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Preberite si o naših uspešnih tenisačih, gimnastičarkah in
plesalcih. Prispevek imamo tudi o aktivnostih Rdečega križa, o
gasilcih iz Šmartna ter o praznovanju kulturnega dne v vrtcu
Jarše. Utrinek so nam posredovali tudi iz naše četrtne župnije,
Ljubljana Sv. Križ. Bliža se pustni čas, zato si preberite tudi
članek komandirja policijske postaje Ljubljana-Moste.
Magazinski del smo v tokratni številki obogatili z dvema
receptoma, dodali pa smo tudi članek za vse tiste, ki oddajate
nepremičnine. Ne pozabite, 28.2. je zadnji dan za odmero davka
od kapitalskih dobičkov in oddajanja premoženja v najem.
Ponosni smo lahko na naš gimnastični klub ki bo že 17. gostil
najboljše mlade telovadke širom Evrope. Rezervirajte si
soboto, 6. aprila, ko se bodo telovadke predstavile na Viču, v
Gimnastičnem centru Ljublana.

oglasi:
e: marketing@mojmagazin.si
t: 040 644 999
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Razstava slik
v vrtcu Mojca
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NAPOVEDNIK DOGODKOV V PIONIRSKEM
DOMU - CENTRU ZA KULTURO MLADIH

DNEVI KULTURE V VRTCU JARŠE

• 23. 2. 2019:
DELAVNICA LITERATURA IN STRIP MAŠE PFEIFER IN METE
ŠOLAR
Delavnica Literatura in strip bo otrokom in mladostnikom
predstavila, kako velik del vsakega risanega stripa je pravzaprav
njena literarna osnova. Udeleženci delavnice bodo tako v prvem delu
našega srečanja najprej spoznali, kako nastane zgodba ali scenarij
za strip. Skupaj si bomo ogledali nekaj najboljših primerov risanih
romanov in stripov, še najbolj pa nas bodo zanimali tisti stripi, ki za
svojo podlago jemljejo literarna dela književnega kanona. V drugem
delu delavnice bodo udeleženci poskušali napisati kratek scenarij na
podlagi svojega najljubšega literarnega dela, pri čemer jim bodo v
pomoč prav informacije in gradiva iz prvega dela delavnice. Skupaj
z likovnim pedagogom bomo v naslednjem koraku z udeleženci
poskušali zasnovati zgodbo tudi vizualno. Spoznali bomo osnove
risanja stripa (»story-board« ipd.), oblikovali like in pokrajino ter
ustvarili čisto svoje, kratke in zabavne stripe.

Dan slovenske kulture in državni praznik, smo praznovali 6. in 7. februarja v vseh enotah tako, da smo pripravili pestro ponudbo različnih
kulturnih dejavnosti. Vrstili so se nastopi otrok in odraslih ter sprehodi
med enotami, saj je izmenjava dobre prakse neprecenljiva.

• 1. 3. 2019, ob 18.00:
PRAVLJICA PROMETEJEV OGENJ
V Pionirskem domu bomo otroke razveseljevali s tradicionalnimi
potopisnimi pravljicami, S pravljico okrog sveta. Letos bo poudarek
na mitologiji in razlagi zgodb iz zgodovine s sodobnim pridihom.
Pravljicam sledi tudi tematska delavnica.

Predstava
Povodni mož
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Enoti Rožle in Kekec sta pripravili program z nastopi otrok. Risbe dr. Franceta
Prešerna in državni simboli v različnih
tehnikah so krasili prostore vrtca.
V enoti Mojca so strokovne delavke
pripravile izjemno doživet program.
Za otroke so uprizorile balado Povodni
mož, ki so jo pospremile z neverjetnimi
vizualnimi in zvočnimi efekti, na platnu pa so se vrtele čudovite ilustracije

Jelke Reichman. Izginotje spogledljive Urške in skrivnostnega Povodnega
moža v vrtincu reke je spremljalo strašno grmenje, vršanje vetrov, potokov derečih šumenje, kar je otroke popolnoma
prevzelo.
Sprehodili smo se po veznem hodniku,
kjer smo si ogledali razstavo reprodukcij
znanih slovenskih umetnikov nato so
nas figove stopinje peljale do zbornice

enote v muzej dr. Figa. Na ogled smo
povabili tudi starše, saj je vodilo našega
triletnega razvojnega programa ozaveščanje in spoštovanje slovenske kulture
in tradicije.
V muzeju nas je čakala virtualna razstava utrinkov o življenju in ustvarjanju dr.
Figa, kot je bil šaljiv vzdevek za dobrotnika, ki je otrokom delil suhe fige.
In tako kot se vsak svečani dogodek
konča s posladkom, smo se mi posladkali s suhimi figami in figovimi sladicami, ki so jih pripravile naše vzgojiteljice.
Vida Teh
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INTERVENCIJA

VAJA
PROSTOVOLJNIH
GASILSKIH
DRUŠTEV

27.12.2018 ob 9:30
smo bili aktivirani
na iskalno akcijo
pogrešne osebe. Z
raftom, smo skupaj z
GBL in PGD Zadobrova
preiskali reko Savo vse
od Mostu v Tacnu do
mostu v Šentjakobu.
V iskalni akciji so
sodelovali še potapljači
specialne enote
policije in helikopter
policije. Žal pogrešane
osebe nismo našli.

V soboto 2. februarja smo sodelovali
na meddruštveni vaji katero je organiziralo PGD Tomačevo-Jarše na OŠ
Mirana Jarca- Bežigrad. Prisotni smo
bili z 9 gasilci in vozili GVC ter GVM.
Uspešno smo izvedli naloge reševalno preiskovalne skupine in bolničarjev. Na vaji sta sodelovali tudi PGD
Ježica in Stožice.
4 | MOJ MAGAZN 01-02/2019

• 2. in 3. 3. 2019:
PUSTOVANJE V PIONIRSKEM DOMU
Festivalna dvorana se bo spremenila v deželo pravljičnih junakov.
Vabljeni na plesišče, vodeno animacijo, ustvarjalne delavnice in
prepevanje znanih otroških pesmi v Festivalno dvorano.
• Vsako soboto od 10.00 do 12.00:
SOBOTNE USTVARJALNICE
Na delavnicah spoznamo priznane umetnike in njihove kreativne
procese.
• V času zimskih počitnic:
VSELIKOVNA ŠOLA IN RADIJSKA ŠOLA Z DRUŠTVOM BIVAK.
Počitniški šoli bosta potekali med 25. februarjem in 1. marcem 2019,
med 7.30 in 16.30 na 2 lokacijah: Vilharjeva 11 in Komenskega 9.
Več na: http://pionirski-dom.si/novice/zimske-pocitniske-sole-2019

Vabljeni v novo trgovino Top Shop!

NOVO

Velika izbira izdelkov blagovih znamk
Top Shop, Walkmaxx, Wellneo, Rovus.

Hala A, pritličje

NOVO

Na pomoč!
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AKTIVNOSTI KRAJEVNE ORGANIZACIJE RDEČEGA KRIŽA ZELENA JAMA

PLESNA ZIMA V LIBERO DANCE CENTRU (BTC)

V januarju smo izvajali redne aktivnosti v prostorih ČS Jarše
na Perčevi ulici 22. V četrtek, 17. januarja smo se družili na
Srečevalnici, na kateri smo izdelovali makrame zapestnice. S
tehniko prepletanja vrvic smo urili fino motoriko in koncentracijo, nastale pa so pisane zapestnice. V okviru Srečevalnice
imamo vsak 1. in 3. četrtek v mesecu v Zeleni jami praktična
in ustvarjalna srečanja, na katerih urimo ročne spretnosti,
širimo znanje in krepimo povezanost v lokalni skupnosti.
V istem terminu so potekale tudi meritve krvnega tlaka,
sladkorja in holesterola v krvi. Skrb za zdravje je pomembna – vabljeni!

Čas šolskih počitnic je za večino staršev stresno obdobje, saj se soočajo s težavo kje pustiti svoje najmlajše. Libero dance center s podporo Mestne občine Ljubljana že vrsto let zapored izvaja organizirano
počitniško varstvo otrok in mladostnikov, z naslovom PLESNA ZIMA.
Tako je tudi letos, v času zimskih počitnic, od 25. februarja do 1. marca
2019.

NAPOVEDNIK DOGODKOV
• 21. 2. ob 10. uri:
SREČEVALNICA: RECIKLAŽA
izdelaj omarico iz starih kartonskih škatel
• 7. 3. ob 10. uri:
SREČEVALNICA
• 7. 3. od 10. do 11. ure:
MERITVE KRVNEGA TLAKA, HOLESTEROLA
IN SLADKORJA V KRVI
• 21. 3. ob 10. uri:
SREČEVALNICA
• 4. 4. ob 10. uri:
SREČEVALNICA
• 4. 4. od 10. do 11. ure:
MERITVE KRVNEGA TLAKA, HOLESTEROLA
IN SLADKORJA V KRVI
• 18. 4. ob 10. uri
SREČEVALNICA
Lokacija: KORK Zelena jama (prostori ČS Jarše),
Perčeva ulica 22, Ljubljana
Več informacij: www.rdecikrizljubljana.si,
izmenjevalnica@rdecikrizljubljana.si ali 040 871 589

Subvencionirano počitniško varstvo je
namenjeno otrokom od 1. do 5. razreda
osnovnih šol, s stalnim prebivališčem v
Mestni občini Ljubljana. Za otroke so v
Libero dance centru pripravili plesno,
zabavno, raznoliko in izobraževalno
počitniško varstvo.
Program varstva temelji na skrbi za fizično in psihično aktivnega otroka skozi
ples, s poudarkom na humanih medsebojnih odnosih in sodelovanju ter rušenju komunikacijskih ovir.
Dan pričnejo z gibalno, raztezalnimi
vajami, ki jih povežejo v meditacijo za

otroke. Vsako dopoldne sledi ˝potep˝
na različne zanimive kraje, kjer pridobivajo nova znanja. Tako teden preživijo v parku ob Šmartinski cesti; obiščejo
BTC tržnico in otroke seznanijo s pomembnostjo zdrave prehrane; se prosto
igrajo v igralnici City parka ter prebirajo
knjige v knjižnici Jožeta Mazovca. Jutra
si popestrijo z miselnimi igrami ter številnimi ustvarjalnimi delavnicami . V
času kosila pozornost namenijo lepemu vedenju.
Po kosilu je čas za plesne urice, na katerih se vsak dan spoznajo z drugo plesno

zvrstjo – od jazz baleta, standardnih in
latinsko – ameriških plesov do hip hopa.
Tekom tedna se naučijo koreografije, ki
jih na koncu povežejo v plesno zgodbo. Poleg odličnega programa, pa je
pomembna tudi cenovna dostopnost
varstva. Ker počitniško varstvo subvencionirata Mestna občina Ljubljana ter
Plesno društvo Libero, strošek varstva
za prvih 28 otrok znaša 30 € /teden oz.
115 € za otroke, ki ne izpolnjujejo pogojev za
subvencijo.
Prijave zbirajo do zapolnitve mest oziroma najkasneje do 24.2.2019.
Več o počitniškem varstvu si lahko
preberete na spletni strani:
www.liberodancecenter.si
Azra Selimanović
predsednica PD Libero
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PO JEZUSOVIH KRAJIH (IZ
ŽUPNIJE LJUBLJANA SV. KRIŽ)
Vsi, ki ga le malo poznajo ga imajo najmanj za nepresegljivo modrega, za največji zgled ljubezni do
ljudi, za nekoga, ki mu je uspelo biti pravičen in
ljubeč hkrati. Za nas, kristjane je še več kot to, je odrešenik. Hoditi po tistih poteh, kjer je Jezus Kristus
hodil, videti, kje se je rodil, kje je umrl, kje je bil
pokopan ... je tako najbrž želja marsikoga.
Ker pa vsem to ni mogoče, smo si delček tega ogledali na
potopisnem predavanju po Sveti Deželi. Ogledali smo si
Jeruzalem s tempeljsko ploščadjo in zidom obžalovanja, sledili smo Jezusovi življenjski poti od rojstva v Betlehemu in
poučevanja ob Galilejskem morju do molitve v Getsemaniju,
križevega pota, smrti in vstajenja v Jeruzalemu. Vse to nam
je v sliki in besedi predstavil pater Peter Lavrih, komisar za
Sveto deželo.
Andreja Krt Stopar in Helena Reberc,
župnija Ljubljana-Sv. Križ
6 | MOJ MAGAZN 01-02/2019
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Piščančje
kroglice
v omaki

LEPI REZULTATI TENISAČEV KLUBA NET SPORT
Teniški klub Net sport, ki se nahaja v Novih Jaršah je v zadnjih
mesecih obarval uspešno in aktivno zimsko obdobje, saj so se
uspehi kluba kar vrstili.
V mesecu decembru se je preko 50 otrok pomerilo na Božični
Olimpijadi, kjer ob vihtenju loparjev ni manjkal tudi Božiček
s košom daril. Organizatorja navdihuje številčnost udeležbe
in zagnanost mladih športnikov. Ta se je potrdila tudi na turnirju v Ljubljani, ko so mladi tenisači TK NET SPORT odnesli
kar tri medalje.

preživeli še eno aktivno sobotno dopoldne ob vragolijah na
ledu v družbi prijateljev iz kluba.
Bliža se pomlad in TK NET SPORT bo že šesto leto organiziral
Teniški kamp v Portorožu.

Sestavine:

Vabljeni vsi otroci željni športa, tenisa in zabave!
Tajana Mlakar

• 500g piščančjega
mesa (prsa, lahko pa
tudi drugo meso brez
kosti, vključno s kožo)
• 4 žlice nastrganega
parmezana
ali grana padane

Celostni pristop, spodbujanje otrok k športnemu načinu življenja je predsednico kluba pripeljalo do zamisli, da se tenisači
preizkusijo tudi kako spretni so na drsalkah. Tako so otroci

SLUŠNI APARATI

• 1 jajce
• 500-700g pasiranega
paradižnika
• 100-150 g šalotk
• star kruh
• peteršilj

SLUŠNI CENTER

• mleko po potrebi

dba
u
n
o
p
ka
Vrhuns mestu!
na enem

• sol, poper, bazilika

JERŠE SAŠO s.p.
Zaloška cesta 167
1000 LJUBLJANA

e
Nevidn
b
izved e

torek
Odprto: Ponedeljek,
9.00 - 18.00

AUDIO BM smo
pogodbeni dobavitelj
za slušne aparate

PREVERITE

SLUH

LAUS

• Rezalni noži
• Elastike
• Likalne naprave
• Ježek trak
• Krojaške škarje
• Gurtne
• PVC nitke
in aparati
REKLAMA
(1).pdf
1
• Sukanci, zadrge
• Trakovi



SERVIS
PRODAJA

DELOVNI ČAS:
Pon., tor.,07:45
čet.: 8.00 – 16.00
Sreda: 8.00 – 17.00
Petek: 8.00 – 15.00

18/02/2019

www.trgovina-jerse.si

Sprejemamo NAROČILNICE
iz vseh ORL ambulant v Sloveniji

2. kruh namočimo v mleku ter mu
dodamo peteršilj, sol, poper, ter nastrgan
sir in jajce
3. mešanici dodamo še mleto meso in
dobro premešamo da dobimo enotno
zmes
4. oblikujemo kroglice premera približno
dveh centimetrov in pol in jih zlagamo na
pomokano površino.
5. močneje segrejemo ponev, ko je zelo
vroča dodamo najprej olje in kroglice, pri
čemer pazimo, da jih ne damo preveč, da
se ne začnejo dušiti. Raje jih dodajamo
v večih rundah. V ponev stresemo še
sesekljano šalotko, jo na srednjem ognju
nekoliko popražimo in nazaj v ponev
dodamo prej popečene kroglice ter
prilijemo pasiran paradižnik.
6. Ogenj zmanjšamo na minimum,
pokrijemo in kuhamo 45 minut. Ko je
kuhano postrežemo z listi sveže bazilike.

+386 41 502 535
ptichfirich@me.com

Tel.: +386 1 5405 374
Gsm: +386 41 620 962
Mail: servis.jerse@amis.net

Sreda, četrtek, petek
9.00 - 16.00

Priprava:
1. meso zmeljemo v multipraktiku ali
z mlinčkom, ali prosimo, da nam ga
zmeljejo v trgovini

GRAFI
ČNO
OBLIKO
VANJE
mo-ma, Majda Moličnik, s.p.
Vodopivčeva ulica 3a, Kranj

Izjava naše stranke

Sem zelo zadovoljna z aparatom
in z vami, ker ste prijazni in zelo
lepo razložite vse, pa vedno
ste pripravljeni pomagati
rešiti probleme.

Telefon:

Več izjav najdete
na spletni strani.
www.audiobm.si

25% POPUSTA

PRI PREMONTAŽI IN CENTRIRANJU OSEBNEGA VOZILA

Izrežite in izkoristite do 31. 5. 2016. SEDAJ JE PRAVI ČAS ZA NAJVEČJE PRIHRANKE!

-30%

do 31. 5. 2016

AJ 2016
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Velja samo s kuponom
za naročila v AUDIO BM
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Oddajanje premoženja v najem
KDAJ MORAM ODDATI NAPOVED IN KDAJ NE?
Če kot fizična oseba oddajate svoje premoženje v najem neki
drugi fizični osebi, morate finančni upravi posredovati napoved za odmero dohodnine iz oddajanja premoženja v najem
najpozneje do 28. februarja za preteklo leto..
Če kot fizična oseba oddajate svoje premoženje v najem nekemu poslovnem subjektu, potem izračun in plačilo dohodnine
opravi plačnik davka (izplačevalec dohodka), vam pa kot najemodajalcu napovedi ni potrebno oddajati.
Davčni organ na podlagi te napovedi v 30 dneh izda odmerno
odločbo o dohodnini iz oddajanja premoženja v najem.
PREMOŽENJE?
Med premoženje poleg stanovanj, hiš in zemljišč spadajo tudi
bivalniki, prevozna sredstva itd.
GRE ZA DOKONČNI DAVEK
Celoten dohodek se ne všteva v letno dohodninsko osnovo.
Dohodnina od dohodka iz oddajanja premoženja v najem se
šteje za dokončen davek. Dohodnina se izračuna in plača od
davčne osnove po stopnji 25 %, normirani stroški pa znašajo
10 %. Namesto normiranih stroškov lahko zavezanec uveljavlja
tudi dejanske stroške, ki ohranjajo uporabno vrednost premoženja. Dejanske stroške zavezanec dokazuje z ustreznimi

Osvežilni
koktajl
rossini
Sestavine na osebo:
• 3 jagode

računi, ki jih priloži napovedi. Če dohodnino izračuna in plača
plačnik davka (izplačevalec dohodka), lahko davčni zavezanec
uveljavlja dejanske stroške od dohodka iz oddajanja premoženja v najem z zahtevkom za zmanjšanje davčne osnove od
dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno
vrednost premoženja.
ČE NAPOVEDI NE ODDAM?
Zavezanca, ki napovedi ne odda, lahko davčni organ kaznuje
z globo v višini od 250 do 400 EUR. Zavezanca, ki v napovedi
navede nepravilne ali neresnične podatke, pa lahko davčni
organ kaznuje z globo od 400 do 15.000 EUR. Poleg globe
davčni organ zavezancu v obeh primerih obračuna tudi dodatno davčno obveznost.

• 1 čajna žlička sladkorja
• brizg limone
• 125 ml prosecca

Priprava:
1. V blenderju zmešanjte jagode, sladkor
in limonin sok v sirup.
2. V kozarec za peneče vino nalijte
polovico prosecca.
3. Preostali prosecco zmešajte z jagodnim
sirupom, dodajte led in nežno premešajte
da se ne izgubijo vsi mehurčki.
4. Dolijte mešanico v kozarce in postrezite.

ALI STE VEDELI? V primeru večjih stroškov, povezanih z nepremičnino (npr. adaptacija, velika vzdrževalna dela), ki predstavljajo več kot 10 % vašega dohodka od najemnine, lahko
davčno osnovo z uveljavljanjem dejanskih stroškov zmanjšate
tudi za več kot 10 %.
Vir: Finančna uprava RS

Primer izračuna če mesečna najemnina znaša 500 EUR, zavezanec pa pri tem uveljavlja 10 % normiranih stroškov:
500 EUR x 12 mesecev = 6.000 EUR; 6.000 EUR – 600 EUR (10 % normiranih stroškov) = davčna osnova 5.400 EUR.
5.400 EUR x 0,25 = (dohodnina v višini 25 %) = 1.350 EUR. Dohodnina iz oddajanja premoženja v najem je 1.350 EUR.
Gre za dokončni davek, znesek 6.000 EUR in plačana dohodnina se ne upoštevata pri letnem obračunu dohodnine.
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So denarnice po praznikih
ostale prazne?

08 //

PRETEKLI DOGODKI V JANUARJU 2019 IN PRIHAJAJOČI DOGODKI
V MARCU 2019
didaktične igre pod vodstvom izkušenih
animatorjev spoznavajo različne poklice
in osvajajo uporabna znanja za vsakodnevno življenje.

Naj vaši načrti za leto 2019 ne ostanejo neuresničeni zgolj zaradi denarja. Po novem
letu denarnice vedno ostanejo bolj kot ne prazne, v januarju pa se še plačujejo dolgovi
iz decembra. Zato marsikdo kakšno skrito željo potisne na stran, kjer tudi ostane. A
ni potrebe po tem. Želje si lahko uresničite vedno in zaradi tega živite bolj polno in
srečno. V Addiko banki vam ponujamo vrste gotovinskih kreditov, ki jih ob kreditni
sposobnosti najamete hitro in enostavno, brez odvečne dokumentacije in brez
stroškov vodenja.
Najhitrejši kredit za stranke vseh bank
HIP kredit lahko sklenete kar sami, preko spletne aplikacije www.hipkredit.si. Hitro in enostavno lahko pridobite do 7.0 00 EUR. Pri tem
ni nujno, da ste stranka Addiko banke ali zaposleni za nedoločen čas. 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!

Bi se radi znebili starih dolgov in uredili
svoje osebne finance?
Obstoječe kredite, lizinge, porabe kreditnih
kartic poplačajte s kreditom za poplačilo obveznosti do 40.000 EUR in odplačujte samo
en dolg. Do 25 % vrednosti kredita vam lahko
izplačamo v gotovini. Kredit je brez zavarovanja s hipoteko, odplačujete ga v obdobju do 12
let, s trajnim nalogom.

Rabite kredit že jutri?
Postopek pridobivanja kredita je lahko hiter in
enostaven. V Addiko banki vam lahko kredit
odobrimo že v nekaj minutah, denar pa lahko
začnete porabljati naslednji dan! Z Express kreditom lahko pridobite od 500 do 35.000 EUR
sredstev z mesečno obveznostjo že od 20 EUR
dalje in dobo odplačevanja do 10 let, s fiksno ali
spremenljivo obrestno mero, brez zavarovanja
s hipoteko.

Ob sklenitvi kredita vam uredimo tudi dodatno
zavarovanje kreditojemalca za primer brezposelnosti, nezgodne smrti in trajne invalidnosti.
Za brezskrbno prihodnost, v vseh življenjskih
situacijah. Obiščite našo spletno stran www.
addiko.si ali se oglasite v najbližji poslovalnici
in z veseljem vam bomo pomagali izbrati pravi
kredit.
Addiko Bank
Kjer je 2 + 2 = 4

Policisti PP Ljubljana Moste bomo na
območju Četrtne skupnosti Jarše v februarju in marcu 2019 izvedli več poostrenih nadzorov na področju varnosti
cestnega prometa, predvsem pa ukrepali zoper nepravilno parkirana vozila,
izvedli stacionarne meritve hitrosti na
kritičnih odsekih (območje Šmartinske
in Letališke ceste).
Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani
je od 25. do 26.1.2019 potekal Sejem izobraževanja in poklicev, Informativa
2019, na katerem je bil predstavljen
tudi poklic policista, obenem pa so bili
vabljeni bodoči študentje, da se pridružijo našim vrstam. Že 1. februarja je
bil objavljen razpis za Višjo policijsko
šolo. Na Informativi je bilo med bodočimi študenti veliko zanimanja za delo v
Policiji. Policisti so odgovarjali na številna vprašanja. Zanje smo v petek in soboto pripravili krajši predavanji o tem, kako
postati policist, kako se lahko pridružijo
našim vrstam, katere pogoje morajo izpolnjevati, kako poteka izobraževanje na
Višji policijski šoli in kakšne so njihove
karierne možnosti. Morda po uspešno
zaključenem šolanju in z nekaj izkušnjami postanejo prometni policisti, policisti
konjeniki, kriminalisti ali pa se pridružijo
specialni enoti. Možnosti je veliko. Med
drugimi sta predstavitev poklica policist,
iz PP Ljubljane Moste predstavila Vodja
policijskega okoliša Simon Ciz, ter policist Iztok Jelen.

Addiko gotovinski krediti
Brez odvečne dokumentacije
in brez stroškov vodenja!

addiko.si
Poslovalnica Addiko Bank express
BTC City, HALA A, pritličje
041 339 307
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V mesecu januarju 2019 je Policijska
postaja Ljubljana Moste tako na drugih
območjih, predvsem pa na območju
Četrtne skupnosti Jarše, kamor spadajo policijski okoliši Zelena Jama, BTC
in Nove Jarše, izvedla poostren nadzor nad uporabo mobilnih telefonov.
V času izvajanja nadzora pa so policisti
PP Ljubljana Moste, izvedli precejšnje
število represivnih ukrepov. Izkazalo se

je namreč, da še vedno veliko voznikov
vozil med vožnjo uporablja mobilni telefon, kar pa je zaskrbljujoč podatek, saj
uporaba mobilnega telefona predstavlja
veliko nevarnost za nastanek prometnih nesreč. Poudariti je potrebno, da
uporaba mobilnega telefona med vožnjo zmanjša koncentracijo voznika oz.
zbranost na potek prometa, reakcijske
sposobnosti voznika ter zaznavanje dogajanja v okolici. Še posebej pa uporaba

mobilnih telefonov predstavlja potencialno nevarnost za prometno nesrečo, v
strnjenih naseljih, kot so spalna naselja,
trgovski centri, saj je gostota udeležencev v prometu večja.

Policisti opozarjamo tudi na prihajajoče pustovanje in uporabo pustnih mask
med vožnjo, kar je skladno z zakonodajo
prepovedano. Zakon o pravilih cestnega
prometa namreč predpisuje, da voznik
med vožnjo ne sme uporabljati opreme
ali naprav na način, ki bi zmanjševal
njegovo slušno ali vidno zaznavanje
ali zmožnost obvladovanja vozila. Sem
spadajo tudi maske, lasulje, kostumi in
podobno. Za neupoštevanje te določbe
je predpisana globa 120 evrov.
S pomladjo in toplejšimi dnevi se prične tudi motoristična sezona, na katero
se je potrebno ustrezno pripraviti, saj so
vremenske razmere v začetnem obdobju
pomladi še nestanovitne. Vozniki motornih koles naj hitrosti prilagodijo stanju ceste, namreč v tem času je na cesti
še veliko peska, asfalt je hladen, prav tako
pa je priporočljivo, da se na motoristično sezono kondicijsko pripravijo, ter
da uporabljajo svetle dele motoristične
opreme, s čimer bistveno pripomorejo
k vidnosti.
Matija Mandelj
Pomočnik komandirja PP

Na območju Četrtne skupnosti Jarše bo
v tematskem parku v podobi majhnega
mesta, ki domuje v ljubljanskem BTC-ju,
20. februarja potekala prireditev v okviru
programa Minicity. Minicity je tematski
program zabave, ki uporablja metodo
didaktične igre, namenjen otrokom od
0 do 12. leta starosti. V njem otroci skozi
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Skuša s češnjami
Ta po mediteransko
prilagojen poljski
recept je na prvi pogled
neobičajna kombinacija,
vendar zdrava in tudi
zelo osvežilna jed polna
hranil. Češnje so lahko
tudi odtajane, lahko pa
uporabimo tudi suhe
slive, ki dajo jedi zanimivo
noto.

Priprava:
1. Pečico ogrejemo na
200 stopinj. Pekač obdamo s papirjem za peko,
vanj položimo skuši in jih
natrtemo z olivnim oljem
ter soljo in poprom. Ne
pozabgimo na notranjost
očiščene trebušne votline
2. V posodi zmešamo višnje ali češnje s cimetom,
malce soli in popra, ter balzamičnim kisom (in dvema
žlicama limoninega soka
če uporabljamo navadne
češnje)
3. Skušam nadevamo trebušne votline s češnjami,
kolikor jih pač gre vanje.
Trebuhe nekoliko zapremo
s pomočjo zobotrebcev.
Preostale češnje in tekočino razporedimo okrog
obeh rib.
4. Pekač z ribami prestavimo v ogreto pečico
in pečemo 25 minut in
postrežemo še vroče.

14 | MOJ MAGAZN 01-02/2019

Sestavine za 2:
• 2 očiščeni skuši
• olivno olje
• 100 g višenj ali češenj
(v slednjem primeru jih
uporabimo z dvema žlicama
limoninega soka) ali suhih
sliv

• 1/4 čajne žlice cimeta
• 1 žlica belega balzamičnega
kisa (lahko tudi običajnega)
• sol, poper

