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v znamenju Festivala 
nakupov in zabave ter športa
Čeprav sta nakupovanje in šport pojma, ki bi jima v prvem trenutku 
le s težavo našli skupni imenovalec, sta ti dve prostočasni dejavnosti 
vendarle povezani. S kančkom humorja bi še vedno lahko zapisali, da 
je nakupovanje za nežnejši spol to, kar sta za moške tega sveta šport 
in zabava. Prav s temi besedami je namreč davnega viktorijanskega 
leta 1844 v eni od prvih številk angleškega satiričnega časopisa 
Punch neznani avtor uvedel humorni vodnik za damsko nakupovanje. 
Najodličneje je do danes oba pojma morda povezala ameriška 
kolumnistka Erma Bombeck, ki je zapisala, da je nakupovanje resda 
v domeni žensk, a je enako kot nogomet – kontaktni šport; nežnejši 
spol tako kot moški uživa v prerivanju, v hrupni množici, nevarnosti, 
da jim kdo stopi na prste, in v ekstatičnem pričakovanju končnega 
izida, izkupička nakupa.
Toda šalo na stran! Tudi nam je uspelo povezati nakupovanje in šport 
in v prihodnjem mesecu pripraviti dva festivalska dogodka, ki bosta 
znova zaznamovala letošnje spomladansko dogajanje v BTC Cityju. V 
soboto in nedeljo, 22. in 23. maja, bo v BTC City potekal spomladanski 
že tradicionalni Festival nakupov in zabave (FNZ), ki ga bodo tudi 
letos zaznamovali predvsem veliki popusti na območju BTC City 
Ljubljana (v trgovinah v dvorani A, na tržnici BTC, dvorani Emporium, 
v Vodnem mestu Atlantis, športnem centru Millenium, avtopralnici 
BTC ...) in prav tako že tradicionalen in privlačen športni program z 
vrhunskimi športniki, zabavni in glasbeni program z veliko dobre 
glasbe ter odlična kulinarična ponudba. Spomladanski, tokrat že 
13. FNZ bo letos še posebej vesel, saj središče BTC City praznuje 
20-letnico od odprtja prve trgovine.
Med prireditvami, ki jih pripravljamo v prihodnjem mesecu, moramo 
omeniti tudi vsakoletni kolesarski Festival Maraton Franja, od leta 
2003 s startom in ciljem v BTC City. 29. maraton bo že drugo leto 
zapored z nastopom počastil legendarni belgijski kolesar, specialist 
enodnevnih kolesarskih dirk, Johan Museeuw. Tako kot doslej, se 
bomo udeleženci maratona tudi letošnjo drugo soboto in nedeljo 
v juniju (12. in 13. junija) pomerili v treh disciplinah – Maratonu 
Franja (157 km), Malem maratonu Franja (97 km) in Preizkušnji 
za otroke od tretjega do sedmega leta starosti (1450 m). (Ob)
festivalsko dogajanje bodo tudi letos popestrile predstavitve športne 
in kolesarske opreme, sejemska ponudba, koncerti zabavne glasbe in 
nogomet na mivki.
Da je naše razmišljanje o množičnih športnih aktivnostih, ki 
pripomorejo k izboljšanju medsebojnih odnosov in psihofizični 
kondiciji posameznika, pravilno, dokazuje tudi letošnji svetovni dan 
športa – vsako leto ga obeležujemo zadnji dan v mesecu maju –, s 
katerim želi njegova pobudnica, mednarodna organizacija TAFISA 
(The Association For International Sport for All) vsaj enkrat vsako 
leto opozoriti svetovno prebivalstvo na pomen zdravega, dejavnega in 
ustvarjalnega načina življenja; prav na ta dan naj bi se vsi vsaj za 15 
minut množično posvetili športu, športnim tekmovanjem ali telesnim 
vajam, ki naj bi v prihodnje postale del posameznikovega vsakdana.
In ker sem uvodnik posvetila nakupovanju in športu, vas bi rada 
opozorila, da smo tudi Vodnik, ki ga prebirate, zasnovali »športno«. 
V njem boste našli nekaj idej in nasvetov za modno in kakovostno 
kolesarsko opremo ter oblačila za aktivno preživljanje prostega 
časa. Pohitite, po ugodnih cenah jih boste lahko kupili tudi na 
spomladanskem Festivalu nakupov in zabave.

Maja Oven
Odgovorna urednica
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  hiša daril
Ko ne veste kaj kupiti, vas s pravo 
idejo rešimo mi
Hiša daril je prodajalna z največjo ponudbo vseh vrst daril. 
odlikuje se po široki ponudbi daril in darilnih izdelkov, prijetni 
urejenosti in še posebej prijaznih prodajalkah – aranžerkah.
ob obisku Hiše daril boste presenečeni ob velikem številu 
že aranžiranih daril, primernih za skoraj vsako priložnost. 
tako lahko tudi tisti z malo manj domišljije hitro najdejo lepo 
darilo, ki ga bodo z veseljem podarili ljubljeni osebi, prijatelju, 
sorodniku, sodelavcu ali znancu.
našli boste veliko smešnih artiklov, kot so majice, razglednice, 
predpasniki in različni erotični predmeti.
Ponudba obsega tudi veliko število artiklov z osebno noto, kot 
so kozarci z imeni in vezene brisače v darilni embalaži.
seveda pa ne manjkajo slike, kozmetika, bižuterija, izdelki iz 
stekla, porcelana in keramike, okrasni predmeti ... v Hiši daril 
najdete vse, kar potrebujete za imenitno darilo.
Darilo lahko dopolnite z baloni, napolnjenimi s helijem, 
aranžerke pa vam bodo na balone napisale tudi ime ali 
posvetilo. na vašo željo vam bodo prodajalke ročno izpisale 
tudi voščilo.
vabljeni v Hišo daril!

---------------------------------------------------------------------
Dvorana a/zgornje pritličje
t: 01/520 66 90
www.hisadaril.si
---------------------------------------------------------------------

  brezplačna rekreacija v 
bTC City

Odbojka na mivki
Za zabavo in užitke ob igranju odbojke na mivki vam ni 
treba odpotovati na morje. Na Trgu mladih v BTC Cityju se 
je maja zimsko drsališče spremenilo v igrišče za odbojko na 
mivki. Med igranjem odbojke si lahko privoščite tudi topel 
obrok ali osvežilno pijačo, saj je v neposredni bližini lokal 
Soba’Room in okrepčevalnica Hot Horse. Brezplačno igranje 
si lahko privoščite vsak dan med 10. in 22. uro.

--------------------------------------------------------------------
rezervacije 
soba’room
t: 051 303 332
---------------------------------------------------------------------

Ob vseh preostalih dejavnostih vam možnost igranja odbo-
jke na mivki ponuja tudi Vodno mesto Atlantis. Na voljo sta 
dve igrišči za odbojko, za osvežitev poskrbijo številni bazeni 
in masaže.

Mini golf
Vsi otroci in ljubitelji mini golfa, med obiskom BTC Cityja 
vabljeni na priljubljeno mini golfišče Citygolf. Nahaja se ob 
pešpoti med Zaro, Športnim centrom Millenium in Vodnim 
mestom Atlantis. Igrišče je zasnovano precej zabavno in za-
nimivo, saj morajo igralci na poti do končnega cilja premaga-
ti ovire v podobi aligatorja, delfina in mnogih drugih.
Obiščite zabaven in brezplačen Citygolf vse dni v tednu.

---------------------------------------------------------------------
izposoja palice za golf in žogice (kavcija 10 Eur): 
Športni center millenium
vodno mesto atlantis
---------------------------------------------------------------------

Otroško igrišče
Starše in otroke bo gotovo razveselilo, da se je spet odprlo 
zunanje otroško igrišče med tržnico BTC City in južnim 
delom Dvorane A. Da otrokom med nakupovanjem ne bo 
dolgčas, vas vabimo k obisku otroškega igrišča s pestrimi 
igrali.

  jezikovni center lingula
Pravljične urice v angleščini za 
otroke od 5 do 7 let tudi na FNZ
Bi radi v miru nakupovali? Z majhnim otrokom – težko. s 
pravljičnimi uricami v angleščini se vam uresničita dve želji 
hkrati: veste, da vaš otrok preživlja čas kakovostno, vi pa 
imate čas zase.
ustvarjalno-igralne pravljične urice v angleščini bodo po-
tekale tudi na Festivalu nakupov in zabave v soboto, 22. 5., in v 
nedeljo, 23. 5., od 10.30 do 12.00 v jezikovnem centru lingula 
(dvorana a, ob vhodu 8). otroka lahko pripeljete že ob 10., 
tako da boste imeli imate kar dve uri časa za sproščen nakup.

Program
Pravljica o nerodni stonogi – the very Clumsy Centipede, 
pesmica my name’s …, gibalna igra i’m a Centipede, 
izdelava stonog iz papirja in iz fimo mase 

---------------------------------------------------------------------
Prijava in cenik
lingula, jezikovni center, d. o. o.
t: 01/541 00 33 ali 040 544 544
www.lingula.si
---------------------------------------------------------------------

  refan
Trgovina 1001 dišave
 
Dišave so dragocenost, ki so jo nekoč tehtali z zlatom in 
uporabljali le ob posebnih priložnostih. Danes si lahko 
dišeče razkošje, skrito v kapljici parfuma, privoščimo do-
mala vsi in vsak dan. Podjetje refan je na slovenskem trgu 
navzoče že več kot 10 let. 
veseli smo, da nas lahko obiščete tudi v ljubljanskem BtC, 
v kleti Dvorane a. Ponujamo vam točene parfume refan, 
ki združujejo sodobno tehnologijo in vrhunske sestavine. 
izbirate lahko med več kot 150 tipi parfumov v rifuzi za 
ženske in moške, po konkurenčnih cenah. vljudno vabljeni!

--------------------------------------------------------------------
Dvorana a/spodnja etaža 
www.refan.si
---------------------------------------------------------------------  emporium

Kakšne kopalke izbrati?
Vroče poletje je tu in z njim poležavanje na plaži, srfanje, 
zabava v vodi, odbojka ali ledena kava v senci. Ne glede na 
to, kaj boste počeli, boste zares uživali le, če boste za svojo 
postavo izbrali prave kopalke.

Izbira barv
Najprej se dotaknimo barv. Rumena, bela, marelična, bledo 
rožnata in pudrasta barva so primerne za temnejšo polt. 
Seveda je, poleg barve, zelo pomemben tudi model kopalk.

Modeli za vse postave
Tiste s širšimi boki izberite kopalke s temnejšim spodnjim 
delom in brez detajlov. Izognite se kakršnim koli dodatkom, 
kot so razni obročki, trakci in našitki. Raje izberite številko 
večje kopalke, ki vas v pasu ne bodo stiskale. Tudi enodelne 
kopalke naj imajo poudarek na zgornjem delu telesa.
Visoko izrezan spodnji del kopalk ustvari videz daljših nog, 
spretno pa skrije tudi vaš trebušček. Če boste k temu izbrali 
še modrček z globokim dekoltejem, boste ustvarili videz 
prave filmske dive, ki z zapeljivim gibanjem telesa mehča 
moške poglede. Podobno učinkujejo tudi letos trendovske 
monokini kopalke.

V Emporiumu so vam na voljo vsi modeli modnih kopalk 
z vsega sveta! Izberite prave kopalke za svojo postavo in 
brezskrbno uživajte poletje!

--------------------------------------------------------------------
www.emporium.si
---------------------------------------------------------------------

 nova otroška igralnica 
BeTi in Cej
BTC City Ljubljana je bogatejši za novo otroško 
igralnico v spodnji etaži Emporiuma, ki se razprostira  
na 100 m2. Igralnica je zasnovana po najmodernejših 
standardih, kjer sta udobje in varnost otrok na prvem 
mestu.
Razdeljena je v tri dele:

- Prvi del  je t.i. kotiček za odlaganje oblačil in obutve, 
sledi pa mu kuharski kotiček, kjer bodo otroci 
lahko spoznavali kuhinjo in z njo povezana domača 
opravila

- Drugi del je namenjen najmlajšim, saj so igrala 
oblazinjena in razporejena še posebej prilagojeno 
igri najmlajšim

- Tretji del pa je namenjen ustvarjanju; tu bodo 
otroci lahko prebirali knjige, risali in se udeležili 
pravljičnih uric ali kakšnih drugih predstav.

Poleg igralnice je tudi slaščičarna Galerija GRAD, kjer 
se bodo lahko posladkali tako starši, kot najmlajši. Več 
o njihovi ponudbo lahko preberete na spletni strani 
www.torte.si

  razstava: 
človeški genom
V mesecu maju si v spodnji etaži Emporiuma lahko ogledate razstavo ČLOVEŠKI GENOM, ki jo družba BTC pripravlja v 
sodelovanju s Slovensko znanstveno fundacijo. Razstava bo na ogled vsak dan od ponedeljka do sobote med 9. in 20. uro.

Zakaj smo takšni, kot smo? Vsak posameznik je edinstven, obenem pa se ljudje kot vrsta močno razlikujemo tudi od 
ostalih živali. Razlog za vse to je skrit globoko v nas. Na molekuli DNK, ki se nahaja v naših celicah, leži zapisan poseben 
načrt – genetski načrt. Celoten genetski načrt oziroma zapis živega bitja znanstveniki imenujejo tudi genom. V zadnjih 
letih smo spoznali veliko novega o naravi in delovanju našega genetskega programa, obenem pa se moramo o genomu 
veliko še naučiti.

Zaradi tega smo za obiskovalce BTC Cityja pripravili razstavo o človeškem genomu, ki bo na dostopen in vabljiv način 
popeljala v svet našega genoma, znanstvenih odkritij, vprašanj ter obetov za prihodnost, ki jih porajajo raziskave našega 
genetskega zapisa.

  bTC City tudi na vašem 
mobilnem telefonu
WaP portal BtC City, kjer si lahko ogledate aktualne akcije 
in dogodke,  si lahko ogledate tudi prek vašega mobilnega 
telefona. vse kar morate narediti je:
1. na vaš mobilni telefon si namestite brezplačno 

aplikacijo i-nigma za skeniranje 2D kod.  Z mobilnim 
telefonom obiščite stran: http://www.i-nigma.mobi 
in sledite navodilom (novejši mobilni telefoni imajo že 
vgrajeno aplikacijo za skeniranje 2D kod).

2. Zagnati omenjeno aplikacijo in kodo poslikati.
3. slediti povezavi.

Naš genom & mi

Genom pa ne oblikuje samo telesa. Vpliva tudi na naše psihične lastnosti. To 
pa zato, ker so naši možgani zgrajeni po načrtu, ki je zapisan v genomu. 
Zaradi tega genom vpliva na osebnost in psihične lastnosti, kot sta inteli-
genca in spomin. 

“Ker so možgani zgrajeni po načrtu
 v našem genomu,

genom zato vpliva tudi na naše
psihične lastnosti.”

Mesto v genomu, kjer 
se DNK razlikuje med 
osebo A in osebo B.

Znanstveniki še vedno ne vedo dobro, kateri deli genoma so odgovorni za razlike v 
naši teži, višini, barvi kože, barvi las...itd. V zadnjih letih je to predmet intenzivnih ra-
ziskav. Te raziskave pa so nam že dale nekaj odgovorov na to vprašanje.

Pred kratkim so raziskovaci tako odkrili nekatere dele genoma, ki določajo barvo oči.

Kromosom 
št. 15

Kromosom 
št. 12

Kromosom 
št. 3

Jajčece

Možgani

V genomu so podrobna navodila za izgradnjo našega telesa. Ta genetski program se 
vklopi ob spočetju in usmerja nastanek telesa iz ene same celice (oplojeno jajčece)! 
To je res neverjetni podvig narave, ki ga biologi še vedno ne razumejo dobro. 

Genom, tako kot srce, nikoli ne počiva. Tudi potem, ko zgradi telo, ostaja še naprej 
aktiven in nadzoruje njegovo delovanje. V ozadju delovanja vsakega dela telesa - 
srca, kože, rok, imunskega sistema...itd, je genom. 

1

2
“Razvoj človeka iz ene same celice je res osupljivo! 
Vsa navodila za to mojstrovino so zapisana v našem

genomu.”

3
Naša telesa so si zelo podobna. Se pa tudi razlikujejo. Čeprav imamo vsi oči, imajo 
nekateri rjave, drugi zelene in tako dalje. Tako, kot naš genom načrtuje naše oči, tako 
določa tudi njihovo barvo ali pa barvo kože. Ljudje imamo različno barvo kože zato, ker 
se naši genomi rahlo razlikujejo.

“Naši genomi se 
rahlo razlikujejo.

 To nas dela različne”

“Barve oči ne določa samo en del genoma (oz. en gen).
Na kromosomu št. 15 je npr. del genoma, ki močno

 vpliva na barvo oči.
Ker so v tem delu genoma med ljudmi razlike,

imamo različne barve oči.”

“Genetiki so šele v zadnjih letih v genomu začeli odkrivati mesta, 
ki določajo višino. Zaenkrat so našli več kot 40 takšnih mest 
v genomu. Vendar pa posamezno mesto doda ali odvzame 

samo nekaj milimetrov višine!”

Mesto na genomu, ki je vpleteno v telesno
višino (gen HMGA2).

Pričakovali bi, da bodo raziskovalci hitro odkrili mesta v genomu, 
ki določajo telesno višino. A izkazalo se je, da našo višino določa 
najmanj sto genov, izmed katerih ima vsak le malo vpliva.

Genom pa v določeni meri določa tudi naše 
psihične lastnosti in osebnost, vendar njegov 
vpliv na ta lastnosti še slabo poznamo.

“Znanstveniki zaenkrat še niso uspeli odkriti mest
v genomu, ki bi bila nedvoumno povezana z 

inteligenco. Raziskave so pokazale na
nekaj potencialnih mest, ki pa imajo izjemno

majhen (skoraj zanemarljiv) vpliv na IQ.”

Mesto na genomu, ki je mogoče
majčkeno vpleteno v

inteligenco
(gen DNAJC13)

4

5

6

DNK osebe B

DNK osebe A

Genom ne določa vsega! V veliki 
meri je odvisno od nas, kakšni 
smo, kaj razmišljamo in kaj 
počnemo!

7

Del genoma, 
ki delno določa

 barvo oči
(gen OCA2)
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Veliki nakupi in zabava

v Merkurju!

V soboto, 22. 5. 2010,
samo v trgovskem centru MERKUR Ljubljana BTC.

90 %  
Prav vsak nakup prinaša vsaj 5 % popust.

popust!

Izberi

MERKUR Ljubljana BTC, dvorana 17, Šmartinska 152, tel.: (01) 520 08 16 

BTC City Ljubljana, 22. in 23. maj

Odprto tudi v nedeljo, 23. 5. 2010, od 9.00 do 18.00 ure.
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sTIl
športno

Dekle: 
- kolesarska majica giga (gigasport): 29,95 €
- kolesarske hlače giga z naramnicami (gigasport): 39,95 €
- kolesarske rokavice agu (sport 2000): 14 €
- kolesarska čelada Cartoni neon helmet (sport 2000): 22,00 €
- kolesarski čevlji shimano, črni (gigasport): 99,95 €
- žensko gorsko kolo milEs Desire (gigasport) 399,00 €

Fant:
- kolesarske hlače giga z naramnicami (gigasport): 49,95 €
- kolesarska majica giga (gigasport): 39,95 €
- kolesarske rokavice agu (sport 2000): 14 €
- kolesarska čelada scott črna (gigasport): 49,00 €
- kolesarski čevlji shimano, srebrni (gigasport): 79,95 €
- moško gorsko kolo milEs Xentos (gigasport) 399,00 €

- kolesarske hlače Dunlop, ženske (sport 2000): 25,00 €
- kolesarska majica sportful, ženska (sport 2000): 34,00 €
- kolesarska čelada scott, črna (gigasport): 49,00 €
- kolo univEga, bele barve (sport 2000): 550,00 € (-10 %)
- rokavice in čevlji, last modela

- vetrovka sCott, rdeča (gigasport): 39,95 €
- kolesarske hlače sportful (sport 2000): 25,00 €
- kolesarske rokavice agu (sport 2000): 14 €
- kolesarski čevlji shimano, srebrni (gigasport): 79,95 €
- kolesarska čelada Dunlop (sport 2000): 10,00 €
- kolesarska očala, last modela
 

- kolesarska majica Dunlop (sport 2000): 25 €
- kolesarske hlače Dunlop (sport 2000): 25 €
- kolesarski čevlji shimano, črni (gigasport): 99,95 €
- kolesarska čelada scott, črna (gigasport): 49,00 €
- kolesarske rokavice agu (sport 2000): 14 €

- kolesarske hlače Dunlop, ženske (sport 2000): 20,00 €
- kolesarska majica Dunlop ženska (sport 2000): 20,00 €
- kolesarska čelada alpina (gigasport): 69,95 €
- kolesarski čevlji shimano, črni (gigasport): 99,95 €
- kolesarske rokavice agu (sport 2000): 14 €
- kolo merida (sport 2000): 450,00 € (-15 %)
- kolesarska očala alpina, last modela

Čas je za kolo
ker se bliža 12. in 13. junij in s tema dnevoma povezan 
kolesarski maraton Franja BtC CitY musEEuEW Clas-
siCC, vam v tokratni rubriki stil predstavljamo nekaj 
osnovnih pripomočkov za začetek kolesarskih podvigov. 
Za vsak začetek je najprej potrebna volja, potem pride še 
preostalo. kolesarjenje prilagodimo svoji starosti in spo-
sobnostim, dvakrat do štirikrat tedensko. najprej izbiramo 
položne terene in ne pretiravamo s hitrostjo, saj je telo na 
napor treba navaditi.
glede opreme je pomembno vedeti, po kakšnem terenu 
bomo kolesarili; kupili bomo lahko kolo, ustrezno za 
tip kolesarjenja, ki smo si ga izbrali. Zraven sodijo še 
kolesarske hlače, ki so podložene, da nas pri vožnji ne 
ožuli sedež, kolesarski čevlji, ki naj v nobenem primeru 
ne tiščijo, pa tudi očala, ki ščitijo pred tujki, ter zaščitne 
rokavice za boljši oprijem. seveda ne smemo pozabiti na 
najpomembnejše, to je zaščitna čelada. ta mora imeti 
certifikat, ne sme biti prevelika ali premajhna, saj takšna 
ne ponuja dovoljšnje zaščite. 
vso osnovno kolesarsko opremo smo za vas poiskali v 
trgovinah BtC Cityja, tokrat v gigasportu in sportu 2000. 
modele so nosili: dekleti urša Pintar in alenka novak 
iz kolesarske ekipe klub Polet garmin ter nejc košir iz 
kolesarske ekipe Zeroquadro radenska.
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InTervju

Tokrat smo imeli čast kramljati z umetnikom ali bolje 
povedano velikim biserom srbske glasbene scene. 
Zakaj čast? Željko Joksimović je doslej v svoji glasbeni 
karieri poskrbel za številne velike uspehe, ki bodo ve-
dno zapisani v srbsko glasbeno zgodovino. In očitno še 
ni rekel zadnje, saj z najnovejšim albumom dobesedno 
podira rekorde…

Konec minulega leta je izšel vaš novi album in v 
samo nekaj dneh bil prodan v 300 tisoč izvodih. Ste 
pričakovali takšen uspeh?

Bil bi resnično neskromen, če bi dejal, da sem pričakoval 
kaj takega. ta album sem namreč ustvarjal za svojo dušo. 
Želel sem si popolnoma zadovoljiti svoje občutke in svoj 
glasbeni okus. in presrečen sem, ker se je izkazalo, da je 
moj okus identičen tistemu, ki ga ima publika. album je 
zdaj prodan že v pol milijona izvodih, kar mi laska in sem 
na to resnično ponosen.

Mnogi mislijo, da se vaš zadnji album imenuje Ljubavi, 
pa temu ni tako, kajne?!

ker nikoli nisem dajal naslovov albumom, tudi tokratni 
nosi le moje ime in priimek. ker je pesem ˝ljubavi˝ kot prva 
našla svojo pot do publike, so ljudje tudi pomislili, da se 
album tako imenuje.

Kakšni publiki je namenjen?

namenjen je vsem, ki imajo radi dobro glasbo, ne glede na 
pripadnost mlajši ali starejši generaciji.

Kje ste iskali inspiracijo zanj?

ideja je prišla z leti, vse skupaj pa se je potem v nekem 
časovnem intervalu pretvorilo v kompozicije. inspiracije 
sem črpal povsod, tudi v še tako običajnih stvareh.

In kakšno sporočilo nosi zadnji album? 

verjamem, da so pri vseh pesmih prisotne iskrene emo-
cije, kar je obenem tudi eno od sporočil, ki sem jih želel 
prenesti…

Ste se kdaj naveličali opravljati poklic glasbenika, 
komponista?

nikoli in mislim da se to tudi ne bo zgodilo. uživam v 
svojem delu, delam iz čistega zadovoljstva, obenem pa 
ponosno uživam tudi v tem, kar sem naredil doslej.

Konec letošnjega leta imate v planu tudi turnejo po 
Ameriki in Kanadi?!

Drži. Poleg Chicaga, new Yorka, Houstona in vancouvra, 
bom obiskal še nekatera preostala velemesta. v ameriki 
in kanadi imam številne oboževalce, ki mi ves čas pišejo in 
se že zdaj veselim srečanja z njimi. Prepričan sem, da se 
bomo imeli tudi z mojimi skladbami odlično.

Kaj počnete, ko nimate glasbenih obveznosti? 

sem preprosto v glasbi in ustvarjam v svojem studiu mi-
nacord. glasba je moje življenje in ne morem brez nje.

Imate že morda načrt za letošnji poletni oddih?

o dopustu še ne razmišljam. nekako ga vedno načrtujem 
spontano.

V okviru Festivala nakupov in zabave boste nastopili 
v ljubljanskem BTC City-ju. Kako se počutite, ko boste 
po dolgem času znova stopili pred slovensko publiko?

Prepričan sem, da se bodo slovenci na mojem koncertu 
imenitno zabavali. na tem mestu in ob tej priložnosti sam 
obljubljam odličen koncert.

Ste morda že kdaj zašli tudi v šoping v ljubljansko 
nakupovalno središče BTC City?

v ljubljani sem bil že velikokrat, ker je resnično lepo 
mesto, kjer sem bil vedno lepo sprejet. Prepričan sem, da 
bom letos ob koncertu zagotovo našel čas tudi za kakšen 
nakupovalni izlet znotraj BtC City-ja.

Željko 
Joksimović
srečen in 
zadovoljen!

Domen mavrič
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klub bTC CITy
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klub 
bTC CITy - 
nakupujte ceneje!

nagradna igra za 
člane kluba BtC City 
na Festivalu nakupov 
in zabave

v času Festivala in nakupov v BtC City ljubljana bo za člane kluba BtC City potekala 
nagradna igra. tisti, ki to še niste, pa se boste lahko na novo včlanili. 
Prvih 3000, ki se boste na novo včlanili v klub BtC City, v času Festivala nakupov in 
zabave, 22. in 23. maja v BtC City ljubljana, čaka posebno darilo - ekološka nakupovalna 
vrečka BTC City. v času festivala se bo v klub možno včlaniti na inFo toČki BtC ( v 
dvorani a) in na glavnem prizorišču (na trgu med dvorano a in tržnico). Članstvo v klubu je 
brezplačno. več o klubu BtC City si lahko preberete na spletni strani www.btc-city.com.

Nagrade nagradne igre so:

1. motorno kolo sYm JoYriDE 200

2. kolo z motorjem sYm mio 50

3. letna vstopnica za vodno mesto atlantis

kot člana kluba BtC City vas čakajo ugodnosti v več kot 50 trgovinah in lokalih v BtC 
Cityju ljubljana. oglejte si klubske ugodnosti na:

www.btc-city.com
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aTlanTIs
vodno mesto

Delovni čas: odprto vse dni v letu 9.00-23.00
svet doživetij in termalni tempelj odprta od 
pon. do čet, od 9. do 21. ure, od petka do nedelje 
ter med prazniki pa od 9. do 22. ure.
t: 01/585 21 00
www.atlantis-vodnomesto.si

Bilo je …    
Predzadnjo aprilsko soboto je bilo v 
Vodnem mestu Atlantis nadvse veselo in 
zabavno. Vzrok? Praznovanje rojstnega 
dne Vodnega mesta, ki je 22. aprila pred 
petimi leti prvič odprlo svoja vrata in 
postalo eden največjih vodnih parkov v 
Evropi, ki ga je do danes obiskalo več kot 
milijon in pol ljudi.

Člani slovenskega združenja nação 
Capoeira so obiskovalcem predstavili tudi 
pri nas vse bolj priljubljeno plesno-borilno 
veščino capoeira.

Prenovljena atlantisova spletna 
stran
sredi aprila je na dosedanjem spletnem naslovu zaživela 
prenovljena spletna stran vodnega mesta atlantis. vstopna 
stran je zdaj vsebinsko in grafično razdeljena na dva dela 
– na osnovno stran, ki predstavlja atlantis, in velnes stran, 
posvečeno Deželi savn, salonu tajskih masaž, kozmetičnemu 
salonu in preostalim velnes storitvam – ter zato preglednejša 
in uporabnikom prijaznejša.

V času Festivala nakupov in zabave 20 % 
popusta na vstopnice za vse tri tematske 
sklope.

Začetek glasovanja za 
naj kopališče 2010
maj je mesec sonca in prebujanja narave ter vedno toplejših 
dni, pa tudi čas za začetek glasovanja za izbor najboljših 
slovenskih kopališč za leto 2010. glasovanje bo tudi letos 
potekalo okviru radijske oddaje »Dobro jutro, slovenija« 
do začetka jeseni, do takrat pa bo radijska ekipa predstav-
ljala posebnosti, novosti in ugodnosti slovenskih kopališč, 
poslušalci pa preko radijskih in televizijskih postaj, smsov ter 
spletnega portala glasovali za najboljša slovenska kopališča v 
šestih kategorijah.
vabimo vas, da se glasovanju pridružite tudi vi in vodnemu 
mestu atlantis, dosedanjemu 5-kratnemu zmagovalcu akcije, 
v letu 2010 znova izglasujete prestižni naziv naj kopališča.
Z začetkom glasovanja za naj kopališče pa se izteka glaso-
vanje za laskavi naslov naj wellness 2010. tudi tokrat vodno 
mesto atlantis upa na vnovično zmago v eni od treh kategorij, 
in se vsem, ki ste že glasovali zanj, zahvaljuje za izkazano 
zaupanje. morda bo le-to prav vam prineslo eno od nagrad, 
ki jih bodo organizatorji podelili tudi tistim, ki ste ali še boste 
glasovali za naj kopališče ali naj wellness 2010.

mega!
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Potrebujemo:
4 stroke česna
2 čebuli
2 papriki (1 rumeno in 1 rdečo)
3 paradižnike
300 g lignjev
400 g celih škampov
1 kg svežih dagenj (klapavic)
piščančje meso (priporočamo en kos mesa na osebo)
lovorov list
1 kg riža, ki se ne razkuha (lahko takega za rižote)
3 litre jušne osnove (lahko goveje ali piščančje juhe, če je 
nimate, jo pripravite iz 5 govejih oz. piščančjih kock, ki jih 
raztopite v 3 litrih vode)
Chorizo (to je pikantna salama s papriko)
žafran oziroma žafranika
nekaj limon
sol, poper
olivno olje

TOMAŽ SRŠEN, urednik revije Dolcevita
 v svetu je več držav, katerih življenje je zelo tesno povezano z vinom, vendar tri prednjačijo: italija, Francija in Španija. 
slednja se je v prvo ligo svetovnih vinskih dežel vkrcala že pred več kot stotimi leti, kajti vinska dežela rioja (izg.: rijoha) 
je bila dolga leta tisto, kar je ljubiteljem dobrih vin pomenila Francija. 
Španija ima mnogo avtohtonih vinskih trt, ki rastejo samo pri njih, čeprav jih vinska globalizacija raznaša povsod po 
svetu. Prva in najbolj pomembna sorta je rdeči tempranillo, ki je osnova velike večine španskih vin. to pa ne pomeni,da so 
vsa vina enaka, saj je rastišče (terroir) zelo pomembno. Španska vina imajo še nekaj, kar imamo potrošniki radi:  odlično 
razmerje med ceno in kakovostjo! Zato ni nič čudnega, če slovenski vinski uvozniki ta vina zelo dobro prodajajo, saj jih je 
na našem trgu vedno več. Da se razumemo – slovenska bela vina so prva liga, toda o rdečih bi to besedo lahko uporabil 
le pri nekaterih, ki pa so cenovno visoko. Jasno, vina so slastna, ampak Španci podobno kakovost prikažejo včasih že na 
tretjini cene naših prvoligašev.  
Ena najbolj znanih španskih kleti na našem trgu prihaja iz območja ribera del Durro in se imenuje torremilanos. gre 
za staro družinsko vinarijo z dolgo tradicijo (vina so pričeli pridelovati že leta 1903). osnova vseh njihovih vin, ki so 
95 % rdeča, je seveda tempranillo, katerega pa za vsako vino posebej starajo po različnih postopkih. njihovo najbolj 
popularno vino se imenuje crianza (označba za vina, ki pridejo na trg po dveh letih staranja), medtem ko reserva in gran 
reserva  potrebujeta tri oziroma pet let staranja preden, pridejo na trg. uvoznik vin te prestižne kleti je Provin d. o. o. iz 
ljubljane, ki te dni organizira tudi nagradno igro za tridnevni izlet v Španijo z obiskom te kleti (tam imajo tudi luksuzen 
hotel z wellnesom).

mesec španske 
kuhinje in vin 
v restavraciji 
City v poslovni 
stolpnici BtC
tokratno kulinarično popotovanje nas je vodilo v sončno 
Španijo, po vinski in kulinarični plati pa jo bodo v  juniju 
predstavili tudi v restavraciji City, ki jo najdete v najvišjem 
nadstropju poslovne stolpnice BtC. na kozarec španskega 
vina ali krožnik njihove tipične jedi vabi vse obiskovalce 
v času kosila med 11. in 15. uro. gostje bodo ob naročilu 
španskega vina sodelovali v žrebanju za potovanje v 
Španijo za dve osebi. na tem potepanju po Španiji si bodo 
poleg kleti torremilanos ogledali tudi druge turistične 
zanimivosti. v omenjenem mesecu vam bodo v restavraciji 
ponudili španska vina s posestva Finca torremilanos – 
vinska klet Bodegas Penalba lopez iz vinske dežele ribera 
del Duero. Zraven si boste lahko postregli tudi z značilno 
špansko jedjo. vabljeni!

Španska kuhinja je tradicionalna in preprosta, uporablja 
pa sestavine, ki jih pridelajo lokalno ali regionalno. ker 
imajo Španci veliko goratih preprek, ki so do nedavnega 
onemogočale transport, se njihova hrana razlikuje tudi 
po pokrajinah. Še danes pripravljajo hrano po starih 
receptih z enakimi sestavinami, kot so jih uporabljali že 
pred stoletji. Pečat je na njihovih jedeh zagotovo pustil 
tudi razvoj civilizacije, saj so nekatere nekoliko prilagodili 
potrebam Evrope in amerike ter jih tako naredili bolj 
všečne številnim državam. vsekakor je španska hrana 
sveža in polna različnih okusov, ki prijajo vsakemu še tako 
zahtevnemu gurmanu.
Dve najosnovnejši sestavini, ki ne smeta manjkati v nobeni 
španski kuhinji, sta česen in olivno olje. uporabljajo pa vse 
od šunke, sirov, oreškov in začimb do morskih sadežev. 
najbolj znana jed na svetu je zagotovo španska paella, 
ki je neke vrste rižota, sestavljena iz rib, školjk, mesa, 
svinjine in/ali perutnine ter riža. Doma jo lahko skuhate po 
zapisanih navodilih, vendar si vzemite dovolj časa, njena 
priprava vam lahko vzame tudi dve uri časa.

gurme

Kmetija Jamšek - Sveže domače mleko Kmetija Jamšek - Sveže domače mleko 

Doživite okus neokrnjenega, svežega surovega mleka.
Vsak dan si lahko mleko natočite na naših mlekomatih v Ljubljani - na 
Tržnici BTC in poleg Supermarketa Tuš pri Ruskem carju in Kamniku - na 
Bakovniku poleg pošte,  na Steletovi  poleg Mercator  centra in Medvedovi ulici. 

Z integrirano pridelavo  ščitimo naravne življenjske vire (zemlja, 
voda, zrak), pridelava hrane je zdrava in kakovostna. Tak način pridelave se od tradicional-
nega kmetovanja loči po tem, da so vsi procesi pod strogim nadzorom, kar daje potrošnikom 
zagotovilo, da proizvodi ustrezajo višjim standardom kakovosti. Integrirana pridelava 
na kmetiji Jamšek je pod nadzorom mednarodne kontrolne organizacije BUREAU VERITAS. 

Mlekomat NON STOP
tržnica BTC Ljubljana

  NOVO

TUDI OB NEDELJAH 

IN PRAZNIKIH

Več informacij na spletu 
www.kmetija-jamsek.si

maraTon
Franja BtC City

na 29. tradicionalni maraton Franja BtC 
City je bilo do sredine maja prijavljenih 
že 900 kolesarjev, kar potrjuje, da 
je kolesarstvo res najbolj množični 
rekreativni šport v sloveniji ter vedno bolj 
tudi družinsko rekreativni šport.

Prijavite se tudi vi, izbirate lahko med 
različnimi dolžinami tras.

--------------------------------------------------

sobota, 12. junij 2010
ob 16. uri: Družinsko-šolski maraton 
Kluba Polet za vsakogar (25 km)
ob 16.30: BTC City preizkušnja za 
otroke (1,5 km – krožna vožnja po BtC 
City ljubljana)

nedelja, 13. junij 2010
ob 9. uri: Maraton Franja BTC City – 
Johan Museeuw Classic (157km)
ob 10.30: Mali maraton Franja (97 km)
--------------------------------------------------

Prijavite se lahko s prijavnico ali prek 
elektronskega obrazca na spletni strani 
www.franja.org.

Športni pozdrav in se vidimo na maratonu!

Prijavljenih že 900 kolesarjev
za maraton Franja bTC City 
2010

Priprava
kose piščanca začinimo in popolnoma spečemo, tako da 
dobijo zlatorumeno barvo. klapavice najprej očistimo in 
nato skuhamo na stroku česna, dodamo lovorjev list. ko 
se školjke odprejo, odlijemo vodo in jih polovico olupimo, 
drugo polovico pa shranimo za pozneje; zaprte školjke 
odvržemo. Pripravimo si velik, plosk lonec ali vok, v 
katerem na olivnem olju prepražimo na kocke narezano 
čebulo, papriko, paradižnik, ki smo mu prej odstranili 
koščice in ga oželi v rokah, pa dodamo šele, ko postekleni 
čebula. medtem si pripravimo jušno osnovo, ki ji dodamo 
žafran. s tem se juhica obarva rumenooranžno. malo 
zmehčani zelenjavi dodamo riž, ga nekaj minut pražimo, 
nato pa počasi zalivamo z jušno osnovo in vmes nič ne 
mešamo, ponev le rahlo stresamo. skuhamo ga do treh 
četrtin, solimo, popramo, nato pa vmešamo klapavice, 
lignje, škampe in meso ter do konca skuhamo. salamo 
narežemo na kolobarje, limono na krhlje in porazdelimo 
po kuhani paelli. 
recept količinsko ustreza približno osmim osebam, 
namesto perutnine lahko uporabite katero koli drugo vrsto 
mesa.
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eko bTC 
V družbi BTC se že kar lepo obdobje ne ukvarjamo več 
samo s podjetniškimi vprašanji, kot so: razvoj, nove 
naložbe ali nove poslovne vsebine, ampak na pod-
lagi sprejetega srednjeročnega načrta, v katerem so 
zapisani tudi ključni poudarki trajnostnega razvoja, 
čedalje bolj v svoje letne poslovne načrte vpeljujemo 
posamezne konkretne projekte, namenjene okoljskemu 
in trajnostnemu napredku. S tem želimo poudariti 
svoj odnos do okolja in odgovornost do širše družbene 
skupnosti, pa tudi do 30 milijonov obiskovalcev, ki 
letno obiščejo poslovno-nakupovalna, rekreativno-
zabaviščna in kulturna središča BTC City v Ljubljani, 
Novem mestu in v Murski Soboti.

ko smo se pred leti v lastnem okolju začeli spopadati s 
povečanim obsegom odpadkov, z naraščanjem prometa 
ter vedno večjo porabo vode in energije, smo se odločili, 
da bomo ukrepali po svoje. najprej smo zgradili svojo 
ekološko postajo, v kateri načrtno zbiramo in razvrščamo 
odpadke, kar smo kmalu nadgradili z uvedbo okoljskega 
iso-standarda, pozneje pa še z načrtnimi meritvami 
vplivov na okolje. v zadnjem letu smo naredili še korak 
naprej in svojo pobudo usmerili v sončne elektrarne, ki jih 
bomo umestili v nekatere obstoječe in na novo nastajajoče 
zgradbe. ob vsem tem smo uvedli lastni ekoindeks, ki 
v svojem bistvu omogoča samouravnavanje, s ciljem 
zmanjšati obremenjevanje okolja.

Ekoindeks
Ekoindeks je nov poslovni model, ki omogoča sprem-
ljanje neposrednih učinkov delovanja družbe BtC na 
okoljskem področju skozi merljive in številčno izražene ka-
zalnike. vrednosti ekoindeksa merimo in javno objavljamo 
na portalu EkoBtC, predstavljajo pa spodbudo in motivaci-
jski dejavnik k našemu odgovornemu ravnanju.
Vrednost ekoindeksa je sestavni del letnega poslovnega 
načrta družbe BtC. njegov razvoj spremlja kontroling, 
vodstvo pa ekoindeks zaznava kot enega izmed ključnih 
kriterijev za spremljanje in ocenjevanje uspešnosti družbe.

Z ekoindeksom vrednotimo naša dejanja, s kat-
erimi vplivamo na zmanjšanje negativnih učinkov in 

povečanje pozitivnega vpliva na okolje. njegova dodana 
vrednost je razlika med tistim, kar podjetje skupnosti da, 
in tistim, kar iz skupnosti vzame. manifestira se v obliki 
okoljsko ozaveščenih rešitev, dodatnih storitev za obiskov-
alce in poslovne partnerje ter odgovornejšega ravnanja do 
družbe.
  
2007 = zasnova
2008 = 297
2009 = 340
plan 2010 = 400

Eko BtC portal
s prenovljenim portalom Zeleno je moje mesto, ki bo 
istočasno postavljen na novo domeno Eko-BtC.com, 
želimo: 
•	 podrobneje	in	predvsem	bolj	privlačno	predstaviti	

trajnostni razvoj družbe BtC d. d.
- jasno razložiti, kaj je ekoindeks in njegov pomen, 

spremljati ekoindeks, predstaviti druge aktivnosti 
družbe, predstaviti partnerje pri izvajanju strate-
gije (trgovci na območju, društva, šole), predstaviti 
projekte, pripravljene skupaj s partnerji;

•	 predstaviti	pomen	ekologije	(kaj	sploh	je	ekologija,	njeni	
vidiki …)
- približati ekologijo posamezniku in opozoriti na to, 

da se s problemi lahko spopademo le skupaj: kaj 
lahko naredi posameznik doma in v vsakodnevnem 
življenju, koliko se posameznik obnaša ekološko;

•	 predstaviti	primere	dobrih	praks	podjetij	
- aktivnosti posameznih podjetij na območjih BtC City 

pomembno vplivajo na to, kako se okolju prijazno 
obnaša družba BtC, posamezna podjetja iz območij 
se bodo lahko izpostavila in uveljavila kot okolju 
prijazna, v bližnji prihodnosti naj bi portal postal tudi 
baza znanja oz. dobrih primerov iz prakse;

•	 objaviti	imenik	eko	podjetij;
•	 objaviti	splošne	informacije	(zakonodaja,	razpisi	…);
•	 objavljati	komplementarne	in	zabavne	vsebine.

več informacij: 

www.eko-btc.si  

na Bledu je od 7. do 14. maja potekala mednarodna 
FiJEt akademija za mlade turistične novinarje, ki se je 
je udeležilo 15 mladih novinarjev  iz 9 držav. Pobudnik 
in organizator akademije je FiJEt slovenija – Društvo 
turističnih novinarjev, izvedbo na gorenjskem je usklajeval 
Zavod za turizem Bled, njeno izvedbo pa so podprli tudi 
slovenska turistična organizacija, Direktorat za turizem in 
Ekonomska fakulteta v ljubljani ter družba BtC. 
v okviru enotedenskega strokovnega izpopolnjevanja v ok-
viru akademiji so se mladi novinarji podrobneje seznanili s 
principi trajnostnega razvoja, vplivom podnebnih spre-
memb na turistična gibanja in še zlasti z novimi slovens-
kimi in evropskimi turističnimi pobudami in ponudbami, ki 
upoštevajo zeleni razvoj turizma. 
na primeru družbe BtC so spoznali, kako sodobno 
poslovno-nakupovalno središče vključuje principe trajnost-
nega razvoja v podjetniško zasnovan razvoj in na njihovi 
osnovi rešuje vprašanje odpadkov, prometa, porabe vode in 
energije. Družba je uvedla okoljski iso-standard in lastni 
ekoindeks za spremljanje okoljskega napredka. 
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1. Pohištvo Geuther Sunset, živahnih rumenih in oranžnih odtenkov, izžareva toplino sonca: 
posteljica, 60 x 120 cm, omara, previjalna komoda, polička.
2. Tekstilni izdelki Aljaž za mirno in sladko spanje: posteljnina, baldahin, pletena odejica, spalna 
vreča.
3. Pravljični izdelki Decofun: stenske nalepke in dekoracije iz pene, namizna svetilka, zložljiv zaboj 
za igrače.
4. Mehke igrače Playgro: glasbeno letalo z miško in medvedkom, mehka knjigica. 
5. Lesene igrače Woody za razvoj motoričnih spretnosti malčka: lesene kocke, piramida.

6. Naravni kozmetični izdelki Bübchen za nežno in občutljivo otroško kožo. 
7. Simpatični pripomočki za nego otroka Bebe-Jou: previjalna podloga,  poso dica za umivanje, 
škatlica za vato, krtačka in glavnik, set za nego nohtkov, vedro za plenice.
8. Vrhunski izdelki Philips AVENT: elektronska varuška SCD 520, tolažilne dude, steklenička, digi-
talni termometer.
9. Tomy lučka Zvezdica, s tremi uspavankami in prikupnimi, po steni plesočimi podobami. 
10. Otroški termofor ovčka, Fashy, oblečen v snemljivo in pralno tekstilno oblogo.
Posamezni izdelki so na voljo v izbranih trgovinah Baby Center.
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Ne spreglejte posebne ugodnosti v trgovinah Baby Center Hala 11 in Hala A v BTC-ju Ljubljana v času trajanja festivala nakupov in zabave – 22. in 23.05.2010!
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VSE ZA OTROŠKO SOBICO!

letošnje 29. evropsko prvenstvo v športni gimnastiki, ki je potekalo v Birminghamu, lahko 
označimo s pozitivno oceno. Za nekatere morda največje presenečenje, za strokovnjake 
zagotovo ne, je 3. mesto saše Bertonclja na konju z ročaji.
ob uspehu kariere saše Bertonclja je gimnastična zveza slovenije v sodelovanju z družbo 
BtC pred vodnim mestom atlantis organizirala sprejem reprezentantov in tiskovno konfer-
enco. ob množici novinarjev in odličnem vzdušju je predsednik družbe BtC Jože mermal še 
enkrat čestital telovadcem za izjemne predstave ter sašu Bertonclju z veseljem predal ček z 
denarno nagrado za osvojeno 3. mesto.
nenazadnje ne smemo pozabiti na naša izkušena “mačka” aljaža Pegana, ki se mu je 
nastop tokrat ponesrečil in mitjo Petkovška, kateri pa še ni povsem okreval po poškodbi in 
se evropskega prvenstva ni udeležil.
BtC se kot največji podpornik gimnastične zveze slovenije ter nekaterih reprezentantov že 
veseli še drugih gimnastičnih uspehov.

  Iz birminghama z odličjem
sprejem telovadcev ob izjemnem uspehu

  manekenska šola bernarde marovt
v soboto 22. maja bodo v kongresni dvorani mercurius v BtC ljubljana podelili prve dip-
lome skupini novih manekenov, ki so uspešno končali manekensko šolo Bernarde marovt. 
na podelitev diplom, ki bo ob 11. uri, vabimo vse, ki jih zanima delo manekenov in bi se 
želeli vpisati v jesensko manekensko šolo do danes najuspešnejše slovenske manekenke in  
fotomodela Bernarde marovt.

s podelitvijo diplom prvi skupini manekenov pa se delo šele začenja, saj vodstvo šole že 
zbira prijave za nadaljevalni tečaj in za vpis v jesensko manekensko šolo z naslednjimi 
programi: nadaljevalni tečaji, manekenska šola za mladino in otroke in organizacija semi-
narjev modni trendi in zdrav način življenja.
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