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FESTIVAL NAKUPOV IN ZABAVE
17. – 18. OKTOBEr

MOBILNI
INTERNET
PO VAŠIH
ŽELJAH
V PAKETU BREZSKRBNI
Minute v vsa
SLO omrežja
Sporočila
SMS/MMS

INTERNET
PO PORABI
OZ. NAJVEČ
5€/MESEC*

Za brezskrbno komunikacijo in prilagojeno uporabo interneta
izberite mobilni paket Brezskrbni. Neomejeno kličite in pošiljajte
sporočila za samo 18,95 EUR na mesec*, internet pa plačajte po
porabi, a največ 5 EUR na mesec*, kar vključuje 10 GB mobilnega
interneta. Izkoristite izjemno ponudbo, ki traja do 15. 11. 2015
ter velja tudi za poslovne uporabnike.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

www.telekom.si

*Naročniško razmerje s paketom Brezskrbni lahko sklenejo novi ali obstoječi naročniki storitev Mobitel, ki so zasebni ali poslovni uporabniki, v akcijskem obdobju od 23. 3. do 15. 11. 2015. Paket z mesečno naročnino
18,95 EUR vključuje neomejene pogovore v vsa slovenska omrežja in neomejene SMS-/MMS-e. Prenos podatkov se naročnikom obračuna po ceniku navedenega paketa (0,01 EUR/MB), vendar ne več kot 5 EUR na mesec.
Za prenos podatkov pri paketu Brezskrbni velja princip pravične uporabe storitev prenosa podatkov, kot je opredeljeno v Posebnih pogojih uporabe mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev. Za paket Brezskrbni se po
preseženi vključeni količini prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije (10 GB) hitrost prenosa podatkov omeji na 64 kb/s v smeri k uporabniku in 64 kb/s v smeri od uporabnika. Z naslednjim obračunskim
obdobjem se ponovno vzpostavi običajna hitrost prenosa podatkov, kot jo zagotavlja Telekom Slovenije. Navedene količine in cene veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije v okviru enega
obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. S sklenitvijo novega naročniškega razmerja se naročnikom zaračuna priključna taksa v višini 12,07 EUR, v primeru spremembe
obstoječega naročniškega paketa za storitve Mobitel v navedeni paket pa se zaračuna enkratni znesek v višini 20 EUR. Cene so v EUR z DDV. Neomejeni pogovori v vsa slovenska omrežja in neomejeni SMS-/MMS-i so
namenjeni običajni uporabi storitve. Uporaba storitve, ki bi kakorkoli škodovala omrežju Telekoma Slovenije, ni dovoljena. Med kršitve sodijo namerna preobremenitev omrežja, onemogočanje normalne uporabe omrežja
drugim uporabnikom, uporaba storitve v komercialne namene, preprodaja storitve tretjim osebam, uporaba storitve s sistemi za samodejno klicanje oz. pošiljanje SMS-/MMS-ov brez človekovega posredovanja ipd. V primeru,
da Telekom Slovenije oceni, da je naročnikova uporaba storitve v nasprotju s temi pogoji, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitve. Za več informacij o ponudbi, obračunskem intervalu in
ceniku drugih storitev obiščite www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 041 700 700 oz. 080 8000.
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Naslovnica:
Miss Slovenije 2015 Mateja Kociper v oblačilih
Bijoux, Dvorana A, pritličje: baretka 20 €, šal 28 €;
Hala 12: plašč 89,95 €.

Riba v vodi
Temperature brez dvoma potrjujejo, da je poletje dodobra za nami, in
morda komu spomin nanj zbuja skomine. A zaplavali smo v še bolj slikovite
in pestre vode. Morda se zdijo hladnejše, a toplino vsak jesenski dan
prinaša nov barvni odtenek, slast vzbujajo okusi in vonji jesenskih dobrot,
sproščenemu druženju pa kar ni videti konca. Brezmejne možnosti v našem
BTC Cityju veselijo, grejejo in krepijo. Gre za čudovito sožitje tega letnega
časa, bi lahko rekli. In kaj vnaša jesenska barvitost v ponudbo BTC Cityja?
Pojem »domačega« posega na mnoga področja našega bivanja in doživljanja.
Domače lahko povežemo z domovino, jezikom, navadami in običaji. Pogosto
govorimo o domači hrani in okusih, ki jih povezujemo s tradicijo. Spomnimo se
na dom, kjer se počutimo dobro, varno, prijetno. A hiša ni dom, če ne nahrani
in ogreje uma in telesa, bi rekel Benjamin Franklin. Vzporednice segajo tudi v
BTC City Ljubljana, ki kljub nenehnim spremembam v družbenem in naravnem
okolju raste. Pri tem ohranja skladnost in celovitost ter z bogatim naborom
vsebin uresničuje raznolika pričakovanja svojih obiskovalcev. Je neprestano
živo središče s kulinarično in športno ponudbo, ki omogoča nakupovanje,
druženje in zabavo ter ustvarja poslovne priložnosti. Pogosto je kar preplet vsega
naštetega. Skozi dogodke povezuje, gradi odnose, navdihuje ter omogoča, da se
obiskovalci počutijo dobro. Kot tak, BTC City ne sledi trendom, ampak postavlja
nove. O teh lahko preberete tudi v vrsticah tokratnega BTC Vodnika.
Besede vas bodo prek novosti v ponudbi popeljale v savne in center azijskih
masaž v Atlantisu. Ne spreglejte namigov za jesenske športne aktivnosti v
Športnem centru Millenium, kjer smo se tokrat posvetili starejšim. Prelistajte
modne strani, na katerih kraljuje program jesenskega nakupovalnega vrhunca –
Festivala nakupov in zabave. Oglejte si množico popustov in ugodnosti, ki jih za
vas pripravljajo ponudniki na celotnem območju BTC Cityja. S predlogi, kako se
obleči po modi (stylingi), vam predstavljamo ideje za popestritev vaše jesenske
garderobe v prijaznih tonih, z izstopajočima rdečo in rumeno barvo. Pišemo še
o stalnicah hladnejših dni – pleteninah, ki lahko z živahnostjo poživijo vaš dom.
Izpostavljamo še nepogrešljive športnike, njihove presežke in discipline, ki so
ponosen obraz družbe BTC. V nadaljevanju premagujemo bolezenske nadloge,
značilne za jesen, krepimo imunski sistem in črpamo dobro voljo iz tradicionalne
kulinarike, ki so jo tokrat pripravili v lokalu Kot doma na tržnici BTC City.
Sredi septembra je na pobudo ABC pospeševalnika v BTC Cityju zaživel še ABC
Hub, ki je tudi povod za pogovor z njegovo direktorico in soustanoviteljico
Acceleration Business Cityja, Urško Jež. Zaključujemo z utrinki našega druženja,
v realnosti pa bomo v malem morju mnogoterih priložnosti BTC Cityja z
užitkom plavali naprej. In začutili domačnost, kot riba v vodi.
Maja Oven
Odgovorna urednica

Vse cene v BTC City Vodniku veljajo do razprodaje zalog.
Pridržujemo si pravico do spremembe cen.
Za tipkarske napake ne odgovarjamo.

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

TRGOVSKO SREDIŠČE pon.-sob.: 9.00-20.00
TRŽNICA BTC pon.-pet.: 8.00-18.00, sob.: 7.00-17.00
VODNO MESTO ATLANTIS vse dni v letu: 9.00-23.00
ŠPORTNI CENTER MILLENIUM pon.-pet.: 7.00-23.00,
				
sob., ned., prazniki: 8.00-23.00

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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Avtomobilsko
zavarovanje
z akcijo
SPROSTI ČAS
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Razumemo, da vam je varnost
pomembna v avtu, na kolesu in
na dopustu v tujini, zato vam ob
sklenitvi avtomobilskega zavarovanja
ponujamo:
• brezplačno zavarovanje prtljage,
• 25 EUR popusta pri zavarovanju
kolesarjev,
• 25 EUR popusta pri turističnem
zavarovanju.

Zavarovalnica Triglav

016
2
.
2
29.

360º
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novosti
KOLEDAR DOGODKOV
Več o dogodkih na: www.btc-city.com/dogodki

S prenovo do 225 novih
parkirišč v BTC Cityju
EMPORIUM
Prenovljeni Hugo Boss
Vse ljubitelje nemške blagovne znamke Hugo
Boss na 500 kvadratnih metrih prenovljenih
površin Emporiuma pričakuje nova jesenskozimska kolekcija oblačil, ki slovijo po visoki
kakovosti in večni eleganci. Uživajte v
prijetnih naravnih materialih in zasijte v sivih
in kameljih barvnih tonih ali se prepustite
različnim odtenkom rdeče in brezčasne črne,
ki zagotavljata popoln videz. Poleg udobnih
oblačil za vsak dan lahko izberete elegantna
oblačila za poslovne in večerne priložnosti. Ne
pozabite na kakovostno obutev ter zavidljive
modne dodatke.

Po dobrem mesecu dni je družba BTC s prenovo
parkirnih površin med južnim delom Emporiuma,
Zaro ter restavracijo Argentino pridobila 225 novih
parkirnih mest in s tem zadovoljila potrebo po
večjem številu parkirišč zaradi razširitve Letališke
ceste in izgradnje novega krožišča pri Emporiumu.
Več prostora za osebna vozila za obiskovalce na
južnem delu nakupovalnega središča pomeni
prihranek časa pri iskanju parkirnega mesta, za
družbo BTC pa izboljšanje infrastrukture najbolj
prepoznavnega slovenskega nakupovalnega središča
pa tudi prispevek k razvoju prestolnice.

24. FESTIVAL NAKUPOV
IN ZABAVE
17.—18. oktober, BTC City Ljubljana
Jesenska nakupovalna vročica je pred vrati. Na
celotnem območju BTC Cityja Ljubljana bo 17. in
18. oktobra potekal Festival nakupov in zabave, ki
prinaša številne ugodnosti in akcijsko ponudbo
raznovrstnih izdelkov in storitev. Dvodnevno
nakupovalno doživetje bo pospremil pester
spremljevalni program za vse generacije.

Emporium
T: 01/584 48 00
www.emporium.si

Tutto Capsule
Za omamen vonj kave, čaja in drugih napitkov
V trgovini Tutto Capsule najdete bogato ponudbo
izdelkov za pripravo okusnih napitkov, predvsem
pa izstopajo raznolike kapsule in velik izbor kavnih
aparatov tudi za najzahtevnejše kupce. Tutto Capsule
vam omogoča, da v množici kavnih kapsul Nespresso,
Lavazza, Illy, Bialetti, Dolce Gusto, Cafitaly in drugih
kompatibilnih kapsul izberete prav tisto, ki najbolj
ustreza vašemu okusu. Pri tem vam bodo z veseljem
svetovali izkušeni prodajalci. Naj pri vas doma ali na
delovnem mestu vedno zadiši najboljša skodelica kave.
Dvorana A, visoko pritličje
T: 01/810 95 15

Culinario
Inovativni izdelki za popestritev vašega doma
Iščete izdelek, ki bi popestril vaš dom in vam
olajšal delo v kuhinji ali na vrtu? Obiščite novo
prodajalno Culinario v Dvorani A, kjer vas čakajo
inovativni izdelki priznanih blagovnih znamk. Del
pestre in ugodne ponudbe so tudi posode z dvojno
keramično prevleko za kuhanje in pečenje, noži in
protibakterijske deske za rezanje hrane, stekleničke
in lončki iz kakovostnih in zdravju neškodljivih
materialov ter drugi domiselni kuhinjski pripomočki.
Našli boste še izdelke za čiščenje in dekoracijo ter
mnogo idej za popestritev vašega doma.
Dvorana A, visoko pritličje
T: 05/904 17 12

2. ALIVE STEP UP – TEK
NA KRISTALNO PALAČO
21. november, Kristalna palača
Po uspešnem in odmevnem premiernem teku na
Kristalno palačo v lanskem letu se prireditev z
dobrodelno noto Alive Step up tudi letošnjo jesen
vrača v ljubljanski BTC City. Dan D za vse, ki želite
premagati 459 stopnic in osvojiti vrh Kristalne palače,
bo v soboto, 21. novembra. Zaradi velikega zanimanja
je na voljo 600 tekmovalnih mest, prijavite pa se
lahko do 16. novembra. Projektu se letos pridružuje
tudi Pediatrična klinika v Ljubljani, ki namesto dvigal
spodbuja uporabo stopnišč.

Golden Rose
Priznana kozmetika odslej tudi v Sloveniji
Svetovno znana kozmetika Golden Rose odslej tudi
v Sloveniji ponuja široko paleto ličil: pudre, maskare,
senčila, črtala za oči, rdečila in lake za nohte ter
mnoge druge nepogrešljive malenkosti za ljubiteljice
kakovostne kozmetike. Kot specialist za lake za nohte
trgovina Golden Rose ponuja raznolike linije teh
barvitih izdelkov, vsaka linija pa neskončno paleto barv
in odtenkov. Visokokakovostna kozmetika je skladna z
zahtevami mednarodnih standardov in je na voljo po
dostopnih cenah, ti izdelki pa niso testirani na živalih.
Dvorana A, visoko pritličje
M: 041/425 222
www.goldenrose.com.tr

KUHARSKA DELAVNICA
Z ANO KRISTANC ŽONTAR
20. oktober, 12. in 26. november,
Kerin.dom, Dvorana 4
Se tudi vi sprašujete, kaj zanimivega in drugačnega
pripraviti za goste, ko doma praznujete? V Kerin.
domu do konca novembra organizirajo še tri
popoldansko-večerne kuharske delavnice (Preproste
ideje za praznovanja, Peka in ustvarjanje s kruhom,
Družinska Miklavževa peka), na katerih boste skupaj z
Ano pripravili kar nekaj zanimivih in preprostih jedi, s
katerimi boste očarali in navdušili povabljene. Pohitite s
prijavami, število udeležencev delavnice je omejeno.
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www.btc-city.com
Odslej prijaznejši tudi do mobilnikov: m.btc-city.com
Obiščite nas tudi na Facebooku!
/BTCCity

vroče
v pritličju Dvorane A pri vhodu A3, ki je odslej še
korak bližje vam. Tudi njihovi prodajalci so Oh in
sploh, saj vam z nasveti pomagajo izbrati tisto pravo
obutev, s katero boste začutili pristno, nostalgično
udobje. Oh in sploh je tudi izbor priznanih blagovnih
znamk kakovostnih čevljev in dodatkov, ki so v
koraku s trendi. Hodite z njimi tudi vi.
Dvorana A, pritličje
T: 01/585 14 37
www.transportfootwear.com

Razstavni salon wellness izdelkov
V razstavnem salonu Sanus vam predstavljamo linijo
wellness izdelkov Infraworld in Wellis, ki bodo vaše
domače okolje spremenili v pravi sprostitveni raj.
Infraworld infrardeče, finske ter kombinirane savne
za domačo in javno uporabo odlikujejo moderen
videz, kakovostni materiali in vrhunska obdelava,
številni dodatki ter bogata izbira različnih modelov
in velikosti (tudi po meri). Masažne bazene in
masažne kadi največjega evropskega proizvajalca
Wellis pa odlikujejo ugodne cene, najsodobnejša
tehnologija ter evropska proizvodnja in kakovost.

OVS Kids
Modni svet vaših malčkov
Italijanska blagovna znamka OVS Kids je sinonim za
kakovostna otroška oblačila po vsem svetu. V njihovi
prenovljeni poslovalnici v Dvorani A boste našli pestro
ponudbo oblačil za deklice in dečke do starosti 14 let,
ki vas bo navdušila z izjemno kakovostjo in ugodnimi
cenami. Na voljo je bogat program spodnjega perila,
pižam in oblačil za vsakodnevne dogodivščine in
posebne priložnosti. S kolekcijo oblačil OVS Kids so vaši
najmlajši lahko tudi v mrzlih dneh odeti v atraktivne
modele z zanimivimi vzorci in s pravljičnimi junaki.
Dvorana A, visoko pritličje
T: 01/585 17 55
www.ovs.si

Sanus

Zelena trgovina

Transport Footwear

Ekološki izdelki z dobro zgodbo
V Zeleni trgovini ima vsak izdelek svojo zgodbo. Na
policah boste našli le tiste, za katere je znano, kje so
narejeni in kako celoten proces proizvodnje vpliva
na okolje in družbo. V njihovi ponudbi, ki vključuje
posteljnino, čistila in kozmetiko, je kar 75 odstotkov
izdelkov izdelanih po načelih pravične trgovine.
Med drugim boste našli tudi v Sloveniji izdelane
izdelke za spanje. Prav upoštevanje načel pravične
trgovine tudi pri oblikovanju cen omogoča, da so
visokokakovostna ležišča ugodna in hkrati cenovno
dostopna.

Ponudba Oh in sploh obutve in dodatkov
Kaj zaznamuje Oh in sploh ponudbo trgovine
Transport Footwear? To je nova Oh in sploh lokacija

Dvorana A, klet
T: 01/810 90 32
www.zelenatrgovina.si

Spodnja etaža Emporiuma, jug
M: 041/670 917
www.infraworld.info, www.wellisspas.si

Nosime
Do 28. oktobra bo v Galeriji spomeniškovarstvenega
centra na Trgu francoske revolucije 3 v Ljubljani na
ogled kreacija .nosime. arhitektke in oblikovalke
Jasne Šafar, ki je z re-reciklažo nosilne vrečke BTC
City ponudila možnost njene večnamenske uporabe –
oblačila in modnega dodatka. Kreacija je nastala kot
odgovor na vabilo k razstavi Telo ki misli, Društva
oblikovalcev Slovenije.

6
ISI_PPA_09.1015_OGL_246x180.indd 1

2. 10. 15 12.30

360º

v živo

zgovorno

končno se počutim kot
riba v vodi
Sredi septembra je na pobudo ABC pospeševalnika v BTC Cityju
zaživel še ABC Hub. Odprtje njegovih prostorov, kjer prvi uporabniki
že kujejo napredne ideje in iščejo številne nove rešitve, je tudi povod
za pogovor z njegovo direktorico in soustanoviteljico Acceleration
Business Cityja, Urško Jež, s katero smo spregovorili o nekaterih
»skrivnostih« ABC gibanja.
Na kratko za nepoučene – ko govoriva o ABC
pospeševalniku in ABC Hubu, govoriva pravzaprav
o čem? ABC pospeševalnik je organizacija za
pospešitev rasti start-up podjetij. To pomeni, da
izbrana mlada in visokotehnološka podjetja vključimo
v aktiven trimesečni program, kjer s svojimi mentorji
nadgradijo svoj poslovni model, pridobijo ključna
znanja in se poslovno povežejo z »enterprise« podjetji,
po končanem programu pa na zaključnem »demo
dnevu« pred domačimi in tujimi vlagatelji pošljejo
svojo uspešno zgodbo v svet. ABC Hub pa je coworking prostor (platforma so-delovanja). Podjetja
tam najdejo prostore za skupno delo, poleg pisarn tudi
prostore za sestanke, predavalnico in celo kuhinjo. Še
več – v ABC Hubu skupaj z Zavodom Y pripravljamo
različna predavanja, dogodke in aktivnosti, ki
mladim pomagajo na njihovi prihodnji poslovni
poti, že uveljavljenim podjetnikom pa širijo obzorja.
Acceleration Business City (ABC) s sedežem v BTC
Cityju je pravzaprav gibanje za podporo inovativnim,
kreativnim, drugačnim ljudem, ki si upajo in želijo
ustvarjati v Sloveniji ter od tu in z našo podporo
osvajati svet; najpomembnejše je, da povezava s
svetom izhaja iz Slovenije in podjetja ne odhajajo več v
tujino, kjer se hitro izgubijo.
Gre za licenčno obliko pospeševalnika ali za
slovensko različico po vzoru tujih pospeševalnikov?
ABC pospeševalnik je rezultat lastnega razvoja in
slovenskega znanja in ga brez težav primerjamo s
podobnimi pospeševalniki v tujini. Dokaza za to
sta sprejem ABC-ja v prestižno svetovno mrežo
pospeševalnikov Global Accelerator Network (gan.co)
in članstvo v evropski mreži pospeševalnikov iHub, ki
jih podpira tudi Evropska unija. Kar pa nas razlikuje,
je ekosistem različnih in z nami povezanih deležnikov,
ki podpirajo nas in naša start-up podjetja. Z nami
sodelujejo velika slovenska podjetja (BTC, Triglav,
EnaA) pa tudi mednarodne korporacije, kot je IBM
Slovenija, ki je naš glavni tehnološki partner in nas
preko svoje mednarodne mreže povezuje s svetom.
Podporniki so tudi Univerza v Ljubljani, AmCham in
mnoga druga slovenska podjetja. S tem zagotovimo, da

se rešitve podjetij takoj preverijo v poslovnem svetu in
se preko njega povežejo v uspešne referenčne zgodbe.
In še nekaj nas loči od drugih – oseben pristop! Ekipa
ABC-ja resnično vse počne s srcem in start-upe v
njihovi rasti obravnava celovito, ne samo poslovno.
Pogosto omenjate besedo start-up, za katero se zdi,
da še ni dobila ustreznega slovenskega prevoda. Je
start-up že vsako mlado podjetje, ki si želi prodreti
na globalni trg? Naj vas popravim. Poznamo že kar
dober slovenski prevod besede, in sicer zagonsko
podjetje. Start-up ali zagonsko podjetje je praviloma
visokotehnološko podjetje, ki razvija produkte in
storitve visokih tehnologij, najpogosteje navedenih
kot ICT, biotehnologija, aeronavtika in vesoljske
tehnologije pa tudi napredne finančne tehnologije
in tehnologije za čisto okolje. Takšno podjetje
mora imeti tudi velike možnosti za rast in celo za
globalno prisotnost. S kombinacijo pravilnega dela in
podpornim ekosistemom (inkubatorji, pospeševalniki
in skladi tveganega kapitala) lahko takšno podjetje v
zelo kratkem času zraste v zelo veliko podjetje. V ZDA
so znani primeri, ko so podjetja zrasla od nič do tisoč
zaposlenih v enem samem letu.
Tehnologija vedno bolj omogoča delo od doma.
Zakaj bi si nekdo želel zapustiti udobje domačega
naslanjača in se s prenosnikom odpraviti na delo
v kletno etažo Dvorane D, kjer domuje ABC Hub?
Zato, ker so inovacije vedno plod skupinskega dela.
Nihče ne more razviti uspešnih rešitev in jih uvesti
na trg brez pomoči številnih zunanjih partnerjev
– od investitorjev in visoko kvalificiranih delavcev
do partnerjev oziroma kupcev novih produktov
in storitev. Delo v skupini podjetij, ki se soočajo s
podobnimi izzivi, in prisotnost organizacij, kot sta
ABC pospeševalnik in Zavod Y, ki imata izkušnje in
možnosti za pomoč takšnim podjetjem, naredita delo
v ABC Hubu mnogo privlačnejše, kot je samostojno
delo od doma.
Danes vedno pogosteje govorimo o novih oz.
inovativnih poslovnih modelih, ki naj bi podjetju
zagotovili uspeh. Kaj narekuje vzpostavitev

novih poslovnih modelov? Ključen dejavnik za
vzpostavljanje novih poslovnih modelov je digitalna
revolucija, imenovana tudi 3. industrijska revolucija.
Širitev IT rešitev v vse panoge, podjetja, produkte
in storitve – dejansko v vse pore našega življenja –
spreminja način delovanja vseh tehnologij in rešitev ter
zahteva tudi reorganizacijo dela in trgov. Naj navedem
primer: velika svetovna podjetja – multinacionalke – v
zadnjem desetletju umirajo hitreje kot kdajkoli prej
v zgodovini, saj jih ogrožajo in izpodrivajo rešitve,
ki jih razvijajo zelo majhna podjetja, ki nato izjemno
hitro zrastejo – start-up podjetja. Multinacionalke se
branijo tako, da sistematično kupujejo takšna podjetja,
to pa v sistem razvoja novih podjetij prinese nov
denar in še pospeši razvoj novih start-up podjetij.
Start-up podjetja so izjemno dobra pri testiranju in
vključevanju novih poslovnih modelov. Kdo bi si na
primer mislil, da lahko preprosta aplikacija za telefon
spremeni celotno panogo taksi storitev po celem svetu.
To je storil Uber. Podobnih primerov je zelo veliko!
Kakšno vlogo ima pri Pospeševalniku in Hubu
družba BTC? Družba BTC ima ključno vlogo, saj
je glavni podpornik celotne vizije razvoja ABC
ekosistema! S sistematično podporo iniciativam, kot so
ABC pospeševalnik, ABC Hub in drugi projekti, ki jih
ABC načrtuje v prihodnosti, se v BTC Cityju razvija
pravo središče za nova podjetja in tehnologije, ki ima
vse možnosti za razvoj v pravo visokotehnološko
mesto. Še posebej takrat, ko bodo prva start-up
podjetja začela pospešeno rasti!
Poleg tega je že lokacija BTC Cityja izjemno primerna
za testiranje novih izdelkov in rešitev ter s tem idealno
okolje (nekakšen Living Lab) za start-up podjetja, ki
lahko z vzpostavitvijo na tej lokaciji močno skrajšajo
postopke razvoja in testiranja novih rešitev.
Ker je ABC Hub prostor naprednih idej, ki
navdihuje in vzpodbuja … Je ta tudi vzrok, da ste
se – po izobrazbi strojnica, sicer pa poliglotka, ki
govori osem jezikov – odločili, da se pridružite
soustanoviteljem ABC Pospeševalnika in ABC
Huba? Smeh. Res ne vem, zakaj bi si nekdo želel delati
s skupino egocentričnih deloholikov brez prostega
časa ali drugih hobijev! ABC pospeševalnik je skupek
poslovnega sveta, inovacij, mladih, nadobudnih
kreativnežev in globalnih projektov, kjer lahko
uporabljam vse dosedanje izkušnje in delam še nekaj
dobrega ... In v tem kotlu se končno počutim kot riba
v vodi. Smeh.
Miha Trefalt
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Po skupinski vadbi
skupaj na kavo
AktivnoJutro
Vadba je namenjena vsem, ki bi še pred službo radi
naredili nekaj zase. Ob vseh obveznostih lahko kaj
hitro najdete izgovor, da časa za vadbo ni, zato vam
ponujamo skupinsko vadbo že ob 7. uri zjutraj. Vid
bo vedno znova poskrbel, da bo vadba za vsakega
udeleženca ravno prav intenzivna in da boste lahko
službeni prag prestopili zbujeni ter polni energije.
Po vsaki vadbi bo nekaj besed namenjenih tudi
ustrezni prehrani za dosego različnih ciljev ter
sodobnim trendom in modnim muham na področju
vadbe in prehrane.

BodiFit in BodiOsteo
Z ustreznimi vajami vam bomo pomagali povečati
mišični tonus in s tem razbremeniti sklepe, predvsem
hrbtenico, z vajami za raztezanje pa prispevati k

elastičnosti vaših mišic in tako preprečiti morebitne
poškodbe. Izboljšali in vzdrževali boste koordinacijo,
ravnotežje in gibljivost v sklepih, poskrbeli za
vzdržljivost srčno-žilnega sistema in vzdrževanje
telesne teže, znižali boste krvni tlak, povečali
vrednost (dobrega) holesterola HDL, zmanjšali
vsakdanji stres in preprečili oz. zmanjšali možnost
nastanka starostno pogojene osteoporoze.
Vadba poteka v manjših skupinah in temelji na
individualnem pristopu, ki omogoča korekcijo vaj
in s tem večji vadbeni učinek. Z redno vadbo boste
izboljšali kakovost življenja in upočasnili staranje.
Osteoporoza v nasprotju s splošnim prepričanjem
ne nastopi s starostjo, temveč se pojavlja že po
35. letu, ko razgradnja kosti prevladuje pred
tvorbo. Bolje je torej preprečevati kot zdraviti.
Ko je organizem poškodbo že utrpel, že razvite
osteoporoze ne moremo pozdraviti, lahko pa proces
razvoja bolezni deloma zavremo. Prav zato je
preprečevanje tako pomembno!

Tudi to jesen smo za vas pripravili raznovrstne
skupinske vadbe, prilagojene vsem starostnim
skupinam, in posebno pozornost namenili
vadbama za starejše (BodiFit in BodiOsteo). Za
pravilno izvedbo vaj bodo skrbeli Urška, Damjan
in Matej, za tiste najbolj aktivne pa Vid, ki vodi
AktivnoJutro. Vadbe so raznolike, zanimive in
sodobne, potekajo pa v odličnem vzdušju in
ob dobri glasbi. Ne pozabite tudi na druženje.
Naši seniorji dokazujejo, kako se spletejo nova
prijateljstva, zato je po vsaki vadbi skupinska kava
v našem lokalu obvezna.

Pripravljeni na sneg
Poškodbe pri smučanju ali deskanju so
običajno težje narave. Med najbolj pogoste
spadajo pretrgane križne kolenske vezi,
poškodovani meniskusi ter nategnjene ali
celo natrgane ramenske vezi. Do teh poškodb
prihaja v večini primerov zaradi slabe
telesne pripravljenosti. Smučanje od telesa
zahteva specifična gibanja, ki jih čez leto težko
posnemamo na suhem, da bi ostali v formi vse
do naslednje zime.
Predstavljajte si nekoga, ki smuča le teden dni
na leto, čez leto nekajkrat obuje tekaške copate
in nekajkrat sede še na kolo, drugega treninga
pa ne izvaja. Nato se odpravi za en teden na
smučanje, kjer smuča po 5 ali 6 ur dnevno. Pri
tolikšni obremenitvi je telo že zelo izčrpano in
že majhna grbina je lahko usodna.
V ŠC Millenium smo na vašo smučarsko sezono
pripravljeni že sedaj. Vabimo vas, da se na
smučanje pripravite sistematično, pravočasno
in pod strokovnim vodstvom naših trenerjev.
Posebej se bo za vas trudil trener Vid (z U3
licenco učenja smučanja), ki s svojimi 14-letnimi
izkušnjami poučevanja smučanja deluje tako v
Sloveniji kot v tujini. K vadbi lahko povabite tudi
prijatelja in treninge opravljata v paru.
Pri vadbi bomo razvijali moč spodnjega dela
telesa, stabilizatorjev trupa in ramenskega obroča.
Vaše noge bodo močnejše, kolena stabilnejša,
bolečine v hrbtenici bodo preteklost, trup pa bo
pripravljen na nenadne sunke, spremembe smeri
in sile, ki nanj vplivajo med smuko. Hkrati bomo
ves čas kurili tiste neželene maščobne obloge, s
katerimi se spopadamo pred poletjem.
Pripravili vas bomo tako dobro, da boste ob
celodnevnem uživanju na smučeh pozabili
zaviti na kuhano vino.
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1. Izpadni korak z drogom na ramenih in s prednjo
nogo na bosu žogi
Pri vaji pazimo, da je stopalo na vrhu in na sredini
žoge, koleno pa je ves čas izvajanja vaje nad sredino
stopala. Trup je vzravnan. Vajo skušamo izvesti
tako, da se s kolenom zadnje noge dotaknemo tal. S
položajem na žogi vaja dobi lastnosti propriocepcije
(za sklepne vezi gležnja in kolena). Propriocepcija
je v ožjem pomenu opredeljena kot sposobnost
organizma, da zavestno in podzavestno prepoznava
položaje delov lastnega telesa v prostoru (Enoka,
1994, str. 183). Take položaje srečamo pri smučanju
praktično v vsakem zavoju. Vaja je sicer primarno
namenjena prednjim in zadnjim stegenskim ter
zadnjičnim mišicam.

2. Drža v polčepu na narobe obrnjeni bosu žogi
V smučanju je tudi nekaj statičnih položajev
(smuk), zato je dobro narediti nekaj izometričnih
vaj. S to vajo primarno obremenimo prednje
stegenske mišice, z nestabilno podlago pa vajo še
dodatno otežimo (propriocepcija).

Matej Bunderla

360º
modro

v živo

www.atlantis-vodnomesto.si

Čas je za savno
Narodi na severu Evrope in v Rusiji savne
obiskujejo skozi vse leto, večina Slovencev pa še
vedno le v hladnih jesenskih in zimskih dneh, ko
si vsi želimo vsaj malo pregreti naše telo. Jeseni
so obiski še posebej priporočljivi, saj savnanje
učinkovito krepi imunsko odpornost telesa, v savni
pa se tudi sprostimo in spočijemo.
Čeprav temperature zadnjih dni še ne nagovarjajo
k obisku savne, ne gre pozabiti, da nas redni obiski
zaščitijo pred nadležnimi prehladi in obolenji
navadne gripe, omilijo depresijo (ki bo v dneh, ko
bo svetlobe manj, pogostejša), lajšajo revmatična,
astmatska in bronhialna obolenja, nas globinsko
prečistijo in nam dajo novih moči za vsakdanje
naloge in izzive.

Savne za vse okuse
in želje
V Vodnem mestu Atlantis se zavedamo pomena
zdravja in vitalnosti vašega telesa, zato smo Deželo
savn zasnovali tako, da lahko ugodi željam, navadam
in zdravstvenim tegobam vsakega obiskovalca. V
dveh nadstropjih vam ponujamo kombinacijo suhih
(finskih) in mokrih (turških) savn ter infrardeče savne,
ki postaja med obiskovalci zaradi nižje temperature
kot v finskih savnah in globljega prodiranja toplote v
telo (4 cm pod kožo) vse bolj priljubljena.
V notranjih savnah vas bomo razvajali z različnimi
postopki in s terapijami s soljo, čokolado, kredo,
hamam terapijo, z algami, blatom in različnimi
dišavami, v zunanjem delu pa vam je na voljo
bazen, ki se izteka v pečino, v kateri ima voda 36°C.
Najboljše globinsko čiščenje telesa ter zdravilne
učinke na duha si lahko privoščite v pritličju in
prvem nadstropju, v zunanjem delu pa si večjo
imunsko odpornost telesa zagotovite v tematskih
savna hiškah (zemeljska, rudniška, planšarska
in panoramska savna), zgrajenih iz posebnega
polarnega kelo lesa. V panoramski savni 4-krat
dnevno izvajamo vrtinčenje zraka z aromaterapijo, s
čimer zvišujemo odstotek vlage v savni, stopnjevanje
vlažnosti pa občutite kot povišanje temperature.
V savnah, ki se spogledujejo s tradicijo tematsko

urejenih savn s počivališči, hladnimi in vročimi
notranjimi in zunanjimi bazeni, opremljenimi z
masažnimi šobami, se boste zagotovo sprostili,
zbistrili duha, predvsem pa največ storili za svoje telo
in ga ubranili pred nadležnimi zimskimi okužbami.

Gong terapija
Vsaka glasba je lahko terapevtska, vendar je gong
instrument z najmočnejšo energijo. Vibracije
njegovega širokega in bogatega spektra tonov in
podtonov na nas vplivajo blagodejno ter zdravilno
in nas zazibajo v svet globoke sprostitve, popolne
harmonije fizične in psihične biti, v dimenzijo
brez napetosti in stresa ter umirjenega delovanja
možganskih valov.
Gong terapije (posamezna terapija traja 15 minut) v
Deželi savn izvaja strokovnjak vsak četrtek od 10.30 do
19.30 in v Termalnem templju ob 20.00.
V Deželi savn vam med delavniki od 13. do 16. ure
ponujamo 20-odstotni popust ob nakupu 2- ali
4-urne vstopnice.

Nekaj nasvetov za vse, ki se v savno odpravljate prvič:
1. Pred vstopom v savno izpustite obilno kosilo ali
večerjo, saj tako vaš krvni obtok ne bo dodatno
obremenjen s procesom prebave.
2. Pred vstopom v savno se obvezno oprhajte.
3. Prvo savnanje naj bo kratko (10 minut na srednji
stopnici), nato si privoščite minuto ali dve počitka
za ohladitev, prhanje in nato počitek, ki naj bi
trajal dvakrat dlje od savnanja.
4. Drugo savnanje naj traja 12 minut, nato počitek in
ohlajanje kot v predhodni točki.
5. Tretje savnanje lahko traja 15 minut, nato počitek
in ohlajanje kot v predhodni točki.
6. V savni lahko med savnanjem sedimo ali ležimo.
Preden zapustimo savno, sedemo, da se v telesu
vzpostavi normalen pritisk in da se izognemo
vrtoglavici.
7. Savnamo se popolnoma goli. Vedno sedemo ali
ležemo na brisačo, na kateri mora biti celo telo. V
parni savni brisače ne uporabljamo.
Vsem, ki v savno odhajate prvič, priporočamo nakup
2-urne vstopnice že za 23,20 €. V savni si boste lahko
brezplačno postregli s čajem in sadjem, ob vstopu pa
boste prav tako brezplačno v uporabo prejeli brisačo.

Več informacij:
T: 01/585 21 42
E: savne@btc.si

Center azijskih masaž
Z različnimi masažami ne preženemo le mišične
utrujenosti, temveč blagodejno vplivamo na celotno
telo in ohranjamo vitalnost do pozne starosti. V
Vodnem mestu Atlantis vam zato priporočamo
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 ajurvedsko masažo,
tradicionalno kitajsko masažo, azijsko nego obraza,
azijsko pedikuro, azijsko nego telesa in azijsko
masažo za nosečnice.
Rezervacije in informacije:
T: 051/394 772 (vsak dan od 10. do 22. ure)
V Centru azijskih masaž vam med delavniki od
13. do 16. ure ponujamo 50-minutno masažo
po izbiri po še posebej ugodni ceni – 31,50 €.
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LIVE

PROGRAM FESTIVALA NAKUPOV IN ZABAVE
V BTc cITy LjUBLjANA
SOBOTA, 17. OKTOBER

NEdELjA, 18. OKTOBER

GLAVNO PRIZORIščE – GLASBA, MOdA, KULINARIKA

GLAVNO PRIZORIščE

Trg med dVorano a in Tržnico BTc ciTy

Trg med dVorano a in Tržnico BTc ciTy

10.00–21.00

10.00–15.00

Kuhinja na prostem s carsKim pražencem,
Kostanjem in Kuhanim vinom

Kuhinja na prostem s carsKim pražencem,
Kostanjem in Kuhanim vinom

10.00

olimpijsKa urica z oKs in predstavitev Šc millenium

10.30

baletna urica za otroKe

10.30

nastop plesnih talentov iz libero dance centra

11.00

Kolo sreče

12.00

FolKlorna sKupina emona

14.00

Kolo sreče in zaKljučeK Festivala

13.30

Kolo sreče

14.00

Flash mob čarovnice

17.00

modna revija jesensKo-zimsKih trendov (1. del)

17.15

plesni nastop

17.30

modna revija (2. del)

OTROšKI cENTER BETI IN cEj
Spodnja eTaža emporiuma
10.30–12.30
otroŠKa milnata delavnica

dVORANA A
10.00–12.00 in 16.00–18.00
linguline pravljične urice in delavnice

OTROšKI cENTER BETI IN cEj
Spodnja eTaža emporiuma
10.30–12.30
pravljične urice in izdelovanje prstnih lutK

dVORANA A
10.00–12.00
linguline pravljične urice in delavnice
10.00–14.00
Kuža pazi in zavarovalnica triglav
s prometnim poligonom za otroKe

SITI TEATER
11.00

čuK na palici, Kabaret za otroKe od 3. leta starosti

10.00–18.00
Kuža pazi in zavarovalnica triglav
s prometnim poligonom za otroKe

20.00 zgodovina selFi butla,
monoKomedija s perico jerKovićem

SITI TEATER

V SOBOTO IN NEdELjO BOdO Z NAMI

11.00

gledaliŠče iz KovčKa,
predstava za otroKe od 3. leta starosti

20.00 taK si, Komedija s Klemnom slaKonjo in tadejem toŠem

• trgovina BaBy Center
(Kolo sreče, posliKava obraza, druženje s ŠtorKom)
• telekom Slovenije
• ZavarovalniCa triglav

Več o programu na www.btc-city.com/FNZ.
Delovni čas trgovin: sobota, 17. oktober od 9. do 21. ure in nedelja, 18. oktober od 9. do 15. ure.
Delovni čas Tržnice: sobota, 17. oktober od 7. do 17. ure in nedelja, 18. oktober od 9. do 15. ure.

www.btc-city.com/fnz
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MEGA POPUSTI

delovni čas trgovin: sobota od 9. do 21. ure in nedelja od 9. do 15. ure.
delovni čas tržnice: sobota od 7. do 17. ure in nedelja od 9. do 15. ure.

EROTIKA
venera shop erotic boutiQue

Kristalna palača

40 % popusta na kolekcijo erotičnega perila red corner in 10 % popusta na vse izdelke, ki niso v akciji.

aler

dvorana a

20 % popusta na vso ponudbo.

mr. pet

dvorana 3

dvojni bonusi za vse člane kluba mr. pet. velja za vse izdelke.

veterinarsKa ambulanta btc

dvorana 6

10 % popusta na vse izdelke.

HIšNI LjUBLjENčKI

KNjIGE IN REVIjE
Karantanija, Knjižni disKont in založba

dvorana a

10 % popusta na knjige založbe Karantanija.

Knjigarna, papirnica in svet Knjige

dvorana a

30 % popusta na kolekcijo izdelkov Quattro colori ter 15 % popusta na šolske torbe in nahrbtnike.

bela Štacunca

dvorana a

10 % popusta na vse izdelke ali 25 % popusta na izdelke linije natura Femina by ellen. popust ne velja za medicinske pripomočke na
naročilnico, ki jo predpiše zdravnik, za nakup darilnih bonov, izdelke v akciji in za izdelke z zaklenjeno ceno. Kuponi, boni, popusti in
akcije se ne seštevajo. popust se obračuna pri blagajni.

bottega verde

dvorana a

40 % popusta ob nakupu 4 izdelkov, 45 % popusta na 5 izbranih izdelkov, ob nakupu 6 izdelkov se prizna 55 % popusta. popust velja
na redne cene in se upošteva na blagajni.

diagnostični center clarus

dvorana 9

brezplačni posvet pri specialistki za estetsko kirurgijo. 15 % popusta na pregled za vozniški izpit in pregled za podaljšanje vozniškega
dovoljenja. 10 % popusta na meritev mineralne kostne gostote.

dm

dvorana a

30 % popusta na dekorativno kozmetiko in nego obraza za 10 točk. 30 % popusta na barve za lase za 50 točk. ob nakupu nad 20 €
darilo - permanentna vrečka. Kolo sreče. najmlajše bo zabaval medvedek.

estela - FrizersKa trgovina

dvorana 3

popust od 10 do 50 %.

golden rose

dvorana a

15 % popusta na vse izdelke razen lakov.

mÜller

dvorana 5

10 % popusta na celoten nakup. popust ne velja za plenice, knjige, igralne konzole in ostale izdelke z zavezujočo ceno. popusti se
med seboj ne seštevajo, akcije se izključujejo.

yveS roCHer

Kristalna palača

30 % popusta na parfume ter 20 % popusta na make up in anti age program. ob nakupu nad 10 € dobite darilo.

army SHoP

dvorana 11

10 % popusta na vetrovke in prehodne jakne.

aha mura

dvorana a

20 % popusta na kolekcijo jesen in zima, od 50 do 60 % popusta na kolekcijo pomlad in poletje 2015.

ahat

dvorana a

10 % popusta na vse izdelke.

alpina

dvorani a in 3

do 30 % popusta na večino ženske, moške in otroške modne obutve v poslovalnici alpina v dvorani 3. 30 % popusta na vso pohodno
obutev alpina in športne copate alpina v poslovalnicah alpina v dvoranah a in 3.

ascara outlet

dvorana a

30 % popusta na vso žensko in moško kolekcijo - brez izjeme. popusti se med seboj ne seštevajo.

benetton

millenium

akcija 30 % popusta na označene artikle.

boutiQue Špela

dvorana a

30 % popusta na vse izdelke.

cecil

dvorana a

20 % popusta na vse izdelke.

cocozebra

dvorana a

15 % popusta na izdelke blagovnih znamk converse allstar in vans. popust velja za neznižane cene. dodaten popust na že znižane
superge.

cs KitajsKi center

dvorana a

15 % popusta na celoten nakup. popusti in akcije se med seboj ne seštevajo.

ecco

dvorana a

20 % popusta na vso obutev in usnjeno galanterijo. popusti se med seboj ne seštevajo.

emporium

dvorana d

20 % popust na blagovne znamke dorothy perkins, Wallis, punt roma, pennyblack, gap, gap Kids… 15 % popust na blagovno
znamko Weekend max mara.

eXtreme intimo

dvorana a

20 % popusta na ženske, moške in otroške kolekcije perila, pižam…

Fanina

dvorana a

20 % popusta na vso spodnje perilo in spalni program z izjemo nogavic.

galeb svet perila

dvorani a in d

20 % popusta na vse redne cene izdelkov.

gvant

dvorana 3

do 50 % popusta na vse izdelke.

hala 12

dvorana 12

25% popusta na vse artikle v pritličju; dodaten 25 % popusta na že znižane artikle dobavitelja sportina bled v pritličju in
1. nadstropju; 50 % popusta v tom tailor outlet v 1. nadstropju; do 30 % popusta v sportoutlet v kletni etaži; 10 % popusta
za novo kolekcijo v sportoutlet v kletni etaži. popust se obračuna na blagajni, popusti se ne seštevajo, akcije se izključujejo.

hip hop shop

dvorana a

20 % popusta na vse.

hudaura.com

dvorana a

50 % popusta na blagovno znamko time Force. 40 % popusta na blagovno znamko ice Watch. 30 % popusta na blagovne znamke
Fossil, Diesel, Dkny, the one, nowley. 20 % popusta na blagovni znamki jaguar in Quantum.

jones

Kristalna palača

20 € popusta ob nakupu nad 100 €; 40 € popusta ob nakupu nad 200 €, 60 € popusta ob nakupu nad 300 €, 80 € popusta ob
nakupu nad 400 € itd.

joy

dvorana a

70 % popusta na vse izdelke.

KateKs

dvorana a

20 % gotovinski popust. popust ne velja za izdelke v akciji, možnost nakupa na obroke.

Katja pro boutiQue

dvorana a

10 % popusta na vse izdelke.

Kopitarna

dvorana a

do 30 % popusta na izbrane modele obutve in 10 % popust na poklicno obutev.

leder

dvorana a

ob nakupu usnjenih jaken je možno plačilo na obroke ali 5 % popusta ob enkratnem plačilu. 20 % popusta na usnjene torbice,
denarnice in pasove. do 30 % popusta na modne torbice iz umetnega usnja.

lisca

dvorana a

20 % popusta na vse izdelke. popust se obračuna na blagajni, popusti se med seboj ne seštevajo.

lola

dvorana a

nogavice za 1 evro, vojaške otroške in dance hlače za 10 € ter pižame za 13 €.

lotti

dvorana a

10 % popusta na vse izdelke.

m-ultra

dvorana a

25 % popusta na priznane blagovne znamke tom tailor, marx in scoch jeans. na označene artikle od 30 do 50 % popust.

mana

dvorana 4

20 % popusta na vse izdelke iz redne prodaje. popust velja za izbrane izdelke, ki niso vključeni v ostale akcije in posebne ponudbe.
popusti se med seboj ne seštevajo.

mass

dvorana 7

plačaš 2, dobiš 3 izdelke. akcija velja na vso obutev in torbice.

mF 711

dvorana a

20 % popusta na vse izdelke.

mia Fashion

dvorana a

10 % popusta na vse izdelke. od 20 do 40 % popusta na določene izdelke.

moDe italy

dvorana a

10 % popusta na vse izdelke.

mt Fashion

dvorana a

20 % popusta na ves tekstil.

nova Fashion

dvorana a

20 % popusta na vse izdelke. na označene artikle 30 % oziroma 50 % popusta.

onaon

dvorana a

20 % popusta na vse, razen na že znižane artikle.

optiKa clarus

dvorana 4

Kolikor let ima stranka, toliko popusta prejme na označene modele korekcijskih okvirjev. 15 % popust velja na vse ostale izdelke.
akcije se izključujejo, popusti se ne seštevajo.

LEPOTA IN ZdRAVjE

MOdA
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optiKa clarus outlet

dvorana a

do 70 % popusta na sončna očala in korekcijske okvirje. ob nakupu prejmete darilo: sprej in krpo za čiščenje očal.

outlet 92

dvorana a

20 % popusta na vse izdelke. popust ne velja za reklamacije in blago z napako. akcije se med seboj izključujejo.

pami

dvorana a

do 40 % popusta na izbrane modele obutve in torbic.

papriKa

dvorana a

do 30 % popusta na izbrane modele obutve in torbic.

peKo

dvorana a

10 % dodatnega popusta na celoten nakup.

petKa

dvorana a

10 % popusta na vso obutev in torbice. popust ne velja za obutev, ki je že v akciji.

pittarosso

dvorana 17

20 % popusta na blagovno znamko lumberjack. 20 % popusta na blagovno znamko stonefly.

police

dvorana a

15 % popusta na vse izdelke v trgovini police. akcije se izključujejo, popusti se ne seštevajo.

princess shop

dvorana a

50 % popusta na vse artikle preteklih kolekcij. 10 % popusta na novo kolekcijo.

sariKo

dvorana a

20 % popusta na vsa oblačila.

silver stars

dvorana a

20 % popusta na nakit - titan, volfram, keramika. 20 % popusta pl. jeklo in piercing nakit (jeklo, bioplast). 10 % popusta srebro in
piercing nakit (srebro).

sloWatch

dvorana a

10 % popusta na vse izdelke.

stars boutiQue

dvorana a

20 % popusta na vse izdelke.

sten time

dvorana a

15 % popusta na celotno ponudbo.

sten time outlet

dvorana a

10 % dodatnega popusta na obstoječa znižanja.

tinKom

dvorana a

popust do 70 %.

toKo

dvorana a

15 % popusta na celotno ponudbo. 50 % popusta na poslovne torbe samsonite (velja za označene artikle). 25 % popusta na trde
kovčke american tourister bonair. 20 % popusta na mehke kovčke samsonite spark. akcije in znižanja se izključujejo.

transport FootWear

dvorana a

30 % popusta na superge in 20 % popusta na vso ostalo obutev.

tWo Way

dvorana a

30 % popusta na vso kolekcijo jesen-zima 2015/2016. akcije se izključujejo, popusti se med seboj ne seštevajo.

MOdA
ultra store

dvorana a

25 % popust na priznane blagovne znamke s. oliver, scoch jeans, contobene in ostale. na označene artikle od 30 do 50 % popust.

uncle sam

dvorana a

ob nakupu enega izdelka se prizna 15 % popusta, ob nakupu dveh 20 % popusta in pri nakupu treh izdelkov velja 25 % popusta.

urarstvo heta 1892

dvorana a

20 % popusta na vse znamke ur in denarnic z izjemo znamke adidas (30 % popusta). 10 % popusta na nakit.

utva

dvorana d

50 % popusta na potovalne kovčke, 30 % popusta na moške obleke in ženske plašče ter 20 % popusta na usnjeno in krzneno konfekcijo.

vestido

dvorana a

od 30 do 50 % popusta na določene izdelke iz mode za moške.

viKateKs - stil

dvorana a

50 % popusta na pižame in perilo ter ženska in moška oblačila.

vordor

dvorana a

20 % popusta na nogavice z izjemo medicinskih nogavic aries in pani teresa.

zlatarstvo močniK

dvorana a

10 % popusta na vse izdelke in storitve.

hiŠa reFoŠKa vinaKoper

tržnica - jug

10 % popusta na vsa vrhunska vina vinakoper.

perutnina ptuj

tržnica - sever

piščančji zrezek s sirom 364 g po ceni 1,99 € za kos, zrezek iz piščančjih beder 500g kar 30 % ceneje. velja za maloprodajni enoti
pp: btc1 in btc2.

tržnica - jug

20 % popusta na izdelke bazar - igrače, opremo, gospodinjske pripomočke in oblačila.

dvorana a

5 % dodatni popust na vse izdelke, vključno z izdelki v akciji.

champion

dvorana a

20 % popust na izdelke blagovne znamke champion.

Fitnesshop

dvorana a

50 % popusta za določene izdelke drsalk, 40 % popusta na utežno vrečo sandbag do 25 kg in 20 % popusta na tekalno stezo tunturi
go 20. za vse ostale izdelke velja 15 % popust.

Forma F+

Kristalna palača

do 70 % popusta.

impulz

dvorana 11

20 % popusta na redno kolekcijo blagovnih znamk spyder, canada goose, icebreaker in K2. do 70 % dodatnega popusta na blago z
že znižanimi cenami.

intersport

dvorana 6

20 % popusta na vse redne cene izdelkov v zalogi prodajalne. popusti se med seboj ne seštevajo. popust ne velja za izdelke
intersport priporoča in izdelke v akciji.

Kibuba

dvorana a

20 % popusta na vso pohodniško obutev vseh blagovnih znamk. 20 % popusta na vse pohodniške in plezalne hlače vseh blagovnih
znamk. popusti veljajo na redne cene in se obračunajo na blagajni. popusti se ne seštevajo.

s Šport

millenium

50 % popusta na copate za tenis babolat, 50 % popusta na copate za tenis asics gel encourage, zadnji pari copat po 40 €, tekstil s
popustom v višini 50 %, torba za tenis Wilson team 12 red s 50 % popusta. popusti se ne seštevajo in se obračunajo pri blagajni.

sportsdirect.com

dvorana a

20 % popusta na vse artikle.

toper

dvorana a

do 50 % popusta.

vodno mesto atlantis

vodno mesto
atlantis

20 % popusta za nakup 2-urne, 4-urne ali dnevne vstopnice za vse tri tematske sklope: svet doživetij, termalni tempelj in dežela
savn. 10 % popusta v centru azijskih masaž za masažo po izbiri. popusti ne veljajo za nakup darilnih bonov, paketov ali letnih
vstopnic. popust velja le za takoj izvedeno storitev v času Fnz.

PREHRANA

SAMOPOSTREžNE PROdAjALNE
eurospin
SPEcIALIZIRANE PROdAjALNE
zavas
šPORT IN REKREAcIjA

TEHNIKA IN VSE ZA dOM
alples studio btc

dvorana 10

dodatni 5 % popust na vse pohištvo.

big bang

dvorani 5 in 11

več centimetrov, večji popust na televizorje nad 120 cm. če preklopite na elektriko rWe lahko izkoristite 105 € popusta za nakup
bele tehnike. 20 % popusta na lasno nego remington.

conrad

dvorana d

popust na digitalni multimeter vc-155: namesto 53,95 € le 39,95 €.

cs KitajsKi center

dvorana a

15 % popusta na celoten nakup. popusti in akcije se med seboj ne seštevajo.

culinario

dvorana a

20 % popusta na vse izdelke.

darila

dvorana a

30 % popusta na vse čarovnice in 15 % popusta na vse izdelke.

espresso

Kristalna palača

15 % popusta na vse Francisfrancis (illy) kavne aparate in illy kavo (mitaga kapsule so izvzete). popusti se med seboj ne seštevajo.

ga + Kuhinje

dvorana 9

na kuhinje blagovne znamke noblessa 50 % popusta in na kuhinje nolte 35 % popusta. 11 % popusta na prvi in 22 % popusta na
drugi, cenejši gospodinjski aparat.

hiteX

dvorana a

25 % popusta na celoten asortiman izdelkov. popust velja za redne cene in ne velja za pohištvo. popusti in akcije se med seboj ne
seštevajo.

jySk

dvorana d

od 20 do 49 % popusta na izbrano posteljnino in posteljna pregrinjala. v soboto in nedeljo ob 12. uri tekmovanje "Kdo bo prvi uredil
svojo posteljo"

Kerin.dom

dvorana 4

10 % popusta na dodatke za dom. ob nakupu kuhinje prejmete gratis delovni pult.

Kilometer

dvorani a in d

20 % popusta na jesensko kolekcijo metrskega blaga, na vso Kg metražo, dekorativno blago ter volno za pletenje in kvačkanje.

liupKa

dvorana a

20 % popusta na vse preje za pletenje in kvačkanje.

m tehniKa

dvorana 18

25 % popusta na posodo, 20 % popusta na sesalnike in likalnike, 15 % popusta na belo tehniko, kopalniško pohištvo, ploščice in
električno ročno orodje ter 10 % popusta na televizorje, prenosnike in tablice.

merKur

dvorana 17

do 20 % popusta na vse: belo tehniko, male gospodinjske aparate, kuhinjske pripomočke, ogrevanje, svetila, elektro orodje, stroje,
les, barve, lake, kopalnice in vrt. več o akciji na www.merkur.si.

mladi tehniK

dvorana d

10 % popusta na vsak nakup. 20 % popusta na barve model master. popusti se ne seštevajo.

odeja

dvorana d

30 % popusta na izdelke blagovne znamke odeja.

outlet point

dvorana a

popusti na označene izdelke, ki bodo v času Fnz v akciji. na posamezno blagovno skupino od 5 do 15 % popusta.

salon creatina

dvorani a in 2

od 10 do 50 % popusta na določene izdelke.

salon meblojogi®

dvorana a

do 15 % popusta na vse izdelke blagovne znamke meblojogi.

svilanit

dvorana a

15 % popusta na vse izdelke blagovne znamke svilanit iz redne ponudbe.

tutto capsule

dvorana a

15 % popusta na vse kompatibilne kapsule in illy kavne kapsule.

vitapur

dvorana a

25 % popusta na celoten asortiman izdelkov. popust velja za redne cene in ne velja za pohištvo. popusti in akcije se med seboj
ne seštevajo.

vrtni center Kalia

tržnica - jug

30 % popusta na zelene rastline, 25 % popusta na čebulček in česen. popust ne velja za artikle v akciji.

zelena trgovina

dvorana a

30 % popusta na otroška oblačila iz ekološkega bombaža. 15 % popust na ležišča, posteljnino, odeje, brisače iz ekoloških materialov.
od 5 do 20 % popusta na ostali program.

dvorana a

15 % popusta na blagovno znamko lacara.

avtoPralniCa BtC City

avtocenter

pranje osebnega vozila (do 5 sedežev) za 6 €.

moto center laba

dvorana 6

20 % popusta na vse blagovne znamke. popusti se med seboj ne seštevajo.

potoKar

dvorana a

10 % popusta na znamko thule in 20 % popusta na vse ostale izdelke.

saming

dvorana a

40 % popusta na filtre in tovorni program, 30 % popusta na dele za zavore, 20 % popusta na vse rezervne dele, 10 % popusta na olja
in maziva. popusti se ne seštevajo in veljajo pri plačilu z gotovino.

BaBy Center

dvorana 11

srečni popusti v baby centru med 16. in 19. oktobrom. izkoristite od 10 do 99 % popusta na celoten nakup. velja tudi za izdelke v
akciji. več na www.babycenter.si

babadu

Kristalna palača

20 % popusta na djeco, lilliputiens, žirafo sophie vulli, stoksak ter 10 % popusta na izdelke v redni ponudbi. do 40 % popusta na
posebej označene izdelke.

UMETNOST IN PROSTI čAS
pri levčKu
VSE ZA AVTOMOBILE IN MOTORNA KOLESA

VSE ZA OTROKA

ciciban

dvorana a

30 % popusta za otroško obutev ciciban in the next iz lanskoletne sezone. ugodne cene otroške obutve iz prejšnih sezon.

eigrace.com

dvorana a

10 % popusta na vse izdelke.

junior

dvorana a

15 % popusta na obutev ter 5 % popusta na pohištvo.

magic shop

dvorana a

35 % popusta na vse za šolo, nahrbtnike, peresnice in torbe.

mothercare

dvorana 10

20 % popusta na vsa oblačila in igrače, pri nakupu nad 50 € prejmete še dodatnih 10 % popusta. do 20 % popusta na vso otroško
opremo.

ovs Kids

dvorana a

20 % popusta ob nakupu treh ali več izdelkov.

popeK

dvorana a

10 % popusta na ves tekstil razen na perilo in pripomočke.

ZABAVA IN KULTURA
arena Play & Party

dvorana 18

20 % popusta na igro bowlinga.

rollbar

dvorana 18

cena za karting vožnjo namesto 12 € le 10 €. 10 % popusta na vso pijačo v rollbaru.

siti teater

mercurius

50 % popusta na vstopnice za predstavo zgodovina selfi butla, ki bo 18.10. ob 20. uri. 20 % popusta na vse predstave. popusti se
ne seštevajo in veljajo ob nakupu vstopnic na info točki v dvorani a in na blagajni siti teatra btc (odprta uro pred predstavami).
popusti ne veljajo za darilne in abonmajske vstopnice.

popusti veljajo izključno v času Festivala nakupov in zabave, 17. in 18. oktobra v trgovinah na območju btc city ljubljana. za morebitne napake v tisku ne odgovarjamo in se za njih opravičujemo.
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modno

OBARVAJMO JESENSKO SIVINO
Čeprav nas čez dan še vedno razvaja sonce, so jutra in
popoldnevi že hladni in kličejo po dodatnih, toplejših
oblačilih, temu pa sledi tudi moda. Zelo modni boste,
če si ogrnete pončo v indijanskem vzorcu ali oblečete
flanelasto karo srajco, med barvami pa klasičnim
temno sivim tonom dodajte rdečo, vojaško zeleno ali
pa barvo gorčice.

Jakna: 36,90 €, krilo: 19,90 €, pončo: 32,90 €, torbica: 79,00 €, LaDonna, Dvorana A, visoko pritličje;
gležnjarji S.Oliver: 79,95 €, Petka, Dvorana A, kletna etaža;
prstan: 99,00 €, zapestnica: 129,00 €, Slowatch, Dvorana A, visoko pritličje;
čevlji Converse: 95,00 €, CocoZebra, Dvorana A, pritličje;
rumena srajca 24,90 €, Ultra Store, Dvorana A, pritličje.

ONA: plašč: 29,90 €, obleka: 22,90 €, čevlji: 29,90 €, LaDonna, Dvorana A, visoko pritličje.

Srajca: 37,90 €, Uncle Sam, Dvorana A, kletna etaža;
kapa Jack&Jones: 16,95 €, Hala 12, pritličje;
bunda Jack&Jones: 99,95 €, Hala 12, pritličje;
pulover: 24,90 €, Benn+, Dvorana A, pritličje;
jeans: 49,99 €, majica kratek rokav: 12,99 €, Ultra Store, Dvorana A, pritličje;
ura Skagen: 249,00 €, Slowatch, Dvorana A, visoko pritličje;
čevlji: 119,95 €, Petka, Dvorana A, kletna etaža.

On:
srajca: 32,34 €, suknjič: 65,64 €, hlače: 33,21 €,
Benn+, Dvorana A, pritličje;
pas: 14,90 €, Ultra Store, Dvorana A, pritličje;
čevlji: 119,95 €, Petka, Dvorana A, kletna etaža.
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360º

v živo

modno
Frizer: Biljana za Frizerski salon Billy
Modela: Rebeka in Žiga (zmagovalca izbora FNZ model 2015)
Produkcija: Studio Bomba

Siva majica: 24,90 €, majica z rožami 24,90 €, Style, Dvorana A, kletna etaža;
rdeča majica Scotch&Soda: 75,95 €, Hala 12, pritličje;
hlače: 22,90 €, uhani: 9,90 €, jakna: 36,90 €, LaDonna, Dvorana A, visoko pritličje;
čevlji: 79,99 €, CocoZebra, Dvorana A, pritličje;
šal: 34,90 €, Ultra Store, Dvorana A, pritličje.

Ona:
hlače Only: 29,95 €, srajca Scotch&Soda: 109,95 €, klobuk Scotch&Soda: 49,95 €,
torbica Scotch&Soda: 189,95 €, šal Scotch&Soda: 59,95 €, Hala 12, pritličje,
čevlji: 29,90 €, LaDonna, Dvorana A, visoko pritličje.

Ura Skagen: 149 €, Slowatch, Dvorana A, visoko pritličje;
bunda: 119,95 €, srajca s kapuco: 75,00 €, Forma F+, Kristalna palača;
majica: 15,99 €, pas: 14,90 €, Ultra Store, Dvorana A, pritličje;
majica (zložena): 74,95 €, hlače: 74,95 €, Cecil, Dvorana A, pritličje;
superge Levis: 20,95 €, Uncle Sam, Dvorana A, kletna etaža.

On:
jopa AT.P.CO: 209 €, čevlji AT.P.CO: 139 €, Hala 12, pritličje;
hlače Levi's: 69,90 €, srajca Levi's: 37,90 €, Uncle Sam,
Dvorana A, kletna etaža;
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všečno

Vzorčasto v jesen
Poživimo svoj dom z vzorci in s pleteninami
Trendi v interierju se, tako kot tisti v svetu mode,
nenehno spreminjajo. In čeprav se letošnje leto
počasi približuje koncu, še vedno velja nekaj modnih
smernic, ki jih je pametno upoštevati pri opremljanju
ali le osveževanju našega doma.
Poleg grafičnih vzorcev, ki se kot modna smernica
pojavljajo že nekaj let zapored, ostaja eden izmed
vodilnih trendov v interierju uporaba medenine in
bakra. Oba namreč prostoru dodata toplino, medtem
ko lahko črno-bele kombinacije in geometrijski
vzorci v prostor vnesejo dinamiko. Zelo priljubljene
so tudi preproge maroškega ali turškega izvora z etno
pridihom, v trendu pa ostajajo tudi tako imenovani
vintage kosi pohištva, osveženi s pastelnimi barvami.
Pasteli pa so, mimogrede, tudi zelo trendni.
Vodilni trend se bo morda marsikomu zdel precej
neobičajen, pa vendar so prve na seznamu sobne
rastline. Ljudje namreč želijo ostati v stiku z naravo
tudi v betonskih džunglah, tako da si gradijo svoje
male urbane džungle kar v stanovanjih in hišah. Ena
izmed najpriljubljenejših rastlin je taščin
jezik, ki so ga imele doma že naše babice,
zelo priljubljene so sončnice, v porastu
pa so tudi praproti in širokolistne rastline
tropskega izvora.
Tokratno rubriko Všečno smo posvetili
vzorcem in pleteninam, ki bodo poživili
vašo spalnico, kuhinjo ali dnevno sobo.

kerin.dom

Cupcake
dekorativni
set Ptiček:
9,95 €

Dvorana 4, osrednji del
Set za peko My little
bakery, 8-delni: 6,95 €

Zak vrček s pikami, 2 l: 19,50 €;
Zak Dot dot kozarec: 5,00 €

SIA pregrinjalo
Axel nice: 76,25 €
Life T okrasna blazina Pirat,
42 cm x 42 cm: 65,00 €

SALON CREATINA
Dvorana A, pritličje
Odeja Sheepa, 160 cm x 210 cm:
29,98 €*

Odeja Colors, 160 cm x 210 cm: 29,98 €*

zelena trgovina

Volnena odeja:
92,50 €

Dvorana A, klet
Posteljnina Baby,
vichy modra:
65,00 €

Vintage memories škatla XL: 7,95 €
Vintage memories škatla L: 6,95 €
Vintage memories škatla S: 4,95 €

Okrasna
blazina Lux,
Vzglavnik Classic,
40 cm x 40 cm:
60 cm x 80 cm:
17,98 €*
24,98 €*

Odeja Baby,
76 cm x 102 cm:
21,96 €*
*Cene že vključujejo popust.
Popusti veljajo od 1. 10. 2015
do 31. 10. 2015.

Posteljna garnitura Baby,
100 cm x 135 cm: 35,98 €*

Torbica za kozmetiko
ali peresnica: 17,98 €
Posteljnina otroška, bež, Flora: 54,50 €
Odeja, ekološki bombaž: 38,90 €
Vzglavnik: 9,60 €

Kopalniška preproga: 39,95 €

VITAPUR, SPALNI STUDIO
Dvorana A, klet

Volnena odeja:
132,50 €
Bombažna posteljnina Dalia, 140 cm x 200 cm
+ 50 cm x 70 cm: 34,90 €
Bombažna posteljnina Damara violet,
140 cm x 200 cm + 50 cm x 70 cm,
tudi v barvi bele kave: 34,90 €

Dekorativna odeja SoftTouch 4v1,
sestavljiva iz vzglavnika, na voljo tudi
v enobarvnih različicah: 17,99 €*

Ortopedsko oblikovan
vzglavnik Lavender
Memory s spominsko
peno, 30 cm x 50 cm:
19,95 €*
*Cene že vključujejo popust
(50 %). Akcijske cene
veljajo do 31. 10. 2015.

kilometer

Bombažna posteljnina Leora, 140 cm x 200 cm +
60 cm x 80 cm, na voljo tudi v modri barvi:
34,90 €

Emporium, spodnja etaža
Od leve proti desni:
Blago Jersy C53271/4 tga: 21,90 €/tekoči meter
Blago Jersy Pitan gp: 16,90 €/tekoči meter
Blago 03373/7: 12,90 €/tekoči meter
Blago Jersy 15-7501 x: 22,90 €/tekoči meter
Blago Jersy Finch gp: 20,90 €/tekoči meter
Blago Jersy Star gp: 13,90 €/tekoči meter
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zdravo

okrepimo imunski sistem
S hladnimi dnevi na pohod prihajajo tudi virusi, ki
so večinoma povzročitelji nadležnih prehladov, ki
nas vsaj za kakšen dan položijo v posteljo.
Simptomi
Slabo počutje, izcedek iz nosu in zamašen nos,
povišana telesna temperatura, bolečine v žrelu, kašelj
ter glavobol so navadno simptomi, ki kažejo na okužbo
dihal. Prehlad je blažja okužba in tudi simptomi so
manj izraziti kot pri denimo gripi ali pljučnici.
Kako se zavarujemo
Okužba dihal poteka z vnosom kužnih kapljic v naše
telo, zato je prvotnega pomena higiena. Roke si je
potrebno pogosto umivati, saj tako s kože speremo
morebitne povzročitelje prehlada. Pomembno je
tudi, da nismo v stiku z ljudmi, ki so prehlajeni,
če je to le mogoče. Hkrati pa je potrebno okrepiti
imunski sistem, ki ima vlogo varovanja pred virusi
in bakterijami, tako da proizvaja protitelesa, ki jih
uničijo. Zato poskrbimo, da bomo uživali pestro
in raznoliko prehrano, ki naj vsebuje čim več
sadja in zelenjave, da se vsak dan vsaj 20 minut
gibljemo na svežem zraku, da dovolj spimo ter da se
izogibamo stresu. Poleg tega pa je v zimskih mesecih
priporočljivo uživanje imunostimulatorjev, snovi,
ki stimulirajo naš imunski sistem. Mednje spadajo
vitamini in minerali, razni rastlinski izvlečki,
antioksidanti, koencimi in aminokisline.
Če nas ujame prehlad
Ljudska modrost pravi, da prehlad traja 7 dni, če
ga zdravimo, in teden dni, če ga ne. Proti virusom
ni ustreznih zdravil, zato lahko pri prehladu samo
blažimo simptome, in sicer tako, da pijemo dosti
tekočine, blažimo bolečine v žrelu s pastilami in pršili
proti bolečinam, nižamo telesno temperaturo in dosti
počivamo. Če se bolezen slabša in po tednu dni ni
izboljšanja, je priporočljivo obiskati zdravnika.

lekarna bizjak

vitacare

north

Dvorana 18

Tržnica BTC City, sever

20 % popust na olja Organic Day

10 % popust na kapljice škrlatne
ehinaceje

Veljavnost kupona do 31. decembra 2015.

Veljavnost kupona do 14. novembra 2015.
Olje konoplje: 9,99 €;
Olje črne kumine: 19,99 €;
Olje oreha: 16,99 €;

jablana

Domač čaj različnih okusov: od 3,80 do 4,10 €;
Smrekovo mazilo za zunanjo in notranjo uporabo: 7,50 €;
Ekstra mazilo za zunanjo uporabo z dvojnim učinkom: 8,50 €;
Škrlatna Ehinaceja, prehransko dopilnilo: 8,50 €

Tržnica BTC City, sever

10 % popust na domače namaze
Veljavnost kupona do 31. decembra 2015.

kot doma
Tržnica BTC City, jug

10 % popust na celoten nakup
Veljavnost kupona do 10. novembra 2015.

Pirin bio kruh s semeni in kurkumo: 2,70 €;
bio domači namaz iz buče: 2,80 €;
bio domači namaz iz črnega tahinija: 2,80 €
Pred uporabo natančno preberite navodilo!
O tveganju in nezaželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Dvorana A, pritličje

Coldrex tablete za lajšanje simptomov prehlada in gripe, 12 tablet: 5,81 €
Daleron Cold3 tablete za lajšanje simptomov prehlada in gripe, 24 tablet: 9,20 €
Lekadol plus C za lajšanje bolečine, 10 vrečk: 6,66 €
Septanazal pršilo za nos: 7,33 €

Septolete plus, pastile za boleče grlo, 8 pastil: 6,14 €
Panatus forte sirup proti kašlju, 200 ml: 8,49 €
Solvolan, sirup za lažje izkašljevanje, 100 ml: 6,91 €

Knajp, želodova kava, napitek za krepitev imunskega sistema,
500 g: 7,50 € (250 g: 4,50 €)
Micovit, olje s čistimi eteričnimi olji (čajevec, timijan): 13,90 €
Eterična olja: ingver (12,90 €), žajbelj (11,90 €), brin (13,50 €),
timijan (15,50 €)
Darilni set: 16,00 €
Bio Reishi, 15 g: 4,70 €; Bio Chaga: 19,90 €; Bio kakavovo maslo,
150 g: 8,50 €
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v živo

odgovorno

Združeni v
športnih dosežkih
September je minil v duhu prodornosti in odličnosti
vrhunskih športnikov, ki jih že vrsto let ponosno
podpira tudi družba BTC. Namen je izjemnim
posameznikom in prizadevnim ekipam omogočiti,
da se lahko pomerijo z najboljšimi in se dokažejo v
slovenskem in mednarodnem okolju.

Samo Jeranko s
srebrom na Svetovnem
prvenstvu
Najboljši slovenski potapljač Samo Jeranko, ki ga
podpira družba BTC, je na Svetovnem prvenstvu
v prostem potapljanju v Limassolu – bil je edini
Slovenec na tekmovanju - osvojil srebro in zopet
dokazal, da je med najboljšimi prostimi potapljači
na svetu. S potopom na globino 108 metrov si je
priboril drugo mesto, ki si ga je delil s Hrvatom
Goranom Čolakom. Tekmovanje so ovirali močan
veter in visoki valovi, zato drugo mesto slovenskega
predstavnika predstavlja še toliko večjo potrditev.

V pričakovanju
ponosnega navijanja
za KK Union Olimpija
Družba BTC je junija letos obnovila dolgoletno
sodelovanje s Košarkarskim klubom Union Olimpija,
s katerim je podpisala novo štiriletno sponzorsko
pogodbo in se z njo zavezala podpirati ljubljanske
košarkarje še naprej. Skupaj z navijači zdaj že nestrpno
pričakujemo priložnosti za športno navijanje in
proslavljanje uspehov ljubljanskih košarkarjev.

ob Savinji. Že več kot dve desetletji je podpornik
Smučarko-skakalnega kluba Ljubno tudi družba
BTC, od leta 2012 in prve tekme Svetovnega pokala
v ženskih smučarskih skokih pa tudi generalni
pokrovitelj tega pomembnega dogodka. Sponzorska,
marketinška in organizacijska podpora družbe BTC
tej prepoznavni tekmi ima veliko vrednost, saj pomaga
orati ledino ženskim smučarskim skokom in jih
postaviti med olimpijske športe v Sloveniji. Aktivnosti
družbe BTC so slovenskim smučarskim skakalkam
ne nazadnje omogočile uvrstitev na Olimpijske igre v
Sočiju 2014, kjer so dosegle odlične rezultate.

Z razpisom Varno na
kolesu osnovnošolci
začenjajo priprave
na opravljanje
kolesarskega izpita
Že četrtič zapored se je z novim šolskim letom začela
vseslovenska kolesarska pobuda Varno na kolesu,
v okviru katere si partnerji, med katerimi je tudi
družba BTC, prizadevajo za večjo varnost kolesarjev
na slovenskih cestah. Letos bo razpis združil več kot
2.500 otrok iz 86 osnovnih šol iz vse Slovenije, ki
bodo v razpisu sodelovali s pripravo izdelkov v treh
tematskih sklopih. Najboljša dela sodelujočih šol bo
nato ocenila strokovna komisija, skupno število točk
ocenjevanja in morebitnih dodatnih točk, ki jih šole
lahko pridobijo z oblikovanjem kolesarskega kotička
ter s pripravo Prometno varnostnega načrta pa bo
odločalo o končni uvrstitvi in nagradah.

Prihaja čas za zimske
športe in s tem nove
priložnosti za naše
skakalke

Ekipa BTC City
Ljubljana z vrhunsko
uvrstitvijo zopet
navdušila

Ob nižjih temperaturah marsikdo že pomisli
na prihodnjo zimsko sezono, ki jo bodo znova
zaznamovali tudi smučarski skoki na Ljubnem

Kolesarke ekipe BTC City Ljubljana vročično
poletno vzdušje prenašajo tudi v jesenski čas.
Dekleta so na štirih prestižnih dirkah – Giro Rosa po

www.misijazeleno.si

Sloveniji in Italiji, Thüringen Rundfahrt v Nemčiji
ter francoski La Course by Le Tour de France in
La Route de France – nanizala številne lovorike.
Z etapno in sprintersko zmago, ekipnim drugim
mestom, izvrstnimi posamičnimi uvrstitvami
in nato še s septembrskim ekipnim uspehom na
Svetovnem prvenstvu v Richmondu (8. mesto) so
varovanke trenerja in direktorja ekipe Gorazda
Penka znova dokazale, da so v samem vrhu
svetovnega kolesarstva.

Evropski projekt My
Sport is Franja je bil
izbran na Evropskem
razpisu Erasmus+ Sport
Kolesarsko društvo ROG je s podporo BTC d.d.
prijavilo projekt z namenom širitve Maratona
Franja BTC City, da postane prepoznavna evropska
športna prireditev tesno povezana z evropsko
kulturno dediščino in z namenom prenosa tega
sporočila v širši evropski prostor. V dvoletnem
projektu sodelujejo partnerji iz Italije, Hrvaške,
Avstrije in Slovaške ter podporni partnerji iz
Slovenije. Podpora Erasmus+ bo namenjena razvoju
izobraževalnega programa Franja Academy in
izvedbi mednarodnih športnih dogodkov Franja on
Wheels ter spremljevalnih športnih aktivnosti v času
Maratona Franja BTC City. Razpis Erasmus+ Sport
na področju Partnerska sodelovanja na področju
športa izvaja Evropska unija pod okriljem Evropske
agencije – Education, Audiovisual and Culture
Executive Agency. Izbor pomeni potrditev, da je
predlagan program zasnovan sodobno, da omogoča
realno izvedbo ter da je prepoznana evropska
dimenzija projekta. Projekt My Sport is Franja želi
biti kreator novih možnosti pri povezovanju športa
in kulturne dediščine. 35. Maraton Franja BTC City
bo s tem dobil še bogatejši program in upamo še več
podpornikov in simpatizerjev tudi izven Slovenije.
Poslanstvo in vrednote, ki jih projekt želi gojiti, so iz
športnega vidika zelo komplementarne vrednotam,
ki jih poseduje Bolnica Franja kot spomenik
evropske dediščine. Eden od ciljev projekta je tudi
sčasoma povzdigniti ime Franja v evropski sinonim
za dobre prakse v športu, družbo BTC pa v odličnega
partnerja in podpornika velikih športnih zgodb
oziroma športa za vse.
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domače

Iz trte izvito
Pridelava vina

HIŠA REFOŠKA
Tržnica BTC City, jug

Zgodnje vstajanje, zbiranje prijateljev in
sorodnikov ob zelenih trtah, ki se kar šibijo od
polnosti sočnih grozdnih jagod, trdo delo, nato
pa prijetno druženje – vse to in še več predstavlja
trgatev. Pa vendar samo iz trgatve ne dobimo
vrhunskega vina. Njegova pot se namreč začne že
prej, mnogo prej – pri trti.

KOT DOMA

Tržnica BTC City, jug
Darilni komplet La Lavanda
za nego telesa in rok
Cena: 16,90 €
Darilni komplet negovalno
mleko in krema goji jagode
ali karite ali riževo mleko
Cena: 16,90 €

Vrsta trte, obrezovanje, razmak med vrstami, število
trt na kvadratni meter, čas trgatve, tla, podnebje in
trganje so le nekateri izmed dejavnikov, ki vplivajo
na kakovost in okus vina. Tako se pridelovanje vina
začne z dolgoletno vzgojo trte. Po trgatvi grozdne
jagode preberejo in z različnimi postopki najprej
ločijo od pecljev, nato pa jih meljejo (drozgajo),
vendar le toliko, da poči lupina. Pri rdečih vinih
sledi maceracija (omogoča nam podaljšan stik
grozdnega soka s trdnimi deli grozdne jagode – s
kožico), po njej pa se drozgo spreša (stisne). Pri
belih vinih maceracije običajno ni oziroma je zelo
kratka. Sledi glavni del pridelave vina – alkoholno
vrenje ali fermentacija, ki je skrbno nadzorovano.
Dobimo mlado vino, ki se ga po starih tradicijah
prvič poskusi na praznik Svetega Martina.

Zeliščni kis, 0,5 l, BU Vipi (darilni)
Cena: 3,80 €
Organska aloe vera
Cena: 9,50 €

Ugodna ponudba:
Capris plemenito belo, 0,75 l
Cena: 6,99 €
Cabernet Sauvignon, 0,75 l
Cena: 4,99 €

Mlada vina so dana v promet najprej 30 dni po
trgatvi in najkasneje do 31. januarja naslednjega
leta. Vina, ki jih pridobivajo z alkoholnim vrenjem
v manjših hrastovih sodih, v katerih se med
fermentacijo iz soda sproščajo snovi, ki dajejo vinu
tipičen okus, pa so tako imenovana barrique vina.
Takšna vina morajo po zaključenem vrenju zoreti še
vsaj tri do pet let.

Jabolčni kis – česen
Jabolčni kis – malina
Jabolčni kis – zelišča
Jabolčni kis – hren
Cena: 2,50 €

Sladki refošk, 0,5 l
Cena: 6,99 €

Himalajska sol, 1 kg
Cena: 1,90 €

Sladki muškat, 0,75 l
Cena: 4,99 €

Organsko kokosovo mleko
Cena: 2,75 €
Ghee maslo
Cena: 6,50 €

Cene veljajo od 15. 10. 2015 do 30. 11. 2015.
Minister za zdravje opozarja: »Prekomerno pitje
alkohola škoduje zdravju«.

Med z rumom, 250 g
Cena: 5,50 €

Vljudno vabljeni na tržnico BTC City.

ALI STE VEDELI,
DA SMO ZA VAS
ODPRTI V

ZA JESENSKE RADOSTI

SOBOTO
17. 10. 2015: 9-21h

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

NEDELJO
18. 10. 2015: 9-15h

Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana. Več informacij na: www.mtehnika.si

Ponudba izdelkov velja
od 15. 10. do 10. 11. 2015
oziroma do prodaje zalog.
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IZKORISTITE
-25%

POPUST
NA POSODO

-20%
Večfunkcijska naprava HP DJ 1515

tiskanje, kopiranje, fotokopiranje, resolucija tiskanja do 4800
x 1200 dpi, hitrost tiskanja 7 str/min ČB, 4 str/min barvno,
povezljivost USB 2.0, mesečni obrat tiskanja do 1.000 strani

Zimsko čistilo za
vetrobranska stekla
3 lit., do -30°C

Trojne
pike!

Dvojne
pike!

73

99

Stojalo za
avtopnevmatike
Ricomax

3

99

3999
redna cena: 49,99

POPUST
NA SESALNIKE,
LIKALNIKE

-15%

POPUST
NA BELO TEHNIKO,
KOPALNIŠKO
POHIŠTVO, PLOŠČICE
IN ELEKTRIČNO ROČNO
ORODJE

-10%

POPUST
NA TELEVIZORJE,
PRENOSNIKE IN TABLICE

360º

www.BTC-City.com/GURME
Odslej prijaznejši tudi do mobilnikov:
m.btc-city.com/gurme

gurme

v živo

Kuhajmo Kot doma
Zakorakajmo v jesen s
kulinaričnim kotičkom
Kot doma

Bujta repa

Muhasto, bolj mrzlo in pretežno mokro vreme je prvi
znanilec jeseni, ki je letos tudi uradno nastopila s 23.
septembrom. Da vam bo v hladnejših dneh topleje, so
poskrbele kuharice kulinaričnega kotička Kot doma
(prenovljeni južni del tržnice BTC City), ki so za vas
pripravile pravo jesensko pojedino.
Dober tek!

Oktobrski lonec s
puranjo pečenko
750 g puranjega mesa
150 g korenčka
100 g graha
1/4 cvetače
1 zeleno papriko

1 kg osoljene in kuhane repe
70 g svinjskega mesa
20 g kuhane prosene kaše
70 g čebule
1 žlica olja
1 žlica moke
1 žlica paprike
1 žlica soli
V kozico damo olje, čebulo in sol ter mešamo tako
dolgo, da čebula postekleni. Dodamo na koščke
narezano meso in ga pražimo ter ves čas mešamo.
Dodamo moko in papriko ter kuhamo 2 uri (tako
dobimo golaž). Dodamo 20 dag prosene kaše, skupaj
kuhamo še 15 minut. Golaž in kuhano repo dobro
zmešamo in začinimo.

Puranje meso začinimo s poprom,
timijanom in z baziliko. V
posodi najprej popečemo meso
na maslu.
Prelijemo z vodo in dušimo
30 minut. Zelenjavo operemo,
korenček narežemo, vse skupaj
dodamo k mesu in dušimo še 30
minut. Meso vzamemo iz posode
in ga narežemo na rezine, zraven
naložimo zelenjavo in ga ponudimo s
kruhom.

Trgovina z zdravo hrano Kot doma združuje
ponudbo blagovne znamke Kot doma –
izdelano in pridelano v Sloveniji ter ponudbo
zdrave hrane in prehranskih dodatkov
drugih blagovnih znamk. V trgovini ponujajo
veliko prehranskih dopolnil (tudi velik izbor
ajurvedskih izdelkov), organizirajo pa tudi
izobraževanja – svetovanja in delavnice s
področja permakulture, prehranjevanja,
zdravega načina mišljenja in življenja.
Poleg ekoloških izdelkov ponujajo v trgovini
tudi gotove zmesi in surovine ter recepte, s
pomočjo katerih si kupci lahko sami pripravijo
okusne jedi tudi doma. V okviru blagovne
znamke Kot doma v trgovini podpirajo in
organizirajo lokalno pridelavo ekološke hrane
ter s tem prispevajo k ohranjanju narave brez
pesticidov in kemije in spodbujajo k odpiranju
slovenskih zelenih delovnih mest.
V kulinaričnem kotičku v trgovini ponujajo
sveže pripravljene malice in prigrizke ter večje
obroke, uvajajo pa tudi sistem »Vzemi me
s seboj«.
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*Kupujte do 20 % ceneje na oddelkih: bela tehnika, mali gospodinjski aparati, kuhinjski pripomočki, osebna
nega, ogrevanje, svetila, elektro instalacije, orodje, stroji, stavbno pohištvo, les, kopalnice, barve in laki ter na
oddelkih z vrtnim in kopalniškim programom v trgovskem centru MERKUR BTC. Takojšnj 12 % popust ne velja
za izdelke elektronike (televizorje, prenosne in tablične računalnike, akustiko, fotoaparate in telefone), izdelke, ki so
vključeni v druge Merkurjeve akcije, izdelke označene s “klicajem”, izdelke “pokaži in prihrani” in izdelke po “razdeljeni
ceni”. Popusta ni mogoče uveljaviti ob nakupu darilne kartice Merkur, kartic za mobilne telefone in tobačnih izdelkov.
Ne spreglejte do 5 % gotovinskega popusta in ugodnosti, ki jih prinaša Merkurjeva kartica zaupanja.

več na www.merkur.si
8.10.2015 9:07:57
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družabno

Jesenski kreativni navdih
Nedavno je v BTC Cityju Ljubljana zaživelo moderno
središče Acceleration Business City Hub, ki je prostor
druženja in ustvarjanja ljudi odprtih glav. Tam je
v začetku oktobra potekal otvoritveni dogodek
Success Story kot uvod v program Y.business, s
katerim se bodo posamezniki naučili učinkovitega,
trajnostnega in profesionalnega podjetništva. Pred
stoterico zavzetih udeležencev dogodka je kot častni
govornik spregovoril Jože Mermal, predsednik
uprave družbe BTC, ki je ambiciozne posameznike
motiviral z besedami: »Najbolj pogumni boste
zagotovo zmagali.« Da bi torej lahko ustvarjali velike
ideje z velikim učinkom, se je potrebno opogumiti
in stopiti korak dlje. Kreativnost je najzabavnejše
pravilo druženja, najokusnejša sestavina kuhanja in
najlepši šiv vrhunske mode na kateremkoli področju
delovanja. Prav to smo ne nazadnje lahko spoznali
na sejmu Bučnica, na kuharskih delavnicah z Ano
Žontar Kristanc in pri ustvarjanju edinstvenih
kavbojk Diesel. Oglejte si fotografije, na katerih smo
ujeli utrinke z omenjenih dogodkov. Bodite drzni in
se prepustite vaši ustvarjalnosti!

DRUŽENJE NA SEJMU
BUČARJADA

Dogodek v znamenju buč

Perica Jerković in Lucija Čirović

Marija in Maja Martina Merljak

Jure Karas, Mirza Tvrtković

Jože Mermal, predsednik uprave družbe BTC

Predstavitev izdelkov domače obrti

Ana Kajzer iz SiTi Teatra in komik Tadej Toš

Direktor ABC pospeševalnika Dejan Roljič in Jože
Mermal v sproščeni debati

Različni izdelki iz buč

Boštjan Gorenc Pižama

DOGODEK SUCCESS STORY
KOT UVOD V PROGRAM
Y.BUSINESS

KERIN.DOM
KUHARSKE DELAVNICE
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premiera:
zgodovina selfi butla

DIESEL JEANS
MASTER STUDIO

Helena Petrin, članica uprave in generalna sekretarka
družbe BTC

Nasmejane udeleženke delavnice

Marjeta K. Kljajič (Nicha), Klemen Bunderla, Tjaša
Kokalj, Nina Vipotnik Mavrič (Emporium)

Veselo vzdušje po dogodku

Ana Kristanc Žontar, nekoč voditeljica oddaje Ana kuha

Navdušena nad Dieslom – Klemen Bunderla
in Ula Furlan

SiTi TEATER

ZGODOVINA
SELFI BUTLA
NASMEJALA
DO SOLZ
Program SiTi Teatra BTC je bogatejši za novo monokomedijo Perice
Jerkovića, zabavni sprehod skozi zgodovino človeškega (samo)
upodabljanja, ki ga ljubitelji smeha, umetnosti in selfijev preprosto ne
smete zamuditi.
Predstava, ki zabavno in ravno prav kritično obravnava prastaro človeško
potrebo po samoupodabljanju, od odtisov dlani v jamah do selfijev oz.
s Peričinimi besedami: »Magičnega trenutka, ko se v eni osebi srečata
slab fotograf in podpovprečen model,« je komični poklon umetnostni
zgodovini, v katerem se miti, bizarne zgodbe, ruske zmenkarije, vrhunska
umetnost, sodobna tehnologija, dobrodelni Tin Vodopivec (avdio gost),
filozofsko zmedeni Klemen Slakonja (video gost) in še marsikaj stopijo v
zabavni interpretaciji enega naših najboljših komikov.
Perica v Zgodovini selfi butla (scenarij je spisal z Markom Kumrom –
Murčem, pri režiji pa jima je pomagal Uroš Fürst) še enkrat več navdušuje
s svojim filigransko dodelanim nastopom, s katerim je že osvojil regionalno
stand-up sceno, tokrat pa se tako vsebinsko kot izvedbeno – oder si deli z
nič manj zabavnim štirimetrskim telefonom, s katerim se sprehaja skozi čas
in prostor – podaja globlje v gledališče.
Na premieri smo pričakovano opazili cel kup mojstrov in ljubiteljev smeha,
kot so Lucija Ćirović, Anamarija Mitić, Vid Valič, Mirza Tvrtković, Jure
Karas, Tadej Toš, Boštjan Gorenc – Pižama, Anže Tomić (Apparatus),
Žan Papič, Mladen Pahović, radijski voditelj Boštjan Klun, tandem FB
Acrobatics, Uroš Fürst in Andrej Težak Tešky, dogodek pa so pospremile
tudi vse štiri nacionalne televizije.

NAGRADNA IGRA
IŠČEMO NAJBOLJ BUTAST SELFI
OBJAVI SVOJEGA NA facebook.com/BTCCity
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LETA = POPUST
*Stranka je upravičena do koriščenja popusta na korekcijski okvir ob nakupu komplet korekcijskih očal (korekcijski okvir in stekla). Višina popusta se določi glede na starost
stranke ob predložitvi osebnega dokumenta. Največji popust lahko znaša 99%. Akcija velja le na korekcijske okvirje, ki so posebej označeni z oznako »Clarus %«. Več informacij
o akciji dobite v vseh poslovalnicah Optike Clarus. Akcije se izključujejo, popusti se ne seštevajo. Akcija velja v vseh poslovalnicah Optike Clarus od 1. 10. 2015 do 30. 11. 2015.

