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Dragi prijatelji,

Pozdravljeni,

Pred nami je majska izdaja vaše priljubljene revije Moj magazin. 
Dovolimo si reči priljubljene, saj dobimo kar nekaj pisem 
bralcev, še posebej, kadar izzidemo kakšen dan pozneje.

Maj velja med mnogimi za najlepši mesec v letu. Le kaj bi lahko 
bilo lepšega, kot da ga začnemo s praznikom. Praznik dela je 
mednarodni praznik vseh delavnih, ki ga 1. maja vsako leto 
praznujejo v večini držav sveta z izjemo ZDA. Pri nas ga uradno 
praznujemo od 2. svetovne vojne dalje in seveda upamo, da 
se bo ohranil še dolgo. Ne dvomimo, da se boste tudi letos 
udeležili kakšnega kresovanja, blizu vas.

Maj pa je seveda veliko več, kot le to. Ne rečemo mu zaman 
»mesec ljubezni«,  saj prebudi mnoge hormone v nas. Velja pa 
tudi za prvi pravi pomladni mesec, ko nas prebujajoča se narava 
vabi na svež zrak, temperature pa se povzpnejo že tako visoko, 
da se ponavadi najbolj pogumni že na začetku meseca skopajo 
v morju.

Kakorkoli, želimo vam, da mesec maj preživite čim lepše, 
sproščeno in v dobri družbi. In ne pozabite, ljubite vse okoli vas 
in vsi vas bodo ljubili.

Ekipa revije Moj Magazin 

marec-maj 2019
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V Vrtcu Jarše bomo 30. maja 2019,  
med 15. 30 in 19.00 uro, organizi-
rali  zaključno prireditev Praznik 
Vrtca Jarše, ki ga pripravljamo v 
sodelovanju s ČS Jarše, na igrišču 
enote Kekec, Hermana Potočnika 
15, v zeleni oazi Novih Jarš. 
Ponosni smo na našo 25. jubilej-
no prireditev, ki  s svojo razno-
likostjo in bogatim programom 
vsako leto privabi veliko množico 
obiskovalcev.

Rdeča nit prireditve je naša domovina 
Slovenija, obogatena s tradicijo, pesmijo, 
kulturo in zanimivimi običaji.
Na odru se bodo zvrstili nastopi naših 
otrok, na travnati površini igrišča pa 
bodo potekale stare ljudske igre: skoki v 
žakljevinastih vrečah, Koza klanf, vleče-
nje vrvi in mnoge druge.
Strokovni delavci bodo predstavili di-
daktične igrače, ki jih bodo izdelali v 
skupinah.
Organizirali bomo bogat srečelov in pos-
krbeli  tudi za prazne želodčke.
V veselje otrok se nam bodo pridružili 
gasilci iz PGD Šmartno ob Savi in policija.
En teden pred prireditvijo bomo orga-
nizirali zbiralno akcijo starega papirja. 
Izkupiček od prireditve bo šel v celoti 

v Sklad Vrtca Jarše, ki s svojimi sredstvi 
poskrbi tako za zviševanje nadstandar-
da otrok Vrtca Jarše kot za socialno šibke 
otroke.
Za ubrano izvirno slovensko glasbo bo 
poskrbel Duo Pustotnik, ki nas bo  v ve-
selih ritmih  popeljal v večerne ure.
Naš dolgoletni sodelavec Foto Prijatelj bo 
ovekoveči vse zanimive utrinke.

Prireditev v celoti organizirajo in izve-
dejo zaposleni Vrtca Jarše zato vabimo 
velike in male, da s svojo udeležbo pripo-
morejo k našemu častitljivemu jubileju.
V primeru dežja se bo prireditev presta-
vila na 6. 6. 2019.

Vida Teh

01 //

25. JUBILEJNA 
PRIREDITEV PRAZNIK 
VRTCA JARŠE

Nismo zmagali, a je za nami fantastičen dan, poln veselja, 
dobre volje in druženja, saj smo se odlično odrezali. 30.3. je 
v Krškem potekal državni kviz gasilske mladine, ki smo se ga 
udeležili z dvema ekipama. Ekipa pionirjev (Eva, Sara, Nik) se 
je pomerila v konkurenci 38 ekip in zasedla odlično 8.mesto, 
ekipa mladincev (Zoja, Julija, Gašper) pa se je v konkurenci 
38 ekip zavihtela na 11.mesto. Vsem tekmovalcem iskrene 
čestitke. Ponosni smo na vas. 

Tina Jež
NA POMOČ!

02 //

GASILSKA MLADINA

03 //

NAPOVEDNIK DOGODKOV 
V PIONIRSKEM DOMU - 
CENTRU ZA KULTURO 
MLADIH
V maju napovedujemo dva družabna 
plesa v Festivalni dvorani, 11. in 31. 
maja in S pravljico okrog sveta, ki bo 
17. maja ob 18. uri.

V Pionirskem domu bomo otroke 
razveseljevali s tradicionalnimi 
pravljicami, S pravljico okrog sveta. 
Letos je poudarek na mitologiji in 
razlagi zgodb iz zgodovine s sodobnim 
pridihom. Pravljicam sledi tudi 
tematska delavnica.

• 17.5. 2019 ob 18.00: 
PRAVLJICA IKAROV PADEC 
V primeru lepega vremena se bomo 
družili na zelenici pred zavodom. 
Pravljici sledi ustvarjalna delavnica 
Labirint.

• VEČKRAT MESEČNO: 
SEZONA DRUŽABNIH PLESOV 
Za začetnike in profesionalce, bomo 
v Festivalni dvorani nadaljevali 
s plesi, ki bodo potekali večkrat 
mesečno. Vabimo vas, da z nami 
zaplešete družabne plese na 
že znane ritme angleškega in 
dunajskega valčka, tanga, foxtrota, 
disco foxa, sambe, cha cha cha-
ja, rumbe, jivea, salse, bachate in 
mamba. Oživeli bomo tradicijo 
skupinskih plesov, ki jih bomo 
postopoma nadgrajevali z vedno 
svežimi izpeljankami, seveda pa 
ne bomo pozabili na tradicionalno 
Jenkovo četvorko.

• 11. 5, ob 21.00 in 31. 5. ob 21.:  
ZASIJ Z NAMI 



MOJ MAGAZIN 03-05/2019  |  76  |  MOJ MAGAZN 03-05/2019

LOKALNO LOKALNO

Na Odru pod zvezdami bo 9. maja, ob 18. uri 

premiera izkustvene predstave za najmlaj-

še KU KU, ki je namenjena malčkom, ki 

prvič vstopajo v svet gledališča. V predsta-

vi se enakovredno združujejo elementi li-

kovne umetnosti, plesa, glasbe in novih, 

sodobnih tehnologij. Igralka-plesalka in 

glasbenik-igralec z odkrivanjem in prek-

rivanjem preprostih geometričnih oblik 

ustvarjata nove vizualne iluzije, ki iz dvodi-

menzionalne izkušnje slikanice prehajajo 

v tridimenzionalni gledališki svet. Kaj vidi-

mo? Kvadrat ali zvezdo na nočnem nebu? 

Oval ali lokvanjev cvet v ribniku? Igra prvih 

izgovorjenih besed, osnovnih pojmov in na-

sprotij (skriti – odkriti, graditi – podreti, najti 

– izgubiti, sestaviti – razdreti ...) je vsebinska 

zasnova vizualne gledališke izkušnje, kjer 

so v ospredju predvsem otroška domišlji-

ja, radovednost in spontanost. Predstava je 

primerna za otroke od 18 mesecev naprej.

04 //

LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA V MAJU PREDSTAVLJA

PROGRAM PREDSTAV V MAJU
SOBOTA, 4. 5.: 
11.00  Milko Matičetov: ZVERINICE IZ REZIJE, 

lutkovna predstava, 3+, 45 minut, 5 €, Veliki 
oder LGL

18.00  Milko Matičetov: ZVERINICE IZ REZIJE, 
lutkovna predstava, 3+, 45 minut, 5 €, Veliki 
oder LGL

NEDELJA, 5. 5.:

11.00  Milko Matičetov: ZVERINICE IZ REZIJE, 
lutkovna predstava, 3+, 45 minut, 5 €, Veliki 
oder LGL

18.00  Milko Matičetov: ZVERINICE IZ REZIJE, 
lutkovna predstava, 3+, 45 minut, 5 €, Veliki 
oder LGL

TOREK, 7. 5.:

18.00  Kitty Crowther: JURE IN JAKA, lutkovna 
predstava, 3+, 45 minut, 5 €, Veliki oder 
LGL

SREDA, 8. 5.:

18.00  Svetlana Makarovič: SAPRAMIŠKA, 
lutkotečna predstava, 3+, 40 minut, 5 €, 
Mali oder LGL

ČETRTEK, 9. 5.:

17.30  Kitty Crowther: JURE IN JAKA, lutkovna 
predstava, 3+, 45 minut, 5 €, Veliki oder 
LGL

18.00  Svetlana Makarovič: SAPRAMIŠKA, 
lutkotečna predstava, 3+, 40 minut, 5 €, 
Mali oder LGL

18.00  Lucie Félix, Mateja Bizjak Petit: KUKU, 
izkustvena predstava za najmlajše, 1,5+, 5 
€, Oder pod zvezdami LGL, premiera za 
vabljene

PETEK, 10. 5.:

18.00  Svetlana Makarovič: SOVICA OKA, 
marionetna predstava, 3+, 45 minut, 5 €, 
Veliki oder LGL

SOBOTA, 11. 5.:

11.00  Svetlana Makarovič: SOVICA OKA, 
marionetna predstava, 3+, 45 minut, 5 €, 
Veliki oder LGL

11.15  Lucie Félix, Mateja Bizjak Petit: KUKU, 
izkustvena predstava za najmlajše, 1,5+, 5 €, 
Oder pod zvezdami LGL, za Prvi abonma in 
izven

17.00  Lucie Félix, Mateja Bizjak Petit: KUKU, 
izkustvena predstava za najmlajše, 1,5+, 5 €, 
Oder pod zvezdami LGL, za Prvi abonma in 
izven

18.00  Svetlana Makarovič: SOVICA OKA, 
marionetna predstava, 3+, 45 minut, 5 €, 
Veliki oder LGL

NEDELJA, 14. 5.:

11.00  Lucie Félix, Mateja Bizjak Petit: KUKU, 
izkustvena predstava za najmlajše, 1,5+, 5 €, 
Oder pod zvezdami LGL, za Prvi abonma in 
izven

17.00  Lucie Félix, Mateja Bizjak Petit: KUKU, 
izkustvena predstava za najmlajše, 1,5+, 5 €, 
Oder pod zvezdami LGL, za Prvi abonma in 
izven

PONEDELJEK, 13. 5.:

16.00  Lucie Félix, Mateja Bizjak Petit: KUKU, 
izkustvena predstava za najmlajše, 1,5+, 5 €, 
Oder pod zvezdami LGL, za Prvi abonma in 
izven

18.00  Lucie Félix, Mateja Bizjak Petit: KUKU, 
izkustvena predstava za najmlajše, 1,5+, 5 €, 
Oder pod zvezdami LGL, za Prvi abonma in 
izven

TOREK, 14. 5.:

16.00  Lucie Félix, Mateja Bizjak Petit: KUKU, 
izkustvena predstava za najmlajše, 1,5+, 5 €, 
Oder pod zvezdami LGL, za Prvi abonma in 
izven

17.30  Svetlana Makarovič: SOVICA OKA, 
marionetna predstava, 3+, 45 minut, 5 €, 
Veliki oder LGL

18.00  Lucie Félix, Mateja Bizjak Petit: KUKU, 
izkustvena predstava za najmlajše, 1,5+, 5 €, 
Oder pod zvezdami LGL, za Prvi abonma in 
izven

PETEK, 17. 5.:

19.00  Ned Glasier, Emily Lim in Company Three: 
VIHAR V GLAVI, gledališka avantura, 
Gledališki inkubator LGL, 14+, 75 minut, 5 
€, Oder pod zvezdami LGL 

SOBOTA, 18. 5.:

11.00  Julia Donaldson, Axel Scheffler, Milan 
Dekleva: BI SE GNETLI NA TEJ METLI?, 
lutkovna predstava, 3+, 50 minut, 5 €, Veliki 
oder LGL

19.00  Ned Glasier, Emily Lim in Company Three: 
VIHAR V GLAVI, gledališka avantura, 
Gledališki inkubator LGL, 14+, 75 minut, 5 
€, Oder pod zvezdami LGL 

NEDELJA, 19. 5.:

19.00  Ned Glasier, Emily Lim in Company Three: 
VIHAR V GLAVI, gledališka avantura, 
Gledališki inkubator LGL, 14+, 75 minut, 5 
€, Oder pod zvezdami LGL 

TOREK, 21. 5: 

17.00  Kitty Crowther: ŠKRT ŠKRT KRA ČOF!, 
lutkovna predstava, 3+, 35 minut, 5 €, Mali 
oder LGL

18.00  PRAVICA BITI ČLOVEK, avtorska 
predstava mladih, 14+, 90 minut, 5 €, 
Šentjakobski oder LGL

SREDA, 22. 5.:

18.00  Julia Donaldson, Axel Scheffler, Milan 
Dekleva: BI SE GNETLI NA TEJ METLI?, 
lutkovna predstava, 3+, 50 minut, 5 €, Veliki 
oder LGL

ČETRTEK, 23. 5.:

18.00  Julia Donaldson, Axel Scheffler, Milan 
Dekleva: BI SE GNETLI NA TEJ METLI?, 
lutkovna predstava, 3+, 50 minut, 5 €, Veliki 
oder LGL

PETEK, 24. 5.:

18.00  PRAVICA BITI ČLOVEK, avtorska 
predstava mladih, 14+, 90 minut, 5 €, 
Šentjakobski oder LGL

SOBOTA, 25. 5.:

11.00  Kitty Crowther: ŠKRT ŠKRT KRA ČOF!, 
lutkovna predstava, 3+, 35 minut, 5 €, Mali 
oder LGL

17.00  Kitty Crowther: ŠKRT ŠKRT KRA ČOF!, 
lutkovna predstava, 3+, 35 minut, 5 €, Mali 
oder LGL

18.00  PRAVICA BITI ČLOVEK, avtorska 
predstava mladih, 14+, 90 minut, 5 €, 
Šentjakobski oder LGL

20.00  Igor Stravinski: POSVETITEV POMLADI, 
lutkovni balet, 50 minut, 14+, 5 €, Oder pod 
zvezdami LGL

NEDELJA, 26. 5.:

10.30  70 LET SKRIVNOSTI, voden ogled 
Lutkovnega muzeja in Lutkovnega 
gledališča Ljubljana, vključen prevoz z 
vzpenjačo, 6+, 90 minut, 10 €, pričetek v 
preddverju Velikega odra LGL

11.00  Fran Levstik, Eka Vogelnik: KDO JE 
NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO, lutkovna 
predstava, 3+, 35 minut, 5 €, Veliki oder 
LGL

18.00  Fran Levstik, Eka Vogelnik: KDO JE 
NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO, lutkovna 
predstava, 3+, 35 minut, 5 €, Veliki oder 
LGL

PONEDELJEK, 27. 5.:

20.00  Igor Stravinski: POSVETITEV POMLADI, 
lutkovni balet, 50 minut, 14+, 5 €, Oder pod 
zvezdami LGL

TOREK, 28. 5.:

18.00  Saša Eržen: TI LOVIŠ!, veseloigra s tekom 
in petjem, 2+, 30 minut, 5 €, Mali oder LGL

20.00  Igor Stravinski: POSVETITEV POMLADI, 
lutkovni balet, 50 minut, 14+, 5 €, Oder pod 
zvezdami LGL

SREDA, 29. 5.:

17.00  Vinko Mödermdorfer: KIT NA PLAŽI, 
dramska predstava, 80 minut, 9+, 5€, 
Šentjakobski oder LGL

ČETRTEK, 30. 5.:

18.00  Milko Matičetov: ZVERINICE IZ REZIJE, 
lutkovna predstava, 3+, 45 minut, 5 €, Veliki 
oder LGL

V soboto, 20. 4. 2019, ob 00:18 uri smo prejeli poziv na gašenje 
požara v stanovanjskem bloku na Beblerjevem trgu v Novih 
Jaršah.
Ob prihodu na kraj so bila 3 stanovanja v ognju, požar se je 
deloma razširil na podstrešje.
Evakuiranih je bilo 93 oseb, 5 oseb je poškodovanih, od tega 2 
policista in trije stanovalci. Ena oseba je utrpela opekline, ostali 
so se zastrupili z vdihavanjem dima, tudi oba policista.
Trenutno je na lokaciji 41 gasilcev s 13 vozili, požar je pogašen, 
poteka še preiskovanje ostalih prostorov.
Poleg Gasilske brigade Ljubljana, so sodelovale še prostovoljne 
operativne enote, Šmartno ob Savi, Zadobrova in Tomačevo 
Jarše, enota Črnuče pa je bila vpoklicana na dežurstvo v Gasilsko 
brigado.
Dve stanovanji sta popolnoma uničeni, dve pa delno.
• Ob 2:30 uri je bilo poskrbljeno za evakuirane in so bili name-

ščeni v avtobus LPP, kjer je za njih poskrbela članica enote za 
psihosocialno pomoč Območnega združenja Ljubljana pri 
Rdečem križu.

• Ob 3:30 uri so se stanovalci, ki bivajo do vključno 5. nadstropja, 
lahko vrnili v svoja stanovanja.

• Ob 3:45 so se v stanovanja lahko vrnili tudi ostali stanovalci, 

razen v 4 najbolj prizadeta stanovanja. Mestna občina 
Ljubljana je poskrbela za namestitev oseb, ki se zaradi prei-
skave ali uničenih stanovanj ne morejo vrniti.

• Ob 4:30 je bila intervencija zaključena, na mestu so ostale še 
pristojne službe v namen preiskovanja.

Tekst; GB Ljubljana
NA POMOČ!
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ZELO OBSEŽEN POŽAR NA BEBLERJEVEM TRGU

Foto; PGD Šmartno ob Savi
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mo-ma, Majda Moličnik, s.p.
Vodopivčeva ulica 3a, Kranj

OBLIKO

GRAFI

VANJE

ČNO

ptichfirich@me.com
+386 41 502 535

SLUŠNI CENTER

Odprto:

SLUŠNI APARATI
Brezplačno PREVERITE SLUH

Ponedeljek, torek
9.00 - 18.00

Sreda, četrtek, petek
9.00 - 16.00

Telefon:

AUDIO BM smo 
pogodbeni dobavitelj
za slušne aparate

Vrhunska ponudba

na enem mestu!

Nevidne

izvedbe

Sprejemamo NAROČILNICE
iz vseh ORL ambulant v Sloveniji

PREVERITE

SLUH
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.

Več izjav najdete
na spletni strani.

Velja samo s kuponom 
za naročila v AUDIO BM 

do 31. 5. 2016

KUPONKUPON
SLUŠNE APARATE

-30%
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Izrežite in izkoristite do 31. 5. 2016. SEDAJ JE PRAVI ČAS ZA NAJVEČJE PRIHRANKE!

www.audiobm.si

za VRHUNSKE 

• Rezalni noži 
• Elastike
• Likalne naprave
• Ježek trak
• Krojaške škarje
• Gurtne
• PVC nitke in aparati
• Sukanci, zadrge
• Trakovi

SERVIS
PRODAJA �

www.trgovina-jerse.si

JERŠE SAŠO s.p.
Zaloška cesta 167
1000  LJUBLJANA

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

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

25% POPUSTA
PRI PREMONTAŽI IN CENTRIRANJU OSEBNEGA VOZILA

LAUS REKLAMA (1).pdf   1   18/02/2019   07:45

Plečnikova cvetličarna postaja vse bolj priznana cvetličarna v svojem 
okolju. Poleg  ponudbe v samih poslovalnicah cvetličarne, ki delujeta 
vse dni v letu in spletne trgovine, naše odlično delo vse bolj prepozna-
vajo tudi poročni saloni ter organizatorji večjih dogodkov v Ljubljani, 
ki nas prijazno vabijo k sodelovanju. Vsak dogodek je za nas poseben 
izziv, neizmerno zadovoljstvo pa je trenutek, ko šopek prejme tisti, ki 
mu je bil namenjen.

Zadnje leto je bilo pestro in zanimivo. 
Minilo je v znamenju večjih dogodkov 
in pomembnih osebnosti, za katere 
smo izdelovali naše odlične šopke in 
okraševali prostore za prireditve. Prav 
vsak dogodek je poglavje zase, za ka-
terega je potrebno skrbno izdelati 
načrt okrasitve, izbrati primerno cvet-
je in dekoracijo, šopke pa oblikovati 
tako, da bodo izražali tisto, čemur so 
namenjeni.
V zadnjem letu smo okrasili priredit-
veni prostor Ljubljanskega gradu, kjer 
je potekala slavnostna seja mestnega 
sveta Mestne občine Ljubljana, za do-
godek Femme Fatale 2018 smo okrasili 
mize povabljencev v Festivalni dvorani 
ter izdelali šopke za zmagovalke, naše 
šopke so prejele tudi izbrane TOP naj-
stnice leta 2018. 
Začetek preteklega decembra  je bilo v 
dvorani Stožice še posebej veselo, saj 
je priljubljeni Radio Aktual slavil po-
membno obletnico – 11. rojstni dan. 
Da je bilo vzdušje zares svečano, kot se 
za rojstni dan tudi spodobi, smo pos-
krbeli  za namizno dekoracijo in izde-
lali šopke presenečenja za nastopajoče 
Kingstone, klapo Rišpet, legendarnega 
Željka Bebeka, ter Nino Badrić in Nedo 
Ukraden.

Tudi novoletna dekoracija znane gostilne 
Kovač v Tomačevem je več let delo naših 
cvetličarskih mojstric.
Januar letošnjega leta je zaznamovalo 
Slovesno odprtje 30. mednarodnega 
sejma Alpe Adria na Gospodarskem 
razstavišču. Za to priložnost smo okra-
sili oder govorcev in z rumenimi tulipa-
ni pričarali prijetno vzdušje v dvorani. 
Za otovoritev sejma DOM, ki je ravno 

tako potekalo na Gospodarskem razs-
tavišču v Ljubljani, smo za dekoracijo 
dvorane Galerija izbrali tople barve, kot 
naj bi bil topel vsak dom.
V mesecu marcu smo se znova vrnili 
na velike odre ljubljanskih Stožic, kjer 
smo  8. marca razveselili nastopajoče 
na Aktualovem koncertu ob dnevu 
žena. Naše čudovite šopke so tako pre-

jeli  grupa Vigor, Ivan Zak, Jole, Nina 
Pušlar in drugi nastopajoči.
Dva dni kasneje se nam je ponudila 
nepozabna priložnost, saj smo krasi-
li smo oder za nastop legendarnega 
Jose Carrerasa, ki se je v okviru svoje 
poslovilne turneje poklonil tudi lju-
bljanskemu občinstvu. S svojima gos-
toma, sopranistko Martino Zadro in 
Janom Plestenjakom ter 50 – članskim 
Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, 
ki mu je dirigiral njegov nečak David 
Giménez Carreras, je  prisotnim pričaral 
nepozaben večer. Vsi trije nastopajo-
či in dirigent orkestra so prejeli šopke 
naših cvetličarskih mojstric. 
Izpustili nismo niti dogodka ob mate-
rinskem dnevu. Ta dan so v Domžalah 
obeležili z velikim koncertom, ki  je 
bil poleg mamam posvečen tudi v čast 
Ansambla Mihe Dovžana. Za to prilož-
nost smo poskrbeli za dekoracijo odra 
in za šopke nastopajočih.

V nedeljo 15. 4. 2019 smo bili gasilke in gasilci Šmartnega ob 
Savi precej zaposleni. V organizaciji PDG Bizovik je namreč 
na področju sektorja Vzhod potekalo 10. taktično tekmovanje 
operativnih gasilskih enot. Sodelovali smo z ekipo, ki sta jo 
sestavljali 2 gasilki in 4 gasilci.
Svoje znanje in sposobnosti smo pokazali na 7. delovnih toč-
kah, ki so zelo nazorno ponazarjale dejanske situacije, ki nas 
lahko kadarkoli čakajo na pravi intervenciji. Tematike letoš-
njih preizkušenj so bile naslednje: prometna nesreča, prva 
in nujna medicinska pomoč, preiskovanje prostora, neurje 

– prekrivanje strehe, reševanje iz vode, poplava 
in požar. V konkurenci 26. ekip smo dosegli 
ODLIČNO 5. mesto.
Poleg tekmovalne ekipe je naše društvo sode-
lovalo tudi s celotno pripravo in izvedbo nove 
delovne točke 'poplava'. Kakršnokoli sodelo-
vanje na tovrstnih tekmovanjih nam prinese 
nova znanja, obnovitev tega kar že znamo 
in seveda konstruktivno druženje, saj gasilci 
vedno delujemo kot enota.

NA POMOČ!
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PLEČNIKOVA CVETLIČARNA NIKOLI NE POČIVA
07 //

OPERATIVNO TEKMOVANJE GASILCEV

VABILO

DPM ŠMARTNO OB 
SAVI

V soboto dne 8.6.2019 
Ob 16.00  

Vabi

Na igrišče Škrjancek v 
Šmartnem.
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ponedeljek, 6.5. ob 20h 
PREDSTAVA ZA VSAKO PRILOŽNOST 
glasbena komedija z Ladom Bizovičarjem in Gašperjem Koncem/Juretom 
Godlerjem

torek, 7.5. ob 20h 
V ŽIVO! S KLEMNOM KLEMNOM 
talk-show komedija, inspirirana z življenjem in razmišljanjem znanih 
Slovencev

sreda, 8.5., ob 20.30h 
SITI ZA DOBRO MUSKO: NEOMI 
koncert

četrtek, 9.5., ob 20h 
TAKO TI JE, MALA 
komedija s Tanjo Ribič in Goranom Rukavino

petek, 10.5., ob 20h 
ISKRENA SPOVED  
avtorski projekt Maje Blagovič in Milana Vodopivca

nedelja, 12.5., ob 20h 
NUNE V AKCIJI 
Glasbena komedija z Gojmirjem Lešnjakom – Gojcem, Alenko Godec, 
Simono Vodopivec Franko, Marjanom Buničem in Leo Bartha Pesek

sreda, 15.5. ob 20h 
PREDSTAVA ZA VSAKO PRILOŽNOST 
glasbena komedija z Ladom Bizovičarjem in Gašperjem Koncem/Juretom 
Godlerjem

četrtek, 16.5. ob 20h 
TAK SI 
komedija s Klemnom Slakonjo in Tadejem Tošem

nedelja, 19.5., ob 20h 
ĐUROLOGIJA 
anti (stand up) komedija z Brankom Đurićem – Đurom

sreda, 22.5., ob 20h 
OD TIŠINE DO GLASBE 
glasbena monokomedija z Juretom Ivanušičem

četrtek, 23.5., ob 20h 
ČAKALNICA 
komedija z Janezom Hočevarjem Rifletom in Ladom Bizovičarjem

petek, 24.5., ob 20h 
PROFESOR KUZMAN MLAJŠI  
monokomedija z Urošem Kuzmanom

sreda, 29.5., ob  20h 
ŠE VEDNO MAME – zadnjič na programu! 
komedija z Vesno Pernarčič, Mojco Fatur, Tijano Zinajić, Barbaro 
Medvešček in Gorko Berden

petek, 31.5., ob 20h 
TAK SI – zadnjič na programu! 
komedija s Klemnom Slakonjo in Tadejem Tošem

KONCERTI
sreda, 8.5., ob 20h 
SiTi ZA DOBRO MUSKO: NEOMI 
akustični koncert

Društvo SOS telefon za ženske in ot-
roke – žrtve nasilja nudi psihosocialno 
podporo ženskam in otrokom z izku-
šnjo nasilja, ki potrebujejo zaščito in 
podporo na poti iz nasilja. Aktivnosti 
društva so usmerjene tudi v ozavešča-
nje o nesprejemljivosti nasilja. V okviru 
društva delujejo programi SOS telefon 
080 11 55, dve varni hiši, osebno sveto-
vanje in podporna skupina. Ženske in 
otroke z izkušnjo nasilja seznanjamo 
s postopki na institucijah in njihovimi 
pravicami, zagotavljamo jim zagovor-
ništvo in spremstvo na institucije ter 
jim pomagamo ustvarjati življenje brez 
nasilja. 
V Društvu SOS telefon letos obeležu-
jemo 30 let delovanja. Na SOS telefo-
nu 080 11 55 smo v tem času opravili 
70.200 svetovalnih pogovorov, varno 
zatočišče pa zagotovili 730 ženskam in njihovim otrokom. 
Če doživljate nasilje, nas pokličite na 080 11 55. Prisluhnili 
bomo tudi vam in skupaj z vami iskali rešitve, kako priti ven 
iz kroga nasilja.
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DRUŠTVO SOS TELEFON ZA ŽENSKE IN OTROKE – ŽRTVE NASILJA

ŽELITE POSTATI 
SVETOVALKA NA SOS 

TELEFONU 080 11 55?

Društvo SOS telefon vabi k 
sodelovanju nove prostovoljke! 
Vabimo vas, da se pridružite 
naši ekipi prostovoljk v Celju 
in se udeležite osnovnega 
usposabljanja za svetovalno 
d e l o  n a  S O S  t e l e f o n u . 
Usposabljanje bo potekalo 
v Celju, od 24. maja do 8. 
junija 2019. Za več informacij 
in prijavo na usposabljanje 
kontaktirajte 
drustvo-sos@drustvo-sos.si ali 
na 01/544-35-13, ob delavnikih 
med 9. in 15. uro. Prijazno 
vabljene!

Akcija o ozaveščanju 

nasilja nad ženskami 

– november 2018. 

Fotograf: Matjaž 

Tavčar. Avtor 

plakata: Blaž 

Ritmanič, Formitas.

KJE SO 
MOJA 
OČALA?

T: 040 845 865
E: jarse@zajec-optika.si

Gradnikove brigade 8
1000 Ljubljana

T: 01-252-72-82
E: info@zajec-optika.si

W: www.zajec-optika.si
Puharjeva 3
1000 Ljubljana

Optika Zajec d.o.o.

Gradnikove brigade 8
1000 Ljubljana

NE IŠČITE VEČ! 
V Optiki Zajec vam pri nakupu
novih korekcijskih ali sončnih 
očal dodatna očala podarimo. 

PRVI ŽE OD 1902. PRIDITE IN BOSTE VIDELI. 

Čokoladni 
oklep
Dve sestavini in 5 minut za trdi 
čokoladni preliv na sladoledu

Sestavini:
• 2 šalici srednje sladkih čokoiladnih koščkov
• 2/3 šalice kokosovega masla

Priprava:
1. Zmešamo sestavini v posodo in segreva-
mo v mikrovalovki v 30 sekundnih interva-
lih, na koncu vsakega maso dobro mešamo. 
Segrevamo in mešamo toliko časa da se 
sestavine lepo stopijo in združijo v glad-
ko maso - približno 1-2 minuti. Shladimo 
in hranimo na sobni temperaturi v dobro 
zaprti posodi in ko uporabimo na tanko 
polivamo po sladoledu da čokolada otrdi. 
Kokosovo olje zagotavlja večjo hrustljavost 
in odličen okus.

Parmezanovi 
hrustljavčki
Sestavini:
• 250 g nastrganega parmezana (srednje veliko)
• 4 žajne žličke svežega ali 1 sušenega timijana

Priprava:
1. Ogrejemo pečico na 150 stopinj, in obložimo pekač s papirjem 
za peko.

2. Zmešamo sestavini. S čajno žličko dajemo kupčke mešanice 
približno 5 cm narazen, ker se bo med peko masa razlezla. Pečemo 
približno 8-10 minut.

3. Vzamemo iz pečice ter nekoliko ohladimo. Potem previdno loči-
mo hrustljavčke od papirja za peko in do konca ohladimo na mrežici.
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PRETEKLI DOGODKI V MARCU 2019 IN PRIHAJAJOČI DOGODKI  
V APRILU IN MAJU 2019

V mesecu marcu 2019 je Policijska posta-
ja Ljubljana Moste na območju Četrtne 
skupnosti Jarše, kamor spadajo policijski 
okoliši Zelena Jama, BTC in Nove Jarše, 
izvajala več policijskih aktivnosti. 

V zvezi tega smo izvedli poostrene 
nadzore na področju cestnega pro-
meta predvsem na kršitvah pešcev in 
kolesarjev. Pri tem smo ugotovili večje 
število kršitev pešcev in voznikov koles. 
Z lepim vremenom je na cesti več kole-
sarjev in je potrebna posebna pozornost 
v prometu.

V mesecu marcu 2019 je na obmo-
čju Četrtne skupnosti Jarše potekalo 
tudi usposabljanje mestnih redarjev iz 
usmerjanja prometa. Policisti in mestni 
redarji večkrat skupaj sodelujejo pri ra-
znih prireditvah in dogodkih, zato je bilo 
izvedeno usposabljanje za le te. Mestni 
redarji tako kot policisti pri svojem delu 
med drugim tudi urejajo in nadzirajo 
promet. Pri tem v križišču včasih tudi 
urejajo promet in s tem pomagajo ob 
prometnih zastojih. Njegove znake, ki 
jih daje z rokami in s položajem telesa, 
morajo vozniki spoštovati prav tako kot 
svetlobne prometne znake, v primeru 
pa da policist ureja promet se je treba 
ravnati po znakih, ki jih slednji daje. 

Priporočamo, da vozniki obnovijo zna-
nje s področja poznavanja znakov poli-
cista v križišču.

Policisti PP Ljubljana Moste bomo v 
drugi polovici meseca aprila 2019 in v 
mesecu maju 2019 na območju Četrtne 
skupnosti izvedli več poostrenih nadzo-
rov na področju cestnega prometa, pred-
vsem pa bomo ukrepali zoper kršitve 
pešcev in enoslednih vozila ( kolesarjev 
in koles z motorjem).

V prihajajočih mesecih se na območju 
Četrtne skupnosti Jarše obeta več, že 
tradicionalnih dogodkov, katerih se bodo 
udeležili tudi naši policisti v okviru pre-
ventivnih dejavnosti, urejanja prometa ter 
varovanja življenja ljudi in premoženja. 

V tematskem parku v podobi majhnega 
mesta, ki domuje v ljubljanskem BTC-ju, 
bo v mesecu aprilu potekala prireditev 
v okviru programa Minicity.  Minicity je 
tematski program zabave, ki uporablja 
metodo didaktične igre, namenjen otro-
kom od 0 do 12. leta starosti. V njem ot-
roci skozi didaktične igre pod vodstvom 
izkušenih animatorjev spoznavajo raz-
lične poklice in osvajajo uporabna zna-
nja za vsakodnevno življenje. Tukajšnja 
Policijska postaja aktivno sodeluje pri 

izvajanju programov v okviru progra-
ma Minicity.

Prav tako bo v mesecu maju 2019 v času 
med 9. 5. 2019 in 11. 5. 2019 potekal že 63. 
tradicionalni pohod »Pot ob žici«, kate-
rega se bo udeležilo tako otroci vrtcev, 
osnovnih in srednjih šol, kot tudi veliko 
število drugih občanov, zaključna prire-
ditev z tekom trojk pa se bo izvedla v so-
boto 11. maja. Omenjeni dogodek vsako 
leto privabi veliko število pohodnikov, 
pri tem pa bomo tako, kot vsako leto za-
gotavljali pomoč organizatorju. V zvezi 
tega velja opozoriti, da bo zaradi te pri-
reditve tako kot vsako leto spremenjena 
prometna ureditev, tako da bodo neka-
tere ceste večji del dneva zaprte, vendar 
bodo kot vedno omogočene ceste za 
obvoz prireditve. 

Prav tako opozarjamo na zaporo Litijske 
ceste, kjer bodo dela potekala predvidoma 
do 30. 6. 2019, obvoz pa je urejen preko 
Hruševske ceste. Pri tem apeliramo na 
strpnost tako voznikov, kot tamkajšnjih 
prebivalcev, z svojo navzočnostjo in s po-
močjo mestnega redarstva pa bomo za-
gotavljali čim večjo pretočnost, ter nadzor 
na omenjenem območju.

V soboto 11. maja se bomo policisti tu-
kajšnje PP udeležili tudi preventivne 
akcije v vojašnici Edvarda Peperka, ki jo 
bo organizirala slovenska vojska, sami 
pa bomo tako kot vedno predstavili delo 
policije. 

Vabljeni vsi, ki vas zanima delo ter opre-
ma vojske in policije.   

V mesecu maju bo tako kot že tradicio-
nalno tretji vikend v maju  med 17.5.2019 
in 19.5.2019 bo na območju BTC-ja pote-
kal Festival nakupov in zabave, katerega 
se tako kot vsako leto udeležimo poli-
cisti, ter pri tem izvajamo preventivne 
dejavnosti.

Mag.Rok Podjed
Pomočnik komandirja PP Ljubljana 

Moste

Pridobivanje pozitivnih javnih ocen za boljše pozicioniranje, izgled in oceno v iskalnikih - ker vsako mnenje šteje.

Urejanje in skrbništvo vaših spletnih socialnih profilov:

Izdelan po principu Google Street View, z izjemnim prikazom prostorov v najlepši luči.

SPLETNA VIZITKA Google My Business

KARTICE POZORNOSTI

VIRTUALNI SPREHODI z VR 360° fotografijo

Je prvi stik vaše potencialne stranke,  ki išče prav  vas oz vašo storitev, blago.
Jasno in kratko pove vse kar je pomembno o vas, vašem podjetju, vas predstavi
in navduši obiskovalce z izjemnimi fotografijami, še preden se oglasijo pri vas.

FOTOGRAFIJA IN VIDEO klasična / na terenu / z dronom

SPLETNE STRANI za vse dejavnosti - že za 150€

*V iskalniku Google in Google zemljevidih.

360Naokrog  Igor Dornik s.p. 

V sodelovanju z: TRAPEZ MEDIA - Ljubljana,
Business panorama - Avstrija, Kolman Aerial - Lesce

gsm: 041 644 986 / www.360naokrog.si
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Počasi pečen kos govejega mesa s česnom in feferončki sestavljajo 
preprost, vendar zalo zadovoljiv obrok. Postrezite v doma spečenih 
brioših ali kupljenih bombetah, dodajte osnovnemu receptu še sir 
(priporočamo provolone ali le mocarelo za blažji mlečni okus).

Sendvič z govedino 
in feferoni

Priprava:
1. Naredite male zareze v govejo plečko 
in vanje vstavite česnove paličice. Plečko 
postavite v zaprt pekač ali "slow cooker" 
in stresite ves kozarec feferonov po 
mesu in razporedite feferone okoli njega.

2. Na "slow cookerju" nastavite nastavitev 
"low" ali v pečici nastavite 110 stopinj in 
pecite 6-8 ur.

Sestavine:
• 1,5 kg goveje plečke v 

kosu
• 4 režnji česnja, nasekljani 

na paličice
• 500g kozarec vloženih 

feferončkov
• 8 bombet/briošev
• 16 rezin sira provolone
• olivno olje

3. Ko je meso pečeno ga pustite še približno 
nekaj minut v posodi da se sokovi prenehajo 
gibati. Mesna vlakna bi se, če je meso lepo 
pečeno, morala ločevati z vilico. Nastrgamo 
po lastnem okusu primerno količino mesa 
z vilico ali narežemo z nožem  količino za 
vsako bombeto. izkoristimo tudi feferončke 
ter omako iz pekača. Nadevamo bombete, 
dodamo sir in po želji pobrizgamo še z 
olivnim oljem.



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


