moj magazin

oktober-december 2018

Četrtno območje

IZ LJUBLJANE

Srečanje 80
in več letnikov
v Jaršah
November
na Žalah

MAGAZIN

Brezskrbno
v predpraznične
nakupe

Ljubljana Jarše

MINI
PEPPER EDITION
ŽE OD

18.990
EUR**

moj magazin

oktober-december 2018

Četrtno območje

Ljubljana Jarše

IZ LJUBLJANE

oktober-december 2018

Dragi prijatelji,

naslovnica:
Freepik

Srečanje
80 in več
letnikov v
Jaršah
November
na Žalah

MAGAZIN

Brezskrbno
v predpraznične
nakupe

Moj_Magazin_NOV_2018_5.indd 1

18/11/2018 17:33

MOJ MAGAZIN
letnik 5, številka 4
vpisano v razvid medijev pod
zaporedno številko 1923
ISSN 2385-9431
izdaja in uredništvo:
Trapez Media d. o. o.
Kajuhova ulica 32a
1000 Ljubljana
članki:
e: urednistvo@mojmagazin.si
oglasi:
e: marketing@mojmagazin.si
t: 040 644 999
Arhiv preteklih številk revije
Moj magazin si oglejte na:

www.mojmagazin.si

ko se takole ozremo nazaj, skoraj ne moremo verjeti, kako
hitro je minilo letošnje leto. Res ga še ni čisto konec, a prihaja
praznični čas, ki bo odhod letošnjega leta le še pospešil. Saj
veste, čarobne lučke, praznična glasba, na vsakem koraku
stojnice z omamno dišečim kuhanim vinom in zimskimi
dobrotami.
Pred nami je najprej "praznični" črni petek, 23. november, ki
ga slavimo predvsem zaradi popustov, ki nam jih ponujajo
dobrodušni trgovci. "Črni petek" prihaja iz Amerike, kjer
predstavlja dan po t.i. "zahvalnem dnevu" (angl. Thanksgiving
day). Od leta 1952 ga Američani praznujejo kot dan, s katerim
trgovci otvorijo božično sezono, v zadnjih nekaj letih pa se je
"praznik" uveljavil tudi pri nas.
V decembru nas bo najprej razveselil Sv. Nikolaj, bolje poznan
kot Miklavž, ki na svoj god otrokom prinese suho sadje in
sladkarije. Le spomnite jih, da v noči iz 5. na 6. december na
okno nastavijo prazno nogavico.
V zadnjem tednu leta nas kasneje razveselita kar dva praznika,
najprej Božič na torek 25. decembra (ko otroke spomnite, da
na okno nastavijo mleko in piškot) in naslednji dan še Dan
samostojnosti. Takrat si le vzemite čas zase, si odpočijte in
predvsem z veseljem, radostjo in dobro mislijo vstopite v Novo
leto.
Srečno 2019 vam želimo vsi iz uredništva!

WILL YOU MINI ME?*
SPOZNAJTA SE V MINI SALONU
AVTO AKTIV BTC CITY LJUBLJANA.
PE BTC City, Ljubljana
Latinski trg 5
1000 Ljubljana
Tel: 030 700 352
Email: mini@avto-aktiv.si
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IZLET OPERATIVNIH GASILCEV PGD ŠMARTNO OB SAVI

SREČANJE 80 IN VEČ LETNIKOV V DU NOVE JARŠE

27. oktobra smo operativni gasilci in gasilke z avtobusom odšli na
izlet. Izpred gasilskega doma smo odšli k naši prvi točki, DARS-ovem
nadzornem centru v Dragomlju, kjer nam je vodja le-tega predstavil
njihovo delo, opremo in situacije, s katerimi se morajo vsakodnevno
spopadati na naših avtocestah.

Tudi letos je Društvo upokojencev Nove Jarše v sodelovanju s ČS
Jarše organiziralo, zdaj že tradicionalno, srečanje upokojencev
starejših od 80 let. Letošnjega druženja se je udeležilo 76 upokojencev od povabljenih 132. Srečanje
je potekalo v Gostilni Slamca, katero osebje je prisotnim pripravilo
okusno kosilo, nad katerim so bili
navdušeni prav vsi prisotni.

Pot nas je nato vodila na Štajersko, in
sicer v mesto Žalec. Tam smo ob njihovi
posebni fontani okušali različna piva in
se v sproščenem vzdušju nato odpravili k naslednji točki izleta. Obiskali smo
PGD Velenje. Poveljnik Bojan Brcar nam
je predstavil njihovo enoto, katera ima
13 poklicnih gasilcev in 70 prostovoljnih
operativcev. Ti tvorijo steber zaščite in
reševanja v tem delu Slovenije.

V nadaljevanju smo si 160 m pod zemljo ogledali Muzej premogovništva
Slovenije, v katerem smo spoznali delo
rudarjev nekoč in danes in po uri in pol
okusili rudarsko malico, katera je enaka
že več kot 100 let (kranjska klobasa in
kos kruha).
Za zaključek nas je pot vodila na Vransko
v gostišče Grof, kjer smo ob poznem kosilu zaključili naš izlet.

02 //

03 //

5. SPOZNAVANJE
GASILCEV Z NOVIM
ORODJEM

KOSTANJADA

Gasilci PGD Šmartno ob Savi smo
se spoznavali z novim pnevmatskim kladivom in krožno motorno žago za primer rušenja zgradb
zaradi potresa ali drugih gradbenih del.
Gospod Boštjan iz podjetja URNI d.o.o.
nam je najprej predstavil KMŽ, katero
nam je podjetje tudi prodalo. Predstavil
je kako se pravilno rokuje s KMŽ, nato pa
smo jo na priročnem poligonu na betonskem bloku preizkusili tudi gasilci.
Rokovali pa smo tudi z novim vrtalno
pnevmatskim kladivom.

druženje in aktivno preživljanje tretjega
življenjskega obdobja.
S spoštovanjem in ponosom smo namenili posebno pozornost najstarejši
prisotni članici Ivi Žuran, ki je čez nekaj
dni praznovala svoj 98-ti rojstni dan in

ji ob tej priložnosti zaželeli vse najboljše,
predvsem pa dobrega zdravja v pričakovanju, da ji bomo v kratkem voščili ob
njeni okrogli obletnici.
Drago Sotlar

13. oktobra je v Šmartnem ob Savi
na igrišču Škrjanček potekala 2.
kostanjada. Na dogodku se je
zbralo 19 odraslih in 26 otrok.
Za peko kostanja je skrbel Blaž Novak,
Tina VA je na stojnici za prostovoljne
prispevke "prodajala" peresnice, zimske rokavice, šivalne kompletke, medvedke- katere ja prispevala ZPM Moste
Polje (izkupiček 82 € gre za vzdrževanje igrišča). Na začetku pa smo skupaj z otroci "preštihali" peskovnik in
namestili sedalne hlode (dar Zajec
Jožeta-Martinca) na betonske plošče,
nato pa je že zadišalo z vroče plošče po
kostanju, nabranem po okoliških ljubljanskih hribih. Ob luščenju črnega

GASILSKI KOLEDAR
PGD ŠMARTNO OB SAVI
Na voljo je gasilski koledar
katerega nabirka (prostovoljni
prispevki) gre za nabavo gasilske
opreme. Kdor ga želi imeti
na steni v svojem domu naj
kontaktira številko 041335696 ali
pa naj piše na Facebook stran.
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Povabljence je najprej pozdravila uslužbenka Službe za lokalno samoupravo
MU MOL, gospa Jelka Kropivšek, ki je
opravičila odsotnost predsednika Sveta
ČS Jarše, mag. Bojana Hajdinjaka in prisotnim zaželela prijetno druženje. Nato
je prisotne pozdravil tudi predsednik
Društva upokojencev Nove Jarše, Drago
Sotlar, ki je zbranim zaželel prijetno

“Naredimo vam dober dan!”

zimska dostava
kostanja smo se odrasli pogovarjali o
starševskih stvareh in kako bi naslednjič na istem mestu kuhali vino in se,
če bo sneg, tudi sankali. Mladina pa je
ob svojem tabornem ognju prižigala
veje in se zabavala eden z drugim, kar
jim kot generaciji nedvomno manjka.
P.S. Hvala Mihi Dumitovu za pivo in
hvala pometačici z grabljami Anji
Petkovšek. Do naslednjič nasvidenje.
Avtor vseh
prispevkov na strani
Mitja Petje Mičo

KAM DOSTAVLJAMO:
BTC, Šmartinska, Letališka, Leskoškova,
Kajuhova

Od 1.11. do 1.3.
vam sveže malice iz
kakovostnih sestavin
dostavimo tudi v
pisarno ali na dom!

KDAJ DOSTAVLJAMO:
od ponedeljka do petka med 10. in 14. uro.
Dostavljamo naročila v vrednosti nad 5€.
Cena dostave je 1,5€.

ali poklici in prevzemi
Nočeš plačevati dostave? Nočeš čakati na mrazu na svežo hrano?
Pokliči iz tople pisarne ali doma in sam prevzemi odličen svež obrok
ob dogovorjeni uri brez čakanja!

041 502 342

www.spanskavas.si
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Benetton Megastore Ljubljana BTC City, Šmartinska cesta 152, Ljubljana,
delovni čas od pon do pet med 10.00 in 21.00 uro, v sob od 9.00 do 21.00, od
25.11.2018 pa tudi nedelje od 9.00 do 15.00 ure, telefonska št. 01 585 18 74.

-20%
POPUST
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mnogo drugega. Ves izkupiček od prodaje, bo namenjen Skladu Vrtca Jarše,
ki zbrana sredstva namenja zviševanju
kvalitete bivanja otrok v Vrtcu Jarše ter
za socialno šibke otroke, ki potrebujejo pomoč. Obiskal nas bo tudi Dedek
Mraz, s katerim se bodo lahko otroci
fotografirali. Na naši pravljični tržnici
bomo prodajali za gumbe zato pripravite mošnjičke.

S KUPONOM

NOVOLETNI SEJEM V VRTCU JARŠE
Prijazno vabljeni na novoletni sejem v
Vrtcu Jarše, ki bo v torek, 4. decembra
2018, od 15.00-17. 30 ure, na igrišču
enote Mojca, Clevelandska 13, v Novih
Jaršah. Že tretje leto zapored ta odmeven dogodek v veselem decembru,
privabi veliko število obiskovalcev,
saj pripravimo pestro izbiro izvirnih
izdelkov otrok in strokovnih delavcev,
škratkove vrečke presenečenja in še

Za lačne in žejne želodčke bomo poskrbeli zaposleni Vrtca Jarše.
V primeru dežja, se bo novoletni sejem
prestavil na 11. 12. 2018.
Veselimo se vaše udeležbe!
Vida Teh

06 //

NOVEMBER NA ŽALAH – KO MLADI RAZSVETLIJO USTVARJENO
TEMAČNOST PRAZNIKA
1. novembra zvečer se vrvež na območju pokopališča Žale povsem
umiri. Delavci pospravljajo postavljene stojnice, pa tudi vonja po pečenem kostanju ni več. Takrat se v cerkvi Vseh svetih na Žalah tradicionalno zgodi glasbeno-molitveno srečanje mladih.
Mladi se zberejo z vseh koncev Ljubljane
pa tudi okolice. Vzamejo si nekaj časa,
da se ob vsem vrvežu, ki spremlja njihovo mladostniško pot, nekoliko umirijo,
razmislijo in se srečajo sami s seboj in
drugimi mladimi.

pa s svojimi prijatelji ali znanci. Mlade je
opogumil, naj bo v njihovem življenju
v ospredju usmiljenje, dobrota in odpuščanje. Delajo naj odločne korake na
njihovi poti ter živijo v odnosu z ljudmi
in ne tehničnimi sredstvi.

Nagovor za mlade je imel ljubljanski
pomožni škof dr. Anton Jamnik in jih
spodbudil, naj vnašajo v svoje okolje
upanje in veselje. Spomnil je, da je ego,
poudarjanje sebe, svojega jaza, zadovoljevanje svojih potreb - eden največjih
sovražnikov današnjega časa. To se izraža tudi v rabi digitalnih pripomočkov, ko
preživimo z njimi veliko preveč časa kot

Nagovoru so sledile duhovne slavilne pesmi. V molitvi so se mladi
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na kolekcijo Jesen/Zima
2018 do konca leta 2018
(31.12.208). Popusti se
izključujejo. Popust ne velja
na darilni program in kovčke.

LOKALNO

spomnili vseh rajnih, ki so pustili pečat
v njihovem življenju, in nesli svečke na
pozabljene grobove. Tradicionalno srečanje so zaključili v sproščenem vzdušju ob čaju in potrditvijo: “Se vidimo čez
eno leto ob 20.00!”.

SET WARM HUG

2495€

-50%

redna cena: 4990€

Peter Možina

NAPOVEDNIK
26. 12. ob 19.00, v cerkvi
Vseh svetih božični koncert
skupine Tvoj glas
MOJ MAGAZIN 10-12/2018 | 7
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Vabljeni v knjigarne Felix! Knjiga je lepo darilo.
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LETO FESTIVALOV IN LETO PRESEŽKOV
V PIONIRSKEM DOMU
Pionirski dom - Center za kulturo mladih letos praznuje 55 let delovanja in skozi svojo pestro zgodovino širi obzorja o pomenu kulturno
- umetniške vzgoje otrok, mladih in odraslih.
- vabljeni 16. decembra na predstavo
Dedek in vnuk, kjer nas bo obiskal tudi
poseben gost dedek Mraz, ob 17. uri.
Festivalnice Pionirskega doma - vabljeni: 25. novembra ob 17. uri v prostore Pionirskega doma na Komenskega 9.
Tokrat bomo gostili Swingatan. Akustični
gipsy kvartet violine, dveh kitar in
kontrabasa.

FESTIVALI
PIONIRSKEGA DOMA

Ustanoviteljica

gozda, na njej pa bomo izdelovali vojaško
čelado.

SLUŠNI APARATI

Leto festivalov smo začeli s prvo razstavo
likovnega festivala, letos že 4. LIKfesta v
petek, 9. novembra, v prenovljenih prostorih Pionirskega doma, na Komenskega
9. Na ogled so postavljena izbrana dela
otrok iz treh vrtcev, ki so ustvarjali pod
razpisano temo »(O)KROG«, in sicer vrtca
Viški Gaj, vrtca Kolezija, enota Murgle in
vrtca Mladi rod.

Vabljeni na sobotne ustvarjalnice, ki
bodo potekale vsako soboto od 10.00 do
12.00 ure v prostorih Pionirskega doma
na Komenskega 9. Tedenske delavnice
bodo tematsko usmerjene, v decembru
pa se bomo osredotočili na temo gledališke bravure.

SLUŠNI CENTER

Gledališke matineje v Festivalni dvorani

08 //

Čarobni gozd - ustvarjalne delavnice za
otroke Pionirskega doma - V čarobnem
vzdušju pod zvezdnatim nebom paviljona
na Kongresnem trgu bomo vsak dan, med
3. decembrom in 24. decembrom, v času
od 16.30. do 19. ure, skupaj ustvarjali izdelke. Ob petkih, sobotah in nedeljah pa poleg
delavnic vabljeni tudi na ogled pravljičnih
gledaliških predstav.

udba
n
o
p
a
k
Vrhuns mestu!
Sezono družabnih plesov bomo v Festi
na enem

Cena: 12,90 EUR

V mesecu oktobru so v Teniškem klubu Net sport, s sedežem v Novih
Jaršah, ponovno lepo poskrbeli za svoje mlajše in malo starejše člane
z organizacijo prijateljskih trening tekem za otroke in odrasle.

PREVERITE

SLUH

Cena: 10,90 EUR

Cena: 12,90 EUR

JERŠE SAŠO s.p.

oglas ucila moj magazin_nov184x125.indd
Zaloška cesta1167

Cena: 14,90 EUR

Cena: 16,90 EUR

Cena: 10,90 EUR

Cena: 12,90 EUR

Cena: 12,90 EUR

Cena: 16,90 EUR

16. 11. 2018 10:40:38

1000 LJUBLJANA
Tel.: +386 1 5405 374
Gsm: +386 41 620 962
Mail: servis.jerse@amis.net

Sreda, četrtek, petek
9.00 - 16.00

ODLIČNA DINAMIKA KLUBA NET SPORT

Cena: 34,90 EUR

Cena: 16,90 EUR

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

valni dvorani še dodatno praznično doPotopisne pravljice - pravljica okrog sveta
živeli
e na Božičnem plesu, ki bo v torek,
evidndecembra.
z naslovom: »Trojanski konj« bo na spo-N 25.
Vabljeni v dobro družbo z
edbe
izvizvrstno
redu 7. decembra, v sklopu Čarobnega
glasbeno spremljavo.

torek
Odprto: Ponedeljek,
9.00 - 18.00

Cena 16,99 €

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

AUDIO BM smo
pogodbeni dobavitelj
za slušne aparate

Sprejemamo NAROČILNICE
V tekmovalnem duhu, prijateljskem vzdušiz vseh ORL ambulant v Sloveniji
ju in odlični energiji je vihtelo loparje lepo
število igralcev, ki so pokazali borbeni duh,
Izjava naše stranke
napredek v igri in veselje do tenisa.
Sem
zelo zadovoljna
aparatom
Otroci so se
po končanih
tekmah zokrein z vami, ker ste prijazni in zelo
pčali s pizzo, odrasli igralci pa s kosilom v
lepo razložite vse, pa vedno
Kitajski restavraciji,
kjer so še pomagati
bolj okrepili
ste pripravljeni
prijateljske vezi.
rešiti probleme.
TK NET se je razveselil izjemnega reVeč
izjav najdete
zultata svojega
igralca
Marka, ki je postal
na spletni
strani.
prvak Ljubljanskih
osnovnih
šol v tenisu v
www.audiobm.si
kategoriji mlajši dečki.
Veselimo se že decemberskih klubskih
teniških dogodkov, ki jih prinaša praznični
Izrežite in izkoristite do 31. 5. 2016. SEDAJ JE PRAVI ČAS ZA NAJVEČJE PRIHRANKE!
čas.
Tajana Mlakar
Velja samo s kuponom



SERVIS
PRODAJA

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

www.trgovina-jerse.si

Telefon:

-30%

za naročila v AUDIO BM

do 31. 5. 2016

2016
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KJE SO
MOJA
OČALA?
NE IŠČITE VEČ!

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 10-12/2018

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,

Velja do konca junija, akcije se izključujejo.

Izberite si vašo kombinacijo
posebnih ugodnosti!

PRVI ŽE OD 1902. PRIDITE IN BOSTE VIDELI.

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.

BOŽIČNA NORDIC MOOD KOLEKCIJA V JYSK-u

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.

To sezono so nepogrešljivi detajli vsakega doma lučke različnih velikosti in sveče
ter laterne, ki jih lahko kombinirate s storži ali vejami.

GA+kuhinje, kuhinje po meri

To leto je v središču pozornosti nove JYSK-ove Nordic Mood kolekcije božični
“Hygge”. Z udobnimi materiali, številnimi svečami in lučkami ter okrasi iz
naravnih materialov novi Nordic Mood predstavlja toplo in prefinjeno linijo.
S pomočjo samo nekoliko preprostih detajlov iz JYSK-ove ponudbe boste
preprosto okrasili interier in vnesli pravo zimsko čarobnost, v kateri boste v
svojem domu uživali.

Ena od novosti so izdelki geometrijskih linij in v temnih tonih, ki ozna čujejo stil
Nordic Mood, namenjen vsem ljubiteljem minimalizma, medtem ko so odeje in
blazine okrašene s tradicionalnimi motivi, kot so snežinke in božična drevesca.
Izberite svoje favorite iz božične kolekcije in po okraševanju uživajte v božičnem
vzdušju z najljubšo skodelico toplega napitka in darili, ki ste jih pripravili za vaše
najdražje.

MAGAZIN

Brezskrbno v
predpraznične nakupe
Predpraznični čas je za mnoge povezan z nakupi daril in majhnih
pozornosti za najbližje. S pravočasno sklenitvijo gotovinskega
kredita na hiter in enostaven način si boste lahko povsem brez skrbi
privoščili vse, kar ste uvrstili na seznam vaših želja oziroma vse tisto,
kar želite podariti vašim sorodnikom ali prijateljem
Addiko Do gotovine v nekaj minutah«
Sklenitev kredita v Addiko banki je hitra,
enostavna in brez zapletov. Kredit vam
odobrimo že v nekaj minutah, denar pa
lahko začnete zapravljati že naslednji dan! Z
Express kreditom si lahko zagotovite od 500
do 35.000 EUR sredstev, z mesečno obveznostjo že od 20 EUR in dobo odplačevanja
do 10 let. Kredit lahko sklenete s fiksno ali
spremenljivo obrestno mero, brez zavarovanja s hipoteko.
Poenostavite vaše finance
Obstoječe finančne obveznosti poplačajte s
kreditom za poplačilo obveznosti do 40.000
EUR in jih združite v en obrok. Na ta način
bodo vaše finance urejene in pregledne. Do

25 % vrednosti kredita lahko izplačamo v gotovini. Zavarovanje s hipoteko ni potrebno,
doba odplačevanja pa je do 12 let.
Tudi čas je denar
Hip kredit vam zagotavlja do 7.000 EUR
praktično takoj! Pri tem ni nujno, da ste
stranka Addiko banke ali zaposleni za nedoločen čas. Vaš Hip kredit lahko odplačujete
od 13 do 60 mesecev, z najnižjim obrokom
že od 20 EUR na mesec. Za sklenitev kredita
potrebujete samo osebni dokument!

Addiko Bank
Kjer je 2 + 2 = 4
addiko.si
KiK_SLO_AZ_184x125_Pfade.indd 1

08.11.18 16:40

Se težko odločite,
kateri kroj vam najbolj ustreza?

Naj vaša darila
pišejo spomine

Gotovinski krediti do
35.000 eur, do 10 let,
hitro in enostavno.

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

-25%

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

www.trgovina-pr.si

NA
MOTOVSA
R
OLJA NA
!

addiko.si
Poslovalnica Addiko Bank express
BTC City, HALA A, pritličje
041 339 307

KUPON
ZA 15%

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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LOKALNO

SPECIALISTI
ZA DOM
*PRIDOBITE

C

do

M

6%

Do 24
obrokov

VSE ZA DOM

brez obresti

DODATNEGA
BONUSA

Y

CM

Predstava,
ki gre narobe

MY

CY

MY

K

V Ljubljano prihaja najuspešnejša gledališka komedija z Broadwaya, svetovna uspešnica, ki vas bo
nasmejala do solz.

360-3.pdf

1

01/06/2018

16:06

Predstava je požela ogromen uspeh na gledaliških deskah
Broadwaya ter prejela prestižni nagradi Tony in Laurence Olivier
– Predstava, ki gre narobe - Festivalna dvorana, Ljubljana - 22. in
23. november - Vstopnice Petrol in Eventim

*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

DOBRODOŠLI
V NOVIH JARŠAH

Obiščite nas v Mercatorjevem TC Nove Jarše,
Beblerjev trg 2, Ljubljana
NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO

Glavne koristi
Google Street View
za poslovne prostore:

NOVI

panoramski
posnetki
VAŠE LOKACIJE
ZUNAJ IN
V NOTRANJOSTI.

• Boljše pozicioniranje
v iskalniku Google, Google maps, G+
• Profesionalna in moderna
predstavitev podjetja v 360º
in v VR modu
• Enkratna investicija
brez skritih stroškov

O!
V
NO

Erotična trgovina
PRESENETITE PARTNERKO Z NEVERJETNO
SPOLNO MOČJO!

KAPSULE BIG BOY GOLDEN ERECT

• Brezplačno gostovanje
na strežnikih Googla
• Brezplačni marketing
24 ur dnevno/ 365 dni letno

Z VITAMINI

• Profesionalne fotograﬁje

Kapsule so namenjene izboljšanju vitalnosti in spodbujanju spolne sle.
Erekcije postanejo boljše in močnejše.
Enostavna uporaba, tik pred spolnim odnosom.
Učinek se občuti že eno uro po zaužitju.

• Prikaz virtualnega sprehoda
na spletni strani podjetja
ali na FB proﬁlu
• Neomejena pravica koriščenja
vseh fotograﬁj

POPOLNOMA NARAVNE SESTAVINE!

• Pridobite tudi spletno stran

39,90€
Igor Dornik s.p. | +386 41 644 986 | Mail: igor@360naokrog.si
www.360naokrog.si |
www.facebook.com/360naokrog

PROIZVEDENO V EU!

NA VOLJO V VSEH POSLOVALNICAH VENERA SHOP PO SLOVENIJI
INFORMACIJE IN NAROČILA

14 | MOJ MAGAZN 10-12/2018

TALNE OBLOGE
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www.venera-shop.si

NA POTI
PRAVLJICE V LEDU

od

30. 11. 2018

