na
mesec. Pogoji so transparentni,
sklenitev pa hitra in z minimalno
dokumentacijo.

Poslovalnica Addiko v Dvorani A, v BTC City

Uredite si kar sami svoje finance v
Addiko express poslovalnici
Vabljeni v Dvorano A, v BTC City, kjer
imate na voljo najbolj uporabne storitve,
ki jih lahko opravite kar sami, hitro in
enostavno. Na t.i. pametnem bankomatu lahko dvignete gotovino do 5.000
eur iz naslova kredita, ki ste ga pravkar

sklenili v poslovalnici, opravite plačilo
računov s takojšnjim učinkom, položite
gotovino in drugo. Addiko Bank express
posluje od ponedeljka do sobote, med 9.
in 20. uro.

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

NE puščajte živali v avtomobilu.
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POLETNI
PREDPRAŽNIK

NAREDI
SI SAM

V teh dneh veliko časa prebijemo na prostem. V
poletnem času zato postaja vse bolj pomembna
zunanja oprema stanovanja. Zunanjost pa si
lahko popestrite na preproste načine. Da bo vas
in vaše goste že takoj na vhodu pričakalo pisano
presenečenje s poletnim motivom, vam tokrat
prilagamo idejo za popestritev predpražnika.
POTREBUJEMO

Za svoj unikatni predpražnik boste potrebovali veliko gobo,
večnamenske ostre škarje, čopič, posodice za barvo ter tekstilno
barvo (rdečo, črno in zeleno). Poleti radi posežemo po sočnih sadežih,
zato se tudi naša ideja za motiv sklada s sočnostjo in barvitostjo
poletnih dni. Mi smo predpražnik okrasili z motivom lubenice.

SEDAJ PA NA DELO
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STOJNICA VRTCA JARŠE
NA DNEVU ČETRTNE SKUPNOSTI
V soboto, 6. 5. 2017 je potekala prireditev Dan četrtne skupnosti Jarše v Vojašnice Edvarda Peperka, kjer so prav tako
odprli vrata svoje vojašnice za vse obiskovalce in mimoidoče. Bogat kulturni in družbenim program so spremljale predstavitvene dejavnosti ostalih društev iz Četrtne
skupnosti na stojnicah in v drugih prostorih vojašnice.
Skupaj s kolegico Matejo Jagodić sva poskrbeli za boljšo
prepoznavnost našega vrtca in tako s tem popestrili bogat
kulturno-družbenim program. V gozdičku na prostem sva
pripravili čutno pot, kjer so otroci lahko uporabili različne
čute (tipanje, okušanje, vid, vonj). Obiskovalci so si lahko
ogledali in s seboj tudi vzeli publikacijo našega vrtca, poleg
tega si je vsak mimoidoči lahko izbral mešanico različnih
vrst čaja iz zelišč, ki zrastejo na našem Eko vrtičku. Mlade
obiskovalce čutne poti sva nagradili s posladkom. Obiskalo
nas je kar nekaj otrok in zaposlenih iz našega vrtca.
V družbi ostalih društev iz Novih Jarš, vojakov in vojakinj
ter velikem številu obiskovalcev sva preživeli lepo sončno
in prijetno soboto.
Husmira Kurtović

1.

Postopka se lotite tako, da najprej razrežete gobo na dva dela – za
notranji/sočni del lubenice in za zunanjo zeleno skorjo. Pri rezanju
si lahko pomagate tako, da predhodno na gobo narišete oba dela, saj
je rezanje gobe pravi izziv. Za lep oddtis boste namreč potrebovali
natačno izrezane zaobljenje dele gobe.

2.

Barve vlijete v posodice in vanje pomočite gobo. Tako začnete
s tiskanjem predpražnika. Ne pozabite, da ščetine predpražnika
vpijejo veliko količino barve, zato gobo kar dobro pomočite vanje.
Morda boste za dober odtis barve večkrat morali ponoviti postopek
tiskanja ene lubenice.

NOVOSTI iz zbirke

10,90 EUR
10,90

12
12,90
2 90 EUR
14 90 EUR
14,90

10
10,90
0 90 EUR

12
12,90
2,90 EUR
10 90 EUR
10,90

10
10,90
0 90 EUR
12 90 EUR
12,90

10
10,90
0 90 EUR
12
12,90
2,90 EUR

12
12,90
2 90 EUR

Ko ste končali s tiskanjem, sledi le še pika na i ali peške na
lubenico, ki jih narišete kar s čopičem. Po končanem delu
predpražnik pustite čez noč v suhem prostoru, da se barva lepo
posuši. Za večjo obstojnost si lahko pomagate z lakom v spreju.

12
12,90
2,90 EUR

3.

LJUBLJANA: Citypark • »opova ulica 7 • E.Leclerc • Kolosej • MikloπiËeva 11 • Mercator center Šiška • 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
www.felix.si
www.felix.si
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MODNI HIT

TEGA POLETJA
Drage dame, se že pripravljate na uživanje ob morju?
Se sprašujete kaj vse potrebujete pripraviti v svojo
potovalko, da boste na plaži in? Ponujamo vam nekaj
modnih nasvetov, s katerimi boste zagotovo ulovile kar
nekaj pogledov.
Največji hit letošnjega poletja so pletenine, ki naj bodo
prisotne v kopalni modi in med modnimi dodatki.

ZA ODHOD NA PLAŽO
čez kopalke oblecite dolgo ali kratko pleteno
obleko, prav tako pa so še vedno hit pletene
kratke hlače v kombinaciji s kratkimi topi.

PLETENE KOPALKE
so bile v modi že lansko leto, vendar to leto ni dosti drugače. Izberite
kopalke v svetlih barvah. Najbolje v
beli ali pastelni barvi. Če pa so kopalke okrašene z različnimi dodatki
kamečkov in školjk, še toliko bolje.

JEZERŠKOV ŠMORN JE ŠEL ZA MED
Luka Jezeršek in ljudska kuhinja Pod strehco
v boju proti zavžreni hrani
Ljubljana, 6. junij: Vse bolj priljubljeno in poznano ljudsko
kuhinjo Pod strehco, na Zaloški v Ljubljani, je v teh dneh
obiskal Luka Jezeršek, še eden vidnejših kuharskih mojstrov pri nas, veliki večini bolj poznan kot sodnik iz oddaje
MasterChef Slovenija.
Zakaj so se v zavodu odločili v goste
povabiti Luka Jezerška ni presenetljivo,
saj na področju gostinstva in kulinarike
velja za enega vidnejših in uspešnejših posameznikov. Luka je vabilo brez
pomisleka takoj sprejel, s pojasnilom
da ljudsko kuhinjo pozna, da ve, kako
funkcionira in da podpira njihovo prizadevanje, ki je za družbo dvojno koristno:
pomaga socialno ogroženim posameznikom, ki si sami ne bi mogli privoščiti toplega, hranljivega obroka, hkrati pa
tudi skrbi za viške hrane oz. da se hrana,
ki bi drugače romala v smeti, čim bolj
kakovostno ter izvirno uporabi.
Obisk Strehce, kot jo radi poimenujejo
njeni prostovoljci in redni gostje, odlično sovpada z njegovim prizadevanjem,
kako poskrbeti, da bi bilo čim manj zavržene hrane. Nedavno nazaj se je tudi
končal projekt Teden nezavržene hrane,
ki je potekal na Pogačarjevem trgu in
drugod po Sloveniji s številnimi delavnicami in predavanji. Otvoritev je bila
v sklopu Odprte kuhne, ki jo je obiskal
sam Massimio Boturra, pobudnik iniciative Food for soul.
S tednom boja proti zavrženi hrani se
zadeva nikakor ni končala, ampak se
praktično šele začenja. Potrebno bo

kar nekaj truda
in časa, da se
bo miselnost
ljudi spremenila, da bodo
ljudje postali
bolj osveščeni.
Tako Luka kot
Zavod Pod strehco so prepričani, da je
mogoče. Konec koncev so prvi pozitivni odnosi do te problematike, že vidni.
Lukov obisk tako dokazuje, da je v slogi
moč in je le to edini pristop k reševanju
problematike.
Hrano ni samo skuhal, ampak jo je tudi
stregel gostom v lokalu, pripravil odlično
piščančjo obaro in njihov prepoznavni
Jezerškov šmorn, ki je postal že prava
blagovna znamka. Obe jedi se da okusno pripraviti tudi iz "ostankov" sestavin.
Je pa želel s svojim šmornom gostom,
predvsem tistim socialno bolj ogroženim, približati to specialiteto in jih malo
"pocrkljati".
To prijetno druženje je neizmerno
lepa gesta vseh,
ki se trudijo vzpostaviti spoštljiv in
zdrav odnos do

hrane. In glede energije, ki jo vsi vključeni vlagajo v ta projekt, je uspeh vsekakor zagotovljen.
Gostje so bili z Lukovo ponudbo več kot
zadovoljni, predvsem s slastnim šmornom. Odveč je omenjati, da je hrana
pošla še pred zaprtjem. V ljudski kuhinji pa so z mislimi že pri naslednjih
projektih in gostih. Veseli so, da ji podpira vse več znanih kuharskih mojstrov, ki z veseljem pridejo kaj dobrega
skuhati. Že kar nekaj jih je obljubilo
svoj obisk.

Simona Škafar

DA BOSTE RES V STILU
pa ne pozabite na dva pomembna modna dodatka: pleten klobuček ali slamnik ter pleteno
torbo ali cekar.
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NAGRADNA KRIŽANKA

LJUBLJANA - SOSTRO

10,90 EUR
10,90

12
12,90
2 90 EUR

12
12,90
2,90 EUR

10
10,90
0 90 EUR

10
10,90
0 90 EUR

12
12,90
2,90 EUR

NOVOSTI iz zbirke

ŠPORTNI CENTER

10
10,90
0 90 EUR

14 90 EUR
14,90

10 90 EUR
10,90

12 90 EUR
12,90

12
12,90
2 90 EUR

12
12,90
2,90 EUR

Sostrska cesta 22
1000 Ljubljana

LJUBLJANA: Citypark • »opova ulica 7 • E.Leclerc • Kolosej • MikloπiËeva 11 • Mercator center Šiška • 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

v vaši bližini

www.felix.si
www.felix.si
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PRAZNOVANJE
OTROŠKIH
ROJSTNIH DNI

Pripravimo vam nepo
zaben otroški športn
i
rojstni dan z animac
ijo. Na koncu se boste
posladkali tudi z od
ličnimi torticami.

FITNES

UGODNE CENE

DOPOLDAN - do 14. ure
POPOLDAN - po 14. uri

8€
10 €

PAKET FITNES
10 OBISKOV + 1 OBISK GRATIS!

Rešitev GESLA KRIŽANKE pošljite do 1. augusta 2017 ali na elektronski naslov
(marketing@mojmagazin.si – zadeva »križanka«) ali na poštni naslov
(Trapez media d.o.o., Kajuhova ulica 32a, 1000 Ljubljana – pripis »križanka«)
Obvezno dopišite tudi svoje kontaktne podatke, ki vsebujejo ali telefonsko številko ali elektronski naslov,
da vas bomo v primeru prejema nagrade lahko pravočasno kontaktirali.

Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali:

Nagrada: 3 x knjižna nagrada knjigarne Felix
Nagrajenci iz prejšnje številke: Branko Jaklič, Tanja Medmeš, Alenka Ban
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100 €

MESEČNA KARTA
ŠTUDENTJE, UPOKOJENCI
1 mesec
3 meseci 6 mesecev
45 €
120 €
210 €
42 €
115 €
200 €

CELODNEVNA KARTA - (8h - 22h)

11

8

UGODNE CENE
SQUASH 			

45 min / POZOR, lahko igrate 60 min, če je termin za vami prost!

8:00 – 15:30 (pon - pet)		
15:30 – 23:00 (pon - pet)		
9:00 – 21:00 (sob, ned)		

9 € / 8 € (Š,U)
10 € / 9 € (Š,U)
10 € / 9 € (Š,U)

Pokličite na:
040 430 130 ali 040 474 500,
ali pišite na:
info@fitpoint.si

11 € / 10 € (Š,U)
12 € / 11 € (Š,U)
12 € / 11 € (Š,U)

www.fitpoint.si

ZA BREZSKRBNE POLETNE VOŽNJE

PREŽENITE POLETNO
VROČINO Z OČIŠČENO KLIMO
Pripravite svoj avto na vroče dni in poskrbite za
brezskrbne poletne vožnje. Napolnite in dezinficirajte
svojo klimo za samo 45 € ter uživajte v svežem zraku!

Kajuhova ulica 32a, Ljubljana
(01) 5 200 200

Navedena ponudba velja za osebna vozila, z uporabo plina R134a, do 31.7.2017 v AVTO MOSTE d.o.o. Ljubljana. Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodne najave.

