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NEOMEJENI 
MOBILNI PAKET 
ZA VSO DRUŽINO
Do 5 mobilnih številk,
1 naročnina

 
NEOMEJENI D
Minute v vsa SLO omrežja

Sporočila SMS/MMS

Prenos podatkov

NEOMEJENO
NEOMEJENO
NEOMEJENO*

Najlepše je negovati tesne vezi s tistimi, ki jih 
imaš najraje. Povežite do 5 mobilnih številk v 
eno naročnino ter vsi uživajte v neomejenih klicih, 
sporočilih in prenosu podatkov. Z združitvijo boste 
veliko prihranili, za še boljšo izkušnjo v omrežju 
LTE 4G pa si privoščite še novi napredni mobitel 
iz naše ponudbe. Več na www.telekom.si

*Naročniško razmerje s paketom Neomejeni D z do 4 dodatnimi naročniškimi razmerji Druga številka lahko sklenejo novi ali obstoječi naročniki storitev Mobitel, ki so zasebni uporabniki. 
Naročniško razmerje Druga številka je dodatno podrejeno naročniško razmerje. Z vklopom podrejenega naročniškega razmerja Druga številka prejmejo naročniki dodatno kartico SIM, 
ki uporablja zakupljene količine nosilnega naročniškega razmerja paketa Neomejeni D. Neomejeni D z mesečno naročnino 39,95 EUR oz. 33,95 EUR za naročnike izbranih paketov 
storitev SiOL vključuje neomejene pogovore v vsa slovenska omrežja, neomejene SMS-/MMS-e in neomejen prenos podatkov. Znižana mesečna naročnina za paket 33,95 EUR velja, 
če so naročniki tega paketa istočasno tudi novi ali obstoječi naročniki izbranih paketov storitev SiOL (TopTrio Penzion, TopTrio A, TopTrio B, TopTrio C, TopTrio D, TopSolo, TopDuo in/
ali TopDuoTV) in imajo skupni račun. V primeru prekinitve izbranega paketa storitev SiOL ali skupnega računa se naročnikom zaračuna polna mesečna naročnina paketa. Za prenos 
podatkov pri paketu Neomejeni D velja princip pravične uporabe storitev prenosa podatkov, kot je opredeljeno v Posebnih pogojih uporabe mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev. 
Za paket Neomejeni D se po preseženi vključeni količini prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije (15 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. Količine 
veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. 
Storitve, ki so opravljene po porabljenih zakupljenih količinah, se zaračunajo po ceniku nosilnega razmerja. Ob vklopu vsakega podrejenega naročniškega razmerja Druga številka se 
nosilnemu naročniškemu razmerju zaračuna dodatek k mesečni naročnini v višini 10 EUR. S sklenitvijo novega naročniškega razmerja se naročnikom za vsako razmerje zaračuna 
priključna taksa v višini 12,07 EUR, v primeru spremembe obstoječega naročniškega paketa za storitve Mobitel v navedeni paket pa se vsako spremembo zaračuna enkratni znesek v 
višini 20 EUR. Paket Neomejeni D brezplačno vključuje en Paket SIM 2, ki lahko koristi zakupljene količine nosilnega paketa Neomejeni D, vendar ne vključuje dodatnih 100 MB paketnega 
prenosa podatkov kot pri ostalih paketih, kjer se storitev SIM 2 lahko dokupi za 5,95 EUR. Cene vključujejo DDV. Neomejeni pogovori v vsa slovenska omrežja, neomejeni SMS-/MMS-i 
in neomejen prenos podatkov 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 naročnikova uporaba storitve škoduje Telekomu 
Slovenije, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitve. Za več informacij o ponudbi, obračunskem intervalu, omejitvah vklopa storitev in ceniku drugih 
storitev obiščite www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 041 700 700 oz. 080 8000. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Zgodbe, ki združujejo.
www.telekom.si

Te
le

ko
m

 S
lo

ve
ni

je
, d

.d
., 

Lj
ub

lja
na

1479€*

NA OSEBO

ŽE OD 

TS_Q1_NEOMEJENI_D BTC City vodnik 275x405.indd  13. 03. 15  20:12  STRAN 1TS_Q1_NEOMEJENI_D BTC City vodnik 275x405.indd  13. 03. 15  20:12  STRAN 1TS_Q1_NEOMEJENI_D BTC City vodnik 275x405.indd  13. 03. 15  20:12  STRAN 1TS_Q1_NEOMEJENI_D BTC City vodnik 275x405.indd  13. 03. 15  20:12  STRAN 1



v živo360º

napovednik Uvodnik

btC CitY vodnik Brezplačni časopis poslovno-nakupovalnega športno-zabaviščnega ter 
kulturnega središča BtC City ljubljana 
odGovorna UredniCa Maja oven 
izvršni Urednik Matic žehelj 
oblikovanJe in teHnično UreJanJe nicha d. o. o.
Urednik FotoGraFiJe aljoša Rebolj
stalni sodelavCi Miha trefalt, Sara Bogomolec, 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.

m o d n o

všečno

GURme

dRUžabno

21
darovi narave

d o m a č e

12
Modni v 
MiniCitYJU

14
barvito 
v poMlad

17
ženski 
skakalni 
spektakel

odGovoRno

20 Mladi v središčU

22
od kolesa  
do avtoMobila

Za LePšo PRIIHodnoST oTRoK
Prijetno toplo, a še vedno pomladno sramežljivo sonce je prvo marčevsko 
sobotno dopoldne na vrtove lokalov in na zunanja igrišča BTC Cityja »izstrelilo« 
staro in mlado. Bilo je, kot bi se naše mesto prebudilo iz dolgega zimskega 
spanja. Ker sem bila tisto sobotno dopoldne na vrsti za varstvo starejšega vnuka 
in sem ga morala znova pospremiti v naš Minicity, saj se malček pri prejšnjem 
obisku ni mogel odločiti, ali naj postane pilot ali voznik avtobusa LPP, sem 
prosti urici izkoristila za klepet s prijateljicami na sončni terasi Kristalne palače. 
V prijetno razgibanem ženskem modrovanju o vsem in o ničemer je beseda 
– tudi zato, ker sem v začetku meseca že tretjič postala babica najlepši vnučki 
pod soncem – nanesla na otroke. Ne le na tiste, ki jih še dišeče po mleku mame, 
babice in tete ljubeče jemljemo v naročja, prepričane, da je svet lep in je vse 
najlepše še pred njimi, ampak – v duhu aktualnih prerekanj, zbiranj podpisov 
in podpisovanja peticij – tudi na one zapostavljene, pretepene in zlorabljene, ki, 
ne da bi prav dobro razumeli zakaj, vedo, da bi si zaslužili boljše, predvsem bolj 
ljubeče starše.

Ko je med pogovorom o tem, da je bolj kot kdo pomembno kako in s kolikšno 
ljubeznijo posameznik ali par vzgaja otroke, med zbranimi zaokrožil moj telefon 
s pravkar posnetimi fotografijami vnukinje in so prijateljice šepetaje ugotavljale, 
da vnučka nosi tudi nekaj mojih potez, sem pomislila, da kot posameznica ne 
morem storiti veliko za boljše življenje in lepšo prihodnost otrok (tudi tistih, 
ki ne vedo, zakaj še vedno hladne dni preživljajo v neogrevanih prostorih in si 
ne znajo razložiti, zakaj v šoli ne dobijo toplega obroka), da pa lahko s svojim 
delom pod okriljem družbe BTC aktivno prispevam k izobraževanju in vzgoji 
otrok (in mladostnikov) ter jim prav z dodatnimi znanji pomagam k boljšemu 
življenju. Decembra lani smo zato v BTC Cityju Ljubljana za najmlajše odprli 
kreativno otroško mesto Minicity Ljubljana, v katerem otroci spoznavajo svet 
odraslih in njihove poklice; na Trgu mladih smo odprli Park veselja, kjer so 
otroci za simbolično ceno lahko usvojili osnovna smučarska znanja; 2.000 otrok 
z različnih koncev Slovenije je v okviru razpisa Varno na kolesu pridobilo nova 
znanja o vedenju kolesarjev v prometu; Beti in Cej, otroška lika družbe BTC, 
sta postala glavna junaka prve BTC-jeve otroške slikanice, medtem ko mlade 
diplomante v mesecu marcu že tretje leto zapored vodimo do novih podjetniških 
znanj na BTC Campusu.

Ob bok aktivnostim, ki jih prirejamo za naše mlade obiskovalce, sem zasnovala 
tudi drugo letošnjo številko BTC City Vodnika, saj v njegovem osrednjem delu 
predstavljamo nekaj modnih namigov za šolarje in šolarke, v znamenju otrok in 
mladostnikov pa je prav tako rubrika Odgovorno. Druge rubrike so obarvane 
spomladansko: spomniti vas želimo, da je morda prav zdaj pravi trenutek za 
pomladno osvežitev stanovanja in zadnji čas, da svoje telo s pomočjo jutranje 
vadbe ali z obiskom Vodnega mesta Atlantis pripravite na nov življenjski cikel. 
V znamenju pomladi je prav tako rubrika Gurme, v kateri vam predstavljamo 
kulinarični poslastici, ki smo ju pripravili s pomočjo zgodnjih pomladanskih 
cvetic, ki smo jih nabrali na travniku in v gozdu. Pridružite se nam pri 
prebiranju marčevskega Vodnika in ne pozabite na spomladansko Nočno 
nakupovanje v petek, 20. marca, ko bodo trgovine in gostinski lokali v BTC 
Cityju Ljubljana za kupce odprti do polnoči.

Maja Oven
Odgovorna urednica

18
velikonočne 
dobrote

bTC CITY 
deLovnI 
čaS 

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

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

naSlovniCa:
alekseja in tim v Minicityju, avdicija.com

v R o č e

5 prvi bMw i salon

Izberi Dorino!
Srečo izbereš sam.

DORINA.SI

www.kras-slovenija.si

 LjUbno

3



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

Avtomobilsko
zavarovanje  
z akcijo  
SPROSTI ČAS 

tiskan_oglas_prosti_cas_275x405_BTC_vodnik_zvoncek.indd   1 6.3.2015   18:07:58
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v živo360º

bmW
Prvi salon električnih jeklenih konjičkov  
BMW i v Kristalni palači
V prihodnost, na pot električne mobilnosti, je 
zakorakala tudi Slovenija, saj se je v Kristalni 
palači odprl prvi salon BMW i. Obiskovalci lahko 
poleg znamke BMW i, ki je sinonim za trajnostno 
individualno mobilnost, spoznajo tudi glasnika 
celovitega pristopa k individualni mobilnosti brez 
emisij, modela avtomobilov BMW i3 in BMW i8. 
Vozili sta plod dolgoletnih raziskav in inovativnih 
pristopov k razvoju novih tehnologij ter združujeta 
vizionarsko znanje in tehnologijo na področju 
učinkovitosti, vozne dinamike, tehnoloških inovacij 
in oblike. Z modelom BMW i3, prvim avtomobilom 
na svetu, ki je zasnovan za vožnjo izključno na 
električni pogon brez emisij, ter športnim BMW 
i8, ki združuje prednosti inovativnega električnega 
pogona in najnovejše tehnologije notranjega 
izgorevanja, se bodo obiskovalci lahko podali tudi 
na testno vožnjo. Vsi ljubitelji inovativnih vozil in 
mobilnih storitev s premium značajem ste vabljeni 
na testiranje jeklenih konjičkov s trajnostno 
noto v pritličje Kristalne palače. Rešitve mobilne 
prihodnosti so tu! 

Kristalna palača, pritličje 
T: 01/810 95 14
E-naslov: info@avto-aktiv.si
Facebook: www.facebook.com/BMWSlovenija
Spletna stran: www.bmw.si

TRGovIna CHamPIon
Dvakrat več prostora za ljubitelje kakovostnih 
športnih oblačil 
Naznanjamo odlično novico za vse navdušence nad 
blagovno znamko Champion. Prodajalna Champion 
v Dvorani A je bila v zadnjih dneh deležna kar 
dvakratne razširitve svojih prostorov. V bogati 
ponudbi oblačil boste našli tako novo moško kot 
tudi žensko in otroško kolekcijo športnih oblačil. 
Poleg klasičnih športnih oblačil vam je v trgovini 
Champion na voljo tudi pestra ponudba kopalk in 
kopalnih plaščev, vse iz vrhunskih materialov in po 
ugodnih cenah. Če se sprašujete, kam boste vse to 
spravili, imamo za vas idealno rešitev – Champion 
torbe! Pri njih boste našli vse, od klasičnih kopalnih 
torb do športnih torb in nahrbtnikov, torbic za okoli 
pasu itd. 
Pred obiskom poslovalnice si lahko večino kolekcije 
ogledate na njihovi spletni strani, kjer lahko opravite 
tudi nakup. Naročila dostavljajo po vsej Sloveniji. 

Dvorana A, visoko pritličje, vhod A7 
T: 059/228 411
E-naslov: info@championslovenija.si
Spletna stran: www.championslovenija.si

mLaCom
Nova trgovina v Dvorani 6
V računalniški trgovini Mlacom, ki se osredotoča 
na visokozmogljive računalniške sisteme po meri 
potrošnikov, so kupci že 26 let deležni pomoči 
in nasvetov pri izbiri računalnikov ter nakupu 
najrazličnejše računalniške opreme. Odslej jih s 
ponudbo najhitrejših računalnikov in računalniških 
komponent najdete tudi v Dvorani 6 (Intersport). 
Bogata ponudba izdelkov vključuje prenosnike, 
računalnike, delovne postaje in strežnike Supermicro, 
pa tudi EKWB vodna hlajenja, RAID krmilnike, 
NAD opremo ter vso periferno opremo, od največjih 
monitorjev do najmanjših mišk. S poudarkom na 
segmentu visoko zmogljivih izdelkov bo obisk nove 
trgovine v BTC Cityju Ljubljana ali pregled ponudbe 
na spletni strani zadovoljil pričakovanja tudi 
najzahtevnejših obiskovalcev.

Dvorana 6, pritličje, osrednji del 
T: 01/585 20 00
E-naslov: info@mlacom.si
Spletna stran: www.mlacom.si

TRGovIna jURe 
Dobro jutro s sveže pečenimi pekovskimi izdelki 
Iz trgovine Jure na severnem delu Tržnice BTC City 
vsak dan zadiši po sveže pečenem kruhu in pekovskih 
izdelkih, domačih keksih, pa tudi slaščicah, tortah 
po naročilu in delikatesnih specialitetah. Kakovostni 
kruh, pekovski izdelki, keksi in slaščice so narejeni 
po domačih, tradicionalnih receptih, ne vsebujejo 
dodatnih konzervansov ter so pripravljeni ročno 
in brez primesi. Domačnost, kakovost in cenovna 
dostopnost so poleg prilagajanja željam obiskovalcev 
vodila delovanja družbe Vopex vse od njenih 
začetkov leta 1992 in so hkrati tudi prednosti, zaradi 
katerih se obiskovalci v trgovino Jure vedno znova 
tudi vračajo. 
Naj tudi vaše jutro zadiši po sveže pečenem 
pekovskem pecivu iz trgovine Jure!   

Tržnica BTC City, severni del
T: 051/634 777
E-naslov: vopex@studioproteus.si 

koleDaR DoGoDkov

Več o dogodkih na: www.btc-city.com/dogodki

nočno naKUPovanje
20. marec, 20.00−24.00, bTC City

Že tradicionalno nočno nakupovanje (Late Night 
Shopping), prvo v letošnjem letu, bo potekalo na 
predvečer pomladi, v petek, 20. marca, ko bodo 
obiskovalce BTC Cityja Ljubljana pričakale trgovine, 
odprte vse do 24. ure, ugodne ponudbe in popusti v 
številnih poslovalnicah ter mnoge zabavne aktivnosti 
na celotnem območju nakupovalnega središča. V 
času, ko boste nakupovali, bomo v Otroškem centru 
Beti in Cej poskrbeli tudi za otroke. Zanje bomo 
pripravili zabaven program z delavnicami poslikave 
obraza, s pižama partyjem in z mini diskom. Vabljeni, 
da z nami nakupujete in se zabavate vse do polnoči.

Sejem  
veLIKonočnIH dobRoT 

28. marec, Tržnica bTC City

oTRošKI CenTeR beTI In 
Cej PRaZnUje 

25. marec, spodnja etaža emporiuma, 
otroški center beti in Cej

Sejem starih postnih in velikonočnih dobrot 
bo 28. marca s prepletanjem okusov in tradicije 
potešil ljubitelje domače hrane in kulturnih 
običajev. Obiskovalci Tržnice BTC City si bodo 
lahko tradicionalne jedi iz različnih slovenskih 
krajev ogledali in jih tudi pokusili. Ob tem bo 
potekal prikaz izdelave cvetnonedeljskih butar, 
ki bo postregel s številnimi idejami za okrasitev 
velikonočne pojedine. Kulinarične specialitete iz 
domače kuhinje in izdelke za popestritev praznične 
mize bodo obiskovalci lahko tudi kupili in ob njih 
uživali v prazničnih dneh.

Ob 4. obletnici delovanja vas Otroški center Beti in 
Cej v sredo, 25. marca, ob 11. uri vabi na praznovanje 
in predstavitev novih prstnih pravljic, ki so v centru 
nastale v okviru evropskega projekta. Na praznovanju 
se jim bodo pridružili prvošolčki iz osnovne šole Jože 
Moškrič in naš znani slovenski pesnik Matjaž Pikalo. 
Vabljeni, da se jim pridružite tudi vi!
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vRoče
www.btc-city.com

odslej prijaznejši tudi do mobilnikov: m.btc-city.com

vZemI me S Seboj
Nova linija pripravljenih dobrot
Lačni, pa nimate časa, da bi šli na kosilo ali si 
sami pripravili okusen obrok? Skočite v trgovini 
Spar in Interspar v največjem ljubljanskem 
nakupovalnem središču, kjer vas že čaka 
linija odličnih, iz svežih sestavin pripravljenih 
dobrot. Skrbne roke zaposlenih vsak dan sproti 
pripravijo slastne sendviče, pice in bureke, pa 
tople jedi, tudi tiste tradicionalne, na žlico. 
Privoščite si lahko še sveže iztisnjene sokove, 
zelenjavne in sadne solate ter sladice. Stalno 
preverjanje kakovosti, sveže sestavine slovenskih 
dobaviteljev in skrbna ročna priprava jedi 
zagotavljajo prave male gurmanske užitke. 
Potešite lakoto v trgovini Spar v Dvorani A in v 
trgovini Interspar v Cityparku! 

Spar BTC, Dvorana A, pritličje, vhod A5
T: 01/523 39 20
E-naslov: sm50.btc@spar.si
Spletna stran: www.spar.si

Logo Farbspezifikation

Barevná specifikace loga

Pantone 1375C

Černá - Schwarz

Bílá - Weiss

CMYK 0, 51, 94, 0

bRITanSKI modnI 
PoSLaSTICI ToPSHoP In 
ToPman
Modni navdušenci lahko od februarja naprej v 
Emporiumu v BTC Cityju na kar 450 m² izbirajo 
oblačila priljubljenih britanskih blagovnih znamk 
za ženske Topshop in za moške Topman. V družbi 
znanih obrazov se je ob pravem britanskem 
»brunchu« namreč odprla prenovljena trgovina, kjer 
so si obiskovalci ogledali še predstavitev najnovejših 
modnih kolekcij za letošnjo pomlad in poletje. 
Blagovni znamki, ki narekujeta modne smernice, 
vključujeta ulični stil oblačil, obutve in modnih 
dodatkov za mlade modne entuziaste ter glamurozne 
kose za sijoč videz ob posebnih priložnostih.
Modna poslastica kolekcije Topshop za pomlad 
in poletje 2015 so oblačila v različnih trendih, vse 
od črt, svežih cvetličnih potiskov, kombinacije 
najrazličnejših barv ter preplet različnih materialov. 
Za vse, ki torej želijo izstopati v oblačilih z 
raznolikimi potiski in vzorci, so na voljo izdelki iz 
kolekcij Topshop in Topman.

Emporium
T: 01/584 48 00
E-naslov: info@emporium.si
Spletna stran: www.emporium.si

PRenovLjena dIeSeL 
TRGovIna
Diesel je kultna italijanska blagovna znamka, ki jo 
je leta 1987 ustanovil Renzo Rosso. V skoraj štirih 
desetletjih je blagovna znamka, ki je bila sprva znana 
po jeansu (zlasti po legendarnih kavbojkah), zrasla 
v prepoznavno »lifestyle« blagovno znamko oblačil 
in modnih dodatkov, Renzo Rosso pa je znamko 
vizionarsko razširil na spodnje perilo, kozmetiko, 
pohištvo, obutev, ure in celo čelade.
Emporium v BTC Cityju se ponaša s sveže 
prenovljeno in povečano prodajno površino znamke 
Diesel, ki je polna novih pomladanskih ter poletnih 
oblačil in modnih dodatkov. Unikatno obdelan jeans 
se kombinira z lahkimi bombažnimi oblekami in 
srajcami ter usnjenimi jaknami. Beli in črni barvi 
so dodane rdeča, pariško modra, oranžna, pa tudi 
rožnati motivi, črte, vzorci in zadrge.
Hit pomladi so joggjeans, kavbojke, ki se popolnoma 
oprimejo telesa, a so hkrati lahke in elastične, tako 
da jih lahko oblečete tudi za tek. V vsakem primeru 
se boste v njih ves dan počutili sproščeno, kjerkoli in 
karkoli že boste počeli.
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vRoče
v živo360º

oPTIKa CLaRUS
Največja izbira športnih očal v Sloveniji
Optika Clarus je naslov za vse, ki iščejo optične 
pripomočke ter trendovska korekcijska, 
sončna, otroška in športna očala. Z obnovo in 
širitvijo oddelka s športnimi očali v Dvorani 
4, ki je potekala v letu 2014, je ponudba za 
športnike še bogatejša. V poslovalnici Optike 
Clarus je namreč na zalogi več kot 500 
športnih očal priznanih blagovnih znamk, 
na primer Adidas, Nike, Smith, Spy, Fila, 
Visya+, Bolle, Oakley in druge. Pestrost 
ponudbe zagotavljajo tudi očala, namenjena 
specifičnim potrebam posameznih športov, 
kot so potapljanje, strelstvo, ribolov, gorsko 
kolesarjenje, motociklizem in še mnogi drugi. 
Ker se zaveda pomena vida v športu, 
vam Optika Clarus nudi dodatne storitve 
svetovanja nutricionista, psihologa in drugih 
specialističnih ambulant ter tako poskrbi ne 
le za optimalen vid, ampak tudi za celostno 
podporo vrhunskim, rekreativnim in 
ekstremnim športnikom. 

Dvorana 4 
T: 01/585 20 00
E-naslov: info@optikaclarus.si  
Spletna stran: www.clarus.si

dRUžba bTC SoUSTvaRja 
novo RaZvojno ZGodbo 
SLovenIje 
Slovenija je marca s predstavitvijo pospeševalnika 
ABC (Acceleration Business City) pričela novo 
podjetniško razvojno zgodbo. Cilj pospeševalnika 
ABC je ustvariti naprednejše poslovno okolje v 
Sloveniji in inovativnim podjetnikom omogočiti 
dostop do mednarodnih investitorjev ter jim s 
tem omogočiti hitrejši prodor na globalni trg. Kot 
soustanovitelj je družba BTC pospeševalniku ABC 
poleg finančnih sredstev namenila kar 900 m² 
prostorov ter priložnost za podjetja, da koncepte, 
rešitve, storitve in izdelke preizkusijo v realnem 
poslovnem okolju BTC-ja.
Vsako leto bosta v okviru pospeševalnika razpisana 
dva trimesečna programa s po več kot 150 dogodki, 
ki bosta sodelujočim podjetjem omogočila dostop 
do uveljavljenih mednarodnih mentorjev, razvojnega 
kapitala in dostopa do globalne mreže investitorjev. 
Sodelujoča podjetja bodo ob vstopu v pospeševalnik 
v zameno za osemodstotni delež prejela dostop 
do celotne infrastrukture v vrednosti več kot 350 
tisoč evrov, poleg tega pa bo vsako podjetje prejelo 
še 15 tisoč evrov gotovine. Od prijavljenih ekip 
se pričakuje predvsem zavzeto delo, sodelovanje 
z mentorji, izpopolnjevanje produkta in njegovo 
testiranje na trgu.

aLIve STeP UP
Prijave že s prvim aprilom 
Tek po stopnicah na najvišjo stavbo v Sloveniji se 
vrača. Po lanski uspešni premieri, Kristalna palača 
letos ponovno odpira vrata za vse navdušene tekače 
in tiste, ki bodo to šele postali. Dogodek bo letos v 
soboto, 21. novembra. Organizatorji bodo cenejše 
prijave odprli že s 1. aprilom. Bodi prvi in ujemi 
najugodnejše cene prijavnin. 
 
Prijave in dodatne inormacije na www.alive.si.

KmaLU še HITRejšI 
doSToP do bTC CITYja 
LjUbLjana
Januarja se je na območju BTC Cityja Ljubljana 
pričela rekonstrukcija Letališke ceste, ki 
pomeni veliko pridobitev in dodano vrednost 
tako za družbo BTC kot tudi za poslovne 
partnerje in obiskovalce. Pri uvozu z Letališče 
ceste v BTC City pri Emporiumu nastajata 
nova štiripasovnica in krožišče, ki bosta 
omogočila bistveno boljšo pretočnost prometa. 
To bo na dolgi rok pomenilo hitrejši dostop 
do ljubljanskega nakupovalnega središča ter 
dodatna parkirna mesta za večje zadovoljstvo 
obiskovalcev. 
V času izgradnje cestne infrastrukture, ki bo 
trajala predvidoma do maja, obiskovalcem 
priporočamo dostop na območje 
nakupovalnega središča preko preostalih 
vhodov v BTC City, obvoz za tovorna vozila v 
tranzitu pa je predviden po Šmartinski cesti.

novoSTI LeTošnje 
KoLeSaRSKe SeZone
Konec februarja je srečanje prijateljev 
profesionalnega kolesarstva na Ljubljanskem gradu 
razkrilo številne zanimivosti in novosti letošnje 
kolesarske sezone. Seznanili so se s prenovljenima 
ekipama slovenskih profesionalnih kolesark in 
kolesarjev iz ženskega kluba BTC City Ljubljana in 
moške ekipe Radenska Ljubljana. Na dogodku sta 
prisotne razveselili še novica o kolesarski šoli za 
mlada dekleta ter premierna napoved starta prve in 
druge etape Gira Rosa julija na slovenskih tleh.
Navijači bodo že drugo sezono zapored ponovno 
navijali za prvo žensko profesionalno kolesarsko 
ekipo BTC City Ljubljana. Članice prenovljene ekipe 
v drugo sezono tekmovanj vstopajo samozavestno, 
obogatene z odličnimi uspehi preteklega leta. 
Vrhunec navijaške sezone za naše kolesarke bo 
julija, s startom prve in druge etape največje in 
najzahtevnejše kolesarske dirke v ženskem koledarju 
Mednarodne kolesarske zveze (UCI), Giro Rosa. 
Organizacija tako pomembnega kolesarskega 
dogodka ima poleg prepoznavnosti Slovenije in 
slovenskega kolesarstva v svetu tudi organizacijske 
razsežnosti, saj ponuja priložnost za nov pristop 
k oblikovanju standardov za kandidiranje, 
organiziranje, izvedbo in merjenje učinkov velikih 
mednarodnih športnih prireditev v Sloveniji. Nova 
pridobitev ženskega kolesarstva v Sloveniji pa je 
tudi prva kolesarska šola za mlada dekleta, ki je 
nastala kot odgovor na vse večje zanimanje deklet za 
profesionalno kolesarjenje po lanskoletnih uspehih 
ženskih kolesark. Okrepitev iz mladinskih vrst je bila 
deležna tudi moška kontinentalna ekipa Radenska 
Ljubljana, ki tako ostaja ena najmlajših na svetu. 

KeRIn.dom
Ob 15. rojstnem dnevu številna presenečenja in 
ugodnosti
Ponudba opreme za dom v salonu Kerin.Dom je 
bogata – izbirate lahko med več kot tridesetimi 
blagovnimi znamkami za opremo svojega doma. 
Poznate vrhunske nemške kuhinje Nobilia ter 
Haecker ali pa otroško pohištvo Life time in Arte 
M s simpatičnimi motivi Princeske Lili in srnice ali 
Kapitana Volkca? Vse to najdete pri njih. Pestra je 
tudi izbira preprog, parketov, bele tehnike, stolov, miz 
in drobnih dodatkov za dom vseh vrst in cenovnih 
razredov. Odslej na njihovih policah domuje 
tudi legendarna finska Iittala, ki sodi v sam vrh 
svetovnega oblikovanja. 
Kerin.Dom odlikujejo osebni pristop ter pozornost in 
popolna prilagodljivost njihovega kolektiva. Obiščite 
jih in z veseljem vam bodo svetovali!

Dvorana 4
T: 01/585 18 60
Spletna stran: www.kerin-dom.si
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www.atlantis-vodnomesto.siMoDRo
v živo360º v živo360º

prebUdite svoJe telo
Ste opazili, da so dnevi vse daljši in prijetnejši, vi 
pa se počutite, kot da bi vas na silo prebudili iz 
zimskega spanja? Vas k igri pod vedno toplejšim 
soncem vabijo najmlajši člani družine, vi pa 
nenehno iščete nove in nove izgovore? Ste v 
preteklih mesecih pridobili nekaj kilogramov 
in vas zato misel na poletje ne radosti več? Ne 
dopustite, da vas narava prehiti tudi to pomlad! 
Skupaj z nami lahko hitro in učinkovito prebudite 
svoje telo in um, se uspešno soočite z vsakdanjimi 
nalogami ter se pripravite na poletje.

vodna aeRobIKa
V Vodnem mestu Atlantis organiziramo skupinske 
vadbe različnih zahtevnosti, kjer vaje z vaše telovadne 
blazine ali fitnesa prilagodimo zakonitostim vode. Eno 
od vodenih vadb smo zato poimenovali kar vodna 
aerobika, saj so vaje v vodi, tako kot tiste na suhem, 
namenjene krepitvi mišic vsega telesa, izboljšanju 
delovanja srca, ožilja in dihal, izboljšanju telesne drže, 
zmanjševanju bolečine v sklepih, razvijanju ravnotežja 
in koordinacije, povečanju vzdržljivosti, odpravljanju 
stresa in napetosti ter ohranjanju lepega, vitalnega 
telesa. Vodna aerobika ima številne pozitivne učinke in 
je zato primerna za vse, ne glede na starost, izkušnje, 
treniranost in znanje plavanja. Primerna je tudi za ljudi 
s povečano telesno težo, ker sila vzgona v vodi odvzame 
določen del telesne teže in s tem olajša gibanje.

Kje: Termalni tempelj Vodnega mesta Atlantis 
Kdaj: od ponedeljka do petka, od 19. do 20. ure
Informacije: 01/585 21 00, 01/585 21 01
Spletna stran: www.atlantis-vodnomesto.si 

RešITev Za vSaKoGaR – 
FITneS KLInIKa
Fitnes klinika, ki deluje pod okriljem Strokovnega 
centra zdravja, je namenjena vsem, tako začetnikom, 
ki se prvič odločajo za redno vadbo, kot rekreativcem, 
ki želijo vaditi intenzivneje ali izboljšati rezultate v 
športu, s katerim se ukvarjajo. Ker v Fitnes kliniki 
vedo, da je za učinkovito in varno vadbo pomemben 
diagnostičen pristop k ukvarjanju s športom, vas 
pred vpisom v katerikoli vadbeni program vabijo 

na testno uro, kjer vas bodo, glede na vaše rezultate, 
želje in cilje, usmerili v najprimernejši program 
vadbe. Izbirate lahko med vadbo v Tekaški kliniki 
(sistematičen in prilagojen pristop pri treniranju teka), 
Core Programom (poudarek na krepitvi mišic trupa), 
Power programom (funkcionalna vadba), Krožnim 
treningom 1 ali 2 (motivacijska vadba s poudarkom 
na kurjenju maščob), Osebno vadbo s prijatelji ali 
partnerjem in vadbo za nosečnice FIT4MAMI. Vse 
omenjene vadbe potekajo v majhnih skupinah (največ 
5 vadečih), zato je pristop do vadečih individualen.

Kje: Strokovni center zdravja 
Kdaj: od ponedeljka do nedelje, od 8. do 20. ure
Informacije: 01/585 21 27, 041/367 441 ali po e-pošti 
urska@fitnesklinika.si 
Spletna stran: www.fitnesklinika.si 

LPG TeRaPIja
Ste tudi vi opazili prve znake staranja? Bi se radi 
znebili prvih gubic, podbradka in celulita še pred 
pomladjo? V boju za lepo telo in mladosten videz 
obraza vam lahko pomagamo z neinvazivno in 
sproščujočo masažo Lipomassage™, ki spodbudno 
deluje na mikrocirkulacijo, odstranjuje celulit, 
zmanjšuje volumen maščobnih oblog, oblikuje telo, 
vrača vezivnemu tkivu tonus in tako izboljšuje celoten 
videz kože. Brez kirurških posegov in kemijskih 
substanc vrača organizem v prvotno, zdravo stanje. 
Endermologijo izvajamo kot Lipomasažo za nego 
telesa in Endermolift za nego obraza.

USmeRjena vadba HUbeR
Visoka tehnologija naprave Huber Spineforce združuje 
vsa pričakovanja učinkovite vadbe za vse starostne 
skupine na različnih nivojih telesne pripravljenosti. 
Primerna je tudi za starejše. Vaje so prilagojene 
individualnim sposobnostim in že po nekaj terapijah 
se poveča moč celotnega telesa, okrepijo se mišice 
medeničnega dna in stabilizatorji, izboljšajo se gibljivost, 
ravnotežje in telesna drža, bolečine v hrbtenici pa 
izginejo. Z vadbo na napravi Huber Spineforce se prav 
tako izboljšujejo kognitivne sposobnosti (orientacija 
v prostoru, spomin, koncentracija). Zabaven in lahek 
način za ohranjanje mladosti!

Informacije in rezervacije: 01/585 21 27, 040/827 
090 ali po e-pošti info@LPG-studioFigura.si
Spletna stran: www.LPG-studiofigura.si 

novoST! 
IZmeRITe »žIvLjenjSKo 
dobo« vašIH aRTeRIj
Ste vedeli, da v Sloveniji vsako uro ena oseba doživi 
srčni infarkt ali možgansko kap? Kako naj vemo, da 
to ne bomo prav mi ali naši najbližji? V Strokovnem 
centru zdravja Vodnega mesta Atlantis zdaj s 
pomočjo arteriografa ocenimo tudi stanje vašega 
arterijskega ožilja (togost arterij s staranjem narašča) 
in stopnjo tveganja za srčno-žilni dogodek, še preden 
se pojavijo prvi simptomi. Meritev je neboleča in 
nenevarna, posebne priprave pa niso potrebne. 
Naredite korak naprej zase in za svoje zdravje!

Informacije in rezervacije: 051/803 355 ali po 
e-pošti zdravje@zzpz.eu

PRevenTIvnI PReGLed 
CeLoTneGa TeLeSa Po 
meTodI nLS
Namen preventivnega pregleda celotnega telesa po 
metodi NLS je odkrivanje začetnih in očem skritih 
sprememb, ki jih sami ne opazimo, ter pridobivanje 
pomembnih podatkov o začetnih bolezenskih 
spremembah v organizmu, še preden se razvijejo 
v akutna in kronična obolenja. Z metodo NLS 
zdravstveni kader opravi analizo stanja stopnje 
sprememb za naslednje sklope: srce, arterije in vene, 
možgane, hrbtenico, avtonomni živčni sistem, limfni 
sistem, sklepe, pljuča, ščitnico, organe trebušne votline, 
sečila, rodila, dojke in prostato. Končani analizi 
vseh organov in organskih sistemov sledita razlaga 
rezultatov analize ter individualen pogovor. Preventivni 
pregled je popolnoma neboleč ter primeren za vsakega 
posameznika nad 12. letom starosti. Rezultate analize 
preiskovanec prejme v pisni obliki.

Informacije in naročanje: 041/677 058 ali po e-pošti 
info@preventivnamedicina.si 
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MilleniuM odslej prijaznejši tudi do mobilnikov: www.millenium-btc.si

aktivno JUtro

IZRežI KUPon!

kupon 
za prvi brezplačen obisk 

vadbe aktivno jutro 
za nove člane.

Veljavnost kupona do 15. aprila 2015.

jUTRanja vadba 
v šC mILLenIUm
Če želimo ohraniti zdravje in se uspešno spopasti z 
vsakdanjimi izzivi in obveznostmi v službi in doma, 
je športna vadba tako rekoč nuja. Ker nam za vadbo 
pogosto primanjkuje časa, vas vabimo, da se nam 
pridružite na jutranji vadbi – poimenovali smo jo 
Aktivno jutro – s katero boste že pred službo zase 
naredili veliko koristnega. S fitnes trenerjem ŠC 
Millenium Vidom Koblarjem vam predstavljamo  
prvi sklop štirih jutranjih vaj.

Jutranja vadba Aktivno jutro poteka v ŠC 
Millenium vsak torek in četrtek od 7. do 8. 
ure. Po začetnem ogrevanju in raztezanju vas 
čaka pestra vadba, prilagojena tako skupini kot 
posameznikom. Pri vadbi uporabljamo razne 
pripomočke (žoge, elastike, gibljive palice (flexi 
bar) idr.), tako da vadba nikoli ni dolgočasna!

Dobro jutro torej v Milleniumu!

1. Počep s poskokom – krepilna vaja  
za moč nog in zadnjice

Stojimo vzravnano, noge so v širini ramen, pogled 
je usmerjen naprej. S potiskom bokov nazaj in 
trupa v predklon se spustimo v počep, hrbet je 
skozi celo amplitudo giba poravnan, z rokami 
zamahnemo naprej v predročenje. Spustimo se do 
točke, kjer so stegna vzporedno s tlemi, nato se 
odrinemo v poskok, hkrati z rokami zamahnemo 
skozi priročenje do zaročenja. Pristanemo mehko 
na sprednjem delu stopala in se nato že spustimo v 
drugi počep. Izvedemo 15 ponovitev.

2. Priteg kolen na prsi – krepilna vaja  
za trebušne mišice 

Ležimo na hrbtu, noge pokrčimo s stopali na tleh, 
roke položimo na tla ob telesu z dlanmi obrnjenimi 
navzdol. Z izdihom enakomerno vlečemo kolena 
proti prsim. Medenico dvignemo od tal le za nekaj 
centimetrov, nato spustimo noge do tal (ves čas 
popolnoma pokrčene). Pazimo, da vajo izvajamo ves 
čas z enako hitrostjo in ne suvamo z nogami.  

4. Diagonalni izteg trupa – krepilna vaja za 
hrbet, rame in zadnjico

Iz opore na kolenih in dlaneh hkrati dvignemo 
levo roko gor-naprej in desno nogo gor-nazaj. 
Pri vračanju v izhodiščni položaj se pod trupom 
dotakneta koleno in komolec, nato gib ponovimo. 
Izvedemo 12 ponovitev z enim parom okončin in 
12 ponovitev z drugim.

FIT do PoLeTja  
Za Le 89 € na meSeC

V ŠC Millenium vemo, da je za odlično telesno 
pripravljenost in lepo izoblikovano telo potrebno 
vadbo z dodatnimi bremeni – fitnes trenažerji 
in prostimi utežmi – dopolniti še s funkcionalno 
vadbo, ki izboljša medmišično koordinacijo in 
ravnotežje ter pripomore k vzdržljivosti in moči. 
Za vse, ki bi radi do poletnih počitnic izgubili 
kakšen kilogram in pridobili nekaj mišične mase, 
smo pripravili program 4-mesečne vadbe, ki 
vključuje vadbo v ŠC Millenium in v Fitnes kliniki, 
vse za le 89 € mesečno. Ponudba je res neverjetna, 
saj vam ob neomejenem številu obiskov fitnesa 
ŠC Millenium in 2-krat tedensko vodeni vadbi v 
Fitnes Kliniki v Vodnem mestu Atlantis nudimo 
še brezplačno začetno testiranje motoričnih 
sposobnosti in telesne sestave, svetovanje o 
primernosti vodene vadbe, predstavitveni trening 
v fitnesu, svetovanje o vadbi v fitnesu in izdelavo 
individualnega programa vadbe ter končno 
analizo uspešnosti vadbe in nadaljnje svetovanje. 
Odlika »kombinirane« vadbe ni le njena cena in 
naštete ugodnosti, še pomembnejši je trenerjev 
osebni pristop, ki vadečemu zagotavlja pravilno 
in učinkovito izvajanje vaj in preprečuje možnost 
poškodb. V Fitnes kliniki vas bodo sprejeli športni 
strokovnjaki in vas na podlagi meritev in sposobnosti 
za vadbo v Fitnes kliniki usmerjali ter vam svetovali 
tudi o samostojni vadbi v fitnesu ŠC Millenium.

4-mesečni paket neomejene vadbe v vrhunsko 
opremljenem fitnesu ŠC Millenium in 2-krat 
tedensko vodena vadba v Fitnes kliniki (vadba v 
majhnih skupinah z osebnim pristopom, vodstvo 
strokovno usposobljenih trenerjev): 359 € 
(prihranite kar 195 € in plačate le 89 €/mesec).

3. Dvig iz opore na podlahteh v oporo na dlaneh 
– vaja za globoke trebušne mišice, prsne mišice in 
iztegovalke komolca

Oprti smo na podlahti in stopala, trup popolnoma 
poravnamo, stiskamo trebušne mišice, boki nad linijo 
rame-peta. Iz opore na podlahteh najprej upremo v 
tla eno dlan, nato še drugo in se potisnemo navzgor v 
oporo na dlaneh. Nato prvo roko zopet pokrčimo in 
upremo na podlaht, temu sledi spust in opora druge 
roke na podlaht. 6 x z vsako roko.
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Kdo so izzivalci?
izzivMilleniuM Athlete

Darko želi shujšati
in izoblikovati telo.

Manja želi shujšati. emilija želi shujšati. Salome želi 
izoblikovati telo.

Spremljajte izzivalce:

 www.BTC-City.com/IZZIV        www.athlete-nutrition.eu

  BTCCity         #MilleniumAthleteizziv

Werner želi shujšati
in izoblikovati telo. 

trener:
matej Bunderla

trenerkA:
urška dolinšek

trener:
vid koBlar

trener:
damjan verhovc

Salome WernereMiliJAMAnJADArkO

trenerJi:
matej, urška, vid in 
damjan



MoDno
www.btc-city.com

odslej prijaznejši tudi do mobilnikov: m.btc-city.com

Modni v MiniCitYJU

Modela: Alekseja in Tim, Avdicija.com
Produkcija: Studio Bomba

v bTC Cityju v Ljubljani je decembra svoja 
vrata odprlo prvo kreativno otroško mesto 
minicity. namenjeno je otrokom, frajerjem 
in frajerkam od 3. do 12. leta, igri pa daje 
popolnoma drugo dimenzijo, saj otroci v 
njem spoznavajo raznorazne poklice, ki 
izhajajo iz vsakdanjega življenja. 
V tokratni rubriki modno smo v središče 
minicityja postavili modnega šolarja, 
ki pogumno in oblečen po zadnjih 
smernicah koraka v šolsko pomlad.

Punčka
Majica 4,99 €, 
hlače 8,99 €, 
anorak 16,99 €, 
torbica 9,99 €, 
obroč za lase 3,99 €; 
OVS Kids, Dvorana A, 
visoko pritličje

Balerinke 40,90 €; 
Ciciban, Dvorana A, 
kletna etaža

Fantek
Suknjič 19,99 €, 
majica 4,99 €, 
kavbojke 16,99 €; 
OVS Kids, Dvorana A, 
visoko pritličje

Čevlji CBN 62,50 €; 
Ciciban, Dvorana A, 
kletna etaža
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MoDno
v živo360º

Punčka
Jopa 25,50 €, 
majica 12,90 €, 
jeans pajkice 23,50 €;
Mothercare, 
Dvorana 10

Fantek
Srajca 25,50 €, 
hlače 24,50 €, 

brezrokavnik 29,90 €;
Mothercare, 

Dvorana A

Punčka
Obleka 19,90 €,
pajkice 17,00 €,
superge 25,00 €;
Champion, Dvorana A,
visoko pritličje

Fantek
Majica 15,00 €,
hlače 19,90 €,
superge 25,00 €;
Champion, Dvorana A, 
visoko pritličje

Punčka
Obleka 14,99 €, 
pajkice 10,99 €, 
superge Nike 32,99 €; 
Baby Center, Dvorana 11

Fantek
Majica 8,99 €, 
kratke hlače 16,99 €; 
Baby Center, Dvorana 11

Čevlji CBN 63,90 €; 
Ciciban, Dvorana A, kletna etaža

Fantek 
Anorak 16,99 €, 
majica 12,99 €, 
jeans 9,99 €; 
OVS Kids, Dvorana A, 
visoko pritličje

Čevlji Nike 27,99 €; 
Baby Center, 
Dvorana 11

Punčka
Majica 7,99 €, krilo 12,99 €, pajkice 5,99 €, jakna 24,99 €; 
OVS Kids, Dvorana A, visoko pritličje

Balerinke 40,90 €; 
Ciciban, Dvorana A, kletna etaža
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všečno
www.btc-city.com

odslej prijaznejši tudi do mobilnikov: m.btc-city.com

barvito v poMlad
oSvežImo naš dom
S prehodom zime v pomlad, ko zunaj že 
cvetijo prvi zvončki in trobentice, ko se v naše 
kraje vračajo ptice selivke, prihaja tudi čas za 
spremembe v našem domu. Hladne zimske bodo 
zamenjale tople in življenja polne barve. Mnogi se 
bodo v tem času odločili za celovito prenovo sobe 
ali doma, drugi pa bodo morda zamenjali le vrstni 
red pohištva v skladu z najnovejšimi modnimi 
zapovedmi. Spet tretji bodo prostoru dodali le 
predmet ali dva in že s tem osvežili svoje domovanje. 
Ni pomembno, za katero od možnosti se boste 
odločili, ampak le to, da si boste prostor uredili tako, 
da bo všeč vam, saj boste navsezadnje vi tisti, ki boste 
v njem preživeli največ časa. Kar pogumno!

maLI PRInC
Kristalna Palača, 1. nadstropje

Set posod Delimano; 
19,90 €

Mali princ Castle, larix karibi; 1.998,00 €

Mali princ Young, smaragdno zelena; 1.583,00 €

Mali princ Castle, jesen beli; 2.314,00 €

Mali princ A la carte; 1.680,00 €

Dekorativni vzglavnik Symphony; 24,90 €, 
cena za člane kluba 5* 12,90 €

Dekorativna odeja 
Symphony 3 v 1; 54,90 €, 
cena za člane kluba 29,90 €

Posteljnina Primavera; redna cena 59,98 €, 
znižana cena 29,99 € (popust 50 %)

Delimano mešalni skledi; 
19,90  €

STUdIo doRmeo bTC
Dvorana 4, osrednji del

Posteljnina Variety; 
dimenzija 200 x 200 cm − 29,90 €,
dimenzija 140 x 200 cm − 19,90 €

14



v živo360º
všečno

KeRIn.dom
Dvorana 4, osrednji del

meRKUR, TRGovSKI CenTeR
Dvorana 17

Predpasnik Mercis Maiorca; 14,99 €

Joseph Joseph - skleda za 
solato s priborom; 32,93 €

Košara Curver Eco life Neo; 4,39 €
Posoda za tople napitke Emo, 
čajnik Polka; 21,99 €

Škatla/zaboj za shranjevanje Rotho; 15,99 €

Klasičen koš Star; 24,99 €

Kuhalnik vode Russell Hobbs, 
18512-70 Floral; 44,99 €

Pedrali stol Trend; 
129,30 €

ZACK Apollo stenske ure; 
večja Ø 30 cm − 62,10 €,  
manjša Ø 18 cm − 42,75 €

Kuhinja Nobilia Feel, 810 Lak, Bela mat;
cena glede na izris kuhinje po vaši meri

Kozica Emo, 3 l, 
visoka; 16,99 €

Pedrali 
obešalnik 
Flag;
181,78 €

Preproga Pappelina Aki 70 x 140 cm;
106,00 €
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podaljša jamstvo na ležišče na15 let 

poveča spalno udobje

PRIHRANITE 
VEČ KOT
78 EVROV 

IN PRIDOBITE 
NA UDOBJU!

Ob nakupu ležišča 
Dormeo in letvene 
podlage Compact Flex 
prihranite od 78 evrov! 

Le pravilna izbira Dormeo 
ležišča in letvene podlage  
lahko poveča spalno 
udobje. 

Izkoristite priložnost, saj 
boste poleg prihranka dobili 
tudi podaljšano 15-letno 
jamstvo na ležišče.

Ponudba velja ob hkratnem nakupu ležišča Dormeo in letvene podlage Compact Flex do 31.3. 2015 ali razprodaje zalog. Akcije ne velja za ležišče Aloe Vera ter nadomestna in otroška ležišča.

www.dormeo.net www.dormeo.netwww.dormeo.net

JE VAŠ 
VZGLAVNIK 
STAREJŠI 
OD 2 LET?

ZAMENJAJTE GA Z VZGLAVNIKOM Z NARAVNIMI VLAKNI

vzglavnik Eucalyptus

• S 100 % naravnimi vlakni Tencel® 
pridobljenimi iz evkaliptusa

• Uravnava temperaturo - za večje 
spalno udobje

• Na voljo v anatomski in klasični obliki

• Nastavljiva višina in trdota klasičnega 
vzglavnika

• Primeren za alergike

-50%

1795€*POSEBNA
PONUDBA

REDNA CENA: 3590€

*Ponudba velja ob nakupu anatomskega ali klasičnega vzglavnika Eucalyptus do 30.4.2015 ali razprodaje zalog. Cena velja za en vzglavnik.

NASVET 
ZA ZDRAVJE

ZAMENJAJTE 
VZGLAVNIK

VSAKI 2 LETI
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Center tehnike in gradnje
BTC Ljubljana, Šmartinska cesta 152, nasproti Koloseja, tel: 01/547 44 44

TV LCD LED 32A300 

81 cm
32“

diagonala  

HD
ločljivost

 

100
Hz

 
2x

2x USB  
USB

predvajanje  

A 35 W 51 kWh
energijski

razred
povprečna

poraba
letna

poraba

MPEG-4 DVB-T/C

24999

Trojne 
pike!

OB NAKUPU
IZBRANIH TELEVIZORJEV 

PHILIPS AMBILIGHT VAM 
PODARJAMO TROJNE PIKE

Ponudba velja od 12. 3. do 12. 4. 2015.

Tablični računalnik  
SM-T530

25,6 cm
10,1“

diagonala  

1280
800

ločljivost

x

 

1.2 GHz
4 - jedrni 
procesor  

1,5 GB
pomnilnik

 

16 GB
notranji
spomin  4,4 KitKat

Wi-Fi, Bluetooth, 1x mUSB 2.0 
(MHL), 1x infrared

reža za razširitev Micro SD(HC)  
do 64 GB

zajem videa: HD (1280 x 720)

kamera zadaj 3.15 MP,  
spredaj 1.3 MP

garancija 2 leti
24999

Prenosnik 15 R151NM

39,6 cm
15,6“

diagonala  

2.1 GHz
4 - jedrni 
procesor  

8 GB
pomnilnik

 

1 TB
trdi disk

 

Windows 8.1 
Slo/Ang 64

zaslon 1366x768 HD LED

Intel HD grafična kartica

HDMI, USB 3.0, bluetooth, čitalec kartic

HD spletna kamera, DVD+/- RW SuperMulti

garancija 1 leto

8 GB

POMNILNIKA

44999
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v živo360º
ljuBno

ženski skakalni spektakel 
na lJUbneM v drUžbi pUstniH 
šeM in zalJUblJenCev 

Družba BTC je kot generalni pokrovitelj FIS 
tekem za svetovni pokal na Ljubnem skupaj 
z navijači dočakala vrhunec sezone. Ženski 
skakalni praznik na Ljubnem ob Savinji je 
tokrat februarja potekal na Valentinov in pustni 
vikend. V areni pod skakalnico je za najboljše 
smučarske skakalke v dveh dneh navijalo več kot 
11.500 športnih navdušencev, pred slovenskimi 
televizijskimi ekrani pa skoraj 500.000. O 
razsežnostih zgodbe med Slovenci priča tudi 
podatek o dosegu objav na družbenem omrežju 
Facebook, ki se je v tednu pred tekmo povzpel na 
preko 200.000 uporabnikov.

Skakalni spektakel je torej dosegel vsakega 
četrtega Slovenca, ki uporablja to omrežje, 
športna zgodba pa je presegla domače meje in 
ime Slovenije ponovno ponesla v svet. Televizijski 
prenos dogodka je potekal v 15 državah sveta, od 
Severne Amerike pa vse do Japonske. 

najmanjše PRIZoRIšče 
Z najZabavnejšIm 
PRoGRamom 

Vse skakalke, vključno s slovensko ekipo, so se na 
tekmah resnično izkazale. Obiskovalci so bili poleg 
ogleda tekme deležni še pravega skakalnega festivala, 
pospremljenega s pestrim dogajanjem. Navdušili 
so zimski otroški park, zabavni program v areni 
pod skakalnico in odlična kulinarika Zgornje 
Savinjske doline. Kot najmanjši kraj na svetu, kjer 
poteka svetovni pokal v smučarskih skokih, je Ljubno 
ob Savinji v očeh Mednarodne smučarske zveze 
ponovno potrdilo sloves najboljše tekme v celotnem 
svetovnem pokalu, kar organizatorjem daje dodatni 
zagon za organizacijo prihodnjih tekmovanj.

Zahvala za izjemen dogodek gre celotni 
organizacijski ekipi, vsem službam in prostovoljcem, 
pokroviteljem in prijateljem ženskih smučarskih 
skokov ter navijačem, ki so na Ljubnem držali pesti 
in poskrbeli za nepozabno vzdušje pod skakalnico. 

V družbi BTC smo ponosni in veseli, da smo kot 
generalni pokrovitelj FIS tekem za svetovni pokal 
na Ljubnem, ime BTC Cityja, Ljubnega in Slovenije 
ponesli daleč v svet.

In če je bil letošnji slogan Ljubno je v zraku – na 
Valentinovo, ga prihodnje leto lahko ponovimo, saj 
z veseljem oznanjamo, da bosta tekmi prihodnje leto 
13. in 14. februarja.

Se vidimo na Ljubnem!
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DoMače
www.btc-city.com

odslej prijaznejši tudi do mobilnikov: m.btc-city.com

velikonočne dobrote
Po njIH na TRžnICo bTC CITY
V dobi zdrave in pravilne prehrane ter takšnih in drugačnih diet ostane le malo prostora za grešenje. Pa 
vendar ni nič narobe, če si tu in tam privoščimo kakšno sladkarijo ali pa malo bolj masten zrezek. Velikonočni 
prazniki bodo tako kot nalašč za preizkušanje tovrstnih pregrešnih dobrot, ponudbo nekaterih najdete tudi 
na tej strani. Za tiste, ki ste se odločili, da se ne boste pregrešili, pa smo poskrbeli z izborom morskih dobrot. 
Vabljeni, da jih preizkusite in preverite še ostalo pestro ponudbo.

Že od ustanovitve družbe Vopex leta 1992 se 
zavedajo, da so prilagajanje trgu, željam in navadam 
njihovih strank ter izjemno dobra kakovost kruha 
in pekovskega peciva, keksov in slaščic, ki so že 
globoko usidrani pri njihovih kupcih in poslovnih 
partnerjih, prednosti, ki jim omogočajo obstoj.
Njihovi proizvodi so narejeni ročno po domačih 
tradicionalnih receptih ter brez primesi in 
dodanih konzervansov. Glede na sedanje tržne 
razmere se vedno več pozornosti posveča izdelku in 
ceni, zato se trudijo, da kupcem ponudijo domače, 
kakovostne in cenovno dostopne proizvode. 
Kupci lahko izbirajo med široko paleto domačega 
kruha in pekovskega peciva, keksov ter slaščic 
tudi po naročilu. Vsakemu kupcu prisluhnejo in 
ugodijo njegovim željam.

Konoba In deLIKaTeSa 
RIvaL

ave deLIKaTeSa 
& meSnICa

**Ave ugodnosti veljajo od 1. 3. 2015 do 4. 4. 2015.
   Popust se obračuna na blagajni.

Orehova potica, 500 g
Redna cena: 4,49 €

*Akcijska cena: 3,49 €

Makova potica, 500 g
Redna cena: 4,49 €
*Akcijska cena: 3,49 €

Pletenka z jajcem, 100 g
Redna cena: 1,49 €
*Akcijska cena: 0,99 €

TRGovIna jURe

Išlerji, kg
Redna cena: 9,90 €

*Akcijska cena: 6,99 €

HIša ReFošKa

Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!

Refošk rex 0,75 l
Redna cena: 4,99 €
*Akcijska cena: 4,49 € 

Sladki muškat 0,75 l
Redna cena: 4,99 €
*Akcijska cena: 4,79 € 

Capris malvazija 0,75 l
Redna cena: 6,99 €
*Akcijska cena: 6,49 €

Prekajeno zvito 
pleče v mreži
Redna cena: 
7,19 €/kg
**Akcijska cena: 
3,79 €/kg

Prleška tunka
redna cena: 8,59 €/kg
**Akcijska cena: 6,99 €/kg

Kraljeve kozice v panadi s prilogo
Redna cena: 9,00 €/porcija 
*Akcijska cena: 7,50 €/porcija

Dimljena tuna na mariniranih bučkah
Redna cena: 7,00 €/porcija
*Akcijska cena: 5,00 €/porcija

Moškatna hobotnica pečena v »škrniclju«
Redna cena: 9,00 €/porcija
*Akcijska cena: 7,50 €/porcija

Velikonočna klobasa:
Redna cena: 6,69 €/kg

**Akcijska cena: 4,48 €/kg

Bio suhi kaki, poreklo SLO
Redna cena: 22,80 €/kg
Akcijska cena: 18,24 €/kg

PeRUTnIna PTUj

TRGo In Sadje

Dimljene piščančje prsi, cca. 1 kg
Redna cena: 9,12 €/kg
Super cena: 6,99 €/kg

NOVO!
Piščančje prsi s poprom, 

narezek, 100 g 
Super cena: 1,12 €/kos

Piščančje prsi v popru, cca. 1 kg 
Redna cena: 8,99 €/kg
Super cena: 6,26 €/kg

Bio banana čips
Redna cena: 5,90 €/kg
Akcijska cena: 4,72 €/kg

Bio suhe slive s koščicami
Redna cena: 5,30 €/kg
Akcijska cena: 4,24 €/kg
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DoMače
v živo360º

www.misijazeleno.si

•	 Kot	doma:		
Trgovina z bio prehrano in toplimi malicami

•	 ŠKrnic’lj:		
Jedi na žlico

•	 HiŠa	rEFoŠKa	-	VinaKopEr:		
Prodajalna vin

•	 aVE	dEliKatEsa	&	mEsnica:		
Izbrana ponudba mesnin za gurmane

•	 rotErjEVE	domačE	dobrotE:		
Kruh in pekovsko pecivo s tradicijo, delikatesa

•	 Zoo	marKEt:		
Trgovina za male živali

Obiščite nas:

TRŽNICA BTC CITY.
DOMAČNOST NA ENEM MESTU.

BTC 2015 Oglas Juzni del trznice 245x180 Vodnik.indd   1 3/16/15   11:24 AM

Biskvitno pecivo 
Dan in noč 400 g
Redna cena: 3,80 €
*Akcijska cena: 3,20 €

RoTeRjeve domače
           dobRoTe

KoT doma

Ajdov kruh z orehi, 500 g
Redna cena: 1,90 €
*Akcijska cena: 1,30 €

Makovo olje, hladno 
stiskano, 100 ml
Redna cena: 5,00 €
*Akcijska cena: 3,90 €

Bio konopljino olje; 
250 ml, hladno stiskano

Redna cena: 12,80 €
*Akcijska cena: 6,90 €

Bio čisti sok aronije, 3 l
Redna cena: 21,00 €
*Akcijska cena: 16,90 €

Tirolski kamutki 250 g
Redna cena: 3,50 €
*Akcijska cena: 2,90 €

jabLana

Piroške
Promocijska cena: 1,5 €/kos

Presna bio čokoladna torta Rajska jablana
Promocijska cena: 3,5 €/kos

Presni bio veganski Cvetovi jablane
Promocijska cena: 0,40 €/kos

*Cene veljajo od 20. 3. 2015 do 17. 4. 2015.

aRvaj − meSnICa 
In deLIKaTeSa

Kranjske klobase
Redna cena: 8,90 €/kg
*Akcijska cena: 8,00 €/kg

Šunka v testu
Cena: 9,50 €/kg
*Akcijska cena: 8,50 €/kg

Gorenjska prata
Cena: 6,50 €/kg
*Akcijska cena: 5,90 €/kg

Slike so simbolične.
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S KoLeSom Po PoTeH 
RaZbURLjIvIH dožIveTIj 
Marca se je zaključil še zadnji od treh sklopov 
aktivnosti v okviru razpisa Varno na kolesu, v 
katerem kot partnerska organizacija sodeluje tudi 
družba BTC. V zadnjem delu aktivnosti se je 2.000 
otrok iz 65 osnovnih šol z različnih koncev Slovenije 
s kolesom podalo na kolesarski izlet. Ob odkrivanju 
zanimivih poti v okoliških krajih so se poleg varnosti 
na kolesu šolarji seznanili še s pomenom gibanja in 
zdravju prijaznim načinom preživljanja prostega časa. 
V aprilu sledi še pet regijskih srečanj s podelitvijo 
priznanj, zahval in nagrad predstavnikom sodelujočih 
šol in učencev, razpis Varno na kolesu pa se bo v 
prostorih družbe BTC zaključil z veliko zaključno 
prireditvijo za 10 najboljših šol v mesecu maju.  

Glavno vlogo v tokratnih družbeno odgovornih 
aktivnostih družbe BTC igrajo otroci in mladi. 
Najmlajši lahko odslej prebirajo prvo BTC-jevo 
otroško slikanico in se poučijo o odgovornem 
ravnanju preko dogodivščin Beti in Ceja. 
Osnovnošolci so se prepustili aktivnemu 
ustvarjanju za razstavo na temo slovenskih voda, 
se podali na kolesarski izlet v okviru projekta 
Varno na kolesu ter razmišljali o sodelovanju in 
tkanju prijateljskih vezi pod okriljem projekta 
Spodbujajmo prijateljstvo. Mladi diplomanti so 
pričeli s predavanji na BTC Campusu, s čimer si 
bodo povečali možnost zaposlitve ali se opogumili 
za uresničitev lastne podjetniške ideje.  

mLadI dIPLomanTI do 
novIH PodjeTnIšKIH 
Znanj na bTC CamPUSU
V začetku marca se je pričelo podjetniško 
izobraževanje BTC Campus, ki ga že tretje leto 
zapored organizira družba BTC, v sodelovanju z 
Zavodom RS za zaposlovanje in Centrom poslovne 
odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. 
Program je namenjen mladim diplomantom, starim 
do 30 let, ki se soočajo z iskanjem prve zaposlitve 
ali razmišljajo o lastni podjetniški poti. Izbrana 
trideseterica mladih bo v treh mesecih v sklopu 
12 modulov usvajala osnovna poslovna znanja 
in veščine, kar jim bo pomagalo pri njihovem 
vstopu v svet posla in ustvarjanja. Cilj programa je 
izboljšati njihovo strokovno podkovanost in okrepiti 
samozavest pri iskanju zaposlitve ali jih opogumiti za 
uresničitev lastne podjetniške ideje.

RaZSTava oTRošKIH deL, 
PoSvečenIH SLovenSKIm 
vodam
V okviru Svetovnega dneva voda bo še vse do  
30. marca v Dvorani A ljubljanskega nakupovalnega 
središča na ogled razstava del, ustvarjenih v okviru 
natečaja Pestrost slovenskih voda. Natečaj, ki je 
potekal pod okriljem društva Sobivanje, je bil izveden 
v slovenskih vrtcih in osnovnih šolah, z njim pa so 
otroci spoznavali potrebo po ohranjanju vode ter 

Mladi v središčU 
MisiJe: zeleno

načine za izboljšanje njene kakovosti in zaščite. V 
projektu, ki ga podpira tudi Ministrstvo za okolje 
in prostor, je s 60 risbicami, plakati in drugimi 
kreativnimi izdelki sodelovalo 1.478 otrok. 

maSKoTI dRUžbe bTC 
beTI In Cej KoT KnjIžna 
jUnaKa
Beti in Cej, otroška lika družbe BTC, sta postala 
glavna junaka prve BTC-jeve otroške slikanice, v 
kateri mamici pomagata pri gospodinjskih opravilih 
in z njo nakupujeta. Otroška knjižna uspešnica, ki je 
nastala v sodelovanju z Mladinsko knjigo, na zanimiv 
in poučen način pripoveduje o dogodivščinah 
glavnih junakov in njunem premišljenem odnosu 
do okolja. Predstavitev simpatične zgodbe, ki krepi 
otroško okoljsko zavest, bo v začetku pomladi v 
sodelovanju z Energetiko.net predstavljena tudi po 
osrednjeslovenskih šolah in vrtcih. 

PRIjaTeLjSTvo SKoZI 
oTRošKe očI 
Društvo za trajnostni razvoj Sobivanje ob podpori 
družbe BTC tudi letos z veseljem nadaljuje s 
projektom Spodbujajmo prijateljstvo. Namen 
natečaja je otroke spodbuditi k pozitivnemu 
razmišljanju o prijateljstvu in razvijanju dobrih 
odnosov z vrstniki. Pogled otrok na prijateljstvo in 
prijatelje, kaj jim je v prijateljstvu bolj pomembno 
in kaj manj, predstavlja rdečo nit natečaja. V okviru 
natečaja bodo otroci svoja razmišljanja o prijateljih in 
vsem, kar jim je v zvezi z njimi pomembno, narisali, 
napisali ali fotografirali. Najboljša dela otrok bodo 
po zaključni prireditvi nagrajena in razstavljena v 
vseh treh BTC Cityjih, v Ljubljani, Murski Soboti in 
Novem mestu. 

www.misijazeleno.si
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5 € Barbara Hanuš
Bojana Dimitrovski

Kaj vse se zgodi Beti in Ceju, ko gresta nakupovat? 
Spremlja ju navihani škrat, ki spreminja napise. 

Pomagajmo Beti in Ceju poiskati, 
katere črke je škrat zamenjal.

Škrat pa ni le nagajiv, opozarja nas na to, 
kako moramo varovati svoje okolje.

CenTeR 
eneRGeTSKIH 
RešITev – CeR, 
bReZPLačna 
eneRGeTSKa 
IZKaZnICa aLI 
dIaGnoZa HIše
Prodajate ali oddajate nepremičnino v 
nov najem za več kot eno leto, a še nimate 
obvezne energetske izkaznice? Ali pa 
vam skrbi povzročajo previsoki stroški 
energije in želite, da si vaš objekt ogleda 
strokovnjak? Sodelujte v nagradni igri 
Centra energetskih rešitev (CER) in z malo 
sreče pridobite brezplačno energetsko 
izkaznico ali energetsko diagnozo hiše. 
V nagradni igri lahko sodelujete preko 
spletne strani www.cer-slo.si ali z obiskom 
Centra energetskih rešitev, kjer lahko 
izpolnite nagradni letak.

Center energetskih rešitev – CER, 
BTC – Dvorana 2, jug, Šmartinska 152
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GuRMe
v živo360º

darovi narave
KUHanje Z jožeFom 
oSeLIjem In UPoRabnIKI 
CUdv dRaGa
Lansko jesen se je v BTC Cityju odprl Varstveno-
delovni center, enota Centra za usposabljanje, 
delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga. CUDV 
Draga je socialno-varstveni center za usposabljanje, 
vzgojo in izobraževanje, zdravstveno varstvo, nego 
in rehabilitacijo otrok, mladostnikov in odraslih 
oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem 
razvoju in z dodatnimi motnjami. Obiskali smo jih v 
njihovih prostorih v Dvorani 7, kjer so pod vodstvom 
kuharskega mojstra Jožefa Oselija za nas pripravili 
okusen obrok iz zdravih sestavin, ki jih lahko v tem 
spomladanskem času najdemo v naravi. 
Vse recepte je posebej za nas pripravil kuhar Oseli, 
ki je bil odgovoren za vso organizacijo in postrežbo 
samemu predsedniku Jugoslavije Josipu Brozu – 
Titu v času njegovega bivanja v Sloveniji, kuhal pa je 
tudi predsednikom številnih drugih držav, različnim 
državnikom, kraljem, cesarjem in princem ter 
zvezdnikom svetovnega kova, kot so Sophia Loren, 
Elizabeth Taylor, Richard Burton in drugi. 

SPomLadanSKa SoLaTa S 
TRobenTICamI
za 1 osebo:
120 g regrata
50 g ajdove kaše
50 g ocvirkov
30 g redkvice
olivno olje
jabolčni kis
sol
1 g trobentic

Regrat dobro operemo. Ajdovo kašo skuhamo 
v razmerju 1:2. Ocvirke segrejemo, redkvico pa 
narežemo na tanke rezine. Začinimo in zmešamo, 
dodamo kuhano ajdovo kašo, tople ocvirke, narezano 
redkvico in posujemo s sveže nabranimi trobenticami.

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

m.btc-city.com/gurme

 SKUTnI njoKI S čemažem 
In Z jURčKI
za 6 oseb:
250 g skute 
30 g čemaža
145 g ostre moke
60 g masla
2 jajci 
sol
30 g masla

30 g masla
100 g jurčkov
60 g temne omake
30 g smetane
sol in beli poper

5 g sesekljanega peteršilja

Skuto pretlačimo skozi sito, dodamo sesekljan čemaž, 
ostro moko, mehko maslo, jajce, sol in z ročnim 
mešalcem dobro zmešamo. Za nekaj ur postavimo 
v hladilnik. Iz tako pripravljene mase na ostri 
moki oblikujemo dolge svaljke, ki jih nato z nožem 
narežemo na 1 cm velike njoke. Njoke kuhamo v 
slanem kropu toliko časa, da se dvignejo na površino 
(približno 2 minuti). Odcejenim njokom dodamo 
maslo. Jurčke popražimo na maslu, dodamo temno 
omako, smetano, solimo in popramo.
Posujemo s sesekljanim peteršiljem.

bReZGLUTenSKa ToRTICa 
IZ PaLačInK S SPIRULIno 
In SKUTo
za 8 oseb za palačinke:
300 g čičerikine moke
3 dl sojinega mleka
2 jajci
30 g medu
10 g spiruline v prahu
sol
olje za pečenje

za nadev:
350 g skute
250 g kisle smetane
120 g medu
50 g konopljinih semen
50 g kokosove moke

Vse sestavine za palačinke damo v posodo in z ročnim 
mešalcem dobro zmešamo. Spečemo 8 kosov palačink. 
Ohladimo in oblikujemo (izrežemo) z obročem 
premera 20 cm. Skuto in kislo smetano odcedimo 
preko noči. Damo v posodo, dodamo semena,
med in kokosovo moko. Dobro zmešamo in palačinke 
namažemo 3 mm na debelo, nato pa jih zlagamo 
eno na drugo. Po vrhu potresemo kokosovo moko in 
postavimo za nekaj ur v hladilnik. Razrežemo na 8 
kosov in po želji okrasimo s svežim sadjem.
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DRužaBno
www.btc-city.com

odslej prijaznejši tudi do mobilnikov: m.btc-city.com

od kolesa do avtoMobila

oKRePLjena eKIPa 
bTC CITY LjUbLjana

PRedSTavITev abC 
PoSPeševaLnIKa 

TRGovInI ToPSHoP In 
ToPman v emPoRIUmU

oTvoRITev bmW i SaLona

V družbi BTC ni sledu o spomladanski utrujenosti. 
S polno paro se namreč družimo na dogodkih, 
bogatimo ponudbo in snujemo nova doživetja. Na 
srečanju prijateljev profesionalnega kolesarstva smo v 
februarju spoznali prenovljeno zasedbo prve ženske 
kolesarske ekipe BTC City Ljubljana, za katero bomo 
ponosno navijali v letošnji sezoni. V preteklem 
mesecu smo se na dnevu odprtih vrat Parka veselja 
družili z nekdanjim vrhunskim smučarjem Mitjem 
Valenčičem in otroke učili osnov smučanja in se v 
Otroškem centru Beti in Cej prepustili pustnemu 
rajanju. Športnikom po srcu je odslej lahko pri izbiri 

Ženska profesionalna kolesarska ekipa BTC City 
Ljubljana in moška kontinentalna ekipa Radenska LJ

Eugenija Bujak pozdravila prihod novih deklet

Jože Mermal, predsednik uprave družbe BTC

Gorazd Penko, športni direktor in trener ekipe BTC 
City Ljubljana ter Aleš Čerin, podžupan MOL

Maja Oven, direktorica ekipe BTC City Ljubljana

Predstavitev modela BMW i8 ob spremljavi pianista 
Joea Meixnerja

Maja Oven (BTC) in Aleš Černe (Hervis)

Demetra Malalan
Gordana Kisilak (BMW Group Slovenija), Bojan Albreht 
(Zlatarna Celje) in podžupanja MOL Tjaša Ficko

Trije »generalni«: Tomaž Berločnik (Petrol), Lothar 
Schupet (BMW Group Slovenija) in Jože Mermal (BTC) Inovator Mike Kovač je predstavil leseno kolo

Trije »generalni« II: Dejan Roljič (ABC), Julij Božič 
(IBM Slovenija), Jože Mermal in Ivan Svetlik

Maja Makovec Brenčič (Ekonomska fakulteta UL), 
Ivan Svetlik (rektor UL) in Jože Mermal

Ajda Sitar

Lothar Schupet in Eva Aljančič (BMW Group Slovenija)
Uroš Smolej, Demetra Malalan, Polona Zoja Jambrek 
in Nejc Simšič prisegajo na Topshop in Topman

očal v navdih največji oddelek s športnimi očali v 
Sloveniji, s katerim se lahko pohvali Optika Clarus. 
Osrednja novica za modne navdušence je odprtje 
trgovine s priljubljenima britanskima blagovnima 
znamkama Topshop in Topman v Emporiumu, 
podjetniki pa so dobili priložnost za razvoj in 
testiranje svojih idej v okviru pospeševalnika ABC. 
Poleg tega smo se družili še na otvoritvi BMW i 
salona v Kristalni palači ter prisostvovali snemanju 
prve slovenske komedije v BTC Cityju Ljubljana. 
Zanimive vtise z dogodkov vam predstavljamo v 
nadaljevanju.
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DRužaBno

Snemanje 
ene žLaHTne šToRIje

dan odPRTIH vRaT 
v PaRKU veSeLja

PUSTno Rajanje 
Z beTI In Cejem

oddeLeK šPoRTnIH očaL 
v oPTIKI CLaRUS 

Prizor s snemanja nove slovenske komedije; 
Foto: Miha Tozon

Tomaž Grubar, Vojko Anzeljc, Sašo Kolarič (Mangart), 
Gorazd Slak (Planet TV) in Tomaž Lehpamer (izvršni 
producent projekta)

Iztok Čop prisega na športna očala Adidas

Tihomir Krstić (Clarus)

Prvi smučarski koraki

Pustne maske pred Otroškim centrom Beti in Cej
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