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www.telekom.si

*Izraz »prvo omrežje v Sloveniji« opisuje časovno zaporedje začetka delovanja mobilnih in fiksnih telekomunikacijskih omrežij v Sloveniji.
Naročniško razmerje s paketom Modri lahko v akcijskem obdobju od 16. 11. 2015 do 31. 1. 2016 sklenejo novi ali obstoječi naročniki storitev Mobitel in/ali SiOL, ki so zasebni uporabniki. Paket Modri v akcijskem obdobju 
vsebuje: SiOL TV s programsko shemo Standard, ki jo lahko naročniki brezplačno nadgradijo v Mega HD, internet SiOL s hitrostjo 100 Mb/s / 20 Mb/s na FTTH oz. do 20 Mb/s /1 Mb/s VAR na ADSL oz. do 30 Mb/s / 5 Mb/s 
VAR na VDSL, telefonijo SiOL z eno telefonsko številko, ki vključuje neomejene klice v vsa fiksna in mobilna slovenska omrežja ter neomejene klice v območja EU, ter mobilni del, ki vključuje neomejene pogovore v vsa 
slovenska omrežja, neomejene SMS-/MMS-e in 3 GB prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije. Pri paketu Modri je možen zakup akcijske opcije Mobilni internet 10 GB – Modri za prenos podatkov na 
mobilnem delu paketa, ki vključuje 10 GB prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije, možnost delitve mobilne internetne povezave z drugimi napravami (t.i. »tethering« oz. »wifi točka«) pa je pri navedeni 
opciji onemogočena. Cena opcije Mobilni internet 10 GB – Modri je 3 EUR (z DDV) na mesec. Ogled nazaj 7 dni je možen le na izbranih TV-programih in je brezplačno na voljo vsem uporabnikom SiOL TV do 1.1.2016. 
Po tem datumu bo na voljo le v paketih TopTrio B, TopTrio C, Modri, TopDuo TV, TopTrio Mega HD, TopTrio, TopTrio Plus, TopTrio HBO in TopTrio Optika. Cene so v EUR z DDV. Za več informacij o ponudbi obiščite 
www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 041 700 700 oz. 080 8000.
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Povežite komunikacijo v enem paketu, ki vključuje brezskrbno mobilno telefonijo z neomejenimi klici 
in sporočili ter s 3 GB prenosa podatkov, sedaj z možnostjo dokupa dodatnih 10 GB mobilnega 
interneta za samo 3 € na mesec. Obenem vam paket omogoča neomejeno fiksno telefonijo, zanesljiv 
internet s hitrostjo do 100 Mb/s, izjemno izkušnjo televizije z več kot 215/40 HD programi ter ogled 
vaših najljubših vsebin odslej do 7 dni nazaj.*
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v živo360º

napovEdnik uvodnik

btc city vodnik Brezplačni časopis poslovno-nakupovalnega športno-zabaviščnega ter 
kulturnega središča BtC City ljubljana 
odgovorna urEdnica Maja oven 
izvrŠni urEdnik Matic žehelj 
oblikovanjE in tEHniČno urEjanjE nicha d. o. o.
urEdnik FotograFijE aljoša Rebolj
stalni sodElavci Miha trefalt, Sara Bogomolec, Polja Pretnar, anja Drobne oven, tina oven, 
iztok Dimc 
lEktoriranjE Mamblin d. o. o.
oglasno tržEnjE BtC d. d., šmartinska 152, ljubljana, matic.zehelj@btc.si
izdajatElj BtC d. d., šmartinska 152, ljubljana
tisk Delo, d. d., tiskarsko središče
naklada 125.000 izvodov
distribucija Delo, d. d.
v uredništvu ne odgovarjamo za tiskarske napake in spremembe v programu prireditev po zaključku redakcije.
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najlepše darilo:  
tedenski paket 2000
V slabem mesecu dni, ki nas loči od prednovoletnih obdarovanj, se tako kot 
vsako leto doslej trudim, da bi iz vsakodnevnih razgovorov ali na prvi pogled 
povsem nedolžnih, a vendar zvito zastavljenih vprašanj družinskim članom, 
sorodnikom in prijateljem izvedela, kaj si želijo najti pod prazničnim drevescem, 
kaj bi imeli, pa si tega iz takšnega ali drugačnega razloga ne privoščijo, in 
kakšna malenkost bi jih razveselila. In tako kot vsako leto doslej – pripravljena, 
da prestrežem vprašanje, iz katerega bi lahko sklepala, s čim bodo obdarovali 
mene – sem se odločila, da se ta konec leta obdarujem kar sama – s tednom dni 
življenja, kot smo ga poznali in živeli na prelomu tisočletja.

Se spominjate leta 2000? Takrat sta Putin in Bush postala predsednika, v 
Sydneyju so potekale poletne Olimpijske igre, kjer smo spremljali našega Mitjo 
Petkovška, na Japonskem pa je prišel v prodajo PlayStation 2. Toda tistega 
»davnega« leta, ko je hrošč tisočletja ogrozil računalniške sisteme in sem domači 
PC že debelo uro pred iztekom tisočletja (kako naivno!) iztaknila iz električne 
vtičnice, se je čas »vrtel« drugače. Počasneje. Leta 2000 še nisem navsezgodaj 
zjutraj med zajtrkom prebirala elektronskih sporočil; nisem še ves dan spremljala, 
kaj se dogaja na družbenih omrežjih, in ko sem enkrat zaprla vrata pisarne, sem 
bila lahko do naslednjega jutra »nedosegljiva«, z redkimi izjemami, ko sem zaradi 
službenih obveznosti morala nazaj v pisarno ali zvečer na kakšen »pomemben« 
dogodek; leta 2000 sem namesto z iPadom v posteljo lahko legla z dobro knjigo 
in se brez stresa pogreznila v globok spanec, članke za Vodnik pa le izjemoma 
pisala doma ob vikendih. Bi si torej lahko vsi skupaj podarili kaj lepšega kot teden 
dni življenja izpred petnajstih let?

Toda ko sem pred dnevi znova razmišljala o »darilu« in si prisegla, da bom 
v »tedenskem paketu 2000« izpustila tudi jutranjo vadbo v ŠC Millenium in 
kuhanje večerje ter pridobljeni čas namenila sorodnikom in prijateljem, ki jih 
danes »srečujem« le po telefonu ali elektronski pošti, sem kaj hitro spoznala, da 
za takšno korenito tedensko spremembo življenjskega sloga – brez telefonov, 
elektronske pošte, LinkedIna in dela, ki ga nosim iz službe domov torej – do 
sredine poletja prihodnje leto in do zasluženega dopusta preprosto nimam časa.

Lahko se zgodi tudi vam, spoštovani bralci zadnje letošnje številke BTC Vodnika, 
da se vse, kar si boste v teh prazničnih dneh zaželeli, ne bo v celoti izpolnilo. 
Četudi pod prazničnim drevescem tokrat morda ne boste dočakali izpolnitve 
vaših želja, moramo vseeno verjeti, da so naše želje uresničljive. Brez upanja – naj 
gre za božična ali novoletna darila, za zdravje, ljubezen, šolo, študij ali delo – 
marsikaj na tem svetu ne bi imelo pravega smisla. Pravijo, da ima misel moč, zato 
se z mislimi ne vračajte v preteklost – četudi je bila ta lepša in prijetnejša, temveč 
se s pozitivno držo zazrite v prihodnost. Le tako bo ta, morda že prihodnje leto, 
za vse nas boljša. 

Iz mesteca BTC City vam želimo srečno in mirno 2016 – Matic, Sara, Tina, 
Marjeta, Lidia, Eva, Anja, Miha, Aljoša, Iztok, Polja in Maja – uredništvo BTC 
City Vodnika. 
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vse cene v BtC City vodniku veljajo do razprodaje zalog. 
Pridržujemo si pravico do spremembe cen.  
Za tipkarske napake ne odgovarjamo.

5  
vrHunska kopalniŠka 
oprEma odslEj v novEm 
salonu kolpa

delovni 
čas v 
decembrU

trgovsko srEdiŠČE 
pon.-sob.: 9.00-20.00, ned. (6., 13., 20., 27. december): 9.00-15.00, 
24. december: 9.00-17.00, 25. december: zaprto, 26. december: 9.00-15.00, 
31. december: 9.00-17.00, 1. januar 2016: zaprto, 2. januar 2016: 9.00-20.00

tržnica btc 
pon.-pet.: 8.00-18.00, sob. (5., 12., 19., 26. december): 7.00-17.00, 
ned. (6., 13., 20., 27. december): 9.00-15.00, 24. december: 8.00-16.00,
25. december: zaprto, 26. december: 9.00-15.00, 31. december: 9.00-16.00, 
1. januar 2016: zaprto, 2. januar 2016: 7.00-17.00

vodno mEsto atlantis vse dni v letu: 9.00-23.00, 24. in 31. december: 9.00-21.00

Športni cEntEr millEnium pon.-pet.: 7.00-23.00, sob., ned., prazniki: 8.00-23.00, 
24. december: 7.00-20.00, 25. december: 8.00-23.00, 31. december: 7.00-17.00, 
1. januar 2016: zaprto

info 01 585 22 22, www.btc-city.com

naslovnica:
Shutterstock
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S prenovljeno aplikacijo DRAJV lahko zdaj 
prišparaš do 25 % pri avtomobilskem 
zavarovanju in se z izpolnjevanjem 
zabavnih DRAJV izzivov poteguješ za 
eno od 50 letnih vinjet za 2016. DRAJV 
smo nadgradili tudi z bolj preglednimi 
zemljevidi in uporabnimi povratnimi 
informacijami, da postaneš boljši voznik. 

Naloži si DRAJV, postani boljši voznik
in prišparaj do 25 %.

#varendrajv

Z DRAJVOM

do 25 %
popusta!

drajv.triglav.si

tiskan_oglas_drajv_275x405_zur.indd   1 16.11.2015   8:11:03



vRoče

VESELI DECEMBER V BTC CITY LJUBLJANA

Park veselja na Trgu mladih - snežni poligon za najmlajše
•	 uživanje v zimskih radostih* 

•	 učenje prvih korakov na snegu s SK Snežinka in Elan U-flex smučmi

•	 več informacij in prijave na www. snezinka.com

    *ob ugodnih vremenskih razmerah

7. 12.

13. 12.

14. 12.

21. 12.

4. 12. ČETRTEK 17.00 PRIHOD MIKLAVŽA Park veselja,
Trg mladih

NEDELJA 10.00 - 13.00 PRAZNIČNA PEKA PIŠKOTOV Dvorana A

SOBOTA 11.00 PREDBOŽIČNO RAJANJE ZA OTROKE  
Z BETI IN CEJEM

NEDELJA 10.00 - 13.00 PRAZNIČNA PEKA PIŠKOTOV Dvorana A

NEDELJA 10.00 - 13.00 PRAZNIČNA PEKA PIŠKOTOV

Spodnja etaža 
Emporium

Dvorana A

TOREK 17.00 PRIHOD BOŽIČKA

28. 12. NEDELJA 10.00 - 13.00 PRAZNIČNA PEKA PIŠKOTOV Dvorana A

23. 12.

Trgovine BTC City Ljubljana so v decembru odprte tudi ob nedeljah od 9.00 do 15.00. 

Več informacij o decembrskem dogajanju vas čaka na www.btc-city.com/december

Park veselja,
Trg mladih

BTC 2014 Oglas Novo leto 275x405+5-Vodnik.indd   3 11/25/14   2:57 PM
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veSeli DeCeMBeR  
v BtC Cityju ljuBljana
Več o decembrskem dogajanju na:  
www.btc-city.com/december

prihod miklavža
4. 12. ob 17.00 

Spodnja etaža emporiuma

airwaves ledena dežela
obisk dobrih mož 

miklavž: 5. 12. od 15.00 do 18.00
božiček: 19. 12. od 15.00 do 18.00

dedek mraz: 26. 12. od 15.00 do 18.00 
vodno mesto Atlantis

božičkova zabava
18. 12. ob 17.00 

Spodnja etaža emporiuma

peka prazničnih 
piškotov

5. 12. od 10.00 do 13.00
12. 12. od 10.00 do 13.00
19. 12. od 10.00 do 13.00

dvorana A

vrhUnska kopalniška 
oprema odslej v 
novem salonU kolpa
V nakupovalnem središču BTC City Ljubljana 
so v sodobno zasnovani Dvorani 1 odprli nov 
razstavno-prodajni salon kopalniške opreme 
Kolpa san. Otvoritveni dogodek je odseval značaj 
te blagovne znamke, ki belokranjsko tradicijo 
prepleta z mladostniško energijo, odprtostjo in 
s pogumom. V kakovostni ponudbi izdelkov so 
različne kadi, tudi masažne, umivalniki in tuš 
kabine. Obiskovalci salona si lahko ogledajo še 
kopalniško pohištvo srednjega in višjega razreda 
pa tudi ključne elemente drugih programov. 

Ko kopalnica postane kolpalnica
Doslej so bili izdelki belokranjskega podjetja na 
slovenskem trgu le v drobcih na voljo po različnih 
trgovinah s sanitarno opremo. Tam tudi v prihodnje 
ostajajo, hkrati pa nov salon v prestolnici omogoča 
spoznavanje razsežnosti kakovostne Kolpine 
ponudbe na enem mestu. Na 1.200 kvadratnih 
metrih si obiskovalci lahko ogledajo najnovejše 
trende v kopalniškem svetu, izkušeni svetovalci 
pa jim bodo pomagali do najboljših rešitev in 
brezplačno naredili tudi izris kopalnice.

Predstavitev blagovne znamke Kerrock
Poleg priznane blagovne znamke Kolpa san je v 
novem salonu na ogled tudi druga blagovna znamka 
Kerrock. Ta je še posebej zanimiva za investitorje 
in arhitekte, saj Kerrock imenujejo tudi material 

prihodnosti. Zanj velja, da nudi neskončne možnosti 
uporabe – po lastnostih je soroden kamnu, obdeluje 
pa se ga podobno kot les. Kerrock se je zelo uspešno 
uveljavil v tujini, v novem salonu pa se predstavlja 
tudi potrošnikom na slovenskem trgu. 

Kolpa je dobrodelna z Anino zvezdico
Ob slavnostnem dogodku družba Kolpa ni pozabila 
na ljudi, ki si nakupa kopalniške opreme ne 
morejo privoščiti. Svojo dobrodelnost je izkazala v 
sodelovanju z Anino zvezdico, ko je družini v stiski 
podarila celotno kopalniško opremo za prenovo 
njihove kopalnice.

Dvorana 1, 01/520 17 30, salonlj.kolpa.si

mali tehnoved
Svet konstrukcijskih igrač
Trgovina Mali TehnoVed je kraj za vse tiste, ki 
želijo svojo domišljijo in ustvarjalnost izraziti s 
sestavljanjem konstrukcijskih igrač. Pripeljite svoje 
nadobudneže na delavnice, kjer bodo lahko izrazili 
svojo kreativnost ter poleg prijetnega preživljanja 
prostega časa skozi igro pridobili tudi uporabna 
znanja. Naj začnejo spoznavati lepote tehnike že sedaj. 

Dvorana A, T: 01/810 95 20, www.mali-tehnoved.si

sonUs art
Ponudba za ljubitelje dobrega zvoka
V trgovini Sonus Art vam je na voljo široka izbira 
celotnega spektra Hi-Fi opreme, ki jo lahko tudi 
preizkusite. Navdušili vas bodo mali prenosni zvočniki, 
slušalke, brezžični sistemi za celoten dom, avdio in 
video sprejemniki, predvajalniki, ojačevalci in zvočniki, 
gramofoni, sistemi za domači kino ter televizije v 
različnih cenovnih razredih. Prijazni prodajalci iz 
avdiofilskih vrst vam bodo pri izbiri z veseljem svetovali. 

Nakupovalna galerija Kristalne palače, pritličje
T: 05/904 74 70, www.sonusart.si

morro sartoriale
Krojaška tradicija po vaši meri
Morro sartoriale je sinonim za tradicionalnega 
krojača, ki ustvarja sodoben videz. Takšnega, v 
katerem blesti Jan Plestenjak. Mojstrsko izdelane 
modele moških in ženskih oblačil odlikujejo vrhunski 
materiali. V razstavnem salonu v Kristalni palači 
vam bodo z veseljem svetovali pri izboru tkanine in 
kroja ter detajlov, kot so gumbi in šivi, žepi, robovi 
in zavihki. Možnosti za prilagoditev obleke po vaših 
željah je neskončno veliko. A dejstvo je eno – obleka 
se bo do popolnosti prilegala obliki vašega telesa in 
poudarila vaše prednosti. 

Nakupovalna galerija Kristalne palače, 1. nadstropje
M: 070/669 669, www.morro.si 

apple shop v big bangU
Prvi v Sloveniji 
Oktobra je trgovina Big Bang v BTC Cityju Ljubljana 
odprla prvi Apple Shop v Sloveniji. Če ste tudi vi med 
ljubitelji te svetovno znane blagovne znamke, lahko 
v prijetnem okolju pobliže spoznate in preizkustite 
njihove inovativne izdelke ter raziskujete široko 
ponudbo dodatne opreme. Pri tem vam bo pomagalo 
strokovno usposobljeno osebje, ki vam bo svetovalo in 
podrobno predstavilo najnovejše izdelke družbe Apple.

Dvorana 5, T: 01/309 37 68, www.bigbang.si

peka prazničnih 
piškotov v drUžbi 

dedka mraza
30. 12. od 17.00 do 19.00 
Spodnja etaža emporiuma

snežni poligon  
za najmlajše

Trg mladih

Park veselja malčkom ponuja idealno možnost 
spoznavanja prvih smučarskih korakov in zavojev 
na naravnem snegu. Odlikuje ga idealna lokacija, 
možnosti izposoje opreme, nadzor smučarskih 
učiteljev kluba Snežinka in ugodna cena. Poligon 
obratuje v času ugodnih snežnih razmer. Več 
informacij in prijave na www.snezinka.com.
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www.btc-city.com

odslej prijaznejši tudi do mobilnikov: m.btc-city.com
obiščite nas tudi na Facebooku!      /BtCCity
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NAJBOLJŠE ZA DOM

GALERIJA POHIŠTVA LJUBLJANA
Kristalna palača, BTC City

WWW.GALERIJA-ILAMBIENTI.COM

vitapUr
Rešitve za boljšo kakovost bivanja
Slovensko podjetje Vitapur obiskovalce že desetletje 
razvaja s kakovostnimi in inovativnimi izdelki. 
V njihovi ponudbi vas bodo še posebej navdušila 
tehnološko dovršena ležišča Hitex, širok spalni program 
z različnimi tretmaji zdravilnih rastlin, izdelki iz 
naravnega lateksa ali iz revolucionarne spominske 
pene – edine tovrstne v Evropi – ter inovativna trpežna 
posoda Rosmarino s kamnito oblogo. Ob okroglem 
jubileju vas v poslovalnici v BTC Cityju čakajo posebne 
ugodnosti, te pa so vam na voljo tudi v spletni trgovini.

Dvorana A, T: 01/585 20 46, www.vitapur.si

kompas
Mediteranska pravljica
Turistična agencija Kompas v Dvorani A je za tiste, 
ki so z mislimi že pri toplih mesecih prihodnjega 
leta, pripravila ponudbo za letovanje v objemu 
Mediterana. Ti si lahko najugodnejše počitnice 
v Grčiji in Turčiji ter v egiptovskem letovišču 
Hurgada zagotovijo z zgodnjimi prijavami do 31. 
decembra 2015. Čaka jih pestra ponudba hotelov, 
Kompasovi družinski klubi s prihranki do 600 evrov 
za štiričlansko družino, medtem ko bodo prvih 
200 potnikov razveselili ugodni plačilni pogoji in 
praktično darilo. 

Dvorana A, T: 01/520 69 00, www.kompas.si

plesna zvezda 
Plesno doživetje kot najlepše darilo
Darilo je dandanes lahko tudi prijetno doživetje, 
nekaj, s čimer doživiš lepo, zanimivo in nepozabno 
izkušnjo. Prav takšno doživetje lahko sebi in svojim 
najbližjim podarite v Plesni zvezdi. Izberete lahko 
darilne bone za različne plesne tečaje, enourno 
plesno doživetje pa lahko podarite že za 10 evrov. 
Na plesnem popotovanju boste ob gibanju in 

eigrače
Igrive dogodivščine za otroke vseh starosti 
Trgovina Eigrače ponuja širok spekter kakovostnih, 
inovativnih in raznovrstnih igrač. Te so primerne 
za igrive malčke, pa tudi za malo večje otroke in 
za odrasle, ki ostanejo otroci po duši. V bogati 
ponudbi boste lahko izbrali igrače svetovno znanih 
proizvajalcev, denimo Lego, Revell, Bruder, Hape, 
Schleich in Ravensburger. Našli boste zanimive igrače 
za razvedrilo, pa tudi tiste, ki bodo na zabaven način 
obudile vaš ustvarjalni duh in izzvale sive celice. 
Izdelke lahko naročite tudi prek spletne trgovine.

Dvorana A, T: 01/810 90 61, www.eigrace.com

uživanju ob glasbi odkrili lepoto ritma, telesne in 
duhovne koordinacije, moč pozitivne energije ter 
navdihujoče vodenje večkratne svetovne prvakinje 
Katarine Venturini.

ŠC Millenium, T: 041/634 000,  
www.plesnazvezda.si
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v živo360º v živo360º
vRoče

o tUrizmU in medijih v 
kristalni palači 
V Kristalni palači bo 1. decembra potekala 
mednarodna okrogla miza »Turizem in mediji«, ki jo 

Vir: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (Foto: Janez Kotar) 

visok vladni obisk btc 
cityja z vizionarskim 
pridihom
V začetku novembra je BTC City obiskala vladna 
delegacija na čelu s predsednikom Vlade RS dr. 
Mirom Cerarjem. Visok vladni obisk je potekal v 
okviru tridnevne delavnice »Prihodnost ni daleč. 
Slovenija 2050«, ki jo je Služba Vlade RS za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko v sodelovanju z OECD-
jem organizirala v ABC pospeševalniku. Na delavnici 
so udeleženci z različnih strokovnih področij 
zasnovali temeljne usmeritve razvoja Slovenije, saj je 
bil namen te pomembne delavnice oblikovati obrise 
Vizije 2050 in krovne cilje razvoja Slovenije ter ji 
tako zagotoviti strateško usmeritev, ki bo skladna 
z vizijo večine prebivalcev o prihodnosti Slovenije. 
Udeleženci so kot temeljne pogoje za razvoj slovenske 
družbe v skupnost zadovoljnih in uspešnih ljudi med 
drugim prepoznali večjo okoljsko osveščenost in 
zaščito naravnih virov, krepitev zdravja ljudi, nova 
zelena delovna mesta, trajnostne inovacije, sodobno 
in razvito javno infrastrukturo ter kakovostnejši in 
bolj poglobljen dialog med državo in državljani.

drUžba btc o 
razvojnih izzivih in 
inovacijah v trgovini
Oktobra sta potekala dva poslovna dogodka – 
Finančni dnevi UniCredit Bank v Portorožu in 9. 
Strateška konferenca o trgovini na Brdu pri Kranju – 
na katerih je sodeloval tudi Jože Mermal, predsednik 
uprave družbe BTC. Z najvidnejšimi domačimi in 
tujimi predstavniki iz vrst politike, gospodarstva in 
akademske sfere je na dveh okroglih mizah izmenjal 
mnenje o ključnih razvojnih izzivih v podjetjih in 
panogah ter o inovacijah na področju trgovine. 

imperija
Prijetno doživetje sprostitve
Oddaljite se od stresnega vsakdana in se v sodobnem 
kozmetičnem salonu prepustite mirnemu in 
intimnemu okolju, kjer vam strokovno osebje 
prisluhne in vas razvaja. Izberite katero od 
sprostitvenih masaž ali uživajte v kozmetični negi, 
ki je prilagojena vašim željam. Razvajate se lahko z 
manikiro, geliranjem in podaljševanjem nohtov, s 
klasično in medicinsko pedikuro, kavitacijo, strojno 
limfno drenažo in z depilacijo. Privoščite si ličenje, 
permanentni make-up ali podaljševanje trepalnic in 
zažarite v svoji lepoti.

Dvorana Mercurius, M: 051 444 299

ob 50-letnici delovanja organizira Društvo turističnih 
novinarjev – FIJET Slovenija v sodelovanju z 
družbo BTC. Okrogle mize se bodo poleg vidnih 
predstavnikov slovenskega turizma ter predstavnikov 
slovenskih medijev udeležili tudi ugledni turistični 
novinarji iz tujine. Cilj okrogle mize je v slovenskih 
medijih spodbuditi ustreznejšo obravnavo 
gospodarskih in drugih vidikov turizma. 
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v živo360º
ZgovoRno

tomaž lehpamer o filmski in televizijski produkciji ve tako rekoč vse. 
enako dobro, kot se znajde pri delu pred in za kamero, v rokah drži tudi 
finančne niti televizijskih ali filmskih projektov. je izvršni producent 
televizijske nanizanke Ena žlahtna štorija in eden tistih, ki je z neodvisno 
produkcijsko skupino mangart v samo mesecu dni v btc cityju postavil 
televizijski studio, po katerem danes povprašujejo že tuji producenti.

Eno žlahtno štorijo spremljamo na televiziji Planet 
TV. V kakšnem odnosu v ta projekt vstopata 
Planet TV in produkcijska hiša Mangart? Kot 
koproducenta? Štorija je naročen projekt in 
produkcijska hiša Mangart s Planet TV-jem sodeluje 
kot njegova produkcijska skupina. Planet TV zaradi 
pomanjkanja prostora, tehnične opreme in kadrov sam 
ne zmore posneti nadaljevanke dnevnega formata, zato 
so, tako kot je v navadi tudi v tujini, poiskali skupino, 
ki bi prevzela avtorski in izvedbeni del in nadaljevanko 
izpeljala »na ključ«. Produkcijska skupina Mangart, 
ki je pred leti za komercialni televiziji posnela serijo 
oddaj Odklop, nanizanke Pod eno streho, TV dober dan 
in Čokoladne sanje, se je tudi tokrat izkazala za eno od 
bolj ustvarjalnih produkcijskih skupin, predvsem pa za 
tim z dovolj znanja in organizacijskih sposobnosti za 
snemanje dnevne nadaljevanke oz. dnevnega formata, 
s katerim v Sloveniji – z izjemo Strasti, ki jih je pred 
sedmimi leti snemala TV Slovenija, a je posnela le 
tretjino predvidenih epizod – nimamo veliko izkušenj.

Od kod vam izkušnje? Učil sem se v Zagrebu, kjer sem 
kot producent kar desetletje sodeloval pri snemanju 
dnevnih nadaljevank. Priznam, pred odhodom na 
Hrvaško sem znal narediti film, reklamo, serijo ali 
dokumentarni film, nisem pa znal narediti dnevnega 
formata. Ta ima drugačne zakonitosti. Čeprav gre za 
nekakšno televizijsko industrijo, mora ta vendarle 
spoštovati umetniške parametre in biti gledljiva. 

Ena od glavnih postavk pri snemanju takšne 
nadaljevanke je televizijski studio. Zakaj se niste 
odločili za najem obstoječega Vibinega filmskega 
studia, ki je – čeprav v prvi vrsti namenjen tehnični 
podpori slovenskih filmov iz nacionalnega filmskega 
programa – tudi na prostem tržišču? Snemanje 
dnevne nadaljevanke zaradi specifičnega sistema 
postavitve prizorišč in iz tega izhajajočih zahtev 
tehničnega dela ekipe zahteva večji in podolgovat 
studio. Viba se sicer lahko pohvali z velikimi 
površinami, a znaten del teh predstavljajo servisni 

prostori, mešalnice zvoka, montažni prostori, pisarne 
in garderobe, njihova filmska studia – mali in veliki – 
pa imata obliko kocke in sta za nas premajhna.

Za snemanje dnevnega formata je zato primernejša 
hala, predelana v studio? Pri snemanju dnevne 
nadaljevanke v enem tednu posnamemo okoli 100 
prizorov, kar je v primerjavi s celovečernim filmom, 
pri katerem v 70 snemalnih dneh posnamejo okoli 
140 prizorov, veliko. Takšna količina posnetega 
materiala zahteva optimizacijo prostora in časa; ob 
postavljeni luči imamo za snemanje enega prizora na 
voljo le 30 do 40 minut, za premik snemalne ekipe z 
enega prizorišča na drugega le pet. Delo lahko tako 
organiziramo le v podolgovatem studiu s sredinskim 
koridorjem, po katerem se premika tehnični del ekipe, 
levo in desno od koridorja pa so nanizana prizorišča. 
Zaradi tlorisa so hale res najprimernejše.

Je bila odločitev, da v BTC Cityju najamete Dvorano 
1 in v njej postavite televizijski studio, prva in edina 
izbira? Hala v Dvorani 1, v kateri je nekoč domoval 
Giga Sport, ima po svoji vzdolžni osi nanizane 
betonske stebre, ki podpirajo strešno konstrukcijo, 
in zato ni bila prva izbira, toda odločitvi, da halo 
vendarle najamemo, moteče stebre pa prekrijemo ali 
vključimo v scenografijo, je govorilo v prid dejstvo, 
da je ta sredi nakupovalnega središča BTC City. Tu 
namreč lahko kupimo, kar za snemanje potrebujemo – 
garderobo, rekvizite, ličila in celo tehnične predmete. 
Pravzaprav vse – od igle do letala.

Je res, da ste Dvorano I v televizijski studio prenovili 
v samo enem mesecu? Drži! Ključe smo prejeli 23. 
decembra lani in 2. februarja že posneli prve prizore. 
V samo 35 dneh smo dvorano zvočno izolirali, uredili 
akustiko in zgradili ter opremili 16 objektov, v katerih 
gledalci danes lahko prepoznajo recepcijo, kjer imajo 
Bertove hčere nekakšen mini kmečki turizem, vaško 
gostilno, trgovino, spovednico, degustacijsko klet in 
druge. In še nekaj je pomembno: vse to nam je uspelo 
narediti z zmernim finančnim vložkom.

Koliko epizod morate posneti, da se vam bodo 
vložena sredstva povrnila? Ob koncu tretje sezone 
bomo »na nuli«. Če bomo snemali naprej, si lahko 
obetamo prvi zaslužek.

S priljubljenostjo, ki jo ima pri občinstvu, se 
je Štorija že uveljavila kot blagovna znamka in 
dodatne promocije ne potrebuje več. A vendar 
– ste razmišljali, da bi za javnost odprli vrata 
televizijskega studia? Za študente medijskih šol in za 
naše najbolj zagrete gledalce smo že pripravili nekaj 
vodenih ogledov studia in celo snemanja nadaljevanke. 
Nad njihovim odzivom sem bil presenečen, še posebej 
nad odzivom tistih, ki so si filmske studie ogledali 
drugod po svetu in so mi po ogledu našega zaupali, da 
so o snemanju pri nas izvedeli več kot kjerkoli drugje. 
Turistične oglede tujih studiev poznam in vem, da so 
to le filmske »hiše strahov«, naši obiskovalci pa so si 
lahko ogledali pravo snemanje, razložil sem jim, kako 
se postavi prizor, kako se ga posname in kako konča, 
po končanem snemanju pa so imeli priložnost, da se 
z igralci tudi pogovorijo. V prihodnje bi morali studio 
odpreti za širšo javnost.

Kaj potem, ko boste zaključili snemanje Štorije? 
Nameravate studio najemati še naprej in ga tržiti? 
Verjamem, da je vodstvo družbe BTC, ko se je 
odločalo, da s televizijskim studiem v BTC Cityju doda 
novo vsebino, razmišljalo vizionarsko. Domači in tuji 
trgi se namreč že zanimajo za naš studio in za projekte, 
ki bi jih posneli v njem, med njimi tudi nemška 
filmska in televizijska produkcijska hiša Constantin 
Entertainment. Slovenija je za tuje producente 
zanimiva tudi zato, ker na kratkih razdaljah najdejo 
različne pokrajine, in skoraj vedno se zgodi, da 
morajo, ko že pripeljejo ekipo, del posneti v studiu. In 
tak studio je lahko vroča žemljica, če ga bomo le znali 
izkoristiti. Sami od sebe nas tujci ne bodo iskali.

V začetku devetdesetih ste nastopili v celovečernem 
filmu Umetni raj in v kratkem filmu Vse je pod 
kontrolo. Se vam tudi v Štoriji obeta vloga pred 
kamero, ne le za njo? Vprašujete po Hitchcockovem 
sindromu? V Štoriji se še nisem pojavil, prosili so sicer 
me in najbrž se enkrat tudi bom!

Miha Trefalt

tElEvizijski studio –  
vizionarska odloČitEv

9



MoDRo

MilleniuM

www.atlantis-vodnomesto.si

www.millenium-btc.si

SREDNJI VEK
LEDENI

Izklesan v 60 ton ledu

BTC/Vodno mesto Atlantis
od 13.11.2015 do 28.02.2016

www.ledene-skulpture.com

OdprtO: 
pon. - sre.: 
od 12.00 do 19.00
cet., pet.: 
od 12.00 do 21.00
sob., ned. in praz.: 
od 10.00 do 21.00

Športni center Millenium • Šmartinska 152 LJ 
01 585 15 00 • millenium@btc.si 
www.millenium-btc.si

Darilni bon Millenium je najlepše darilo

Podarite zdravje in vitalnost.

10 % popust  
za nakup darilnih bonov

"

Veljavno do 31. decembra 2015.

V prazničnem decembru smo v Vodno mesto 
Atlantis povabili tudi Miklavža, Božička in dedka 
Mraza in jim omogočili nakup darilnih bonov, s 
katerimi boste v njihovem imenu lahko razveselili 
vaše najdražje, prijatelje in sodelavce. Z darilnimi 
boni za vse tri tematske sklope – Svet doživetij, 
Termalni tempelj in Dežela savn – ne boste iz zagate, 
kaj kupiti, rešili le sebe in razveselili obdarovancev, 
razbremenili boste tudi tri omenjene dobrotnike, saj 
boste nakup opravili kar v Atlantisovi e-trgovini, ki 
je odprta vsak dan, 24 ur na dan!

Darilne bone Atlantis lahko kupite v e-trgovini na 
www.trgovina.atlantis-vodnomesto.si, na recepciji 
Vodnega mesta Atlantis ali na Info točki v Dvorani A.
Pri nakupu vam bomo z veseljem svetovali po 
telefonu 01/585 21 00 ali 01/585 21 01 in po 
elektronski pošti vodnomesto@btc.si.

Da bo izbira darilnega bona lažja, predvsem pa 
pisana na kožo obdarovancu, smo oblikovali različne 
»pakete«, ki se med seboj razlikujejo po vsebini in 
so primerni za vse starosti obdarovancev. Seveda pa 
lahko z darilnimi boni še vedno kupite posamično 
vstopnico in masažo.  

V Svetu doživetij lahko izbirate med tremi paketi, 
namenjenimi otrokom; paketa Doživetje in Zabava 
vključujeta 4-urno vstopnico, paket Rajanje pa 
dnevno vstopnico. Poleg vstopnice za adrenalinsko 
in razposajeno preživljanje časa paketi vključujejo še 
gostinsko ponudbo, ki se razlikuje glede na izbrani 
paket. Cena: 12,50–22,00 €.
V Termalnem templju lahko izbirate med 2-urnim 
paketom Zajemi sapo, ki vključuje topli napitek po 
izbiri, ali 4-urnim paketom Zdravi senior, ki vam 
poleg kave ponuja še rogljič in naravni sok.  
Cena: 13,50 ali 14,50 €.
Dežela savn ponuja dva štiriurna in tri dnevne 
pakete, ki vključujejo vstopnico za savno, bodisi topel 
obrok ali eno od storitev Azijskih masaž (čokoladna, 
anticelulitna ali tajska masaža). Cena: 31,00–93,00 €.
V Deželi savn lahko izberete tudi paket Atlantis 
Prestige, ki poleg ostalega vključuje še vadbo z 
osebnim trenerjem, azijsko masažo, nego obraza/
pedikuro, kosilo, penino in vodenje. Cena: 190,00 €.

Če Vodno mesto Atlantis radi obiskujete večkrat v 
mesecu, vam priporočamo, da se odločite za nakup 
paketov vstopnic. Izbirate lahko med paketoma z 10 

oziroma 20 vstopi za vse tri tematske sklope.  
Cena: že od 65,45 €.

razveselite bližnje in 
jim podarite masažo
Z različnimi masažami ne preženemo le mišične 
utrujenosti, temveč z njimi lahko blagodejno 
vplivamo na vse telo in ohranjamo vitalnost. V 
Vodnem mestu Atlantis vam zato priporočamo 
nakup darilnega bona za tradicionalno tajsko 
masažo, ki s stimuliranjem energijskih linij, po 
katerih se pretaka življenjska energija, krepi telo 
ter zmanjšuje stres in napetost mišic.
V Centru azijskih masaž lahko ob tajski masaži 
preizkusite še indijsko ayurvedsko masažo, 
tradicionalno kitajsko masažo, azijsko nego 
obraza, azijsko pedikuro, azijsko nego telesa in 
azijsko masažo za nosečnice.
Cena: že od 25 €

Rezervacije in informacije:
051/394 772 (vsak dan od 10. do 22. ure)

darilni boni atlantis
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všečno
www.btc-city.com

odslej prijaznejši tudi do mobilnikov: m.btc-city.com
obiščite nas tudi na Facebooku!      /BtCCity

darila za vsakogar

nekAj ToplegA, mehkegA, uporAbnegA

zimska jakna  
ragnar

159,99 € 
landing zone Army  

shop, dvorana 11

ženska majica

39,90 € 
Fanina,  

dvorana A

moške bokser  
hlače

10,90 € 
Fanina,  

dvorana A

ženska halja

49,90 € 
Fanina,  

dvorana A

perilo anais, 
charming set

18,93 € 
lolita erotic Shop, 

dvorana A

ženska spalna 
srajca

49,95 € 
galeb svet perila,  

dvorana emporium

color copati 
natikači (36–39)

14,65 € 
odeja, dvorana 

emporium

moška in ženska 
pižama

49,90 € in 49,90 € 
Svilanit, 

dvorana A

moški jopič, 
naravno Usnje

136,00 € 
utva trgovina, modni studio 

bTc, dvorana emporium

ženska bUnda

100,00 € 
utva trgovina, modni studio 

bTc, dvorana emporium

ženski plašč, 
podložen s krznom

950,00 € 
utva trgovina, modni studio 

bTc, dvorana emporium

ženska pižama

15,00 € 
cotton bay,  
dvorana A

deški kopalni 
plašč

39,90 € 
extreme intimo,  

dvorana A

ženska majica

12,90 € 
extreme intimo,  

dvorana A

dekliške slip 
spodnje hlačke (3/1)

12,90 € 
extreme intimo,  

dvorana A

pajac – odrasli

18,00 € 
cotton bay,  
dvorana A

termo obleka – day 
and night

18,70 € 
cotton bay,  
dvorana A

cargo hlače  
roald

89,90 € 
landing zone Army 

shop, dvorana 11

otroške smUčarske 
rokavice in kapa etirel

14,99 € in 6,99 €
InTerSporT ljubljana  

bTc, dvorana 6

copati iz naravnega 
Usnja ali ovčjega krzna

16,90 € ali 28,90 €
Alenka, 

dvorana A

moška in ženska 
pižama poUnje

35,52 € in 27,46 €
galeb svet perila,  

dvorana emporium

Uni smUčarske  
nogavice mckinley

7,99 €
InTerSporT ljubljana  

bTc, dvorana 6

moška pižama

15,00 €
lola, drogerija,

dvorana A

pleten pUlover 
jotUnheimen

89,90 € 
landing zone Army  

shop, dvorana 11

ničesar ne nosi ... pa vseeno si po tihem želim, da mi pokloniš malenkost.
Stavek, ki ga zelo pogosto slišimo iz ust najbližjih in prijateljev, ko se bližajo 
božično-novoletni prazniki ali ko praznujejo rojstni dan. Tisti »ničesar ne 
nosi« ali »pa kaj si si delal/-a stroške« in »pa saj ne bi bilo treba« v resnici 
ne pomenijo tega, kar se sliši v izgovorjenih besedah. v resnici imamo vsi 
ljudje radi darila, presenečenja, pa čeprav gre samo za malenkosti,  
kot je na vrtu utrgana rožica ali pa otroška risbica. 



TrendI modnI dodATkI

ZA ljubITelje ZAbAve In ŠporTA

ZA lep IZgled In SproŠčAnje

kettlebell, 4 kg

13,90 €
Fitnesshop,  
dvorana A

moška Ura police

179,00 €
police,  

dvorana A

Ura michael kors, 
kamenčki swarovski

279,00 €
urarstvo heta 1892,  

dvorana A

jacqUes lemans 
jlp114a

209,90 €
Sten time, urarstvo, 

dvorana A

Fossil jr1486

139,90 €
Sten time, urarstvo, 

dvorana A

moška Ura 
slezenger

139,90 €
Sten time, urarstvo, 

dvorana A

Ura cerrUti 1881

239,00 €
urarstvo heta 1892,  

dvorana A

Ura sector

430,00 €
urarstvo heta 1892,  

dvorana A

moška Ura Festina 
F16488/1 dUal time

179,00 €
hudaura.com, popravilo ur 

in nakita, dvorana A

moška Ura cat a5.141.11.111 
navigo carbon date

189,00 €
hudaura.com, popravilo ur in 

nakita, dvorana A

moška Ura cat 
lb.111.21.731 motion

akcija: 69,00 €
hudaura.com, popravilo ur 

in nakita, dvorana A

ženska očala FUrla

155,00 €
police,  

dvorana A

Usnjen moški pas

45,00 €
police,  

dvorana A

rokavice za trening 
na vreči in mma

32,00 €
Fitnesshop,  
dvorana A

FUtUristična veja

150,00 €
SiTi ArTstore, nakupovalna 

galerija kristalne palače

akcijska kamera 
virb X

406,00 €
garmin, nakupovalna 

galerija kristalne palače

ForerUnner 25

203,00 €
garmin, nakupovalna 

galerija kristalne palače

ForerUnner 225

304,00 €
garmin, nakupovalna 

galerija kristalne palače

horarna astrologija

49,90 €
SiTi ArTstore, nakupovalna 

galerija kristalne palače

Umetnost Uspeha

14,00 €
SiTi ArTstore, nakupovalna 

galerija kristalne palače

naravna dišeča 
mila

4,99 €
Alenka, 

dvorana A

miška za račUnalnik 
seXy boy

15,95 €
venera Shop, nakupovalna 

galerija kristalne palače

stimUlator 
womanizer rosa

159,00 €
venera Shop, nakupovalna 

galerija kristalne palače

masažna ročka

89,95 €
venera Shop, nakupovalna 

galerija kristalne palače

FUn Factory 
smartballs

29,00 €
lolita erotic Shop,  

dvorana A

we-vibe 4 plUs

159,00 €
lolita erotic Shop,  

dvorana A

dr. pasha 3 mila

12,64 €
Tosama bela štacunca 
ljubljana, dvorana A

 golden rose paris 
lak za nohte

1,80 €
golden rose, 

dvorana A

golden rose 
pUder

7,90 €
golden rose, 

dvorana A

komplet – ambre 
noir

44,50 €
Yves rocher, nakupovalna 

galerija kristalne palače

edp so eliXir bois 
sensUel

41,00 €
Yves rocher, nakupovalna 

galerija kristalne palače

komplet – kandirana 
pomaranča in mandelj

11,70 €
Yves rocher, nakupovalna 

galerija kristalne palače

tUntUri joga set

29,50 €
Fitnesshop,  
dvorana A

elgato avea dinamična 
razpoloženjska žarnica

49,95 €
iStyle Apple premium reseller,  

ng kristalne palače

withings brezžični 
merilec krvnega tlaka 

129,95 €
iStyle Apple premium reseller,  

ng kristalne palače

pametna zapestnica 
jawbone Up 3

179,95 €
iStyle Apple premium reseller,  

ng kristalne palače

oilily 
cArrY All, SrebrnA 

109,90 €
denArnIcA 

45,90 €
ToAleTnA TorbIcA 

27,90 €
lola, drogerija, 

dvorana A

poslovna moška 
torba samsonite

217,00 €
Toko,  

dvorana A

ženska torbica 
calvin klein

169,90 €
Toko,  

dvorana A

šal

9,90 €
lola, drogerija,

dvorana A



Več kot 50 priznanih modnih in športnih blagovnih znamk

KUPON

-20%
BTC, Šmartinska cesta 152, Ljubljana          www.hala12.si          www.facebook.com/hala12btc

Ob predložitvi tega kupona vam na 1 izbrani artikel priznamo 20% popust. Kupon je vnovčljiv do 31.12.2015.
Popust se obracuna na blagajni. Popusti se med seboj ne seštevajo. Akcije se izključujejo.

SPORTINA IN
TOM TAILOR
OUTLET
1. NADSTROPJE

SPORT
OUTLET

KLET

URBANO
FASHION

PRITLIČJE

ZA mAle junAke

ZA lep IZgled In SproŠčAnje
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ZA mAle junAke

ZA ljubITelje dIZAjnA

darilni paket  
morski les

akcija 29,99 €
bottega verde,  

dvorana A

darilni paket 
maroški argan

akcija 27,99 €
bottega verde,  

dvorana A

darilni paket 
čokoladne sanje

akcija 13,99 €
bottega verde,  

dvorana A

brisača hammam, 
primerna tUdi za v savno

19,90 €
Svilanit,  

dvorana A

color n toaletna 
torbica

19,10 €
odeja,  

dvorana emporium

Unikatna lesena 
košara

34,77 €
darilni butik crea dom, 

dvorana A

dekorativna 
odeja zig-zag

29,90 €
Studio dormeo bTc, 

dvorana 4

dekorativni set 
warm hUg

49,80 €
Studio dormeo bTc, 

dvorana 4

lesena skrinjica z 
voščilnico za poroko

18,40 €
darilni butik crea dom, 

dvorana A

kavne kapsUle caFFe 
lollo classica 

25,00 €
Tutto capsule,  

dvorana A

kavne kapsUle dolce 
gUsto nesqUik

5,50 €
Tutto capsule,  

dvorana A

blok za nože

19,99 €
culinario,  

dvorana A

rezalnik s šestimi 
rezili

14,99 €
culinario,  

dvorana A

drobilnik za 
česen

4,99 €
culinario,  

dvorana A

kavni aparat 
dolce gUsto

49,00 €
Tutto capsule,  

dvorana A

brizgalka za 
torto

11,29 €
merkur, trgovski center, 

dvorana 17

otroški 5-delni 
servis

9,49 €
merkur, trgovski center, 

dvorana 17

spalna vreča 
kravica, 70 cm

26,90 €
Tosama bela štacunca 
ljubljana, dvorana A

nattoU meter 
kravica

23,90 €
Tosama bela štacunca 
ljubljana, dvorana A

termo steklenica, 
0,75 l

13,79 €
merkur, trgovski center, 

dvorana 17

piškotnik 
keramika vš

29,90 €
kelih,  

dvorana A

skleda 
keramika vš

32,90 €
kelih,  

dvorana A

kava mleta, 
koFeinska, 250 g, eXpo

7,97 €
espresso, nakupovalna 
galerija kristalne palače

darilni komplet liU 
wei

47,58 €
espresso, nakupovalna 
galerija kristalne palače

čajnik in skodelica 
j&t

26,60 € in 9,60 €
kelih,  

dvorana A

mehke kocke (za vse 
dojenčke in otroke) 

19,90 €
mothercare,  
dvorana 10

lesena kUhinja

79,00 €
mothercare,  
dvorana 10

začetni set za 
sestavljanje

45,00 €
mothercare,  
dvorana 10

lesene hiške za pUnce 
model kaylee

164,90 €
babadu, nakupovalna galerija 

kristalne palače

notranji 
poganjalec hipo

145,90 €
babadu, nakupovalna 

galerija kristalne palače

poganjalec kolo, 
balance bike

49,99 €
eigrače,  

dvorana A

lesena sestavljanka, 
alpska hiša

14,80 €
mladi tehnik,  

dvorana emporium

aUtomobloX – 
sestavljanka avto

36,90 €
mladi tehnik,  

dvorana emporium

baterijsko vozilo 
bmw i8

259,99 €
eigrače,  

dvorana A

baterijski avto Ford 
ranger

299,90 €
eigrače,  

dvorana A

klein 8686 bosch delovna 
miza in izvijač v kovčkU

akcija 39,99 €
baby center,  
dvorana 11

playgo otroški 
sprehajalec

akcija 22,99 €
baby center,  
dvorana 11

bayer pUnčka 
charlene, ki govori

akcija 29,99 €
baby center,  
dvorana 11

hiša z jUnaki  
za Fante

156,00 €
baby center,  
dvorana 11

U&n košarica 
za krUh

19,10 €
odeja,  

dvorana emporium

ZA lep IZgled In SproŠčAnje



MoDno
www.btc-city.com

odslej prijaznejši tudi do mobilnikov: m.btc-city.com
obiščite nas tudi na Facebooku!      /BtCCity

Prihajajo hladni dnevi in še bolj mrzle noči, ki jih v 
decembru nemalokrat preživimo na prostem. Zato 
se moramo toplo obleči, kar pa ne pomeni, da ne 
moremo biti elegantni. Poskrbimo, da ne glede na 
oblačila dodamo pokrivalo, rokavice ter toplo obutev, 
pomaga pa tudi kanček veselja in dobre volje veselega 
decembra.

topla oblaČila za HladnE zim skE dni

On:
čevlji Sorel 150,00 €, hlače 157,00 €,  
majica 99,95 €, jopa 139,95 €, kapa 25,00 €,  
Forma F+, Kristalna palača

Ona: 
čevlji Sorel 150,00 €, plašč 169,95 €,  
kapa 25,00 €, pulover 79,95 €, kavbojke 79,95 €,  
Forma F+, Kristalna palača

Ona:
obleka 25,00 €, pončo 38,00 €, klobuk 40,00 €,  
ogrlica 25,00 €, Bijoux, Dvorana A, pritličje; 
čevlji 89,90 €, Alpina, Dvorana 3

On: 
kavbojke 44,90 €, plašč 145,00 €, pulover 17,50 €,  
Katja Pro, Dvorana A, kletna etaža; 
čevlji Alpina 119,90 €, Alpina, Dvorana 3
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MoDno

topla oblaČila za HladnE zim skE dni

v živo360º

Frizer: Frizerski Studio Vele
Modela: Tine (avdicija.com) in Nives
Produkcija: Studio Bomba

Ona:
čevlji 189,90 €, hlače umetno usnje 129,90 €, srajca 
99,00 €, pulover 119,00 €, plašč 299,00 €, rokavice 
69,90 €, torba 179,90 €, očala 29,90 €,  
Jones, Nakupovalna galerija Kristalne palače

On:
hlače 59,00 €, blazer 129,00 €, plašč 229,00 €,  
AHA Mura, Dvorana A, kletna etaža; 
čevlji 124,90 €, Alpina, Dvorana 3; pulover 17,50 €, 
Katja Pro, Dvorana A, kletna etaža

Ona: 
bunda 159,95 €, jopa 29,90 €, hlače 49,90 €, 
OnaOn, Dvorana A, pritličje;  
čevlji 109,90 €, Alpina, Dvorana 3

On: 
bunda 144,90 €, srajca 29,90 €, hlače, 119,90 €, 
OnaOn, Dvorana A, pritličje;  
čevlji Alpina 124,90 €, Alpina, Dvorana 3
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ZDRavo
www.btc-city.com

odslej prijaznejši tudi do mobilnikov: m.btc-city.com
obiščite nas tudi na Facebooku!      /BtCCity

ISI_PPA_11.1115_OGL_246x180.indd   1 17. 11. 15   12:22

10 % popust na izdelke iz ingverja
veljavnost kupona do 31. decembra 2015.

jablana
Tržnica bTc city, sever

Vsak izmed nas je gotovo že slišal za zdravilno 
rastlino ingver – če ne drugače, so nam njegovo 
uporabo verjetno svetovali kot sredstvo proti 
slabosti. Vendar pa je ingver več kot le to, saj 
ima številne zdravilne učinke, kot začimba pa se 
uporablja tudi v kulinariki. Uporabimo ga lahko za 
kuhanje čajev, kompotov, ga dodajamo v sladice in 
druge jedi ali pa naredimo ingverjev sok. Poznali 
so ga že pred tisočletji, še danes pa izkoriščamo 
njegove zdravilne učinke, saj deluje proti potovalni 
ali nosečniški slabosti (brez stranskih učinkov), 
antiseptično in protivnetno, uporabimo ga proti 
napenjanju, krčem in driski, pomaga pa tudi pri 
glavobolu in znižuje telesno temperaturo. Za 
zdravilne učinke uporabimo ingverjev čaj, tinkturo, 
eterično olje, kandiran ali svež ingver.

zdravilna moČ ingvErja

kot doma
Tržnica bTc city, jug

Tinktura ingverja: 12,98 €
Eterično olje 100 % ingver: 12,90 €

vitacare
dvorana 18

Sok iz ingverja: 4,69 €
Bio ingverjeva pasta: 3,69 €
Ingverjevi bio bonboni: 1,69 €
Bio ingverjev sok  
z jabolki in grozdjem: 3,99 €
Ingverjeva bio sadna rezina: 1,09 €
Eko ingver: 7,99 €/kg

Ingverjevi bonboni proti bolečinam v grlu: 1,99 €
Kandiran ingver Vollkraft, 750 g: 13,80 €
Ingverjeve palčke ekološke pridelave Vollkraft, 200 g: 5,40 €
Ingverjeve kocke, 200 g: 2,90 €

dm
dvorana A, pritličje

Ingverjev čaj: 1,69 €
Kandiran ingver: 2,49 €

lekarna bizjak
dvorana A, pritličje

Sensilab lizike proti potovalni slabosti za otroke: 4,33 €
Antimetil tablete proti slabosti z ingverjem: 9,28 €  
Isla ginger pastile za boleče grlo: 4,54 €
Zeliščni čaji Pukka na bazi ingverja: 4,90 €/kos
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oDgovoRno
v živo360º

za krepitev športne 
kUltUre med mladimi
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, 
katerega podpornik je tudi družba BTC, je oktobra 
v sodelovanju z nacionalnimi panožnimi športnimi 
zvezami na Kongresnem trgu v Ljubljani organiziral 
Olimpijski festival s športnimi ASi. Športni spektakel 
je privabil 5.000 športnih navdušencev, tisoč najbolj 
drznih med njimi pa se je v športnih izzivih pomerilo z 
vrhunskimi slovenskimi športniki. 

drUžba btc je 
obogatila zbirko mglm
Jože Mermal, predsednik uprave družbe BTC, je 
novembra v prostorih Mestnega muzeja Ljubljana 
Blažu Peršinu, direktorju Muzeja in galerij mesta 
Ljubljane, izročil umetniško delo Maksima Gasparija 
z naslovom Dekleta v narodni noši. Slika v pastelnih 
in akvarelnih barvah upodablja Slovenki v prazničnih 
oblačilih z veduto Ljubljane s hišami in Ljubljanskim 
gradom v ozadju. Družba BTC je z donacijo 
umetniškega dela obogatila zbirko Muzeja in galerij 
mesta Ljubljane, katere začetki segajo v leto 1907. 

osnovnošolci 
Ustvarjajo kolesarske 
kotičke
V projektu Varno na kolesu, ki na pobudo družbe 
Butan plin in partnerjev poteka že četrto leto 
zapored in ga podpira tudi družba BTC, v letošnjem 
šolskem letu sodeluje več kot 2.500 šolarjev iz kar 87 
osnovnih šol. Ti so oktobra in novembra v okviru 

ljUbno in svet ženskih 
smUčarskih skokov 
Ljubenci so držali obljubo in poskrbeli, da bodo Vražje 
Slovenke, ki so nas v preteklih štirih letih očarale z 
ženskimi smučarskimi skoki na svetovni ravni, za 
valentinovo dobile najlepše darilo, novo skakalnico!

Rekonstrukcija in modernizacija skakalnice HS-
95 pospešeno poteka po načrtih Janeza Goriška, 
usklajenih s pravili FIS, popolnoma obnovljena pa 
bo še pred tekmami za svetovni pokal v ženskih 
smučarskih skokih februarja 2016. Poleg povečane 
skakalnice, ki bo dobila nov sodoben profil in bo 
skakalkam omogočala polete tudi do 110 metrov, 
bodo zrasli še nov sodniški stolp, podaljšana bo 
ledena smučina, novi pa bodo še nekateri drugi 
detajli na in ob skakalnici. Posodobitev skakalnice v 
celoti in z izdatnimi sredstvi financira občina Ljubno, 
z obnovo skakalnice pa se prenova skakalnega centra 
še zdaleč ne zaključi. Že naslednje leto bo skakalnica 
prekrita z umetno maso, v načrtih pa je tudi 
izgradnja tirne vzpenjače. 

Z vsemi elementi bo tako skakalnica na Ljubnem 
pri Savinji postala daleč najmodernejša skakalnica 
v tem delu Slovenije z ogromnim potencialom v 
mladih skakalcih in skakalkah. Fantje in dekleta 
iz SSK Ljubno BTC so namreč v letošnji poletni 
sezoni osvojili kar pet naslovov državnih prvakov, 
z naskokom daleč največ v vsej zgodovini kluba, na 
novi skakalnici pa bodo lahko dobili še več zaleta ter 
priložnosti za doseganje vrhunskih rezultatov. 

Tudi med smučarskimi skakalkami s celega sveta je že 
sedaj čutiti veliko vznemirjenja, saj je ljubenski tekmi 
manjkala samo še moderna skakalnica, vse ostalo je 

www.misijazeleno.siljubno 2016  

DobroDošli
na novi

skakalnici
13. ~ 14. februar 2016

www.ljubno-skoki.si

Pokrovitelj tekmovanja

FIS Svetovni pokal v 
smučarskih skokih za 
ženske - sponzorira 
Viessmann

FIS osrednji 
pokrovitelj

FIS predstavitveni 
pokrovitelj

bilo organizirano bolje kot kjerkoli drugje po svetu. 
Na spletni strani Mednarodne smučarske zveze 
(FIS) so celo objavili, da bodo skoki na ljubenski 
novi skakalnici največja novost v letošnji sezoni 
svetovnega pokala. Res bodo skakali od veselja!

Poleg spremljanja tekme skakalk ne bo manjkalo 
zabave in aktivnosti za vse obiskovalce. Najmlajši 
bodo lahko uživali v otroškem parku, veliko bo 
spremljevalnih dogodkov, med katere sodijo 
slavnostna podelitev štartnih številk, bogat 
glasbeni program, presenečenja in še in še. 

Priprave na že 5. tekmo za svetovni pokal 
v smučarskih skokih za ženske so sicer že v 
polnem teku, 13. in 14. februarja 2016 bo šlo 
zares. Prepričani smo, da bo tudi letos na 
Ljubnem odlično, zato vas že zdaj vabimo, da 
obiščete enega najbolj atraktivnih zimskih 
športnih dogodkov.

Prav številni in glasni navijači ste namreč 
poleg skakalk in skakalcev srce tega športa. In 
prav zaradi vseh teh dejavnikov so tekme na 
Ljubnem že do zdaj veljale za ene izmed boljših v 
svetovnem pokalu, po novem pa bo res tako, kot 
pravi tudi priljubljen izrek z začetka 20. stoletja: 
»Le nebo je meja!«

jože mermal  
o prebojU ženske 
energije v športU
Jože Mermal, predsednik uprave družbe BTC, 
je novembra predstavil športna prizadevanja 
družbe v okviru konference o marketingu in 
sponzorstvih v športu – SPORTO. V sodelovanju 
z Gorazdom Penkom, športnim direktorjem ekipe 
BTC City Ljubljana, je pojasnil, kako družba 
BTC v sodelovanju s partnerji z vlaganji v žensko 
kolesarstvo in ženske smučarske skoke postavlja 
obe športni disciplini ob bok njunima moškima 
različicama. Kot enega glavnih dosežkov je izpostavil 
krepitev zanimanja zanju tako na profesionalni kot 
rekreativni ravni.

prvega sklopa nalog v svojih krajih opazovali varne 
in morebiti nevarne poti za kolesarje ter ustvarjali 
kolesarske kotičke. V decembru in januarju se 
bodo posvetili popolni opremi kolesa in kolesarja, 
v nadaljevanju pa razmišljali o priložnostih za 
kolesarski izlet v bližini svojega kraja.

marko baloh je postal 
svetovni prvak v 
24-Urnem kronometrU
Slovenski ultramaratonski kolesar Marko Baloh, 
ki ga pri kolesarskih podvigih podpira tudi družba 
BTC, je v Združenih državah Amerike osvojil naslov 
svetovnega prvaka v 24-urnem kronometru. Sredi 
novembra je v Borrego Springsu v Kaliforniji na dirki 
za svetovni pokal UMCA s časom 23:52:18 neomajno 
prevozil 807,9 kilometrov in prvemu zasledovalcu 
pobegnil za več kot pet minut. Postavil je nov rekord 
ter z nepremagljivo kombinacijo potrpežljivosti, 
vztrajnosti in prizadevnosti dokazal svoje mesto v 
vrhu tekmovalne elite.
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DoMače
www.btc-city.com

odslej prijaznejši tudi do mobilnikov: m.btc-city.com
obiščite nas tudi na Facebooku!      /BtCCity

Ponudba velja od 19. 11. do 8. 12. 2015 oziroma do prodaje zalog.

Center tehnike in gradnje
BTC Ljubljana, Šmartinska cesta 152, nasproti Koloseja, tel: 01/547 44 44
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SPECIALIZIRANA PONUDBA

Televizorji 

Tablice in telefonija 

Računalništvo 

TV LCD LED Hitachi 32HYC01 

MPEG-4 DVB-T/C

21999
redna cena: 249,99

Prenosni računalnik HP Pavilion 17-g102nm 

grafična kartica Intel HD, zaslon: 1600 x 900

IZBOLJŠANA

ZMOGLJIVOST

54999

43,9 cm
17,3“

diagonala

4 GB
pomnilnik

500 GB
trdi disk

Windows 10 
Slo/Ang 64  

TV LCD PHILIPS 43PUH4900 

MPEG-4 DVB-T/C, HEVC, EasyLink

USB ključ 
KINGSTON 
DTSE9H 

garancija 5 let

16 GB
spomin

49999

100€ PRIHRANEK
redna cena: 599,99

A 41 W 59 kWh
energijski

razred
povprečna

poraba
letna

poraba

A 66 W 96 kWh
energijski

razred
povprečna

poraba
letna

poraba

108 cm
43“

diagonala  

HD
Ultra

 

400
Hz PMR

 

3x
 

2x USB
 

1x USB 3.0
 

USB snemanje
in predvajanje  

81 cm
32“

diagonala  
HD
Ready  
100

Hz  

2x  

1x USB  
USB HDD

predvajanje  
USB HDD
snemanje  

599

prazniČna ponudba
praznično tUdi že na 
tržnici btc city
Polno obložene mize, smrečice, otroški smeh in 
darila – vse to in še več prinašajo božično-novoletni 
prazniki. Nanje seveda nismo pozabili niti na tržnici 
BTC City, kjer smo za vas pripravili bogato paleto 
ugodne praznične ponudbe, del katere si lahko 
ogledate tudi v tokratni rubriki.

la tUrka
Tržnica bTc city, jug

hiša reFoška
Tržnica bTc city, jug

kot doma
Tržnica bTc city, jug

loške mesnine
Tržnica bTc city, sever

Darilni set goji jagode:
- negovalno mleko za telo

- gel za prhanje
Cena: 16,50 €

Darilni paket Vipi jabolčno vino:
- jabolčno vino, 0,75 l
- jabolčni krhlji, 150 g
Cena: 10,24 €

La Turka je nova blagovna znamka 
na slovenskem tržišču, ki na enem 
mestu ponuja najboljše stvari v 
življenju. Njihov ponos je originalna 

turška baklava s pistacijo, ki jo sami proizvajajo. Na 
voljo je še osem različnih okusov baklave. V Sloveniji 
so ekskluzivni prodajalec kakovostne turške blagovne 
znamke Lalin, ki ponuja džeme, halvo, lokum in še 
mnogo eksotičnih izdelkov. Pri njih dobite devet 
različnih vrst kave v zrnu, ki vam jih zmeljejo v želeni 
finosti. Nudijo veliko izbiro suhih začimb in čajev 
ter pribora. Večino izdelkov vam natehtajo – kupite 
samo toliko, kot potrebujete! Nahajajo se na jugu 
tržnice BTC City. T: 01/810 90 31, www.laturka.si
Otvoritev v soboto, 28. 11. 2015.  
Vabljeni na pokušino!

Pišmanije
Cena: 5,20 €
Cena na dan 
otvoritve: 3,90 €

Džem vrtnica, 380 g 
Cena: 3,30 €
Cena na dan otvoritve: 1,90 €

Med z zelišči
Cena: 9,00 €
Akcijska cena: 8,00 €

Mlečna čokolada z lešniki, novoletna, 250 g 
Cena: 3,35 €
*Akcijska cena: 2,99 € 

Gorenjka čokolada, polnjena krem rezina, 100 g 
Cena: 0,89 €
*Akcijska cena: 0,79 €

čebelarstvo in 
zeliščarstvo vasič

Tržnica bTc city, sever

žito
Tržnica bTc city, sever

jablana
Tržnica bTc city, sever

Bohinjska sušena šunka – pršut
Redna cena: 14,99 €/kg
*Akcijska cena: 9,99 €/kg

Darilni paket – 100 % govedina
Paket vsebuje: kos prekajene govedine, 
polovičko goveje salame, govejo 
klobaso ter kos sira Trapist.
Cena paketa: 17,00 €

*Akcijske cene veljajo od 1. 11. 2015 do 31. 12. 2015.

Sadna presna torta
Cena (košček torte): 3,50 € 
Cena (cela torta): 26,00 €

Presni kolački
Cena: 0,40 €

Capris Bela peneče vino 
(Charmat)
Cena: 4,99 €

Oljčno olje, 0,5 l 
Cena: 9,99 €

Minister za zdravje opozarja:  
»Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju«.

*Akcijske cene veljajo do 31.12.2015.
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guRMe
v živo360º

božiČno-novolEtna pojEdina
navdUšite svoje goste 
z mojstrovinami divina
December ni le čas obdarovanj, temveč tudi čas, ko 
se pogosteje družimo z našimi družinami, prijatelji in 
sodelavci. V diVinu so nam zaupali tri recepte za jedi, 
s katerimi boste lahko navdušili svoje goste, hkrati pa 
ne boste zapravili celega dneva v kuhinji ali v iskanju 
eksotičnih sestavin. 

Za predjed je šef kuhinje diVino ustvaril piščančjo 
pašteto, ki so ji za razkošnejši in polnejši okus dodani 
tartufi, in domač sadni kruh, ki neverjetno dobro 
uravnoteži intenziven okus paštete. Sledi glavna jed z 
voljnim telečjim hrbtom v malce izrazitejši žajbljevi 
omaki in rahlim sirovim suflejem, sladica pa le še 
zaokroži obrok, ki nas ogreje v hladnih zimskih dneh. 
Kombinacija pomaranče in čokolade ne bo nikogar 
pustila hladnega!

www.BtC-City.com/guRMe
odslej prijaznejši tudi do mobilnikov: 

m.btc-city.com/gurme

telečji hrbet z 
žajbljevo omako, 
sirov sUFle in sotiran 
korenček
(za 1 osebo)

25 dag telečjega hrbta
3 g žajblja, 1 dl telečjega fonda, 0,5 dl belega vina
10 dag korenja
8 dag sira Ementaler
1 dag moke, 1 jajce, 0,5 dl smetane, 2 g timijana, 
sol, poper

Teletino očistimo in narežemo na poljubne kose. 
Solimo, popramo in jo spečemo na žaru (ne preveč).
Za žajbljevo omako damo žajbljeve liste v fond 
in kuhamo šest minut, nato zalijemo z vinom in 
kuhamo še tri minute.
Za sirov sufle naribamo sir, dodamo jajca, smetano, 
moko in timijan. Vse skupaj umešamo in damo peči 
v pečico na 165 °C za 25 minut.
Na krožnik serviramo pečeno meso, omako, sirov 
sufle in na maslu sotiran kuhan korenček.

božično-novoletna 
tortica
(za 6 oseb)

Biskvit:
38 g rumenjakov
33 g kristalnega sladkorja
38 g beljakov
10 g rjavega sladkorja
18 g moke
8 g kakava

Rumenjake in kristalni sladkor penasto umešamo. Iz 
rjavega sladkorja in beljakov stepemo sneg in ga na 
rahlo umešamo v rumenjakovo maso. Počasi dodamo 
mešanico moke in kakava ter na koncu stopljeno 
maslo. Pečemo na 180 °C 15 minut. Biskvit dobro 
ohladimo in enkrat prerežemo. 

Čokoladna krema:
200 g jedilne čokolade
400 g smetane
1 mala žlička cimeta

200 g smetane zavremo in prelijemo po drobno 
nasekljani čokoladi. Pustimo, da se dobro ohladi 
in umešamo 200 g stepene smetane. 1/3 čokoladne 
kreme shranimo za premaz tortice.

Pomarančna krema:
500 ml pomarančnega soka,
1 vaniljev puding,
300 g smetane.

Vaniljev puding skuhamo po navodilih v 500 ml 
pomarančnega soka in dobro ohladimo.
1/3 skuhane pomarančne kreme shranimo za preliv. 
V preostalo kremo umešamo 300 g stepene smetane. 
Tortico sestavljamo v obroču. Začnemo z namočenim 
biskvitom, sledi čokoladna krema, nato zopet 
namočen biskvit in na koncu pomarančna krema. 
Tortico postavimo v hladilnik za najmanj 2 uri. Ko 
je pomarančna krema dovolj ohlajena, vse skupaj 
prelijemo s preostankom pomarančne kreme. Tortico 
zopet postavimo v hladilnik, da se preliv dobro strdi. 
Odstranimo obroč in tortico ob straneh premažemo 
s čokoladno kremo. Pri okraševanju dovolite svoji 
umetniški duši, da pride na plano.

Prijetno sladkanje!

piščančja pašteta 
s tartUFi in sadnim 
krUhom
(za 1 osebo)

16 dag piščančjih jeter, 8 dag šalotke
1 dag masla, 1 dag tartufate in malo svežih tartufov
3 cl konjaka
sol, poper
1 dag suhih sliv, 1 dag suhih marelic
20 dag moke, 2 g kvasa

Piščančja jetrca očistimo in narežemo na trakce ter 
skupaj z nasekljano šalotko prepražimo na olivnem 
olju. Pražimo cca 15–20 minut na zmernem ognju, 
vmes pa zalijemo s konjakom. Dodamo maslo in 
tartufe ter premešamo, da se maslo stopi. Vse skupaj 
damo v mikser in po 4 minutah mešanja dodamo še 
sol, poper in začimbe po želji.
Sadni kruh naredimo po recepturi za navaden 
kruh, le v testo pred peko dodamo na majhne kocke 
narezano suho sadje.
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DRužaBno

Čar družabnE raznolikosti  
Živahno mesto BTC City Ljubljana je z drobci 
tradicije, kulinarike, nakupovanja, športa in 
predvsem prijetnega druženja na številnih zabavnih 
dogodkih popestrilo tople jesenske dni. Na Tržnici 
BTC City smo oživeli stare običaje proslavljanja 
dobre letine in okušali jesenske dobrote. Ljubitelji 
pestre ponudbe izdelkov in storitev BTC Cityja so 
v spletu ugodnosti, presenečenj in doživetij uživali 
na kar dveh priljubljenih nakupovalnih dogodkih. 
Športni privrženci so dočakali edinstveno višinsko 
tekaško preizkušnjo, na kateri so osvojili kristalno 
lepotico. Proslavili smo še uspešno devetmesečno 
poslovanje kreativnega mesta za najmlajše, v družbi 
visokih predstavnikov iz politike in gospodarstva pa 
smo odprli nov razstavni salon kopalniške opreme.  
Iz vtisov vseh doživetij smo ustvarili barvit 
fotografski mozaik. 

Baby center kotiček za najmlajše

Atraktiven plesni nastop

Miss Slovenije 2015 Mateja Kociper na modni reviji

"FNZ je zakon" pravita Beti in Cej

Vrh Kristalne palače so osvojili tudi gasilci

Članici ženske kolesarske ekipe BTC City Ljubljana  
Urša Pintar in Anja Rugelj na zmagovalnih stopničkah

Del sejemske ponudbe je bil namenjen tudi otrokom

Sejem bil je živ

Festival nakUpov  
in zabave

Slavnostno odprtje novega salona v BTC Cityju

V Minicityju ni nikoli dolgčas

Pozdrav Jožeta Mermala (BTC) obiskovalcem in 
direktorju Mihi Culibergu (Minicity)

Kolpina dobrodelna nota: Podaritev kopalniške opreme 
Anini zvezdici

Ugodni nakupi v Dvorani A

Radio 1 v živo iz BTC Cityja

Tekmovalcem je med drugimi srečo zaželel tudi 
Damjan Kralj (BTC)

Pestra izbira smučarske opreme v Intersportu

nočno nakUpovanje

 tek na kristalno palačo
alive step Up

drUženje na  
martinovem sejmU

minicity mikser

otvoritev salona kolpa

Foto: Aleksandar Domitrica

Foto: Aleksandar Domitrica
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VEDNO  
IZPOLNIJO

PRAVO ŽELJO

darilni 

boni 

btc cIty

Trgovine v bTC CiTY lJUblJana 

sO V DEcEmbRu ODPRtE tuDI Ob 

nedelJah OD 9.00 DO 15.00

Nakup na www.btc-city.com/darilniboni



OČALA RECEPTNA
Več informacij dobite v Optiki Clarus BTC Ljubljana.

*
*Stranka na vse recepte prejme od 42,03 EUR do 301,55 EUR popusta v skladu z višino dioptrije po lestvici ZZZS. Vsi recepti so 
združljivi z vsemi popusti Optike Clarus. Pregled v desetih dneh stane 20 EUR. V primeru koncesijskega pregleda je čakalna 
doba dva meseca. Pogoj za koriščenje popusta na beli recept je nakup kompletnih korekcijskih očal (okvir + stekla) v skupni 
vrednosti nad 180 EUR. Ponudba za zeleni recept velja stalno, za koriščenje ostalih receptov pa do vključno 16. 12. 2015.

1-IZVAJALEC

3-PODATKI NAJBLIŽJE POSLOVALNICE

2-OPTIKA CLARUS

4-NAČIN DOPLAČILA 5-RAZLOG OBVEŠČANJA

6-TUJI ZAVAROVANEC 7-VELJAVNOST AKCIJE

ŠTEVIKA
IZVAJALCA ŠIFRA

DEJAVNOSTI

NAZIV IN NASLOV IZVAJALCA

01 - BOLEZEN
02 - POŠKODBA IZVEN DELA03 - POKLICNA BOLEZEN04 - SUPER PONUDBA05 - POŠ. PO TRETJI OSEBI IZVEN DELA11 - POŠ. AKT. IZ 18. ČL. ZZVZZ
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AKCIJA
VELJA DO

01 - BREZ DOPLAČILA02 - ZAVAROVANA OSEBA03 - ZAVAROVALNICA

ŠIFRA DRŽAVE

NAZIV POSLOVALNICE

NASLOV

DELOVNI ČAS

KONTAKTNI PODATKI

SPLETNA STRAN

RECEPT DRUGE 
OPTIKE
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Opombe:

Ime in priimek:Datum rojstva:Ulica:
Poštna št. in kraj:Tel. doma:Tel. služba:GSM:

Elektronska pošta:Podatki o dioptriji:

Prosimo za vaše osebne podatke za vpis v kartoteko

*Podatki so zaupni in bodo vpisani le v vašo kartoteko v Optiki Clarus

Datum:

Št.:

Želim postati član Kluba Clarus. Kot član lahko koristim ugodnosti v Optiki 

Clarus, Diagnostiki Clarus in v E-trgovini Clarus 
DA  
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Uporaba Dsph. Dcyl. Axis Pris. BasisZa daljavo D.o.
L.o.

Za bližino D.o.
L.o.

D
10

20

30
40

50
60

708090

0

100110
120

130
140

150
160

170

180

L
10

20

30
40

50
60

708090

0

100110
120

130
140

150
160

170

180

RECEPT
(potrdilo) za očala

(Zdravstvena delovna organizacija ali zasebni zdravnik) O  -  D  -  N *
Reg. št.

Zaposlen v

P-I št. E št.
Delav. Samost. Štud.

29. čl. RZ točka
30. čl. 

RZ Ost. ZZK Kmet 
borec

Kmet 
sev. 

meje
30. čl. 

RZ

1. 4. ost.

Zavarovanec oz. oseba, ki ji jezagotovljeno zdravstveno varstvo
Družinski
članPriimek

in ime
Dan, mesec
in leto rojstva
Naslov (kraj, ulica,
hišna št. in pošta)

S pregledom zavarovane osebe oziroma osebe, ki ji je zagotovljeno zdravstveno varstvo

je bilo ugotovljenoda so ji potrebna
očala zaradi

(Sorodstveno razmerje)

Zenična razdalja   mmMost  mm sred. črto  mm površino stekel. Širina mm
Razdalja od roženice  mm. NaklonDecentracija za   mm na ven, na noter.Oblika     KaliberStekla vstavite v prejšni okvir: da = ne*Vrsta stekel

Pripomba
V  dne* ustrezno obkrožite
** Priimek in ime pišite s tiskanimi črkami

nad
pod pred

za

(imenska štempiljka in podpis zdravnika)
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