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• Dan četrtne skupnosti Jarše

• Gimnastično prvenstvo 
Ljubljane
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• Kako prelisičiti roparje  
in tatove



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
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Drage bralke,  
dragi bralci!
Pred vami se nahaja poletna, dvojna številka Mojega magazina. 

Ja, tudi mi si bomo čez poletje nabrali novih moči in se tako, 

kot večina vas, odpravili na dopust.

V junijski številki se, kot ponavadi, veselimo začetka poletja, 

konca šole in vseh prijetnih stvari, povezanih s tem. Čeprav 

smo politično nevtralni, se bomo to poletje razveselili tudi  

nove vlade. No, vsaj upamo tako.

Verjetno vas ni potrebno posebej opozarjati, da poletje 

prinaša tudi nekaj pasti, ki pa se jim z malce pozornosti lahko 

izognemo. Prve so povezane s soncem, za katerega nas že 

pregovorno opozarjajo, da je vsako leto bolj nevarno, saj 

se bojda ozonska plast še kar tanjša in s tem prepušča več 

nevarnih UV žarkov. No, le zaščitite se z ustrezno, koži prijazno, 

zaščitno sončno kremo. Če boste uporabili bio kremo, vam bo 

koža še bolj hvaležna. Pozorni pa moramo biti tudi na varnost 

naših domov, ki jih ponavadi med dopustom puščamo same. 

Tudi na tem področju nas Policija vsako leto opozarja,  

da poskrbimo za ustrezno zaščito in da dajemo navzven videz, 

da hiša ni prazna. Predlagamo, da jih upoštevamo, v tolažbo 

pa naj vam bo dejstvo, da se po statističnih podatkih slovenske 

Policije, največ vlomov zgodi decembra in januarja.

Pazite nase, uživajte in se beremo zopet septembra!

Ekipa revije Moj Magazin 

maj-junij 2018

V TEJ ŠTEVILKI:

LOKALNO
1. Dan četrtne skupnosti Jarše //4

2. Policijska postaja  
Ljubljana Moste //5

3. Izlet društva upokojencev Nove 
Jarše v Beli Krajini //6

4. Gimnastična poslastica- 
16. Odprto prvenstvo Ljubljane //8

5. 10 let ustanovitve Rotary kluba  
LJ Nike //10

6. Poletni športi za otroško veselje 
//12

 � Otvoritev nove poslovalnice  
Optike Zajec //9

 � Pridih Sarajeva //11

4

MAGAZIN

 � Kako do čim bolje izkoriščenega 
prostora v kuhinji? //13

 � Kako prelisičiti roparje in tatove //14

10

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



4  |  MOJ MAGAZN 5-6/2018

LOKALNO

V soboto, 5. 5. 2018 je potekala tradicionalna prireditev in praznovanje 
Četrtne skupnosti Jarše, v sklopu dneva odprtih vrat Vojašnice Edvarda 
Peperka v Novih Jaršah.

Sončen dan je pritegnil številne obi-
skovalce, ki sta jih pozdravila podžu-
pan Mestne občine Ljubljana, g. Dejan 
Crnek in predsednik ČS Jarše, mag. 
Bojan Hajdinjak.   

Obiskovalci  so 
uživali v boga-
tem kulturnem in 
družabnem pro-
gramu. Na števil-
nih stojnicah so 
lahko poklepetali s 
predstavniki dru-
štev, organizacij 
in klubov, njihovi 
člani pa so prire-
ditev popestrili s 
svojimi plesnimi, 
pevskimi in  športnimi nastopi. 

Še posebej zaslužni so prejeli zahvale in 
priznanja Četrtne skupnosti Jarše. Letos 
so bili prejemniki:
• Zahvalo je prejelo Gimnastično dru-

štvo Zelena jama za uspešno sodelo-
vanje s Četrtno skupnostjo Jarše ter 
pomoč pri izpeljavi prireditev Dan ČS 
Jarše;

• Zahvalo je prejelo Športno društvo 

Bast za uspešno sodelovanje s Četrtno 
skupnostjo Jarše ter pomoč pri izpe-
ljavi prireditev Dan ČS Jarše;

• Zahvalo je prejelo Društvo Interes 
za uspešno sodelovanje s Četrtno 

skupnostjo Jarše ter za pomoč pri iz-
vedbi vsakoletnih etnoloških delav-
nic »Vse Sveti v ČS Jarše« v osnovnih 
šolah na območju ČS Jarše; 

• Zahvalo je prejel gospod Robert 
Kodrič, za dolgoletno požrtvovalno 
delo pri organizaciji in vodenju šaho-
vskega krožka na Osnovni šoli Nove 
Jarše;

• Priznanje je prejela profesionalna 
športnica Ema Kozin, za doseženi 

naziv najmlajše svetovne boksarske 
prvakinje.

Dve zahvali je podelilo tudi Turistično 
društvo Zelena jama, in sicer g. Robertu 
Richterju za sodelovanje pri organizaciji 
letošnje čistilne akcije in g. Miru Dovču 
za sodelovanje na dnevih ČS Jarše.  

Vsem  iskrene čestitke!

Po zaključku programa so obiskovalci 
nadaljevali s prijetnim druženjem in 
obljubili, da se prihodnje leto zagotovo 
spet srečajo.

01 //

DAN ČETRTNE SKUPNOSTI JARŠE 2018
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POROČILO POLICIJSKE POSTAJE LJUBLJANA MOSTE
V mesecu aprilu in maju 2018 je Policijska postaja Ljubljana Moste na območju Četrtne skupnosti Jarše 
izvajala tako preventivne, kot tudi represivne aktivnosti.

Vsak mesec potekajo v okviru programa 
Minicity preventivne aktivnosti v temat-
skem parku v Ljubljanskem BTC-ju, tako 
smo tudi 21. aprila zagotovili navzočnost 
policista v sklopu prireditve Policija za 
otroke 113. 

20. aprila so se na območju BTC-ja od-
vijali nočni nakupi, posebnosti nismo 
beležili, razen povečanega prometa.
 
Dne 18. aprila je na 617 lokacijah po vsej 
Sloveniji, potekal t. i. maraton nadzora 
hitrosti, aktivnosti so izvajali tudi poli-
cisti tukajšnje policijske postaje.
Iz skupnega poročila je razvidno, da so 
vozniki nadzor sprejeli pozitivno in pri-
lagodili hitrost svoje vožnje, kljub temu 
pa je bilo med 12-urnim nadzorom ugo-
tovljenih 824 kršitev, ko so vozniki pre-
koračili omejitev hitrosti. Največ kršitev 

je bilo ugotovljenih v naseljih. 

Policisti tukajšnje policijske postaje smo 
v sklopu akcijskega dela opravljali nadzor 
hitrosti na Šmartinski in Zaloški cesti, na 
katerih obravnavamo tudi največ pro-
metnih nesreč. Pri nadzoru smo ugo-
tovili 6 prekoračitev hitrosti, pri čemer 
je bil 5 kršiteljem izdan plačilni nalog, 
1 kršitelju pa je bilo izrečeno opozorilo.
Neprilagojena hitrost je na slovenskih 
cestah eden glavnih dejavnikov prome-
tnih nesreč, še zlasti tistih z najhujšimi 
posledicami. Pogosto je povezana tudi 
z nekaterimi drugimi dejavniki, kot so 
nepravilna stran in smer vožnje, nepra-
vilno prehitevanje in neupoštevanje pra-
vil o prednosti. Področje hitrosti je zato 
ključno za zagotavljanje boljše prometne 
varnosti.

Od dne 3. maja pa vse do 5. maja je pote-
kal že 62. pohod »Pot ob žici«, ki so se ga 
udeležili tako otroci vrtcev, osnovnih in 
srednjih šol, kot tudi veliko število dru-
gih občanov, zaključna prireditev s tekom 
trojk pa se je izvedla v soboto, 5. maja. 
Omenjeni dogodek vsako leto privabi ve-
liko število pohodnikov, pri tem smo tako, 
kot vsako leto zagotavljali pomoč orga-
nizatorju, posebnosti pa nismo beležili.

V soboto, 5. maja smo se udeležili tudi 
preventivne akcije v vojašnici Edvarda 
Peperka, ki jo je organizirala slovenska 
vojska, sami pa smo predstavili delo po-
licije. Sodelovanje z vojsko ocenjujemo 
kot zelo dobro.  

Vladimir Adam 
Pomočnik komandirja  

PP Ljubljana Moste

• Med 8. in 10. junijem bo na obmo-
čju BTC-ja potekal že tradicionalni 
kolesarski vikend Maraton Franja. 
Pri varovanju omenjene javne pri-
reditve bo sodelovalo večje število 
policistov iz celotne Policijske upra-
ve, kot tudi drugih zunanjih subjek-
tov.Start in cilj vseh maratonov bo v 
BTC-ju. V vednost sporočamo, da bo 
v petek 8. junija od 12.00 ure dalje 
zaradi kronometra omejen promet 

na Šmartinski cesti in na obmo-
čju BTC-ja, saj bo trasa tekmovanja 
potekala od BTC-ja do Domžal in 
nazaj. V preteklosti je že bil zaznan 
močno povečan promet zaradi pri-
reditve, sploh na območju BTC-ja.

• V soboto, 9. junija bo potekal družin-
ski maraton od BTC-ja do Šentjakoba 
in nazaj, tako bo promet od 15.40 
ure dalje omejen na relaciji BTC 
– Šentjakob.

• V nedeljo, 10. junija bosta nato po-
tekala še veliki in mali maraton, pro-
met pa bo omejen od 08.00 ure dalje, 
tako na območju BTC-ja, Šmartinske 
ceste, kot tudi drugih ulicah celotne-
ga mesta. Pri tem apeliramo na vse 
udeležence v cestnem prometu, da 
bodo v omenjenih dneh pri vožnji 
strpni, ter da bodo upoštevali ome-
jitve, ki bodo označene s prometno 
signalizacijo, kot tudi navodila poli-
cistov in organizatorjev.

OBVESTILA
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Društvo upokojencev Nove Jarše med drugimi aktivnostmi posveča 
posebno pozornost tudi druženju svojih članov. Zato vsak mesec or-
ganiziramo izlete, na katerih si ogledamo kraje predvsem v Sloveniji, 
v poletnih mesecih pa organiziramo piknik, športne igre in kopanje. 
Proti koncu leta pa ne gre brez martinovanja in prednovoletnega sre-
čanja. V drugi polovici meseca aprila smo izvedli izlet v Belo Krajino.

Že ob zbiranju prijav smo ugotovili, 
da število zainteresiranih članov pre-
sega število sedežev avtobusa. Zato 
nam je bilo hudo, ko smo nekaterim 
morali povedati, da tokrat, ob lepem 
in sončnem vremenu, ne bomo sku-
paj. Kot običajno smo naš izlet pričeli 
izpred našega največjega trgovca in 
se odpeljali proti Metliki. Med vožnjo 
smo se ustavili v gostilni Badovinac v 
Jugorjih pred Metliko, ki se nahajala na 
začetku tako imenovanega Svobodnega 
belokrajnskega ozemlja. Tu smo izko-
ristili priložnost in ob kavi poizkusili 
tudi Karampampuli, znamenito zelišč-
no žganje, katerega recept pozna samo 
domači gostilničar. Njegova zgovorna 
soproga  nam je opisala dogodek ob 
katerem so poimenovali pijačo in nam 
namignila na nekatera od zelišč, ki jih 
rabijo za njeno izdelavo. 

Dobre volje smo se zapeljali mimo 
Metlike do vasice Radovica, kjer so 
prišli na zanimivo zamisel. V stari hiši 
so uredili razred v stilu učilnic poznih 

petdeset let prejšnjega stoletja in jo po-
imenovali »Bistra buča«. Strogi učitelj 
Jože Matekovič, ki prisega na stare na-
čina učenja, nam je tedanjo učno uro 
prikazal na izviren in zabaven način. 
Res pa je, da smo mi že nekoliko pozabili 
tedanje metode in načine učenja, zato 
smo kar pogosto razjezili učitelja, ki pa 
je stvari reševal na načine, ki so bili v 
tistem času običajni. Tako smo ob obilici 
smeha spoznavali kulturno in naravno 
dediščino Bele krajine. Na koncu smo 
dobili tudi spriče-
vala iz katerih je 
bilo razvidno, da 
smo bolj ali manj 
uspešno osvojili 
osnovno znanje o 
deželici belih brez 
na sončni strani 
Gorjancev, tik ob 
meji s Hrvaško. Po 
končanem pouku 
smo si ogledali 
tudi muzej o jam-
skem medvedu, ki 

je na tem prostoru bival pred približno 
27.000 leti. 

V neposredni bližini šole je Turistična 
kmetija Bajuk, kjer nam je družina 
Ivana Bajuka pripravila odlično kosilo. 
Po kosilu nas je gospodar povabil na 
pokušino vin v njihovo klet, kjer hra-
nijo svoja odlična vina. Ob pokušanju 
različnih vin pa nas je gospodinja po-
gostila s sveže pečeno belokranjsko 
pogačo. Neradi smo zapustili prijetne 
gostitelje in se odpravili proti naslednji 
posebnosti Bele krajine. Ogledali smo si 
tudi romarsko središče Tri fare v nase-
lju Rosalnice, ki jih odlikujejo tri gotske 
cerkve, ki stojijo vzporedno, ena zraven 
druge. Prijazen in zgovoren oskrbnik 
nam je razkazal dve od treh cerkva, sti-
snjenih znotraj visokega pokopališkega 
obzidja in ob tem povedal zgodovino 
njihovega nastanka. 

Polni lepih vtisov in zavedanja, da smo 
spoznali še en, sicer majhen, del naše 
dežele, smo se odpravili nazaj proti 
Ljubljani. Ob tem pa ni šlo brez po-
novnega postanka na meji Svobodnega 
belokrajnskega ozemlja, kjer smo pre-
verili ali ima Karampampuli še vedno 
tisti prijeten okus. Gospodar nas je ob 
tem opomnil, da bi bilo zaželeno, da ob 
naslednjem obisku pridemo s pasošom 
Svobodnega belokrajnskega ozemlja, ki 
ga lahko dobimo kar v gostilni.

Drago Sotlar

03 //

UPOKOJENCI SMO ŠLI OBUJAT SPOMINE V "STARO ŠOLO"



MOJ MAGAZIN 5-6/2018  |  7

Naj vaša darila
pišejo spomine POPUSTA

KUPON 
ZA 15%

Popusti se ne seštevajo 
in ne veljajo 

za darilne bone Zvezdar!

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

Vse po 7€!

BTC City Ljubljana
Dvorana A, pritličje

01 585 26 09

Brez naročanja

frizerski salon

PESTRA IZBIRA MODNIH 
ARTIKLOV ZA VSO DRUŽINO,  

POTREBŠČIN ZA ŠOLARJE 
IN PISARNE,

DODATKOV ZA DOM,
GOSPODINJSKI IZDELKI,

ZA NA POT,
ZA VAŠE HIŠNE LJUBLJENČKE 

in še marsikaj ...

-40%
POPUST ZA
EN IZDELEK
PO VAŠI IZBIRI

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. 7. 2018 v trgovini 
CS kitajski center, BTC Ljubljana

5€
TAKOJŠNJI
POPUST ZA
NAKUP NAD
30€ NAKUPA

Kupon je unovčljiv LE ENKRAT 
OB PREDLOŽITVI TEGA LISTA. 
Popust se ne izplačuje 
v gotovini. Velja do 31. 7. 2018  
v trgovini CS kitajski center, 
BTC Ljubljana

Pri nas dobite
skoraj vse

OGLAS_KITAJSKI_CENTER_2018-3.pdf   1   30/05/2018   16:14

AVTO-moto USLUGEŠtekar • SERVIS
• POPRAVILO
   KLIMATSKIH
   NAPRAV041 692 404, LESKOŠKOVA 10 LJ/BTC

• RAČUNALNIŠKA
   DIAGNOSTIKA
• VULKANIZERSTVo
• SERVIS SKUTERJEV

Akci
jaOD 39,99 €

15 €
OD 29,99 €

POLNJENJE 
in DEZINFEKCIJA
KLIME

ROČNO
PRANJE

AVTOMOBILA

PRODAJA

NA OBROKE

3 - 12

mesecev

• 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

www.trgovina-pr.si

TRGOVINA P&R l SREDIŠKA ULICA 4 l LJUBLJANA
Telefon: 01 521 27 10 l GSM: 031 33 66 66 l E-pošta: trgovinapr@t-2.net

-25%NA VSA MOTORNA OLJA!
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V Ljubljani smo 19. in 20. maja doživeli pravo gimnastično poslastico v ženski športni gimnastiki. Vsi, 
ki ste si tekmovanja in nastope ogledali, se sigurno pridružujete našemu mnenju.

Priča smo bili 16.  ZELENA JAMA OPEN 2018, kjer ste si lahko 
ogledali več tekmovanj in nastopov, od članske do najmlajše 
kategorije:
• Mednarodno tekmovanje v ženski športni gimnastiki- 

kategorija mladink 
• Prvenstveno tekmovanje
• Pokal Slovenije za mladinke
• Pokal Slovenije za članice

Nastopili so naši najmlajši, ki so svoje znanje gimnastike po-
kazali na poligonu, sledil je nastop skupine GIMNASTIKA ZA 
ODRASLE #narediSALTO. Prvi dan se je zaključil z nastopom 
rekreacijskih skupin. 
Drugi dan tekmovanja je bil namenjen akrobatskim skupinam 
in eleganci ženske članske reprezentance, ki so pokazale vsa 
svoja znanja na POKALU SLOVENIJE v članski kategoriji.

04 //

GIMNASTIČNA POSLASTICA-16. ODPRTO PRVENSTVO LJUBLJANE
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OTVORITEV NOVE 
POSLOVALNICE 
OPTIKE ZAJEC

V maju je bila uradna otvoritev in 
druženje z novinarji, blogerji in 
prijatelji. Odslej nas lahko obiš-
čete tudi na Ulici Gradnikove bri-
gade 8 v Jaršah.

Ponudba bo v obeh poslovalnicah po-
dobna, zaradi želje po raznolikosti pa bo 
imela nova nekaj dodatkov v ponudbi 
blagovnih znamk. Za potrošnike bo na 
novi lokaciji tudi zelo pomembno no-
vost – in sicer TERAPIJA VIDA. Le ta se 
izvaja na posameznikih, otrocih ali odra-
slih, ki imajo težave z globinskim vidom, 
združevanjem slike, lenim-Ambliopim 
očesom, škiljenjem in jim samo očala ne 
pomagajo. Terapija vida je strokovno nad-
zorovan program vizualnih aktivnosti, 
prilagojen posamezniku in namenjen 
popravkom določenih vidnih proble-
mov ali izboljšanju vidnih veščin. 
S treniranjem celotnega vidnega 
sistema si s terapijo vida priza-
devamo spremeniti refleksno 
(samodejno) vedenje vidnega 
zaznavanja v trajne rezulta-
te.  Lahko vključuje uporabo 
različnih pripomočkov, kot 
so leče, prizme, filtri, vecto-
grami, tranaglifi in druge 
naprave. 
Optična industrija je zna-
nost zase. Izdelava op-
tičnega stekla temelji na 
dolgoletnih raziskavah. 

Potrošniku nudi zdrav in kvaliteten vid v vseh situa-
cijah. Okvirji so prav tako narejeni iz kvalitetnih ma-

terialov. Taki izdelki ne morejo biti poceni, zlasti se ne 
morajo prodajati po bencinskih črpalkah ali trafikah. Na 

tržišču obstaja nekaj prizvajalcev, ki za-
gotavljajo vse te lastnosti.  

Z leti se spreminjajo tudi zahteve in 
pričakovanja kupcev, saj le ti postaja-
jo vedno bolj zahtevni tudi kar se tiče 

samih očal. 
Danes je kupec zelo ozaveščen, in-

formiran in zahteven. Tisti, ki da nekaj 
nase ve, kaj je dobro in bo za to tudi plačal 
primerno ceno. Še vedno pa so seveda tudi 
takšni, ki gledajo samo na ceno, žal si pa 
dolgoročno s tem delajo neporavljivo škodo.

V. D.
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Rotary je svetovna organizacija oseb iz poklicnega in poslovnega življenja, ki so predana humanitarni 
miselnosti, ki se zavzemajo za visoka etična načela v poklicnem in zasebnem življenju, širijo dobro voljo 
in razumevanje ljudi po vsem svetu.

Te ideale negujejo Rotary klubi, kjer se prijateljsko srečujejo 
ljudje enakih pogledov. Nosilci te ideje so posamezni rotarij-
ci in rotarijke, ki na svojem področju uresničujejo rotarijska 
načela in rotarijsko idejo.  

30. maja je preteklo 10 let od ustanovitve Rotary kluba Lj NIKE, 
ki se imenuje po grški boginji zmage. Z izjemnimi projekti so 
članice delovale in darovale, pomagale. Naj naštejemo nekaj 
njih: Nikine počitnice – Sandijev teden, ko poleti razveselimo 
otroke iz socialno šibkejših družin, Nikin družinski piknik, 
ki bo letos 9. 9. 2018 že sedmi po vrsti, štipendirajo mlade, 
organizirajo srečanja medgeneracijske solidarnosti in obi-
ske mladih v podjetjih, sodelujejo v botrstvu, zelo aktivne so 
pri vključevanju mladih v Rotaract in so botrski klub Interact 
Ljubljana, sodelujejo pri Rotary rekreativnem teku DoberTek, 
pobratene so z RC Dora iz Zagreba, že četrto leto pa s sredstvi 
podpirajo Literarno nagrado PEN MIRA. Nekdanje predsedni-
ce so: Meta Mugerle, Živa Vadnov, Irena Kos, Mojca Fon Jager, 
Marta Turk, Špela Filipič, Mojca Hergouth Koletič, Barbara 
Rogač, in sedanja predsednica Matejka Adamlje. Boter prvega 
ženskega Rotary kluba je Otmar Zorn. V sredo, 30. maja 2018 
je predsedovanje in verigo sprejela Branka Drnovšek Adamlje 
in nadaljevala s sloganom Bodimo navdih.

»Postati boginja ni težko,
Ampak to zdržati. 
 
Za vsako rožo
Moraš vračati smehljaj
In sporočilo.«

Matejka Adamlje
predsednica 2017-2018

05 //

10 LET USTANOVITVE ROTARY KLUBA LJ NIKE



MOJ MAGAZIN 5-6/2018  |  11

LOKALNO

Svež in čist zrak v vašem stanovanju ali
hiši  je  pogoj  za  zdravo  in  udobno
bivanje. Stalen pretok zraka iz bivalnih
v sanitarne prostore zagotovi zdravo in
komfortno  notranjo  klimo.  Za  vašo
stanovanjsko  ali  poslovno  enoto  vam
lahko  ponudimo  in  izvedemo  najbolj
primeren prezračevalni sistem.

Vabljeni v demo prodajni salon na
Šmar:nski 58 in na našo internetno

stran: www.prezračevanje.si

Svež in čist zrak v vašem stanovanju ali
hiši  je  pogoj  za  zdravo  in  udobno
bivanje. Stalen pretok zraka iz bivalnih
v sanitarne prostore zagotovi zdravo in
komfortno  notranjo  klimo.  Za  vašo
stanovanjsko  ali  poslovno  enoto  vam
lahko  ponudimo  in  izvedemo  najbolj
primeren prezračevalni sistem.

Vabljeni v demo prodajni salon na
Šmar:nski 58 in na našo internetno

stran: www.prezračevanje.si

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 klo-
basice (sudžukice), k posebnemu okusu 
čevapčičev in pleskavic izključno iz tele-
tine in jagnjetine pa pripomore peka na 
lesenem oglju. Pri vseh jedeh postrežejo 

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, razvaja-
nje pa lahko zaključite z domačo baklavo 
in tufahijo. Prijazni natakarji vam postre-
žejo še s sarajevskim pivom in turško ka-
vico iz fildžana (majhne bakrene džezve).

ŽAR:
• čevapčiči

• pleskavice

• piščančje in telečje krpice

• piščančja nabodala

• pikantne klobasice (sudžukice)

• pita s špinačo, krompirjem ali s sirom

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.

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.

Pridih Sarajeva

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

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 
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Otroci Teniškega kluba Net sport so se udeležili največjega 
Slovenskega teniškega dogodka za otroke. Sodelovalo je več 
kot 200 otrok. Otroci so se ob pestrem dogajanju soočili s prvi-
mi zmagami in porazi, pokazali veliko tekmovalnega duha in 
želje po športu. Najbolj nas je iz TK NET navdušil Lovro, ki se je 
na svojem prvem turnirju prebil kar v finalni del tekmovanja.

Pričeli smo s poletnimi dinamičnimi tečaji za odrasle. V pro-
gram je vključenih preko 30 rekreativnih igralcev, ki ob kako-
vostnih treningih krepijo tudi zdravstveni vidik posameznika, 

sklepajo prijateljske vezi in uživajo v družabnih dogodkih, ki 
jih organiziramo za nase člane. 

Aktivne poletne počitnice v Ljubljani
Med šolskimi počitnicami bomo poskrbeli za teden ali dva 
nepozabnih počitnic, kjer bodo otroci ob igranju tenisa še 
uživali ob kopanju v Altlantisu, Bowlingu, Jumpy parku ter 
se navdušvali nad igrami brez meja. Počitnice bodo potekale 
v teniški šoli.

Tajana Mlakar

06 //

POLETNI ŠPORTI ZA OTROŠKO VESELJE

izdelava fotogra�j

slike za dokumente

www.cyberstudio.si
info@cyberstudio.si

01 5421 530
BTC, Hala A
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Kako do čim bolje izkoriščenega 
prostora v kuhinji?
Marsikatero gospodinjstvo se srečuje s podobno težavo – pomanjkanjem prostora v kuhinji! Kuhinja 
mora biti predvsem funkcionalna, z dovolj prostora za shranjevanje vseh živil, posode in drugih stvari. 
Spoznajte skrite adute, ki jih ponujajo nove kuhinje. Tokrat vam predstavljamo zgolj nekatere izmed 
zanimivih funkcionalnosti, ki poskrbijo za veliko prostora v kuhinji, obenem pa so na pogled prav šik.

Skriti predali in prekati
Skriti predali? Da. Moderne kuhinje, 
kjer vsi elementi potekajo v eni ravni 
liniji, skrivajo veliko več kot zgolj estet-
ski videz. Za na videz velikimi predali 
se skrivajo kombinacije več manjših 
predalov, ki ponujajo več prostora za 
shranjevanje.

Zelo uporabni so tudi veliki leseni vsta-
vki za pribor, nameščeni v zgornjih 
predalih, ki omogočajo dobro izkoriš-
čenost prostora. Poljubno se jim lahko 
dodajo še prekati za začimbe, ločevanje 
krožnikov po velikosti in drugi elemen-
ti, ki poskrbijo za urejenost predalov.

Brezplačno strokovno  
načrtovanje na domu
Le kdo bo znal bolje načrtovati vašo 
novo kuhinjo, kot strokovnjaki, ki se 
vsak dan srečujejo z najraznovrstnejšimi 
izzivi? Spoznajte terensko ekipo sveto-
valcev GA+kuhinje. Strokovnjak pride 
k vam domov, vam brezplačno opravi 
vse izmere, pripravi načrte in 3D izris. 
Načrtovanje kuhinje še nikoli ni bilo 
tako dostopno in brezskrbno!

Prijavite se na brezplačno načrtovanje 
kuhinje na www.ga-kuhinje.si ali na 
telefonski številki 080 7338

GA+kuhinje, kuhinje po meri  
www.ga-kuhinje.si, 080 7338
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V času dopustov in daljših odsotnosti od doma si tatovi in vlomilci manejo roke, saj je to čas njihovega 
»zaslužka«.

Kazniva dejanja vlomov in tatvin, pa tudi ropov, so v porastu, 
vendar se za sodobnejše in naprednejše načine (za)varova-
nja svoje lastnine ne odločamo, ali verjetneje, jih sploh ne 
poznamo.

Ko je govora o metodah varovanja svoje lastnine, najprej po-
mislimo na proti vlomna vrata, ključavnice, zatiče na oknih, 
rolete, alarmne in video sisteme, torej na tehnično varovanje 
doma. Zaradi visokega stroška tehničnega varovanja doma, 
ljudje prakticirajo sosedovo redno pobiranje pošte, zalivanje 
rož, prižiganje luči v različnih časovnih intervalih in podob-
na postopanja, s katerimi bi dajali roparjem občutek, da so 
doma.

POLICIJA SVETUJE
Osveščanje občanov je ena od ključnih nalog policije, saj z 
informiranjem postajamo bolj pozorni in previdni.

Praksa pa žal kaže, da zadnjega nasveta policije, ki je » zapišite 
si serijske številke vrednejših predmetov ali jih celo fotogra-
firajte, po možnosti pa tudi označite (umetniške slike, nakit, 
tehnične predmete idr.)« večina ne vzame resno.

ZAKAJ OZNAČENA LASTNINA ODVRAČA TATOVE?
Tatovi se zavedajo, da imajo policisti težave ravno v trenutku, 
ko jim ukradeno blago zaplenijo, vendar ga samo na podlagi 
opisa in izjave oškodovanega lastnika »to je moje«, ne smejo 
vrniti oškodovancu, ukradeno blago pa tako ostane pri njih-ta-
tovih. Verodostojno označena lastnina omogoča policiji hiter 
kazenski pregon storilca tatvine. 

FORENZIČNO OZNAČEVANJE
Metoda, ki je cenovno ugodna, varna in neizpodbojno izkazuje 
vaše lastništvo je ‘forenzično označevanje lastnine s sintetič-
nim DNK in mikro pikami’. Uporabniki (kupci) so registrirani 
v brezplačni mednarodni bazi.Policija ima dostop do baze 
registra 24/7 in lahko ob najdbi ukradenega predmeta tega 
takoj vrne, brez dolgotrajnih izkazovanj lastništva v sodnem 
pregona kriminalca.
 
Skupaj z izdelkom prejmete tudi opozorilne oznake in nalep-
ke, da je lastnina v vašem domu označena s sintetičnim DNK. 
Raziskave kažejo, da so na območjih, kjer je bila lastnina oz-
načena s sintetičnim DNK in mikro pikami, tatvine in vlomi 
upadli skoraj za 90%!

Benjamin Gudlin

Kako prelisičiti roparje in tatove

panoramski
posnetkiposnetki

Igor Dornik s.p. | +386 41 644 986  |  Mail: igor@360naokrog.si
www.360naokrog.si |      www.facebook.com/360naokrog

Glavne koristi 
Google Street View 
za poslovne prostore:
Boljše pozicioniranje 
v iskalniku Google, Google maps, G+
Profesionalna in moderna 
predstavitev podjetja v 360º 
in v VR modu
Enkratna investicija 
brez skritih stroškov
Brezplačno gostovanje 
na strežnikih Googla
Brezplačni marketing 
24 ur dnevno/ 365 dni letno
Profesionalne fotografije
Prikaz virtualnega sprehoda 
na spletni strani podjetja 
ali na FB profilu
Neomejena pravica koriščenja 
vseh fotografij
Pridobite tudi spletno stran
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Vem, kje vse dobim...Center tehnike Nove Jarše

VSE ZA KUHINJO VSE ZA KOPALNICO

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

*Z nakupi v Pika bonitetnem obdobju prejmete za vsak € nakupa 1 Piko na vašo kartico. 3.500 pik vam prinaša 210 € bonusa, kar predstavlja do 6 % vseh nakupov.  
Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana. Več informacij na www.mtehnika.si

Do 24
obrokov
brez obresti

*PRIDOBITE

do 6%
DODATNEGA

BONUSA


