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Četrtno območje

Ljubljana Jarše
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Četrtna skupnost Jarše
vas v okviru dneva odprtih vrat vojašnice
in v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama

VABI
na tradicionalno kulturno-družabno prireditev

DAN ČS JARŠE 2018
v Vojašnico Edvarda Peperka,
Leskoškova 7 v Ljubljani,
v soboto, 5. maja 2018, od 9. ure dalje.
Program ČS Jarše bo potekal med 11. in 11.30 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.
V okviru dneva odprtih vrat vojašnice bo možen
ogled vojaške opreme in vozil.
Vljudno vabljeni, pridružite se nam!
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NOVOSTI iz zbirke

LJUBLJANA: Citypark • »opova ulica 7 • E.Leclerc • Kolosej • MikloπiËeva 11 • Mercator center Šiška •
Pasaža Maximarketa • Supernova Rudnik; CELJE: Citycenter • Planet Tuš; KAMNIK: Qlandia; KOPER: Planet
Koper; KRANJ: TC Savski otok; MARIBOR: Mercator center Tabor • Qlandia; NOVA GORICA: Qlandia www.felix.si
www.felix.si
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Drage bralke,
dragi bralci!
Pomlad je zacvetela in pred vami je nova številka revije MOJ
magazin. Lahko boste prebrali, da imamo v ČS Jarše junaka,
policista, ki je v prostem času preprečil rop pošte.
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zaporedno številko 1923
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www.mojmagazin.si

Policist je bil pri posredovanju ranjen in bo tudi predlagan
za medaljo za hrabrost. Čestitke hrabremu policistu tudi
z uredništva revije MOJ magazin.
V pomlad so aktivno vstopili v naših društvih in vrtcih. Tenisači
so odigrali velikonočni turnir, vrtci pa so se družili na skupnem
dogodku.
Bliža se tudi vsakoletni družabni dogodek - Dan ČS Jarše, ki ga
ne smete zamuditi! Tradicionalni gostitelj dogodka bo vojašnica
Edvarda Peperka. Dan ČS Jarše je odlična priložnost za druženje
in spoznavanje društev, ki delujejo na področju četrtne
skupnosti Jarše.
Za konec vas vabimo, da se ustavite tudi pri naših oglaševalcih,
ki vam omogočajo, da prejemate revijo MOJ magazin!
Prijetno branje in nasvidenje do naslednjič!

Ekipa revije Moj Magazin

V TEJ ŠTEVILKI:

4 LOKALNO
1. 16. revija pesmi in plesa
moščanskih vrtcev //4
2. Policijska postaja
Ljubljana Moste //5
3. Velikonočni turnir
v net sport //8

10 MAGAZIN
 Recept: Mineštra z mlado čebulo //10
 Ko umetnost najde svoj prostor
v kuhinji //12
 Recept: Špargljev kiš // 13
 Gotovinski krediti za izpolnitev
vaših želja //14
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16. REVIJA PESMI IN PLESA MOŠČANSKIH VRTCEV
Otroci skupine Pikiji iz enote Kekec, so letos sodelovali na 16. regionalni prireditvi, »Revija pesmi in plesa
moščanskih vrtcev«, v Centru kulture Španski borci.
Predstavili so Vrtec Jarše na najlepši možen način - skozi igrive in hudomušne ljubezenske verze.
Strumno in navihano so deklamirali priznane slovenske pesnike: Zvezdano Majhen in Miroslava Košuto ter izvajali ritme
glasbenikov Roberta Pešuta in Roka Trkaja.
Ob dinamični koreografiji, so nas ponesle emocije, ganjeno smo spodbujali naše predstavnike z glasnimi ovacijami.
Slikoviti rdeči srčki, pod otroškimi majicami, so razgibano
poskakovali v soju odrskih luči, tudi tisti srčki pod majicami so ponosno utripali. Ko smo že mislili, da so pokazali
vse, kar znajo, so skupaj z vzgojiteljicami na koncu zaplesali »Bistvo skrito je očem« in potresli ljubezen v obliki papirnatih srčkov med navdušeno publiko. Natalijin, Anjin, Matejin
in Sanelin trud je bil nagrajen z zahvalo staršev in vodstva
Vrtca Jarše.
Ponosno lahko rečemo, da so otroci Vrtca Jarše naš velik
potencial, ki je vtkan v našo vizijo:
»To smo mi«!
Vida Teh, pomočnica ravnateljice
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POLICIJSKA POSTAJA
LJUBLJANA MOSTE
V mesecu marcu 2018 je Policijska postaja Ljubljana
Moste na območju Četrtne skupnosti Jarše, kamor
spadajo policijski okoliši Zelena Jama, BTC in Nove
Jarše, kljub stavki izvajala nujne policijske naloge.
Med vsemi dogodki gre za izpostaviti hrabro dejanje
našega policista in usposabljanje policistov iz usmerjanja prometa.
8.3.2018 je policist naše policijske postaje
v prostem času na območju Ljubljane,
prijel storilca ropa nad poštno ustanovo, ter poskrbel za varnost ostalih oseb v
objektu. Pri tem je izvajal naloge policije,
uporabljena so bila tudi prisilna sredstva,
policist pa je bil pri tem telesno poškodovan. Za policista bo podan predlog za
medaljo za hrabrost.
Usposabljanje policistov iz usmerjanja prometa v križišču Kajuhove
in Šmartinske ceste

Sprejem našega policista pri predsedniku Vlade

da vozniki obnovijo znanje s področja
poznavanja znakov policista.
V prihajajočih mesecih se na območju Četrtne skupnosti Jarše obeta več,
že tradicionalnih dogodkov, katerih se
bodo udeležili tudi naši policisti v okviru preventivnih dejavnosti, urejanja
prometa ter varovanja življenja ljudi in
premoženja.
V tematskem parku v podobi majhnega
mesta, ki domuje v ljubljanskem BTC-ju,
je 11. aprila 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
didaktične igre pod vodstvom izkušenih
animatorjev spoznavajo različne poklice
in osvajajo uporabna znanja za vsakodnevno življenje.

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.
20. aprila se bodo na območju BTC-ja
odvijali nočni nakupi, med 26. in 27.
majem pa bo na območju BTC-ja potekal
Festival nakupov in zabave.
Med 8. in 10. junijem bo na območju
BTC-ja potekal že tradicionalni kolesarski vikend Maraton Franja. Prvi Maraton
Franja je bil izveden že 22. julija 1982 pod
taktirko Zvoneta Zanoškarja na pobudo
Toneta Fornezzija-Tofa. Gre za izredno
obiskan dogodek, kjer poleg policije sodeluje tudi večje število prostovoljcev in
drugih organizacij.
Tomaž Tomšič
Pomočnik komandirja PP Ljubljana
Moste

Na Leskoškovi 12 je pred zgradbo TC
Motoshop potekala prireditev " Varno z
motorjem," Pri tem apeliramo na voznike motornih koles, da hitrost prilagodijo

V mesecu marcu 2018 je na območju
Četrtne skupnosti Jarše potekalo tudi
usposabljanje policistov iz usmerjanja
prometa. 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,

AVTO-moto USLUGE

Štekar

041 692 404, LESKOŠKOVA 10 LJ/BTC

POLNENJE OD 39,99 €
in DEZINFEKCIJA
KLIME OD 29,99 €

• SERVIS

• RAČUNALNIŠKA

• POPRAVILO

AJA
PRODBROKE
NA O - 12
3 cev
e
mes

KLIMATSKIH
NAPRAV

DIAGNOSTIKA
• VULKANIZERSTVo
• SERVIS SKUTERJEV

A

ROČNO
ic ja 5 € PRANJE
k 1
AVTOMOBILA
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Pridih Sarajeva
Kdo ne pozna vsaj ene izmed priljubljenih bosanskih jedi?
Čevapčiči, pleskavice, kajmak, čebula, lepinje, prebranec, sarme in
razne pite, baklave ter podobno so le nekatere izmed njih.
Vse zgoraj omenjeno in še več vam bodo
ponudili tudi v restavraciji Sarajevski grill
Pavza, ki se nahaja v Dvorani A, v BTC
Cityju. V njihovi ponudbi tako najdete
telečje in piščančje krpice ter goveje klobasice (sudžukice), k posebnemu okusu
čevapčičev in pleskavic izključno iz teletine in jagnjetine pa pripomore peka na
lesenem oglju. Pri vseh jedeh postrežejo
ŽAR:
• čevapčiči
• pleskavice
• piščančje in telečje krpice
• piščančja nabodala
• pikantne klobasice (sudžukice)
• pita s špinačo, krompirjem ali s sirom

pravo bosansko lepinjo, nudijo pa tudi
pite iz krompirja, zelja, špinače in sira, ki
so pripravljene iz domačega vlečenega
testa. Poleg telečje čorbe z zelenjavo so tu
tudi odlične sarme in prebranec, razvajanje pa lahko zaključite z domačo baklavo
in tufahijo. Prijazni natakarji vam postrežejo še s sarajevskim pivom in turško kavico iz fildžana (majhne bakrene džezve).
JEDI NA ŽLICO
• prebranac
• telečja čorba z zelenjavo
• sarma
Za konec pa še baklava, tufahija in kava
Vljudno vas vabimo, da nas obiščete in se
prepričate o okusni PAVZI SARAJEVSKI GRILL.

Pavza, sarajevski gri
Dvorana A jug, pritličje
Naročila hrane ter rezervacije:01/585 25 50

Delovni čas:
Pon - Sob: 07:30 - 20:00
Lep pozdrav, pa dober tek

VABLJENI

VSI OTROCI,

SMO ČISTO
BLIZU VAS!
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ORGANIZIRANI PREVOZI IZ ŠOLE

NA TENIŠKA IGRIŠČA IN NAZAJ

LOKALNO

Ekološka
trgovina in
frizerski salon.
Živa Center je že od leta 2006
vodilni prodajalec ekoloških
barv za lase in izobraževalni
center za stranke in frizerje.
Zdaj na Živi deluje še salon, kjer
uporabljamo samo ekološke 100 %
rastlinske barve za lase, šampone,
regeneratorje, eko izdelke za oblikovanje las, ekološka olja, zeliščne preparate za nego in izboljšanje las ter
lasišča. Pri prvem obisku boste deležni osebnega svetovanja o rastlinskem
barvanju in o odpravljanju morebitnih težav z lasmi in lasiščem.
ALTERNATIVNI CENTER IN BIO VEGANSKA TRGOVINA

Tomačevo 27, Ljubjana • Info in prijave: 041 404 773
info@zivacenter.si • www.bitizenska.org

Pokličite v salon, kjer se lahko dogovorite za termin z Mirjam M. Korez,
univ. dipl. biologinjo (041 404 773).

Vse po 7€!

Brez naročanja

Naj vaša darila
pišejo spomine

frizerski salon

Kupon lahko unovčite:
Darilni butik Crea dom (BTC Hala A, vhod 9 klet, Ljubljana)
Spletna trgovina www.darilni-butik.si

01 585 26 09

BTC City Ljubljana
Dvorana A, pritličje

OGLAS_KITAJSKI_CENTER_2018-2.pdf
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PESTRA IZBIRA MODNIH ARTIKLOV
ZA VSO DRUŽINO,

Pri nas

dobite
skoraj vse!

POTREBŠČIN ZA ŠOLARJE IN PISARNE,
DODATKOV ZA DOM
(ČISTILA, CVETLICE,SLIKE, OKVIRJI, OKRASKI, TEKSTIL….)
GOSPODINJSKI IZDELKI
(APARATI, POSODA, PRIBOR….)
ZA NA POT
(KOVČKI, POTOVALKE, TORBE….)
ZA VAŠE HIŠNE LJUBLJENČKE
(IGRAČE, OBLAČILA….)

in še marsikaj ...

-40%
POPUST ZA
EN IZDELEK

PO VAŠI IZBIRI

KUPON
ZA 15%

POPUSTA
Popusti se ne seštevajo
in ne veljajo
za darilne bone Zvezdar!

Ne velja za izdelek, ki so že
v akciji. Popust se med seboj ne
seštevajo. Kupon je unovčljiv LE
ENKRAT OB PREDLOŽITVI TEGA LISTA.
Velja do 31. 5. 2018 v trgovini
CS kitajski center, BTC Ljubljana

5€

Kupon je unovčljiv LE ENKRAT
OB PREDLOŽITVI TEGA LISTA.
Popust se ne izplačuje
TAKOJŠNJI v gotovini. Velja do 31. 5. 2018
POPUST ZA
NAKUP NAD v trgovini CS kitajski center,
30€ NAKUPA BTC Ljubljana
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VELIKONOČNI TURNIR
V NET SPORT
Med velikonočnimi prazniki smo v
Teniskem klubu NET SPORT, ki se nahaja v Novih Jarsah, poskrbeli za pravo
športno, praznično in umetniško popoldne. Zbralo se je 50 športnih navdušencev. Otroci so veselih obrazov
tekmovali v teniških igrah, se borili za
Velikonočnega zajčka, barvali pirhe in
se potegovali za najlepšo risbico.
Starši so ob aktivnostih svojih otrok uživali, in se sladkali ob tradicionalni potici
in ostalih dobrotah.
Dogodek je spremljalo veliko dobre volje
ter povezanih, športno aktivnih src!

VABIMO V VPIS
V SPOMLADANSKI
PROGRAM ŠOLE
TENISA.
Prijavite se na 2 brezplačni
urici, kjer preverite svoj
interes in se pridružite Net
sport klubu, ki navdihuje
otroke in odrasle za šport ter
izobražuje za prihodnost!
Smo čisto bliz vas!
Poiscite nas na facebooku:
Teniski klub Net sport
Tajana Mlakar (vodja kluba)
Nekdanja državna prvakinja
in reprezentaka Slovenije
s potrdilom Olimpijskega komiteja
kot kategorizirana športnica
v republiki Sloveniji
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BODITE VIDNI,
KO JE TO NAJBOLJ
POMEMBNO!
Google Street View
novi panoramski
posnetki (VR 360° foto)
vaše lokacije zunaj
in v notranjosti.
Igor Dornik s.p. | +386 41 644 986
Mail: igor@360naokrog.si | www.360naokrog.si
www.facebook.com/360naokrog

Jesti in živeti
zdravo
Največje premoženje je zdravje, zato
je naša dolžnost, da ohranimo telo
v dobrem zdravju in dobri kondiciji.
Če želimo biti zdravi in tako tudi
izgledati, ni bližnjic – preprosto
moramo jesti in živeti zdravo.

360 Naokrog, Igor Dornik
s.p. je prvi na spisku
certificiranih Google Street
View fotografov v Sloveniji.
Poleg tega pa tudi zaupanja
vreden:
• Google maps urednik
• Google My Business
urednik
• Google lokalni
vodnik nivo 8
• Več tisoč ureditev Google
profilov in zadovoljnih
strank je naš ponos
in vaš uspeh.

Najbolj celovita in
raznovrstna ponudba
ekoloških izdelkov.
V Ljubljani in Kopru.

Kalček BTC City, pri avtopralnici

IZKORISTITE SPOMLADANSKI 10-ODSTOTNI POPUST.
Velja samo v Kalčku BTC City do ponedeljka, 30. 4. 2018.

Popusti se ne seštevajo. Ne velja za artikle v akcijski ponudbi, za izdelke, označene z Eko ugodno,
tehnične izdelke, knjige, darilne bone, sveže stisnjene sokove in smoothije.
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Mineštra

z mlado čebulo

Priprava:
1. V večjem loncu pri srednji jakosti segrejemo maslo, dodamo
narezane bele dele mlade čebule, čebulo, sol in poper ter 8 - 10
minut med pogostim mešanjem pražimo dokler se čebula ne
zmehča in začne nežno rjaveti. Dodamo korenje ter zeleno in še
nekaj časa pražimo. Nato dodamo še timijan.

Ta čudovita mineštra, polna sveže pomladne zelenjave,
je enostaven hitro pripravljen obrok. K preprostosi
priprave pripomore tudi kuhanje cmočkov iz pinjenca
in sira v mineštri.

2. Zalijemo z vinom in dušimo 3- 5 minut dokler tekočina skoraj
ne izpari. Nato zalijemo z jušno osnovo in zavremo. Zmanjšamo
temperaturo, tako da rahlo vre.

Za mineštro:
• 1 žlica masla
• 1 šop mlade čebule,
narezana, ločeni beli in
zeleni deli
• 1 velika čebula, narezana
na kockice
• sol
• poper
• 2 korenčka, nasekljana
• 2 stebla zelene
• timijan
• 1 dcl belega vina
• 1 1/2 -2 litra jušne osnove
(ali vode in kocke)
• 150 g špinače
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Za cmočke
• 8 žlic (65 g) moke
• 1/4 čajne žličke sode
bikarbone
• 0,8 dcl pinjenca
• 1 beljak, nekoliko stepen
• 85 g sira, drobno
naribanega (po možnosti
z nekoliko močnejšim
okusom, npr. provolone,
cheddar)

3. Sedaj pripravimo testo za cmočke. Presejemo moko in sodo
bikarbono v skledo. Dodamo pinjenec in beljak ter mešamo da
nastane gladka masa. Vmešamo nariban sir in približno dve žlici
zelenih delov čebule.
4. Špinačo grobo narežemo in jo s preostankom zelenih delov
mlade čebule dodamo v juho.
5. V juho začnemo dodajati cmočke, ki jih sproti oblikujemo s
pomočjo dveh žlic. Sprva se bodo potopili na dno in splavali na
površje med kuhanjem. Lonec pokrijemo ter na zmernem ognju
kuhamo še 4-5 minut.

+386 41 502 535
ptichfirich@me.com

GRAFI
ČNO
OBLIKO
VANJE

izdelava fotografij

www.cyberstudio.si
info@cyberstudio.si
01 5421 530
BTC, Hala A
slike za dokumente

mo-ma, Majda Moličnik, s.p.
Vodopivčeva ulica 3a, Kranj

NOVA TRGOVINA
Vita Care je slovensko podjetje, ki trži in prodaja
ekološko pridelane in predelane izdelke. Vita Care
trgovine z zdravo prehrano so v Ljubljani, Kranju,
Kopru in Novi Gorici. Navdušeni smo nad vsem
kar je povezano z naravo, zdravo prehrano in
zdravim življenjskim slogom.
S ponudbo ekoloških izdelkov v Vita Care trgovinah zbližujemo pridelovalce z ekoloških kmetij in končne potrošnike. Sodelujemo pri ozaveščanju ljudi o pomenu pravilne izbire hrane, kajti ekološko pridelani
izdelki niso le zdravi, ampak so pristnega in polnega okusa. Želimo ustreči zahtevam sodobnega potrošnika po naravni in kakovostni hrani,
zato si prizadevamo za oblikovanje pestre ponudbe zdravih izdelkov.

Na novi lokaciji v Dvorani A pri vhodu A3 vam vsak dan nudimo sveže
sendviče, solate, juhice, presne sladice, smoothije in ostale dobrote,
vse dnevno sveže pripravljeno iz 100% ekoloških sestavin.
V novi trgovini boste lahko izbirali med več kot 5000 BIO izdelkov
preverjene in vrhunske kakovosti. Pripravimo vam tudi BIO kavo z rastlinskim mlekom.
Vsak dan zadišimo po sveže pečenem, tudi brezglutenskem kruhu in
veganskem pecivu.
Vabljeni!
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Ko umetnost najde
svoj prostor v kuhinji
Kuhinjo tradicionalno dojemamo kot prostor za pripravo hrane. A v resnici je mnogo več, kot zgolj
to. Je prostor za druženje, kotiček za sanjavo pitje kave in, ob pravilnem načrtovanju lahko postane
najlepši prostor v stanovanju. V GA+kuhinje smo zasnovali prav poseben projekt. Prvi tovrsten projekt
v Sloveniji. Edinstven, umetniški in svež.
K sodelovanju smo povabili slovenske
ustvarjalce, ki si želijo svoje izdelke
razstaviti v naših kuhinjah. Marsikateri
še nepoznan ustvarjalec namreč nima
prostora, kjer bi svoje izdelke lahko
predstavil. Pa ne zgolj v galerijskem
smislu, temveč v bivalnem prostoru,
kamor umetnine, konec koncev tudi
spadajo. Izkazalo se je, da raznovrstni
umetniški izdelki, od unikatnih slik, keramike, pa do velikih lesenih svečnikov,
kuhinji dajo popolnoma novo dimenzijo. Umetnost in kultura bivanja si v
naših salonih podajata roke in ustvarjata
edinstveno zgodbo.
Vabimo vas, da si v naših salonih po
Sloveniji ogledate primere dobre prakse
12 | MOJ MAGAZN 3-4/2018

umeščanja umetnosti v kuhinje. Pridite
po ideje, navdih in spoznavanje ustvarjalcev. V salonih boste našli dela več kot
tridesetih ustvarjalcev.
Obenem vam bodo naši izkušeni svetovalci z veseljem ponudili stilsko svetovanje in vam pripravili brezplačno 3D
načrtovanje kuhinje. Saloni GA+kuhinje
so poznani predvsem po unikatnem
pristopu, vrhunskih kuhinjah po dostopnih cenah in strokovnem osebju. Več
najdete na www.ga-kuhinje.si

GA+kuhinje
Ljubljana, Šmartinska 152
www.ga-kuhinje.si
080 7338
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Špargljev
quiche (kiš)
Sezonska jed za
vračanje pomladanske
moči!
Za testo:
• 200 g moke (gladke)
• 100-120 g masla
• ca. 80 ml vode
• 1 kanček soli
• 1 kanček popra
Za nadev:
• 1 kg špargljev (zelenih
ali belih)
• 3 jajca
• 250 ml sladke
smetane (polovico
smetane lahko
nadomestimo z
mlekom)
• 100 g Goude
(naribane, ali kakšen
drug blag sir)
• 1 za oreh velik kos
masla (za kuho)
• sol
• sladkor
• drobtine in maslo

Priprava:
1. Za špargljev kiš zgnetemo moko,
na koščke narezano maslo, vodo
in kanček soli v gladko testo. Testo
oblikujemo v kroglo, zavijemo
v folijo in pustimo počivati v
hladilniku. Medtem olupimo bele
beluše (zelenih belušev ni potrebno
lupiti), približno zadnjo tretjino
beluša (oleseneli del) odstranimo,
ostalo narežemo na 2-3 cm velike
kose.
2. Beluše po želji blanširamo, vendar
zelo pazimo da ostanejo še čvrsti.
Testo razvaljamo v primeren model
oz. pekač, pri tem pa pazimo, da je
testa dovolj, da ga lahko po robovih
povlečemo navzgor. Če je potrebno,
s prsti popravimo obliko testa. V
predhodno segreti pečici na 180°C
najprej pečemo 8-10 minut.
3. Stepemo jajca, zmešamo s sladko
smetano in sirom ter začinimo s
soljo in poprom. Beluše porazdelimo
cele ali narezane po predpečenem
testu, prelijemo z jajčno mešanico
in potresemo z drobtinami. Na
špargljev kiš lahko damo še maslene
kosmiče in pečemo pribl. 30 minut
na 190 stopinjah, da dobi zlato rjavo
barvo.
Nasvet:
Če nimamo dovolj časa, lahko za
pripravo špargljevega oz. beluševega
kiša uporabimo tudi kupljeno krhko
ali listnato testo.
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Addiko bank gotovinski krediti
za izpolnitev vaših želja
Spomladanske prenove s hitrimi gotovinskimi krediti
z nespremenljivo obrestno mero tudi do 12 let
Pomlad je odličen čas za prenovo in priložnost za osvežitev našega doma. Z vsako
prenovo pa so povezani stroški, zato na te
želje ponavadi hitro pozabimo. A s pomočjo
Addiko banke, ki je specialist za gotovinske
kredite, si želje hitro in enostavno lahko uresničite in zaradi tega živite še udobnejše. »V
Addiku ponujamo vrsto gotovinskih kreditov,
ki jih ob kreditni sposobnosti najamete hitro
in enostavno. Nekateri gotovinski krediti ponujajo izjemno fiksno obrestno mero z najdaljšo dobo celo do 12 let, z nespremenjenim
mesečnim obrokom. Smo edini v Sloveniji, ki
ponujamo sklenitev preko spleta kar iz naslonjača, brez obiska banke, v naši inovativni
Express poslovalnici pa lahko kredit uredite
kar sami,« razlaga vodja poslovalnice v ljubljanskem BTC-ju, Boštjan Habuš.
Addiko je tudi kot prva banka v Sloveniji
ponosna lastnica prestižnega mednarodnega
certifikata »Customers’ Friend«, kar pomeni,
da zagotavlja najvišjo stopnjo kakovosti storitev in strankam omogoča najboljšo uporabniško izkušnjo. Da bo spomladanska prenova

res po vaših sanjah preverite financiranje na
addiko.si
• Kredit iz domačega naslonjača
Preko spletne aplikacije www.hipkredit.si,
brez obiska poslovalnice, hitro in enostavno
lahko pridobite do 7.000 EUR. Ni nujno, da
ste stranka Addiko banke ali zaposleni za nedoločen čas. Svoj HIP kredit lahko odplačate v
13 mesecih pa vse do 5 let, z že od 20 EUR na
mesec. Pogoji so transparentni, sklenitev pa
hitra in z minimalno količino dokumentacije.
• Rabite kredit že jutri?
Postopek je hiter in enostaven. Express kredit vam lahko odobrimo že v nekaj minutah,
denar pa začnete porabljati naslednji dan.
Pridobite lahko do 35.000 EUR, z mesečno
obveznostjo od 20 EUR dalje in dobo odplačevanja do 10 let preko trajnega naloga, s
fiksno ali spremenljivo obrestno mero, brez
zavarovanja s hipoteko.
• Imate stare dolgove?
Obstoječe kredite, lizinge, porabe kreditnih
kartic poplačajte s kreditom za poplačilo obveznosti do 40.000 EUR, si uredite finance in

odplačujte samo en dolg. Do 25 % vrednosti
kredita lahko izplačamo v gotovini, za prosto razpolaganje. Kredit je brez zavarovanja s
hipoteko, odplačujete pa ga lahko kar do 12
let, preko trajnega naloga.
• V Express poslovalnici ste sam svoj
bančnik
V ljubljanskem BTC-ju, v Dvorani A, na sedežu banke na Dunajski 117 v Ljubljani, v
nakupovalnem centru Qlandija Krško in v
Slovenj Gradcu vam je na voljo poslovalnica
sodobnega formata. Najbolj uporabne storitve lahko opravite kar sami, hitro in enostavno, pri tem pa vam lahko pomagajo tudi
svetovalci, ki so na voljo v poslovalnicah. Na
bankomatu lahko dvignete gotovino do 7.000
EUR iz naslova kredita, ki ste ga pravkar sklenili v poslovalnici, opravite plačilo računov
s takojšnjim učinkom, položite gotovino in
drugo. Addiko Bank express poslovalnice
poslujejo od ponedeljka do sobote.

www.addiko.si

Addiko gotovinski krediti
za spomladansko prenovo.
Fiksna obrestna mera tudi do 12 let.
Sami izberete datum plačila obroka.*
Hitro in enostavno!

Poslovalnica Addiko Bank express
BTC City, HALA A, pritličje
01 580 42 28; addiko.si
* Izberete lahko 8., 18 ali 28. dan v mesecu.
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SPOZNAJTE OPLOVO
DRUŽINO VOZIL SUV.
Vabljeni na testno vožnjo z urbanimi zapeljivci
CROSSLAND X, GRANDLAND X, MOKKA X

Več na opel.avtomoste.si

Povprečna poraba goriva: 3,3–10,1 l/100 km. Emisije CO2: 93–155 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: EURO 6. Specifične emisije NOX: 0,0034–0,0490 g/km.
Vrednost specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,0001–0,0031 g/km. Število delcev pri dizelskih motorjih: 0,0100E11–27,0E11 /km. Ogljikov dioksid
(CO2) 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 PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolične.
Avto Moste d.o.o., Kajuhova ulica 32a, Ljubljana

Avto Moste d.o.o.,

Kajuhova ulica 32a, Ljubljana, tel. (01) 5 200 200, opel.avtomoste.si

