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Drage bralke, dragi bralci!
Zvončki in trobentice so že zapeli, prebudili živali iz 

zimskega spanja, nas pa se že loteva spomladanska 

utrujenost. Verjetno je kriva ura, ki smo jo v dobrobit 

daljšemu dnevu prestavili naprej. No, za spomladansko 

utrujenost je vedno veliko izgovorov, tako kot za 

zimsko zaspanost, jesensko otožnost in poletno 

brezdelje. Prav gotovo smo lahko veseli, da živimo v 

krajih letnih časov, ki dodatno bogatijo in barvajo leto. 

Če se ozrete naokrog, že lahko občudujete cvetoča 

drevesa, ki nas, tiste malo bolj občutljive, dražijo s 

svojim cvetnim prahom. April zaenkrat še ni pokazal 

svoje prave muhaste narave, pravzaprav nas včasih 

tako močno ogreje, da že razmišljamo o poletnih 

oblačilih in obutvi. Nikar prehitro, saj prehodna 

obdobja znajo biti sitna reč za naš imunski sistem. Za 

vse tiste, ki ste se pred mrazom skrivali v svojih brlogih, 

je vsekakor čas, da pokukate na plano in se podate v 

naravo. Morda je čas, da si omislite šport, s katerim 

boste (tako kot večina Slovencev) oblikovali »popolno«, 

zavidanja vredno telesno obliko v prid poletnim, 

morskim radostim. Šalo na stran. Vsekakor se veliko 

gibajte in se ne obremenjujte preveč, koliko pirhov in 

potice boste pojedli za veliko noč. Ne pozabite med 

vsemi dobrotami rešiti še našo nagradno križanko, saj 

vas čaka lepa nagrada. Uživajte v pomladi in ne čakajte 

na maj.

ŽEkipa revije Moj Magazin 

Informativni katalog 

skuterjev in koles 

sezona 2017

AKTIVNO IN RADOSTNO 

V SONČNE DNI

Poiščite informativni katalog koles in skuterjev 

na prodajnih mestih in na www.mtehnika.si od 29. 3. 2017

Informativni katalog 

skuterjev in koles 

sezona 2017

AKTIVNO IN RADOSTNO 

V SONČNE DNI

Poiščite informativni katalog koles in skuterjev 

na prodajnih mestih in na www.mtehnika.si od 29. 3. 2017

Center tehnike Nove Jarše

Radostni
nakupi

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

Ponudba velja od 13. 4. do 2. 5. 2017 oziroma do prodaje zalog.
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Vse za barvanjeIzris kopalnic

SVETUJEMO IN 
NAČRTUJEMO

VELIKA 
PONUDBA

Do 24 
obrokov
brez obresti

Vse za sončne dni

POIŠČITE KATALOG S 
CELOTNO PONUDBO NA 
PRODAJNEM MESTU

40€
PRIHRANEK

499 99
539,99

TV LCD LED UE43KU6072 
Wi Fi • MPEG-4 DVB-T2/C/S2 • operacijski sistem Tizen • HDR, PurColor • Samsung Smart View • 3x HDMI • 2x USB

A 70 W 97 kWh
energijski

razred
povprečna

poraba
letna

poraba

108 cm
43“

diagonala  T V
Samsung

Smart

 
UHD

 
1300

PQI

499 99
549,99

50€
PRIHRANEK

Prenosni računalnik IdeaPad 110 i3-6006U 
Wi Fi • čitalnik kartic • bluetooth • HDMI • USB 2.0/3.0 • Intel HD Graphics 520 • FHD Glare LED • Intel Core i3-6006U • 1920 x 1080

39,6 cm
15,6“

diagonala  
4 GB
pomnilnik 

DDR4  
128 GB

trdi disk
SSD  Windows 10

Slo 64 bit

A+++
energijski

razred  
do 8 kg
zmogljivost

pranja  
1600

obr./min.
obrati ožemanja  
53/74 dB

glasnost

23
število

programov  
5 let
Gorenje
garancija

559 99

Pralni stroj W 8665 K 
osvetlitev bobna z LED lučko • tehnologija SensoCare • TotalWeight samodejno 
zaznavanje teže perila • DuraHeat grelec z zaščito pred pregretjem • StableTech tišje 
delovanje in manj vibracij • LCD prikazovalnik, prednastavitev začetka pranja do 24 ur 
• SterilTub samočistilni program

J A M S T V A

L E T

Inverterski motor
PowerDrive

Ob nakupu 
pralnega stroja

likalnik za 

1€ *

marec - april  2017

naslovnica: 
Big Stock

KAZALO

LOKALNO
 � Odličen dosežek v športni 

gimastiki za Tejo in Tjašo

 � Teniški klub pospremil pomlad s 
Teniško Olimpijado in Teniškim 
kampom v Portorožu

 � Osnovna šola Nove Jarše

 � Dobrodelni Tomaž Kavčič v 
ljudski kuhinji Pod strehco

 � Pomoč gasilcev v CS Jarše

 � Gasilka mladina

 � Velikonočni travnik v Cityparku

 � KO ZAGORI … (nadaljevanje)

 � Zbor društva upokojencev  
Nove Jarše

 � ADDIKO: S pomladjo prihajajo 
prenove ali obnove

 � Pomagajmo Čebelici -  
Cvetličimo mesto

5

14

18

12 ZDRAVJE

 � Izgubili ste zob.  

Nič hujšega? Kaj pa vaše srce?

KULTURA
 � 2CELLOS s simfoničnim 

orkestrom RTV Slovenija

 � TAM-TAMova Ulična galerija  
v novi preobleki

NAGRADNA  
KRIŽANKA
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01 //

ODLIČEN DOSEŽEK V 
ŠPORTNI GIMASTIKI ZA 
TEJO IN TJAŠO

02 //

TENIŠKI KLUB POSPREMIL POMLAD S TENIŠKO 
OLIMPIJADO IN TENIŠKIM KAMPOM V PORTOROŽU

Teja Belak

Tjaša Kysselef

Teja Belak in Tjaša Kysselef sta edini 
slovenski predstavnici v športni gim-
nastiki, tako ženski kot moški, ki sta 
nastopili v finalu svetovnega pokala v 
Dohi, Katar.
 
Bronasta Teja Belak iz Bakuja, Azerbaj-
džan, je spet osvojila odlično 3. mesto. V 
finalu je nastopila tudi Tjaša Kysselef, ki 
je osvojila fantastično 5. mesto.
Tjaša Kysselef je prvič skočila jurčenko 
540 in odlično stala. Teja Belak pa je sko-
čila oba skoka odlično, a moramo pouda-
riti, da je prvi skok, premet 360 naprej, ki 
velja za najtežji skok v ženski športni gi-
mnastiki.

Slavi Martinovič

V nedeljo, 12. 2., je v 
Teniškem klubu Net 
šport (Kvedrova cesta 5 a) 
potekala Teniška Olim-
pijada, kjer so se otroci 
pomerili v različnih teni-
ških kategorijah. Dogo-
dek je potekal v tekmo-
valnem in zabavnem 
vzdušju, vsi otroci so 
prejeli praktične nagrade 
in priznanja, najboljši pa 
pokale.

Tajana Mlakar

PRODUKT SVETOVALNICANOVOSTI ZA VOZNIKE MOPEDOV Z NAJVEČJO HITROSTJO DO 25 KM/H
Obvezna registracija 

in 
tehnični pregled za
mopede s hitrostjo do 

25km/h 
od 1.maja 2017

BODITE PRIPRAVLJENI - UREDITE VSE ŽE V PREHODNEM OBDOBJU od 6.4.2017

 Ureditev registracije,  
 tehničnega pregleda in

ostalih upravnih postopkov
možna po 6.4.2017

 01 52 00 470
tehnicni@produkt.si

TEHNIČNI PREGLEDI PRODUKT
TOPLARNIŠKA 20 - LJUBLJANA

Četrtna skupnost Jarše vas v okviru dneva odprtih 
vrat vojašnice in v sodelovanju s Turističnim 

društvom Zelena jama 

V A B I 
na kulturno-družabno prireditev

DAN ČS JARŠE 2017
 Vojašnica Edvarda Peperka, 

Leskoškova 7 v Ljubljani.

Sobota, 6. maj, od 9. ure dalje.
  

Program ČS Jarše, ki bo trajal pol ure, bo potekal 
predvidoma med 11. in 12. uro. Bogat kulturni in 
družabni program bodo spremljale predstavitvene 
dejavnosti naših društev na stojnicah in drugod v 

vojašnici. Društva vas bodo tudi povabila, da se jim 
pridružite in postanete njihov aktivni član.

Vljudno vabljeni, pridite, bo veselo!
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DOBRODELNI TOMAŽ KAVČIČ V LJUDSKI KUHINJI POD STREHCO

V ponedeljek, 13. februarja, je ljud-
sko kuhinjo Pod strehco, na Zaloški 
cesti 42, obiskal kuharski velemojster 
Tomaž Kavčič. Ne gre za njegov prvi 
obisk, saj je prisrčno ljudsko kuhinjo 
Pod strehco obiskal že pred dobrim 
letom in gostom skuhal slastno kosilo, 

primorsko joto in izjemno mangovo 
sladico.
Tokrat je goste postregel s krušno 
skodelico presenečenja, za sladico 
pa je pripravil hrustljavo kavo. Razlog 
njegovega obiska je jasen: podpreti 
delovanje gostilnice in tako dokazati, 

da je ljudska kuhi-
nja res kuhinja za 
prav vse ljudi. Pod 
strehco se sreču-
jejo in prepletajo 
tako tisti, ki pot-
rebujejo pomoč, 
kot tudi tisti, ki jo 
dajejo.  Po tem sis-
temu solidarnosti 
ljudska kuhinja na 
Zaloški sploh de-
luje. 
Kavčičev obisk pa 
ni edini obisk zna-
nih, ki ga v gostil-
nici načrtujejo v 
bližnji prihodno-
sti. Svojo podporo 
z obiskom so za-
enkrat potrdili tudi 
znana TV voditelja 

Jože Robežnik, Bernarda Žarn, stan-
dup komika Andrej Težak Tešky in 
Eva Virc, naša izvrstna glasbenica 
Alenka Godec, popularni Blaž Švab, 
iz Maribora pa pride na obisk Pod 
strehco celo Damjan Murko. 
S temi obiski želijo Pod strehco res-
nično dokončno razbliniti predsod-
ke, da so ljudske kuhinje le prostor za 
ljudi s socialnega roba in je postre-
žena hrana nižje kakovosti. To seve-
da ne drži. Prav nasprotno. Posebno 
skrb posvečajo zdravim, polnovr-
ednim in raznolikim obrokom. Prav 
kmalu bodo razširili svojo ponudbo, 
do poletja pa imajo v načrtu tudi pre-
noviti prostoren poletni vrt.
Vabljeni v najbolj prisrčno ljudsko 
kuhinjo Pod strehco tudi vi. Več kot 
dobrodošli ste prav vsak dan med te-
dnom med 7.30 in 16. uro. 
In ko naslednjič zavijete k njim, ne 
bodite presenečeni, če boste tam 
zagledali koga zelo znanega.

Darinka Pavlič Kamien  
Simona Škafar

03 //

OSNOVNA ŠOLA NOVE JARŠE

DRŽAVNO OSNOVNOŠOLSKO TEKMOVANJE  
V KVIZU »PRVAKI ZNANJA« 
V sredo, 15. februarja 2017, so na OŠ Nove Jarše pripravili dr-
žavno tekmovanje v kvizu Prvaki znanja. Na njem je sodelovalo 
36 najboljših ekip iz 30 osnovnih šol iz vse Slovenije, ki so se na 
državno tekmovanje uvrstile z regijskih tekmovanj.
 Ekipe so se najprej pomerile v pisnem delu, s katerega se je 
sedem najboljših uvrstilo v finalni del tekmovanja, ki je potekal 
»v živo« v Cityparku, ki je ob tej priložnosti prijazno priskočil na 
pomoč šoli organizatorici. Po napetem finalnem boju, ki sta ga s 
svojimi nastopi popestrili tudi devetošolki OŠ Nove Jarše, pevka 
Ula Ložar in violinistka Laura de Wolff, so Prvaki znanja za leto 
2017 postali člani ekipe “Hm, niman pojma” iz OŠ Križevci pri 
Ljutomeru.
 Šoli organizatorici pa je pripadel izbor za »naj ime ekipe na 
državnem tekmovanju«. To so postale “Besne gliste” (Sara Voj-
voda, Maja Mihelič, Lana Podlipnik Giacomelli, Jan Marn), ki so 
dobile približno 40% vseh glasov na predhodnem spletnem gla-
sovanju. OŠ Nove Jarše  so na državnem tekmovanju zastopali 
še “Tasmanski vragci” (Zoja Kozin, Elena Porčić, Eva Juvanc, 
Domen Ogorevc).

ŠAHOVSKO DRŽAVNO PRVENSTVO MLADIH
V času zimskih počitnic je na Ptuju potekalo državno šahovsko 
prvenstvo mladih, na katerem so ponovno uspešno nastopili 
tudi učenci OŠ Nove Jarše. 
 Na prvenstvu v standardnem šahu, ki se je igralo teden dni, 
sta sodelovala Vesna Mihelič v konkurenci do 12 let in Jan Marn 
med fanti do 14 let, ki je osvojil srebrno medaljo. Izkazali so se 
tudi Elma Halilović (osma pri deklicah do 12 let), Ajda Lapanje 
(enajsta pri deklicah do 10 let) in Teo Cimperman (dvajseti pri 
fantih do 10 let).
 Zadnji dan se je igralo še prvenstvo v pospešenem šahu, s 
krajšim časom za razmišljanje. Vesna Mihelič je ponovno sla-
vila v svoji konkurenci in osvojila zlato medaljo, Jan Marn pa 
je bil tokrat bronast. Elma Halilović je bila odlična peta, med 
fanti do 10 let pa sta Teo Cimperman in Bine Markošek zasedla 
29. in 34. mesto.
 
OSNOVNOŠOLSKO EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO V ŠAHU
Šahisti OŠ Nove Jarše so po nekajletnem premoru ponovno sto-
pili na šahovski prestol med vsemi slovenskimi šolami z zma-
go na ekipnem državnem prvenstvu v elitni konkurenci fantov 
do 15 let. Sredi marca so v Dravogradu naslov državnih prvakov 
prepričljivo osvojili Jan Marn, Vesna Mihelič, Jan Unuk in Elma 
Halilović, čeprav so bili eno najmlajših moštev na tekmovanju.
 Njihovo premoč potrjuje dejstvo, da so dobili kar osem od de-
vetih dvobojev (na štirih šahovnicah), še enega pa remizirali. Na 
koncu so imeli štiri meč točke prednosti pred najbližjimi zasle-
dovalci, v 36 partijah pa so zbrali kar 29,5 točke, sedem več od 
druge najboljše ekipe v tem segmentu.

Robert Kodrič

Zmagovalna ekipa iz OŠ Križevci pri Ljutomeru.
(foto Nina Smrekar)

Zahvala predstavnici Cityparka Klavdiji Miklavžin Javornik.
(foto Nina Smrekar)

Pevka Ula Ložar.
(foto Nina Smrekar)

Violinistka Laura de Wolff.
(foto Nina Smrekar)

06 //

GASILSKA MLADINA
05 //

POMOČ GASILCEV V ČS JARŠE

Sobotnega regijskega kviza (18. marec 2017), ki je 
potekal v OŠ Janka Modra v Dolu, smo se udeležili 
z eno ekipo pionirjev, katere člani so Laura, Tadej in 
Eva. Na tekmovanju so se ekipe pomerile v praktič-
nih vajah in v teoretičnem znanju. V praktičnih vajah 
časi niso bili najboljši, a so bile vaje narejene brez 
napak. Potem pa je odločala teorija, kjer so bili mladi 
odlični, saj so pri znanju iz prve pomoči in zgodovine 
gasilstva dosegli vse točke, pri gasilskih znanjih pa 
so izgubili le eno. Znanja od 5-0 (sive celice) so jim 
tokrat prinesla kar 42 od 50 točk, kar je zadostovalo, 
da so pometli z vso konkurenco in osvojili 1. mesto. 
Z zmago so si zagotovili udeležbo na državnem tek-
movanju, ki je bilo 1. aprila 2017 v Šmartnem pri Litiji.

Mladinska komisija

Tehnična in druga pomoč
8. 2. 2017
Ob 14.19 so v krožišču pri Žalah v Ljubljani gasilci GB Ljubljana 
ulovili laboda in ga predali Azilu za prosto živeče živali.
2. 3. 2017
Ob 1.10 je na Šmartinski cesti v Ljubljani v podjetju iztekala voda. 
Gasilci GB Ljubljana so preprečili nadaljnje iztekanje vode, sa-
nacijo pa bo izvedel vzdrževalec objekta.

Požari na sredstvih cestnega prometa
22. 2. 2017
Ob 16.35 je na Beblerjevem trgu v Ljubljani na parkirišču za-
gorelo osebno vozilo. Gasilci GB Ljubljana so požar pogasili in 
preventivno pregledali osebno vozilo s termovizijsko kamer

 
Mitja Petje
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www.felix.siwww.felix.si

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
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A misliš hitri servis?

Navedena ponudba rednega vzdrževalnega servisa velja za osebno vozilo z menjavo motornega olja 10W40 za bencinske oz. 5W30 za 
dizelske motorje in vgrajene neoriginalne nadomestne dele z enoletnim jamstvom. Ponudba ne velja za vozila Opel
in ni združljiva z morebitnimi drugimi popusti.

• menjava motornega olja in
  oljnega filtra ter tesnila čepa

• strošek dela in strošek
  uničenja nevarnih odpadkov

• pregled ključnih vitalnih
  delov vozila

CAR FIX HITRI SERVIS je osnovni vzdrževalni servis vašega avtomobila. CAR FIX nudi ugodne 
pakete servisnih pregledov, ki so zelo preprosti in transparentni, zato točno veste, kaj dobite za 
svoj denar. Ker je cenovno tako dostopen je prava odločitev tudi za starejša vozila, za katera je 
bil servis do zdaj morda prevelik strošek. Osnovni vzdrževalni servis CAR FIX vključuje:

47 EUR
vozila z bencinskim motorjem 
do 1200 ccm

59 EUR
vozila z dizelskim motorjem 
do 1200 ccm

56 EUR
vozila z bencinskim motorjem 
od 1201 do 1800 ccm

71 EUR
vozila z dizelskim motorjem
od 1201 do 1800 ccm

64 EUR
vozila z bencinskim motorjem 
od 1801 do 2500 ccm

82 EUR
vozila z dizelskim motorjem
od 1801 do 2500 ccm

nizkocenovni
avtoservis
Kajuhova 32a, 1000 Ljubljana www.carfix.si080 14 88

Velikonočni zajčki in vesele pikapolonice bodo tudi letos 
obiskali Citypark in dneve okrog velike noči naredili še bolj 
barvite in živahne.
 
V našem največjem nakupovalnem središču, ki letos praznuje 
15. rojstni dan, bodo v četrtek, 13. aprila, že tradicionalno 
odprli velikonočno igralnico na pisanem travniku v prvem 
nadstropju Cityparka. Otroci do 12 let bodo lahko uživali ne 
samo v zabavnem igranju na izvirni podlagi, temveč tudi v 
sproščenem ustvarjanju na različnih kreativnih delavnicah. 

V četrtek, 13. aprila, bodo iz najrazličnejših materialov 
izdelovali velikonočne obešanke, v petek, 14. aprila, bodo 
lahko svojo ustvarjalnost izrazili z izdelavo zajčkovih mask, 
v soboto, 15. aprila, pa bodo izdelovali okrasna držala za 
prtičke v obliki zajčkov, piščančkov in kokoši. Vsem, ki se 
boste udeležili ustvarjalnih delavnic, bodo v Cityparku na 
skodelico brezplačno natisnili vašo najljubšo velikonočno 
slikico. 

Praznične delavnice bodo ob omenjenih dnevih potekale 
med 18. in 20. uro, velikonočna igralnica pa bo odprta med 
10. in 20. uro, na velikonočni ponedeljek, 17. aprila, pa  

med 9. in 15. uro. Pika na i praznovanju velikonočnih 
praznikov v Cityparku bo razstava pirhov v okviru 
tradicionalne velikonočne tržnice. 
 
Nakupovalno središče Citypark, ki letos praznuje 15. rojstni 
dan, je z več kot 125 trgovinami in lokali največje nakupovalno 
središče v Sloveniji in hkrati najmodernejše v Ljubljani. 
Ponuja najprestižnejše blagovne znamke, zagotavlja najvišjo 
kakovost storitev in postavlja modne trende. Lani ga je 
obiskalo več kot 9 milijonov ljudi, zanje so pripravili približno 
250 dogodkov. Citypark je eno od štirih nakupovalnih središč, 
ki jih v Sloveniji upravlja družba SES Center Management. Ta 
ima 30 nakupovalnih središč v šestih državah srednje, južne 
in vzhodne Evrope, s skupno površino približno 860.000 
kvadratnih metrov. Je vodilna družba na področju gradnje, 
razvoja in upravljanja nakupovalnih središč tako v Avstriji 
kot tudi v Sloveniji. V letu 2015 so njihova nakupovalna 
središča zabeležila 2,69 milijarde evrov bruto prihodka od 
prodaje. SES nakupovalna središča so že deseto leto med 
največjimi prodajnimi centri v Sloveniji. Več informacij na  
www.citypark.si.

K.M.

07 //

VELIKONOČNI TRAVNIK V CITYPARKU
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www.ga.si

Polovico kuhinje podarimo in vas za leta nagradimo!
15 let stara kuhinja = 15% dodatnega popusta

08 //

KO ZAGORI … (NADALJEVANJE)

Spet sva z vami. Neverjetno, a resnično. Zadeve so se po-
nekod izboljšale. Upravniki stavb so odstranili cvetlična 
korita in ostale ovire tako, da lahko naši gasilci in druga 
intervencijska vozila nemoteno pridejo do stavb. Od 22 
predlogov za odstranitev ovir je uresničenih 6. Na teh mes-
tih imajo po novem stanovalci v Novih Jaršah in zaposleni 
v Mercatorju možnost, da do njih hitro in neovirano pridejo 
gasilci in reševalci. To je vsekakor pohvalno in zgledno. 
Ponekod pa se pripeti tudi stranski učinek odstranitve ka-
kega cvetličnega korita. Nekaj motoristov je odstranitev 
korit razumelo kot priložnost za novo dirkališče, marsika-
teri voznik pa na tem mestu vidi idealno parkirno mesto. 
Zato bi bilo koristno, da bi tam namestili horizontalno in 
vertikalno signalizacijo. To pomeni, zarisati intervencijsko 
pot ter postaviti tablo.
Verjetno bi še kak upravnik odstranil oviro, če ta ne bi bila 
na »nikogaršnji zemlji«. Površine okoli večine stanovanj-
skih blokov namreč še nimajo lastnika, saj so v postopku 
na sodišču glede določitve pripadajočega zemljišča k stav-
bi. Tako se ne ve, kdo naj odstrani oviro, ki je moteča za 
dostop gasilcev (upravniki, MOL ali drug morebitni lastnik 
zemljišča). 

Primer talne oznake intervencijske poti

Indijske kulinaricne dobrote
v restavraciji

Lokacija:  Tržnica BTC, južni del
Odprto: od pon-sob, od 11h do 17h

Ne glede na to »pravno oviro«, bi bilo dobro odstraniti 
»dejansko oviro«. Morda ne bi bilo odveč, če bi skupaj sto-
pili posamezni upravniki stavb in prostovoljna gasilska 
društva ter izvedli požarno vajo neposredno na območjih 
pri tistih stanovanjskih blokih, ki predstavljajo večjo ne-
varnost v primeru požarne nedostopnosti. Tako bi na kraju 
samem preizkusili, kako zadeva deluje, če bi bilo potrebno 
resnično posredovati pri požaru. 
Samo skupaj lahko dosežemo, da bodo v primeru  
posredovanja intervencijske službe hitro ukrepale, zato 
imejmo to v mislih, ko nas zamika parkiranje avtomobila 
v bližini našega doma, čeprav vemo da gre za interven-
cijsko pot. Mlade pa moramo seveda s svojim zgledom  na 
to opozarjati.

Mirjana Petković in Zoran Sermek

BRIYANI S PISCANCEM TIKKA MASALA BUTTER CHICKEN

V četrtek, 2. marca, je na OŠ Jožeta Moškriča potekal Občni zbor Društva 
upokojencev Nove Jarše. Ob tej priložnosti so se člani zahvalili Anici 
Dobrin in Francu Zelenku za dolgoletno sodelovanje. G. Zelenko je bil 
predsednik društva kar tri mandate, skupno 12 let, ga. Dobrin pa je bila 
podpredsednica.
Ob zahvali za sodelovanje so prisotni izrazili željo po nadaljnem dru-
ženju in ohranitvi stikov. Občni zbor je izvolil tudi novega predsednika 
društva, to je postal g. Drago Sotlar. Sledilo je druženje ob pogostitvi, 
glasbi in plesu.

Foto in tekst: L.C.
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ZBOR DRUŠTVA UPOKOJENCEV NOVE JARŠE

poizkusite najvecji »CIPS« 
v mestu – papadam

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



12  |  MOJ MAGAZN 3-4 / 2017

ZDRAVJE

V današnjem času, ko se vsem 
vedno mudi, je umivanje zob 
postalo rutina, ki ji namenjamo 
vedno manj časa. Vendar nam 
lahko ravno ta rutina, ki nam 
je včasih tudi odveč, prihrani 
tako denar kot tudi marsikatero 
nevšečnost in bolezen. Večina 
med nami se namreč ne zaveda, 
da so oblike vnetij obzobnih 
tkiv lahko razlog za izpada-
nje zob, infarkt, možgansko 
kap, pljučna obolenja, pre-
zgodnji porod in premajhno 
težo novorojenca … Kot nam 
pojasni dr. Aleksandra Kri-
žaj Dumić, naj bi za pravil-
no nego ustne votline zobe 
ščetkali najmanj dvakrat na 
dan po pet minut, če upo-
rabljamo običajno ščetko. 
To moramo držati na meh-
ko, z njo ne smemo preveč 
pritiskati na zobe in dlesni, 
ščetkamo pa stran od zob, od 
dlesni proti zobu, od rdečega 
k belemu.

Tudi strah pred zobozdravni-
kom, ki se ga marsikdo med 
nami ni otresel  že vse od otro-
štva, je dandanes še vedno raz-
log, da zobozdravnika obiščemo 
manj  pogosto, kot bi bilo treba. 
Spomini na bolečine in neprije-
ten zvok pri vrtanju zob so lah-
ko preteklost, kajti v sodobnem 

zobozdravstvu je nepogrešljiv 
laser, s katerim lahko posege 
opravljamo na manj invaziven 
in manj boleč način. Laser delu-
je protivnetno in uničuje bakte-
rije, manj pa je tudi krvavitev in 
okužb, anestezija pa večinoma 
sploh ni več potrebna. 
Ustrezna skrb za zobe nam ne 

vzame več kot deset minut na 
dan, prihrani pa nam lahko 
številne nevšečnosti in bolez-
ni. Zato naj tudi preventivni 
obisk zobozdravnika postane 
rutina, vsaj dvakrat na leto.

A.K.M.:
Aleksandra Križaj Dumić je zob- 
ozdravnica s skoraj dvema deset- 
letjema izkušenj in direktorica 
Zobozdravstvene in estetske kli-
nike Križaj, ene najsodobnejših 
in največjih zobozdravstvenih 
klinik pri nas. Že  nekaj let je tudi 
predavateljica na Akademiji za 
laserje in zdravje (LAHA).

IZGUBILI STE ZOB.  
NIČ HUJŠEGA? KAJ PA VAŠE SRCE?

10 //

S POMLADJO PRIHAJAJO PRENOVE ALI OBNOVE, MOGOČE 
ZAMENJAVA AVTOMOBILA, S TEM PA PRIDEJO STROŠKI 

Zakaj bi kar pozabili na svoje želje in načrte samo zato, 
ker trenutno nimamo dovolj denarja?

Pomlad že močno trka na vrata, to pa je 
obdobje, ko pričnemo razmišljati o pre-
novah domačega okolja, zamenjavi av-
tomobila ali razmišljamo kam gremo na 
dopust. A s tem so povezani stroški, zato 
lahko na te želje hitro pozabimo. A ni 
potrebe po tem. Želje si lahko uresničite 
vedno in zaradi tega živite lepše. V Addiko 
banki vam ponujamo vrste gotovinskih 
kreditov, ki jih ob kreditni sposobnosti 
najamete hitro in enostavno, lahko tudi 
brez obiska banke. Preverite podrobnosti:
 
Kredit iz domačega naslanjača
To vam omogoča spletna aplikacija  
www.hipkredit.si. Brez obiska posloval-
nice, hitro in enostavno lahko pridobi-
te do 5.000 EUR. Svoj 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 količino 
dokumentacije!

Rabite gotovino že jutri?
Postopek pridobivanja kredita je hiter in 
enostaven. V Addiko banki vam lahko kre-
dit odobrimo že v nekaj minutah, denar 
pa lahko začnete porabljati naslednji 
dan! Z Express gotovinskim kreditom 
lahko pridobite od 500 do 35.000 EUR 
sredstev z mesečno obveznostjo že od 
20 EUR dalje in dobo odplačevanja do 
10 let, s fiksno ali spremenljivo obrestno 
mero, brez zavarovanja s hipoteko. Za 
izračun mesečnega obroka seštejemo 
vse prilive iz naslova plače oz. pokojnine. 

Odplačevanje poteka preko trajnega nalo-
ga na vašem transakcijskem računu.

Imate stare/obstoječe dolgove?
Obstoječe kredite, lizinge, porabljene limi-
te kreditnih kartic poplačajte s kreditom 
za poplačilo obveznosti do 40.000 EUR 
in odplačujte samo en dolg, ki bo nižji od 
vseh mesečnih obveznosti do sedaj. Na ta 
način bodo vaše finance bolj urejene in 
bolj pregledne. Do 25 % vrednosti kredita 
lahko izplačamo v gotovini, ki vam osta-
ne za prosto razpolaganje. Kredit je brez 
zavarovanja s hipoteko, odplačujete ga 
v obdobju do 12 let, s trajnim nalogom.

S.D.
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2Cellos sta z edinstvenim spektaklom za vse čute zavzela lju-
bljanske Stožice in pripravila nepozabno doživetje za zbrano 
množico v polni areni! S spretnostjo izkušenih virtuozov sta 
s Simfoničnim orkestrom RTV osupnjene obiskovalce z ra-
znovrstnim repertoarjem popeljala od skladb filmske glasbe z 

novega albuma do njunih najbolj znanih pop rock uspešnic. 
Z raznovrstnim repertoarjem sta dokazala, da lahko zbrano 
množico s potezo loka popeljeta od solza do evforije in v tre-
nutku vzdigneta na noge 10.000 ljudi.

Tina Fonovič

WWW.SENTJAKOBSKO-GLEDALISCE.SI

ŠENTJAKOBSKO GLEDALIŠČE LJUBLJANA 

10. 4. ob 19.30   TI NORI TENORJI
11. 4. ob 17.00   MARATONCI TEČEJO ČASTNI KROG
12. 4. ob 19.30   MARATONCI TEČEJO ČASTNI KROG
14. 4. ob 19.30   KLINIKA TIVOLI d.o.o.
Spar predstava meseca, 1 vstopnico kupite, drugo vam podarimo.

25. 4. ob 19.30   TI NORI TENORJI
26. 4. ob 19.30   KLINIKA TIVOLI d.o.o.
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Vstopnice od 5 EUR dalje.
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OBČINA, ORGANIZACIJE  
IN POSAMEZNIKI ZDRUŽENI  
V PROJEKTU 
»POMAGAJMO ČEBELICI – OCVETLIČIMO MESTO«

2CELLOS  
S SIMFONIČNIM ORKESTROM RTV SLOVENIJA 

Mestna občina Ljubljana in družba BTC sta v sodelova-
nju s partnerji predstavili aktivnosti v okviru projekta 
»Pomagajmo čebelici – Ocvetličimo mesto«. Projekt, 
ki letos poteka že četrto leto zapored, združuje števil-
ne partnerje v skupnih prizadevanjih za osveščanje o 
pomembnosti čebel ter spodbujanje meščanov v pre-
stolnici k ocvetličenju okenskih polic in balkonov z 
medovitimi rastlinami. 

Urbano čebelarstvo v Ljubljani je v zadnjih letih doživelo 
pravi razcvet, tudi po zaslugi Mestne občine Ljubljana in 
družbe BTC, ki si aktivno prizadevata za pomoč čebelam 
v mestu. Tako letos v sodelovanju s partnerji že četrto 
leto nadaljujeta izvajanje projekta »Pomagajmo čebelici 
– Ocvetličimo mesto«, v okviru katerega se bodo skozi 
celo letos odvile številne aktivnosti. 

D.G.

Ocvetličimo 
mesto

Pomagajmo čebelici

Urbano 
čebelarstvo 

Pri besedni zvezi „urbano čebelar-
jenje” ima marsikdo pomisleke; češ, da čebe-

larjenje v mestih ni mogoče, da čebele nimajo zadosti 
virov hrane, da bodo čebele ogrožale ljudi itd. Vendar 
so pomisleki odveč. V mestu je veliko rastlin, ki se naha-
jajo v mestnih parkih, zelenicah, drevoredih, zasejanih 
gredicah, kjer lahko čebele najdejo medičino in cvetni 
prah. Ponavadi te rastline tudi niso škropljene proti ško-
dljivcem in kot takšne zagotavljajo čebelam kakovo-
stno hrano. Čebele tudi ne letajo po mestu in ogrožajo 
ljudi, ampak si v bližnji okolici poiščejo kakšen pašni vir 
in se posvetijo nabiranju medičine, mane ali cvetnega 

prahu. Pašna čebela redkokdaj piči, to se zgodi le, 
če jo po nesreči pohodimo ali stisnemo, 

pik je namreč njen obrambni 
mehanizem.

Medovite rastline
Na oknih in balkonih lahko zasejemo več 
zdravilnih dišavnic, kot so razne mete, žaj-
belj, sivka, šetraj, materina dušica in druge, 
še veliko večja izbira pa je med okrasnimi 
rastlinami, vendar moramo paziti, da ne se-
jemo rastlin, ki rade podivjajo in lahko spo-
drinejo domače rastline.

Naši partnerji:

žajbelj                Meta                      sivka

Seznam vseh medovitih rastlin: 
www.btc-city.com/cebele

posebna 
ponUdba

bee city
čebelje 

mesto

8. – 22. april

Cvetlični sejeM

dan zeMlje

Otroške delavnice v Minicityju
Dnevi odprtih vrat
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TAM-TAMOVA ULICNA GALERIJA V NOVI PREOBLEKI

Ustvarjanje v TAM-TAMovi Ulični galeriji na Vegovi začenja svoj tret-
ji cikel. V prvih dveh letih obstoja se je pod kuratorsko taktirko Irene Ka-
zazić in Kina Šiške predstavilo 25 umetnikov. V letošnjem letu kurator-
stvo prevzema Mednarodni grafični likovni center (MGLC) in odpira cikel:  
Pazi, sveža grafika! (Watch out! Wet print!).

TAM-TAMova Ulična galerija bo tudi le-
tos skrbela za pisano dogajanje na Ve-
govi ulici v Ljubljani. V torek, 7. marca 
2017, je potekalo odprtje novega cikla 
razstav z naslovom Pazi, sveža grafika, 
ki bo v letošnjem letu v domeni sode-
lovanja družbe TAM-TAM in MGLC. V 
tem času bodo na treh panojih v obli-
ki mesečnih razstav svoja dela javnosti 
predstavili raznoliki avtorji in avtorice, 
ki ustvarjajo na mejah različnih ume-
tniških praks. Nataša Sedminek, vodja 
projektov in trženja v družbi TAM-TAM, 
pravi, da želijo v mestu še naprej ohra-
njati urbani kotiček umetniškega izraza 
in druženja. »Veseli smo, da bo kura-
torstvo prevzel MGLC, za katerega smo 
prepričani, da bo v Ulično galerijo vne-
sel nove dimenzije ustvarjanja in tako 
čez leto krepil zvedavost mimoidočih«, 
je še povedala.

Mednarodni grafični likovni center – 
MGLC bo z izborom umetnikov in del 
skušal opozarjati na sodobno tiskano 
umetnost. »Naša naloga ni zgolj ohra-
njanje dediščine, ampak zagotovitev 

pogojev za to, da umetnost spozna, 
uživa in celo soustvarja čim širši krog 
ljudi, saj se ulična umetnost smiselno 
vklaplja v našo strategijo,« pravi Ne-
venka Šivavec, direktorica MGLC.

Kurator cikla Pazi, sveža grafika! je 
Božidar Zrinski.
Cikel se je začel z razstavo fotografa 
in oblikovalca Matjaža Wenzla z nas-
lovom Men Face Down. Diplomiral je 
pri prof. Ludviku Pandurju z nalogo 
»Leal souvenir – podoba kot spomin 
s pomočjo časovnega stroja« na Pe-
dagoški fakulteti Univerze v Mariboru, 
smer likovna umetnost. Dejaven je kot 
samostojni fotograf in oblikovalec ter 
živi in ustvarja v Mariboru. Samostoj-
no se je javnosti predstavil na mnogih 
razstavah, med katerimi lahko izposta-
vimo: Dva, Media Nox, Maribor (2001); 
Krvodajalci, Galerija Alkatraz, Ljublja-
na (2001); HK, Mala galerija, Cankarjev 
dom, Ljubljana (2006); HK, Umetnostna 
galerija Maribor, Maribor (2009) in Two 
Photographs, Galerija E2rd, Maribor 
(2014). 

Kino Šiška se od vloge kuratorja Ulič-
ne galerije in svojega razstavnega ci-
kla Mimogrede poslavlja. »Umetnost 
je tako mimogrede vstopila v javni 
prostor, na ulico, kot nekaj neobreme-
njenega, sproščenega in zabavnega, 
pa tudi družbeno angažiranega, ki na-
ključnega sprehajalca vabi k razmisle-
ku. V času kričeče komercializacije jav-
nega prostora, ki stremi k ustvarjanju 
želenih podob in videza, tovrstni ulični 
umetniški projekti odpirajo prostor za 
drugačne vsebine, nova srečevanja, 
sproščeno komunikacijo in na ta način 
pomembno soustvarjajo vsakdanjik 
mestnega utripa – takega, v katerem 
ne hitimo le brezbrižno mimo, ampak 
si znamo vzeti tudi čas«, pravi Tanja 
Skale, kuratorka cikla Mimogrede. 

Zadnje dejanje, povezano s sodelo-
vanjem TAM-TAM-a in Kina Šiške, je 
samo še izid Kataloga »Ulična galeri-
ja LJ2016«. V njem so zbrani utrinki, 
reprodukcije umetniških del in vtisi 
uspešnega leta, v katerem so umetniki 
predstavili lastno refleksijo na svet ok-
rog nas. Iz ulice se spomini tako selijo v 
brošuro, ki bo za vedno ohranila utrip 
življenja in umetnosti na Vegovi ulici.

Petra Črnivec

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

8:00 – 15:30 (pon - pet)  9 € / 8 € (Š,U) 11 € / 10 € (Š,U)
15:30 – 23:00 (pon - pet)  10 € / 9 € (Š,U) 12 € / 11 € (Š,U)
9:00 – 21:00 (sob, ned)  10 € / 9 € (Š,U) 12 € / 11 € (Š,U)

Pripravimo vam nepozaben otroški športni rojstni dan z animacijo. Na koncu se boste posladkali tudi z odličnimi torticami.

PRAZNOVANJE 
OTROŠKIH 
ROJSTNIH DNI 

Nova teniška sezona 

se pričenja…

Tenis na prijetni lokaciji v Sostrem, 10 min od 

BTC-ja. Ura igranja tenisa že od 6 € dalje…

ŠPORTNI CENTER 
v vaši bližini

LJUBLJANA - SOSTRO
Sostrska cesta 22 

1000 Ljubljana

Pokličite na: 
040 430 130 ali  040 474 500,

ali pišite na: 
info@fitpoint.si www.fitpoint.si

UGODNE CENEFITNES
DOPOLDAN - do 14. ure 8 €
POPOLDAN - po 14. uri 10 €

PAKET FITNES
10 OBISKOV + 1 OBISK GRATIS! 100 €

CELODNEVNA KARTA - (8h - 22h)

MESEČNA KARTA
ŠTUDENTJE, UPOKOJENCI
1 mesec 3 meseci 6 mesecev

45 € 120 € 210 €
42 € 115 € 200 €
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NAGRADNA KRIŽANKA

Rešitev celotne križanke pošljite do 19. APRILA 2017 ali na elektronski naslov  
(marketing@mojmagazin.si – zadeva  »križanka«) ali na poštni naslov  
(Trapez media d.o.o., Kajuhova ulica 32, 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 sta 3 x 2 vstopnici za izjemni koncert Lada Leskovarja.
Nagrajenci iz prejšnje številke: Anže Gartner, Andreja Hodnik, Danica Laptoš, Nataša Križaj. Čestitamo!

VRTOVI
SPOMINA
Plečnikova cvetličarna

Ker želite 
vedno urejen grob

Urejamo grobove. Z znanjem in spoštljivo skrbnostjo.

Zaupajte nam svoje želje in opustite skrbi. Prepustite 
urejanje groba našim izkušenim vrtnarjem. 
Strokovno in z vso spoštljivostjo bomo vse uredili 
tako, da bo grob vselej pravi vrt spomina. 

Izberete lahko enkratno ureditev ali redno 
vzdrževanje groba.
Za naročila in dodatne informacije povprašajte v 
Plečnikovi cvetličarni.

Lepota v cvetju

Kamnoseštvo ŽALE 
na Plečnikovih Žalah

V Plečnikovi cvetličarni vas pričakujejo izkušeni 
cvetličarji, ki vam lahko ponudijo bogato izbiro 
dnevno svežega rezanega cvetja, trajnic, cvetočih 
nasadov, svežih in suhih aranžmajev. Vedno lahko 
pričakujete kakovost, strokovnost in prijaznost. 
Cvetje tudi dostavimo. Plečnikova cvetličarna je za 
vas odprta vse dni v letu.

Izdelava nagrobnikov, tipskih in po meri, izdelava vrhunsko 
oblikovanih nagrobnikov po zasnovi priznanih slovenskih 
umetnikov, izdelava napisov na nagrobnikih in obnova 
nagrobnih obeležij.

t (01) 420 17 46 e kamnosestvo@zale.si

Plečnikova cvetličarna
Tomačevska cesta 2a, Ljubljana

t (01) 420 17 43, (01) 420 17 40       
e info@plecnikova-cvetlicarna.si       
w www.cvetlicarna.plecnikova.si 

Izrazite 
sočutje 
drugače

www.zale.si
www.beliplamen.si 

Urejamo grobove. Z znanjem in spoštljivo skrbnostjo.

Izberete lahko enkratno ureditev, mesečno ali celoletno vrtnarsko oskrbo groba.
Za naročila in dodatne informacije povprašajte v Plečnikovi cvetličarni.

Ker želite vedno urejen grob

• CELOLETNA VRTNARSKA OSKRBA ENOJNEGA GROBA 
 OD 19 € NA MESEC*

• CELOLETNA VRTNARSKA OSKRBA ŽARNEGA GROBA 
 OD 13 € NA MESEC*

V Plečnikovi cvetličarni vas pričakujejo izkušeni cvetličarji, 
ki vam lahko ponudijo bogato izbiro dnevno svežega 
rezanega cvetja, trajnic, cvetočih nasadov, svežih in 
suhih aranžmajev. Vedno lahko pričakujete kakovost, 
strokovnost in prijaznost. Cvetje tudi dostavimo. 
Plečnikova cvetličarna je za vas odprta vse dni v letu.

Plečnikova cvetličarna
Tomačevska cesta 2a, Ljubljana

t (01) 420 17 40, (01) 420 17 90
e info@plecnikova-cvetlicarna.si
w www.cvetlicarna.plecnikova.si

*Cene veljajo ob naročilu celoletne vrtnarske oskrbe groba.

Lepota v cvetju

Tomačevska 2a, 1000 Ljubljana • T 01 / 420 17 40 in 420 17 90 • E pošta info@plecnikova-cvetlicarna.si
Odprto vse dni v tednu.

Cvetje za vse priložnosti



*Informativni primer izračuna za MINI Countryman: vrsta financiranja: Finančni leasing • Cena vozila: 32.500 € • Polog: 8.125,00 € • Mesečni obrok: 335,11 € • Znesek financiranja: 
24.375.00 € • Doba financiranja: 84 mesecev • Stroški odobritve: vključeni v polog • Skupaj znesek za plačilo brez pologa: 28.149,88 € • EOM: 4,25% na dan 7. 4. 2017. Finančne 
ponudbe so neobvezujoče in MINI Financial Services si pridržuje pravico do spremembe pogojev ali zavrnitve financiranja brez dodatne obrazložitve. V primeru dviga pogodbene 
obrestne mere, posledično spremembi referenčne obrestne mere (3 mesečni EURIBOR), se lahko poveča skupni znesek, ki ga mora leasingojemalec plačati po pogodbi. Ponudnik 
finančnih storitev je MINI Financial Services, katerega ekskluzivna zastopnika v Sloveniji sta Gorenjska banka d.d. in GB Leasing d.o.o. **Ponudba velja za prvo leto kasko 
zavarovanja, sklenjenega pri Zavarovalnici SAVA d.d. Predpogoj za sklenitev BMW kasko zavarovanja za 1 EUR je sklenitev AO in AO+ zavarovanja za prvo leto pri Zavarovalnici 
SAVA. Premija je navedena z 8,5% DPZP. DDV ni obračunan v skladu s 1. točko 1. odstavka 44. člena ZDDV-1. Ekskluzivni zavarovalniški partner MINI Financial Services v Sloveniji 
je Zavarovalnica SAVA d.d..

Kombinirana poraba goriva za vozila MINI Countryman: od 4,3 do 7 l/100 km. Emisije CO
2
: od 113 do 159 g/km. Emisijska stopnja: Euro6. Emisije NOx: podatek še ni na voljo. 

Ogljikov dioksid (CO
2
) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 

kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM
10

 in PM
2,5

 ter dušikovih oksidov. 

NOVI MINI COUNTRYMAN.
DODAJ SVOJO ZGODBO.
ŽE OD 335 EUR* NA MESEC + KASKO ZA 1 EUR**.
Obišči novi MINI salon Avto Aktiv BTC City Ljubljana
ali MINI salon Avto Aktiv Trzin ali mini.si.

BTC City, Ljubljana 
Latinski trg 5

Trzin
Ljubljanska cesta 24

Tel: 030 700 352 
Tel: 041 979 089 
E-mail: mini@avto-aktiv.si


