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Drage bralke,
dragi bralci!
Poletje je za nami in september nam že tradicionalno prinaša
nove izzive. Upamo, da ste si nabrali novih moči in sončne
energije. Septembra je čas, da si okrepite imunski sistem in se
pripravite na jesen, ki trka na vrata. Po zadnjih meteoroloških
napovedih se nam obeta lepa in topla jesen, v kateri bomo lahko
uživali na dolgih sprehodih, občudovali igro barv v naravi in
mimogrede nabrali kakšne jesenske plodove – gobe ali kostanj.
Upamo, da se čimprej poskrijejo komarji, ki jih je bilo letos tudi
v Ljubljani ogromno.

izdaja in uredništvo:
Trapez Media d. o. o.
Kajuhova ulica 32a
1000 Ljubljana

Septembra se vedno razveselijo tudi šolarji, saj po dolgih
počitnicah zopet srečajo svoje prijatelje in sošolce, ter se
razveselijo obilice znanja, ki ga bodo z veliko žlico zajeli v
novem šolskem letu. Tudi njim želimo uspešno leto.

članki:
e: urednistvo@mojmagazin.si

Uživajte v jeseni in se beremo zopet novembra.

oglasi:
e: marketing@mojmagazin.si
t: 040 644 999
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PREGLED IZVEDENIH DEL ČS JARŠE
Predsednik ČS Jarše, g. mag.Bojan Hajdinjak je na srečanju z mediji podal nekaj informacij,
kaj vse je bilo realizirano na območju ČS Jarše, v obdobju 2014-2018. Zahvalil se je tudi
lokalnim medijem za korektno obveščanje javnosti, pohvalil pa je tudi svetniško ekipo
ČS Jarše in sodelavce na ČS Jarše za uspešno sodelovanje. Od več kot 50 izvedenih del
izpostavljamo naslednje realizirane naloge
IZVEDENE NALOGE MOL:
• ureditev prometnega režima v bližini OŠ Nove
Jarše, ureditev pločnika, zatravitev in zasaditev
dreves ob cestišču;
• širitev in izgradnja sodobne štiripasovnice
Letališke ceste od Kajuhove ulice do Bratislavske
ceste z urejenimi kolesarskimi stezami, peš
potmi, javno razsvetljavo, drevoredom in dvema
novima krožiščema med Bratislavsko cesto in
Emporiumom ter križiščem s Kajuhovo ulico;
• protipotresna sanacija, energetska sanacija in dozidava prizidka Osnovne šole Vide Pregarc;
• Kavčičeva ulica ureditev enosmernega prometnega režima v smeri od Kolinske do Središke ulice,
ureditev parkirnih prostorov ob vozišču in kolesarske steze ter namestitev parkomatov;
• ureditev Šmartinskega parka - novo otroško igrišče (prilagojeno otrokom s posebnimi potrebami;
prvo vodno igrišče v Sloveniji, končali urejanje
prostora (pred 10 leti so se razprostirali vrtovi na
10.000 kv.m., 3/4 miljona EUR), igrala so namenjena vsem starostnim skupinam otrok, na sredini je pot za rolanje in kolesarje, vodni element
– igra z vodo prva v Sloveniji in Evropi, ob igralih
je gumijasta podlaga za ublažitev padcev, LUZ –
projektantka Urška Kranjc, igrišče ne bo ograjeno

Ograjen park
za psičke

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

in je opremljeno v brajlici za slepe in slabovidne
otroke) in ograjen park za psičke;
ureditev šolske poti za OŠ Vodmat (Ob zeleni jami,
Pod ježami, Tovarniška ulica) – nadvišani prehodi
za pešce, pločnik, odvodnjavanje, preplastitev itd.);
Vrtec Zelena jama (sanacija kuhinje, sanacija zamenjava plinske inštalacije v kuhinji);
OŠ Jožeta Moškriča – ureditev hidrantnega
omrežja ter zaščitnih mrež pri telovadnici, razdelitev popisov pri projektu ureditev igrišča na strehi
prizidka, statična in energetska sanacija objekta);
Jarška cesta – sanacija cestišča z nadvišanjem;
Vrtec Jarše Enota Mojca ureditev zunanjega igrišča in okolice;
sanacija ugreznjenega jaška na cestišču Kvedrova
11;
OŠ Vide Pregarc – prometna signalizacija za parkiranje za potrebe OŠ;
Vrtec Zelena jama, enota Zelena jama, Zvezna 24
– energetska prenova;
OŠ Nove Jarše, Clevelandska 11 – energetska
prenova;
ureditev otroškega igrišča z igrali na Clevelandski
ulici 15 a-21 a;
spremembe občinskega prostorskega načrta v
zvezi z Zdravstvenim domom Ljubljana PE Jarše
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•

Otroško igrišče na
Clevelandski ulici
in Lekarno Jarše, urbanistično načrtovanje nove
gradnje vključno s Centrom Četrtne skupnosti
Jarše, dogovarjanje z banko za umik hipoteke;
• izgradnja plinovodnega omrežja na območju
Sneberja;
• ureditev postajališč za Bicikelj (BTC in Šmartinska
cesta/Pokopališka ulica.
IZVEDENA MALA DELA ČS Jarše:
• nakup in montaža igral ter ureditev zunanjih otroških igrišč (odprtega tipa) pri OŠ Nove Jarše, OŠ
Jožeta Moškrič in OŠ Vide Pregarc;
• vzpostavitev fitnesa na prostem (osrednja zelenica
med Ulico Hermana Potočnika in Clevelandsko
ulico v bližini Jarške ceste) – priprava površine,
nakup in montaža fitnes zunanjih naprav:
• vzpostavitev fitnesa na prostem na Rožičevi ulici
v Zeleni jami – priprava površine, nakup in montaža fitnes zunanjih naprav;
• ureditev ograjenega parka za psičke za garažami
ob Clevelandski ulici.
IZVEDENI PROGRAMI,
KI JIH FINANCIRA ČS JARŠE:
Na področju kulture, turizma, izobraževanja in športa Četrtna skupnost Jarše vsako leto v sodelovanju
z društvi, šolami, vrtci in vojašnico izvede različne
prireditve in srečanja:
• kulturno-športna prireditev »Dan ČS Jarše« jo
ČS Jarše organizira v sodelovanju z Vojašnico
Edvarda Peperka, Turističnim društvom Zelena
jama, Prostovoljnima gasilskima društvoma
Šmartno ob Savi in Zadobrova-Sneberje-Novo
Polje in ostalimi društvi z območja ČS Jarše; prireditev poteka v vojašnici, v okviru dneva odprtih
vrat Vojašnice Edvarda Peperka v Ljubljani; s tem
četrtna skupnost vzpostavlja dobro medsebojno
sodelovanje z društvi, vojašnico, šolami in ustanovami s svojega območja, gasilci pa obiskovalcem
prikažejo protipožarno varnost;
• tradicionalna prireditev »Praznik Vrtca Jarše« organizira z Vrtcem Jarše v sodelovanju s ČS Jarše;
• otroška prireditev »Palačinkijada« organizira
Društvo prijateljev mladine Šmartno ob Savi v
sodelovanju s ČS Jarše in poteka na otroškem
igrišču v Šmartnem za otroke in starše;
• V sodelovanju z Društvom Interes ČS Jarše vsako
leto izvede skupni program izobraževanja na
etnoloških delavnicah »Vse Sveti v ČS Jarše«, ki

•

•

•

potekajo v vseh treh osnovnih šolah na območju ČS Jarše (izdelava cvetličnih aranžmajev in
razstave izdelkov ter komemoracije, saj učenci na
grobove odnesejo na delavnicah izdelane aranžmaje); učenci jeseni v okolici šol posadijo rože in
se ob dnevu zemlje v mesecu aprilu razveselijo
cvetočih rastlin;
ČS Jarše v sodelovanju z Društvom upokojencev
Nove Jarše in Društvom upokojencev Šmartno
organizira srečanje in pogostitev njihovih članov
starejših nad 80 let;
Na področju športa ČS Jarše sodeluje z
Gimnastičnim društvom Zelena jama na mednarodnih turnirjih odprtega prvenstva v ženski športni gimnastiki (najem dvorane ali pogostitev), s
Športnim društvom Šmartno ob Savi (mladim nogometašem nabava športne opreme) in Športnim
društvom Sloga (nabava opreme za balinanje);
ČS Jarše z Društvom Šola zdravja skupino Nove
Jarše ob obletnicah društva priredi srečanje s
pogostitvijo;
v programu protipožarne varnosti sta Prostovoljna
gasilska društva Šmartno ob Savi in ZadobrovaSneberje-Novo Polje predstavila Svetu ČS Jarše
analizo in problematiko intervencijskih poti v
naselju Nove Jarše in Zeleni jami in s tem prikazala problem nedostopnost intervencijskih poti
do večstanovanjskih objektov.
Na področju varstva okolja, Četrtna skupnost Jarše
vsako leto izvede spomladanske in jesenske čistilne akcije urejanja in čiščenja zelenic, parkov,
otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter
grabljenje jesenskega listja v naselju Nove Jarše
in Zelena jama.

Večje načrtovane naloge
v naslednjem mandatu ČS Jarše:
• izgradnja novo načrtovanega večnamenskega
objekta, kjer bo Zdravstveni dom Jarše, Lekarna
in Center Četrtne skupnosti Jarše (prostori za potrebe ČS in društev, sejna soba, dvorana in dnevni
center za starejše občane);
• izdelava elaborata (novelacija ulic enosmernega/
dvosmernega prometa) in rešitev prometne ureditve in parkiranja za celotno naselje Zelena jama
na območju med Pokopališko ulico, železnico in
Kavčičevo ulico;
• razmejitev zemljišč v Novih Jaršah med javnim
dobrim in funkcionalnim zemljiščem;
• nadvišanje cestišča v križišču Tovarniške/Zvezne
ulice;
• sanacija dotrajane škarpe in varnostne ograje na
Cesta v Šmartno/Kovačeva ulica;
• izgradnja TC Ikea z ustrezno načrtovano prometno ureditvijo;
• rekonstrukcija križišča Šmartinske ceste-hitra
cesta in del Bratislavske ceste (obe stranski cesti
ob AC od Šmartinske ceste do Bratislavske in
Bratislavske z rondojem pri Žitu);
• nadaljevanje gradnje večstanovanjskih objektov
na območju Zelene jame;
• dokončna ureditev Šmartinskega parka (več klopi
in izgradnja parkirišča pri Jarški cesti);
• izgradnja kanalizacije v Aglomeracijah v MOL
na območju Šmartinske ceste (Hrastje, Sneberje)
ter ureditev komunalno-cestne infrastrukture na
ožjem vodovarstvenem območju vodarne Hrastje.
Jelka Kropivšek
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ŽIVAHNO NA ŽUPNIJSKEM DVORIŠČU
Le zakaj vsako leto, zadnji teden v avgustu z župnijskega dvorišča
na Žalah odmeva veselje, petje in ples? Le kaj na tiste vroče dni vodi
120 otrok in 30 animatorjev, da jih ne ustavi niti žgoče sonce ne kaj
drugega?
Odgovor leži v motu znanega slovenskega misjonarja, Firderika Ireneja
Baraga: “Le eno je potrebno”. Pod vodstvom animatorjev so otroci cel teden,
preko dramske igre, molitev, velikih iger,
ustvarjalnih delavnic, spoznavali življenje tega Bogu predanega misjonarja.
Tako otroci, kot animatorji, smo od tega
tedna odnesli nove izkušnje in prijateljstva, poglobljen odnos z Bogom in še bi
lahko naštevali. Letošnja himna “Le eno
je potrebno” se bo zagotovo še kar sama
od sebe zapela – četudi morda pod prho.
(zapisala Neža Lajevec, animatorka)
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5. ROJSTNI DAN OREHOVEGA GAJA

Oratorij za otroke je mimo, kmalu
pa bomo začeli s programom za odrasle: "Spoznavanje krščanstva in
katehumenat".
Kdo je bil Jezus in kaj je učil? Kako je
povezan s Cerkvijo? Kakšno vlogo ima
lahko Bog v mojem življenju? O tem in
še o čem bomo poslušali in se pogovarjali na srečanjih skupine Spoznavanje
krščanstva in katehumenat.
Prvo srečanje bo 25. oktobra 2018 ob
20.00 v župnijski veroučni učilnici (Na
Žalah 2). Sledila bodo srečanja na vsakih
14 dni, vse do maja. Za informacije pokličite na 040 505 270 ali pišite na e-naslov zupnija.lj-zale@rkc.si.
Helena Reberc

Kuhinja na živem ognju
in žar mojster Gregor
Zrilič

V sredo, 5. septembra je rojstni dan praznoval Orehov gaj. To je unikaten, kreativen prireditveni in izobraževalni prostor, ki se nahaja
na mirni in zeleni lokaciji pod vasjo Obrije na severu Ljubljane, v
neposredni bližini reke Save.
Goste so ob tej priložnosti pocrkljali na
prav poseben način: v retro oblečenem
prireditvenem prostoru na robu posestva, s hišnim Gin&Tonicom, ki so ga
destilirali kar sproti, in s kuhinjo na
živem ognju.

Tekom poletja se je v Orehovem gaju
zgodilo veliko pravljičnih porok in drugih poslovnih ter zasebnih dogodkov.
Poskrbeli so tudi za otroke, poleg počitniškega varstva so organizirali tudi dva
termina Čarovniške šole.

NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA OTROKE IN DRUŽINE:
27. 10. do 4. 11. 2018:
HALLOWEN FESTIVAL
(najbolj strašen družinski festival)
Podnevi se bodo na posestvu Orehovega gaja zadrževala čudežna bitja kot so
škrati in čarovnice, ponoči pa se začenjajo dogajati stvari, ob katerih zastane
dih in se naježi koža.

Prikaz iz delavnice
“Gin&Tonic Show”, kjer
pripravljamo tudi hišni
Gin&Tonic

Strašne, čarovniške in misteriozne dogodivščine za otroke in odrasle.
Več informacij in rezervacije: www.halloween-festival.si
29. 10. do 31. 11. 2018:
ČAROVNIŠKA ŠOLA ZA OTROKE
Več informacij: www.orehov-gaj.si

MOJ MAGAZIN 7-9/2018 | 5

LOKALNO
04 //

NOVA SEZONA TENISA
Teniški klub Net sport, ki deluje v Novih
Jaršah je z odlično ekipo trenerjev pričel
s polno novo šolsko leto.
Šola tenisa se je že pričela tako za otroke
kot odrasle, ki se bodo v prijetnem okolju
učili tenisa se ob tem zabavali in krepili
vse elemente discipline, vztrajnosti, športnega duha, prijateljstva, fair playa,.. ki jih
tenis prinaša.
Vse člane kluba čaka pestro teniško leto
saj smo v teniški šoli na letni ravni pripravili širok motivacijsko-športni program, ki spremlja družabne dogodke
(obisk Dedka mraza, barvanje pirhov,
drsanje,..), klubska in nacionalna tekmovanja, aktivne počitnice v Ljubljani, teniški kamp v Portorožu, večere za starše,..
Širok program je namenjen spodbujanju
otrok k športu, zdravemu načinu življenja

in odvračanju od digitilizacije in pasivnega življenja, ki žal postaja trend mladih.
S tečaji smo pričeli tudi v osnovnih šolah,
kjer se lahko učenci udeležijo tečaja tenisa kot interesna dejavnost. Na OŠ Nove
Jarše in Vide Pregarc izvajamo tečaj

VABLJENI

VSI OTROCI,

SMO ČISTO
BLIZU VAS!
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ORGANIZIRANI PREVOZI IZ ŠOLE

NA TENIŠKA IGRIŠČA IN NAZAJ

brezplačno, saj je naš program sofinanciran iz strani Mestne občine Ljubljana.
Vabljeni na vpis v Teniško šolo - pridite
na 2 brezplačni poizkusni urici!
Tajana Mlakar

PESTRA IZBIRA MODNIH
ARTIKLOV ZA VSO DRUŽINO,
POTREBŠČIN ZA ŠOLARJE
IN PISARNE,

Pri nas dobite
skoraj vse
JERŠE SAŠO s.p.
Zaloška cesta 167
1000 LJUBLJANA

izdelava fotografij

Tel.: +386 1 5405 374
Gsm: +386 41 620 962
Mail: servis.jerse@amis.net
• Rezalni noži
• Elastike
• Likalne naprave
• Ježek trak
• Krojaške škarje
• Gurtne
• PVC nitke in aparati
• Sukanci, zadrge
• Trakovi



SERVIS
PRODAJA

DODATKOV ZA DOM,
GOSPODINJSKI IZDELKI,
ZA NA POT,
ZA VAŠE HIŠNE LJUBLJENČKE

in še marsikaj ...

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

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

www.trgovina-jerse.si
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Vroče v mestu:

The Athlete's Foot
tudi v BTC city!
Ste že slišali za verigo The Athlete's Foot? V tej jeseni se končno
veselimo nove trgovine The Athlete's Foot in njihove NORE ponudbe »sneakers« modelov, tudi v BTC city.
Trgovina The Athlete's Foot nam ponuja najnovejše trende mednarodnih
blagovnih znamk ADIDAS, NIKE, NEW
BALANCE, PUMA, REEBOK, VANS in
še mnogo drugih. Vsi mladi in mladi
po srcu se boste lahko oblekli in obuli
po najmodernejših smernicah ulične
mode. Nakupovanje v TAF-u je vedno
posebno doživetje, saj vse obiskovalce
pozdravi prav s posebnim vzdušjem.
Poleg najnovejših ponudb svetovno
znanih znamk pa so vsem oboževalcem mode na voljo tudi lokalne uspešnice, kot so BOO PACKS.
Preveri tudi njihovo najnovejše kolekcije na spletu: www.taf.si

The Athlete's Foot je globalna veriga trendovske športne obutve
in oblačil z dolgoletno tradicijo, prisoten v 30 državah po
svetu. Po tem, ko se je leta 1971 v
Pensilvaniji odprla prva trgovina,
je do danes po svetu že več kot
500 trgovin.
Poišči svojo #TAF inspiracijo tudi
na socialnih omrežjih!
#SPORTWITHSTYLE

05 //

OTROKU NAJBOLJŠE – ŠPORTNA GIMNASTIKA
“Gibalno opismenjevanje seveda nikoli ni samo gibalno. V gibanju so vselej
skriti še drugi aduti. S pomočjo gibanja
namreč otrok spoznava zakone narave. Spoštovanje pred gravitacijsko silo
se zgradi ob neštetih padcih in bolečih

delih telesa. Mali fiziki se na gugalnici
spoznavajo z navorom in hitro ugotovijo, da je treba podaljšati ali skrajšati ročico, da se lahko dva gugata ritmično,
čeprav nista enako težka. Cel kup je
takih znanj, ki jih najprej izkusimo z ali

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
8 | MOJ MAGAZN 7-9/2018

na lastnem telesu, potem pa se jih v šoli
učimo na abstraktni ravni. Zato velja, da
so motorično spretni otroci načeloma
tudi intelektualno spretni oziroma imajo
vsaj dobre predispozicije za kakovostne
kognitivne procese. Gibalno opismenjevanje je tesno povezano tudi s čustvi,
telesno samopodobo ter splošno samozavestjo.” (dr Milan Hosta)

mlajše

Pokopališka 35, SI-1000 Ljubljana
Gsm
: 070 796 207
e-mail : info@gimzj-drustvo.si
http
: www.gimzj-drustvo.si
d.š.
: 52431169
tr.r.
: 02012-0015088024 NLB

10,90 EUR

12,90 EUR

10,90 EUR

14,90 EUR

12,90 EUR

14,90 EUR

29,90 EUR

10,90 EUR
12,90 EUR

12,90 EUR

10,90 EUR

34,90 EUR

NOVOSTI

LJUBLJANA: Citypark • »opova 7 • 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; NOVO MESTO: Qlandia
www.felix.si

oglas ucila moj magazin_sep184x125.indd 1

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

10. 09. 2018 14:31:05

GRAFI
ČNO
OBLIKO
VANJE

brošure in bilteni
letaki in plakati
ostale tiskovine
+386 41 502 535
ptichfirich@me.com
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Kako do funkcionalne kuhinje?
Odločitev za nakup kuhinje se ne zgodi nemudoma kot vsakodnevni nakupi, ampak želja po nakupu
nove kuhinje v nas zori dlje časa. Ponavadi začnemo o novi kuhinji razmišljati zaradi nezadovoljstva z
izgledom ali pomanjkanja funkcionalnih rešitev naše stare kuhinje.
Menjava ali prvi nakup kuhinje ni majhen zalogaj, saj je potrebno biti pozoren
na številne pasti slabe izbire. Preden se
lotite načrtovanja, vam v nadaljevanju
ponujamo nekaj inovativnih, funkcionalnih lastnosti, o katerih morate razmisliti,
ko se odločate za nakup nove kuhinje.
Tehnologija shranjevanja za
brezskrbno delo v kuhinji:
Pri izbiri predalnikov je pomembno, da
se odločimo za popolnoma izvlečna vodila, ki omogočajo nemoten izkoristek
notranjega prostora. Na voljo so številna
tehnološko napredna vodila, ki z lahkoto nosijo tudi več teže in imajo funkcijo
mehkega zapiranja predalov. Lahko se
odločite za klasične predalnike ali skrite
izvlečne predale. Pri kotnih omarah so
vam na voljo inovativne rešitve v obliki
vrtljivih polic, kot so recimo vrtiljak ali
ledvičke.
Dodatki za popolno organizacijo
kuhinje:
Pravi užitek je ustvarjati v kuhinji, ki
je smiselno organizirana. Izberite dodatno opremo, ki bo omogočala vam
10 | MOJ MAGAZN 7-9/2018

na kaj morate biti pozorni pri izbiri vaše
nove kuhinje. V salonih GA+kuhinje so
zaposleni visoko specializirani svetovalci,
ki vam bodo brezplačno predstavili stilske
trende in funkcionalne rešitve ter vam
brezplačno izrisali vašo sanjsko kuhinjo.
Prijavite se na na brezplačno 3D načrtovanje kuhinje na domu ali v salonih
GA+kuhinje na www.ga-kuhinje.si oziroma preko telefonske številke 080 7339.
popolnoma prilagojeno hrambo kuhinjskih pripomočkov in pribora. S pregradami si lahko optimalno prilagodite prostor
v predalih. Z dobro organizacijo boste
imeli vse pod nadzorom, kuhanje pa bo
postalo svojevrstno doživetje.
Brezplačno 3D načrtovanje kuhinje
Načrtovanje kuhinje po vaši meri je lahko
zelo zahtevno, saj je potrebno razmisliti
o tisoč in eni stvari. Poleg izbire funkcionalnih atributov, je potrebno kuhinjo tudi
pravilno dimenzijsko načrtovati. Bolje je,
da kuhinjo v celoti načrtujete s pomočjo
strokovnjakov, ki imajo ogromno izkušenj in vam bodo znali celovito svetovati,

GA+kuhinje, kuhinje po meri

MAGAZIN

Beli Rus
Sestavine na osebo:

Priprava:

• 1 merica Kahlúe

1. napolnite kozarec
s kockami ledu

• 1 merica vodke
• 1 merica tekoče smetane

2. dodajte Kahluo
in vodko
3. prelijte s smetano

NASVET!
Odlično se poda k
pečenim kostanjem

PODALJŠALI SMO

OUTLET
TRGOVINO

POPUSTI VSE DO

-80%
NAJDETE NAS
V NAKUPOVALNEM SREDIŠČU BTC,
V KLETNIH PROSTORIH HALE A

MOJ MAGAZIN 7-9/2018 | 11

MAGAZIN

Do 7 tisoč evrov gotovine
brez stroškov odobritve
Do konca septembra lahko stranke v Addiko banki sklenejo Hip
kredit do 7 tisoč evrov brez stroškov odobritve – hitro in enostavno,
tudi brez obiska banke.
Addiko banka je na slovenskem finančnem
trgu znana kot ponudbnik enostavnih finančnih storitev, dosegljivih na preprost
način in brez nepotrebnih zapletov. Stranke
vseh slovenskih bank lahko v Addiku sklenejo različne gotovinske kredite in s tem
naredijo pomemben korak k uresničitvi
njihovih načrtov.
»Nekoč zapletene finančne storitve so preteklost in z neposrednim bančništvom, na
katerem temelji naše poslovanje, v Addiko
banki strankam ponujamo možnost, da imajo
finance v svojih rokah in opravljajo finančne
transakcije povsem samostojno, vključno s
sklenitvijo kredita bodisi od doma, ali pa v eni
od naših Express poslovalnic po Sloveniji. Za
odobritev potrebujemo samo osebni dokument in nekaj osnovnih podatkov o stranki.
Enostavneje ne gre«, razlaga Elica Vogrinc,
vodja Poslovanja z občani.
Boštjan Habuš, vodja poslovalnice BTC,
dodaja: »Ni težko biti sam svoj bančnik

- nekaj klikov na spletni strani hipkredit.si
iz domačega naslonjača ali en obisk Express
poslovalnice sta dovolj, da stranka pridobi
ustrezno financiranje ter si že nekaj trenutkov po odobritvi zagotovi finančna sredstva
za izpolnitev svojih želja. Trajanje postopka
odobritve kredita in posledično izplačilo v
primeru izpolnjevanja pogojev merimo v
minutah in ne v dnevih.«
V Addiko banki v poslovalnicah po
Sloveniji ponujajo tudi Express kredit do 35
tisoč evrov in Kredit za poplačilo obveznosti
do 40 tisoč evrov, slednji z možnostjo dodatnega gotovinskega izplačila v višini 25%,
na enak način kot Hip kredit – hitro in enostavno, kar predstavlja odlično uporabniško
izkušnjo in opravičuje pridobljeni certifikat
»Prijazni strankam«.
Več o gotovinskih kreditih Addiko Bank si
preberite na Addiko.si/gotovinski krediti.

www.addiko.si

Včasih se odnosi zapletejo,
še preden se začnejo.
Do 7.000 eur lahko dobite brez
zapletov, brez stroškov odobritve
in samo z osebnim dokumentom.
Ponudba velja za hip kredit do 30. 9. 2018.

hipkredit.si
Poslovalnica Addiko Bank express
BTC City, HALA A, pritličje
01 580 42 28
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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

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

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.

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

Vse po 7€!

Brez naročanja

frizerski salon
01 585 26 09

BTC City Ljubljana
Dvorana A, pritličje

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

KUPON
ZA 15%

POPUSTA
Popusti se ne seštevajo
in ne veljajo
za darilne bone Zvezdar!
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AKTIVNOSTI PP LJUBLJANA MOSTE PRI VARNI POTI V ŠOLO
IN AKTIVNOSTI OB PRIHAJAJOČEM TEDNU MOBILNOSTI
hoji), poleg tega ne zmorejo pravilno
oceniti hitrosti in oddaljenosti bližajočega se vozila. Zato moramo za njihovo
varnost skrbeti predvsem drugi udeleženci v cestnem prometu, zlasti vozniki
morajo nanje še posebej paziti!
Poudarjamo, da se v času varovanja šolskih otrok v okolici šol oz. njeni bližini
ni zgodila nobena prometna nesreča,
kar je bil tudi glavni cilj.

Policijska postaja Ljubljana Moste je že
pred pričetkom šolskega leta 2018/2019
pričela z izvajanjem preventivnih aktivnosti ob prihajajoči varni poti v šolo.
Vloga policistov pri varovanju šolskih
otrok ne pomeni zgolj varovanje otrok
ob prvih dneh šole, ampak potekajo aktivnosti skozi celo leto. Tako so Vodje
policijskih okolišev PP Moste še pred
začetkom šolskega leta, v času poletnih
počitnic, za vsako območje pregledali
šolske poti, opozorili pristojne organe
na nevarnosti in odpravo pomanjkljivosti. Pred pričetkom šole so policisti
PP Ljubljana Moste v zadnjem tednu
meseca avgusta v okolici šol izvajali meritve hitrosti, cilj slednjega pa je umirjanje prometa v okolici šol ter voznike
opozarjati na prihajajoče šolsko leto.
Aktivno varovanje šolskih otrok, na poti
v šolo in iz nje, se je pričelo v ponedeljek

V septembrskem tednu mobilnosti bomo
policisti izvajali poostren nadzor na vseh
področjih prometa. Na območju PP
Moste bo poudarek na ugotavljanju prekoračitve hitrosti, kot najpogostejši vzrok
prometnih nesreč, poseben poudarek pa
bo izvajanje nadzora nad pešci in kolesarji, saj so le ti najranljivejša skupina v
cestnem prometu. Ugotavljali bomo tako
kršitve iz njihove strani, kot tudi voznikov, ki slednjim izsiljujejo prednost.
Prav tako prihaja jesenski čas, ko se bodo
vremenski pogoji poslabšali, zaradi česar
predvsem pešcem in kolesarjem v prometu predlagamo uporabo odsevnih
pripomočkov in oblačil.
Policisti ne bomo pozabili na varnost
otrok v prometu, saj se bodo aktivnosti
izvajale praktično celo leto, tako v preventivnem smislu, kot tudi s poostrenimi
nadzori.

3. 9. 2018 in je trajalo do vključno petka 7.
septembra. Policisti PP Ljubljana Moste
smo opravili varovanje na vseh 14-tih
šolah, kjer so neposredno na cesti oz.
ulici usmerjali otroke za varno udeležbo
v cestnem prometu, hkrati pa tudi preverjali vozila s katerimi se opravljala prevoz otrok. Vodje policijskih okolišev so se
v prvih dneh udeležili tudi predavanj v
šolah, kjer so učence in tudi starše ozaveščali o varni udeležbi v prometu. V
sklopu varovanja so sodelovali tudi štirje
prostovoljci različnih društev.
Otroci in mladoletniki spadajo v t. i. skupino šibkejših prometnih udeležencev,
saj se zelo redko pojavljajo kot povzročitelji prometnih nesreč. Kot prometni
udeleženci so nepredvidljivi, prometne
predpise si razlagajo po svoje (predvsem
prometne znake, ki obveščajo o varni

Matija Mandelj
Pomočnik komandirja PP

-25%

www.trgovina-pr.si

NA
MOTOVSA
R
OLJA NA
!

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
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