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ABC
POSPEŠEVALNIK
IN BTC ZA
NAPREDNEJŠE
POSLOVNO
OKOLJE

Moda za
mlade
po duši
deset let aktivnih
doživetij v vodnem
mestu atlantis

BREZSKRBNA
KOMUNIKACIJA

Z NOVIM MOBILNIM PAKETOM

18 €
95

NA MESEC

Odslej lahko brez skrbi uporabljate mobilni
internet, gledate video vsebine, poslušate glasbo
ali prenašate večje datoteke, četudi nimate
dostopa do Wi-Fi omrežja. Prenos podatkov
plačate po porabi oz. največ 5 € na mesec.
Izberite novi mobilni paket Brezskrbni, ki vam
zagotavlja brezskrbno komunikacijo za vedno.
Ponudba velja tudi za poslovne uporabnike.

*
PAKET BREZSKRBNI
Minute v vsa
SLO omrežja

NEOMEJENO

Sporočila
SMS/MMS

NEOMEJENO

Prenos
podatkov

PO PORABI oz.
NAJVEČ 5€/MESEC*

Akcijska ponudba velja do 30. 4. 2015

Zgodbe, ki razveseljujejo.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

www.telekom.si
*Naročniško razmerje s paketom Brezskrbni lahko sklenejo novi ali obstoječi naročniki storitev Mobitel, ki so zasebni ali poslovni uporabniki, v akcijskem obdobju od 23. 3. do 30. 4. 2015. Paket z mesečno naročnino 18,95 EUR
vključuje neomejene pogovore v vsa slovenska omrežja in neomejene SMS-/MMS-e. Prenos podatkov se naročnikom obračuna po ceniku navedenega paketa (0,01 EUR /MB), vendar ne več kot 5 EUR na mesec. Za prenos
podatkov pri paketu Brezskrbni velja princip pravične uporabe storitev prenosa podatkov, kot je opredeljeno v Posebnih pogojih uporabe mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev. Za paket Brezskrbni se po preseženi
vključeni količini prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije (10 GB) hitrost prenosa podatkov omeji na 64 kb/s v smeri k uporabniku in 64 kb/s v smeri od uporabnika. Z naslednjim obračunskim obdobjem
se ponovno vzpostavi običajna hitrost prenosa podatkov, kot jo zagotavlja Telekom Slovenije. Navedene količine in cene veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije v okviru enega obračunskega
obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. S sklenitvijo novega naročniškega razmerja se naročnikom zaračuna priključna taksa v višini 12,07 EUR, v primeru spremembe obstoječega
naročniškega paketa za storitve Mobitel v navedeni paket pa se zaračuna enkratni znesek v višini 20 EUR. Cene so v EUR z DDV. Neomejeni pogovori v vsa slovenska omrežja in neomejeni SMS-/MMS-i so namenjeni običajni
uporabi storitve. Uporaba storitve, ki bi kakorkoli škodovala omrežju Telekoma Slovenije, ni dovoljena. Med kršitve sodijo namerna preobremenitev omrežja, onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom,
uporaba storitve v komercialne namene, preprodaja storitve tretjim osebam, uporaba storitve s sistemi za samodejno klicanje oz. pošiljanje SMS-/MMS-ov brez človekovega posredovanja ipd. V primeru, da Telekom Slovenije
oceni, da je naročnikova uporaba storitve v nasprotju s temi pogoji, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitve. Za več informacij o ponudbi, obračunskem intervalu in ceniku drugih storitev
obiščite www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 041 700 700 oz. 080 8000.
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BTC CITY
DELOVNI
ČAS

Naslovnica:
Darinka, Avdicija.com

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

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

Nepogrešljivi
Med pojmoma mladost in starost, s katerima označujemo obdobji, ki zamejujeta
najbolj ustvarjalna in aktivna leta v življenju posameznika – čas šolanja,
izobraževanja, ustvarjanja družine in kariere – je še pred nekaj desetletji zevala
sociološko in zgodovinsko pogojena medgeneracijska vrzel, ki je starejše (v
nasprotju z mlajšimi in za delo sposobnejšimi) obravnavala kot nekakšen
nepotreben del družbe in mu zato namenila družbeno pasivno funkcijo ter
skopo odmerjen del zapečka v domači kuhinji. V zadnjih tridesetih letih se je
ta vrzel med mladimi in starejšimi zmanjšala in danes – morda celo bolj kot
kdajkoli prej – so generacije mladih, njihovih staršev ter celo dedkov in babic
znova povezane, njihove vloge pa pogosto zamenjane.
Globalna gospodarska kriza je namreč v zadnjih letih močno spremenila tudi
socialne in ekonomske odnose med družinskimi člani. Dedki in babice, še do
nedavnega breme številnim družinam, danes nadomeščajo vzgojiteljice v vrtcih
in varuške, s pokojninami, ki so pogosto višje od mesečnih dohodkov njihovih
otrok (če jih ti sploh imajo), denarno podpirajo šolanje in študij vnukov,
pomagajo sinovom in hčeram odplačevati stanovanjske kredite, tu in tam morda
še primaknejo k popravilu njihovih avtomobilov, od ponedeljka do petka skrbijo
za polne hladilnike mladih družin in doma pripravljajo kosila … Skratka – dedki
in babice (pa tudi starejše tete in strici) postajajo nepogrešljivi!
In kako se dandanes pri toliko obveznostih počutijo starejši? Zagotovo so
utrujeni, morda celo naveličani, a vsekakor srečni, da lahko pomagajo otrokom
in vnukom. Srečni, saj imajo občutek, da jih potrebujemo, da so tudi oni aktiven
del družbe in naših življenj.
In ker so vsi ti dedki in babice, tete in strici ter drugi upokojenci tudi del
našega BTC Cityja, saj so ob dopoldnevih njegovi najštevilčnejši obiskovalci,
sem tokratni BTC Vodnik namenila prav njim: v rubriki Modno predstavljamo
nekaj pomladnih športno-elegantnih kombinacij oblačil zanjo in zanj; v rubriki
Všečno boste našli številne izdelke, namenjene negi in zdravju starejših, v
skrbi za vas pa smo pripravili tudi tokratni Gurme, kjer predstavljamo tri
izvrstne recepte za jedi, ki vam bodo pomagale pri zniževanju krvnega pritiska.
V intervjuju predstavljamo najboljšega športnika med novinarji, satirika in
humorista Toneta Fornezzija Tofa, v rubriki Millenium pa pevca Wernerja
Brozovića, prvega med izzivalci v akciji Millenium Athlete izziv.
Maja Oven
Odgovorna urednica

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.
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Avtomobilsko
zavarovanje
z akcijo
SPROSTI ČAS
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

360º

v živo

vroče

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

SEJEM PREZRTIH
SPOMLADANSKIH
RASTLIN IN JEDI
18. april, Tržnica BTC City

ABC POSPEŠEVALNIK
IN DRUŽBA BTC
ZA NAPREDNEJŠE
POSLOVNO OKOLJE
Slovenija je marca s predstavitvijo
pospeševalnika ABC (Acceleration Business
City) v Kristalni palači ljubljanskega BTC
Cityja 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. Družba BTC kot soustanovitelj je
pospeševalniku ABC poleg finančnih sredstev
namenila kar 900 m2 prostorov ter priložnost za
zagonska podjetja, da koncepte, rešitve, storitve
in produkte preizkusijo v realnem poslovnem
okolju BTC Cityja, ki je usmerjeno v razvoj
inovativnega mesta.
Prihodnost družbe BTC je usmerjena v razvoj
inovativne poslovne kulture, zato razvojna
strategija do leta 2020 podjetje usmerja na pot
drznosti, prebojnih idej in poguma. Cilj na
koncu te poti je nadgraditi BTC City Ljubljana
v inovativno mesto, ki postaja generator in
pospeševalnik naprednih idej. Eden prvih
korakov vizionarske naravnanosti je letos
ustanovljeni podjetniški pospeševalnik ABC,
čigar namen je na dolgi rok povezati inovativne
podjetnike, študente, mlade raziskovalce in
investitorje ter pospešiti nastanek naprednejšega
poslovnega okolja v Sloveniji in postopno tudi v
celotni regiji.
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 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 in vsako še
15 tisoč evrov gotovine. Od prijavljenih ekip se
pričakuje predvsem zavzeto delo, sodelovanje z
mentorji, izpopolnjevanje produkta in njegovo
testiranje na trgu.

Odločitev zagonskih podjetij za sodelovanje je močna
zaveza k uresničitvi poslovnih idej. Pomembno
vlogo pri soočanju zagonskih podjetij z izzivi bo
imela ekipa ABC. Ta vključuje dvanajst predanih
posameznikov, strokovnjakov za različna področja,
ki bodo skrbeli za dobro vzdušje v pospeševalniku ter
nemoten delovni proces zagonskih podjetij v skladu s
programom in z zastavljenimi cilji.
Razvojna naravnanost in podpora inovativnih zgodb
za družbo BTC prinaša obilo možnosti za razvoj
novih priložnosti ter postopno gradi njeno vizijo, ki
je družba odprtega dialoga.

Ljubitelje rastlin in tradicionalnih dobrot bodo na
kulinaričnem sejmu pričakale jedi in rastline, katerih
ljudska imena včasih zamenjajo besedno nianso že
na koncu prve vasi. Ob pestri izbiri izdelkov, živi
glasbi, dinamični povezovalki programa Maji Martini
Merljak ter ob strokovnih pojasnilih in nasvetih
živilske tehnologinje Marije Merljak, bo v tej pisani
pomladanski poslastici prav gotovo vsak našel kaj zase.

10 LET VODNEGA MESTA
ATLANTIS IN LOV ZA
REKORDOM SAMA JERANKA
25. april, 11.00–18.00,
Vodno mesto Atlantis
Dogodek v priljubljenem ljubljanskem kopališču, ki
ga bodo popestrile ustvarjalne delavnice in glasbeni
gostje, potapljač Samo Jeranko pa se bo ob 11. uri
podal na lov za rekordom v potapljanju na vdih in
tako poskušal zapisati srečanje v športno zgodovino,
bo imel tudi družbeno odgovorno razsežnost, saj bo
družba BTC v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine
na praznovanje povabila deset socialno ogroženih
družin.

Pediprof
Urejena stopala za samozavesten korak
Sezona sandalov in s tem urejenih stopal je pred
vrati. Strokovno usposobljeno osebje specializiranega
studia za estetsko in medicinsko pedikuro Pediprof
bo poskrbelo za zdrav in privlačen videz vaših stopal
z vrhunsko linijo izdelkov za nego stopal Akileine.
Medicinska obravnava obsega pregled stopal, urejanje
glivičnih nohtov ter svetovanje o njihovi negi in
zdravljenju, odstranjevanje kurjih očes, otiščancev in
poroženele kože ter zdravljenje vraščenih nohtov. S
posebno odgovornostjo se studio posveča stopalom
diabetikov, ki potrebujejo visoko strokovno in
skrbno nego. Za ohranitev zdravih, negovanih in na
pogled privlačnih stopal so obiskovalcem na voljo
storitve estetske pedikure, vključno s permanentnim
lakiranjem nohtov po sistemu »Gelish«, ki bodo v
prihajajočih toplih dneh še kako dobrodošle.
Dvorana A, vhod A3, visoko pritličje
T: 041/550 334
E-naslov: gfi.pediprof@gmail.com

PREDSTAVITEV ŠOLE
TENISA ZA NAJMLAJŠE
20.–24. april, 17.00–20.00,
Park veselja na Trgu mladih
Organizatorji predstavitvenega tedna šole za otroke
Tenis kluba Z sport bodo igranje tenisa s teniškim
poligonom in tarčami, radarjem za meritev hitrosti
udarca ter drugimi zabavnimi igrami prelevili v pravo
doživetje, vsi sodelujoči na dogodku pa bodo prejeli
posebna priznanja. Za informacije iz prve roke bodo s
predstavitvijo treningov poskrbeli najmlajši člani Tenis
kluba Z sport iz Novih Fužin, ki v maju organizira
brezplačne teniške tečaje.

5

www.btc-city.com
Odslej prijaznejši tudi do mobilnikov: m.btc-city.com
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Prejeli smo naziv
Platinasti donator
Januarja je družba BTC za podporo družbeno
odgovornim projektom – izvedba delavnic
Raziskovalnega laboratorija za otroke in
mladostnike, izid publikacije Filantropi za
več znanosti na Slovenskem in organizacija
jubilejnega 20. Slovenskega festivala znanosti –
prejela naziv Platinasti donator, ki ga
podeljuje Slovenska znanstvena fundacija.
Namen častne listine je promocija in
pospeševanje donatorstva v znanosti na
slovenskih tleh, za družbo BTC pa pomeni
potrditev družbeno odgovornih prizadevanj.
Letošnji naziv Platinasti donator dopolnjuje
pretekle laskave naslove in priznanja, ki jih je
Slovenska znanstvena fundacija družbi BTC
podelila vse od pričetka sodelovanja leta 1994. V
vseh teh letih sta organizaciji zasnovali prodorne
projekte, med drugim v letu 2009 tudi Znanost
v BTC City, čigar namen je bil spodbujanje
pomena razvojne vloge znanosti v družbi.

Prvi slovenski Urbani
forum
V Kristalni palači BTC City Ljubljana je
Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z
Združenjem mestnih občin Slovenije in Inštitutom
za geostrateške, pravne in futuristične raziskave ter
svetovanje 27. marca organiziralo prvi slovenski
Urbani forum. Dogodek z naslovom Pametna mesta
za trajnostni razvoj Slovenije in zeleno rast je povezal
preko 90 udeležencev iz vlade, mestnih in drugih
občin, podjetnikov, predstavnikov civilne družbe in
univerz, ki so razpravljali o pomembni vlogi mest pri
oblikovanju priložnosti za trajnostni razvoj Slovenije
in prehodu na zeleno gospodarstvo. Uvodni govorec
srečanja je bil Jože Mermal, predsednik uprave
družbe BTC, ki je predstavil dolgoletna vlaganja
podjetja v trajnostni razvoj. Ob tem je izpostavil
tudi pomen vključevanja informacijske tehnologije
in inovacij za učinkovitejše upravljanje pametnega
mesta, s katerimi se BTC City Ljubljana razvija v
inovativno mesto.

DRUŽBA BTC JE
POKROVITELJ BALETNE
PREDSTAVE EDWARDA
CLUGA
Muzikali, plesne predstave, operne arije, koncerti
in še in še. Sproščeni poletni večeri bodo tudi letos
v družbi svetovnih zvezd. Festival Ljubljana, ki
je nepogrešljiv del ponudbe poletne Ljubljane, v
svoji 63. izvedbi znova pripravlja bogat program z
izjemnimi umetniki in umetniškimi produkcijami
z vsega sveta. V okviru festivala je družba BTC
pokrovitelj baletne predstave Edwarda Cluga,
ustvarjalca sodobnega baleta, ki je bil za svoje
umetniško delo nagrajen z najvišjo nagrado na
področju kulture, in sicer z Nagrado Prešernovega
sklada leta 2005 ter z Glazerjevo listino leta 2008.
Baletnik s specifičnim koreografskim slogom gostuje
na največjih plesno-gledaliških festivalih po svetu,
letos pa se bo predstavil tudi obiskovalcem Festivala
Ljubljana. Za informacije o nakupu vstopnic in
podrobnosti programa obiščite www.ljubljanafestival.si.
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SODELUJ V
NAGRADNI IGRI
BTC CITY
IN SE ODPELJI Z

VESPO!

Prijave na 34.
Maraton Franja BTC
City so že odprte
Letošnji že 34. Maraton Franja BTC City
zapovrstjo bo potekal med 12. in 14. junijem.
Tradicionalna in največja kolesarska prireditev v
Sloveniji bo letos ponovno na enem mestu zbrala
rekreativno in vrhunsko kolesarsko smetano vseh
generacij iz Slovenije in tujine. Prijave na maraton
(za vse trase) so že odprte. Vsi ljubitelji kolesarjenja
na čas se lahko prijavite preko spletne strani www.
franja.org.
Kolesarski program letošnjega Maratona Franja
BTC City bo sledeč:
12. junij, ob 16.00: Kronometer Ljubljana-		
Domžale-Ljubljana
13. junij, ob 16.00: Hofer družinsko-šolski 		
maraton
13. junij, ob 16.30: Vzajemna otroški maraton
14. junij, ob 9.00: Maraton Franja BTC City
14. junij, ob 10.30: Mali Maraton Franja BTC City
In še zanimivost. Letošnja Franja bo generalka za
dirko Giro Rosa, najprestižnejšo in najzahtevnejšo
dirko v ženskem koledarju Mednarodne kolesarske
zveze. Prolog in prva etapa dirke Giro Rosa bosta
namreč med 3. in 4. julijem prvič v zgodovini
potekala v Ljubljani, del dirke celo po trasi
Maratona Franja.
Pridružite se več tisoč kolesarjem in uživajte v
največjem kolesarskem prazniku v Sloveniji tudi vi!

Nagradna igra bo potekala
od 20. 4. - 17. 5.

Žrebanje 17. maja 2015.

Srebrna kolajna
BTC-jevke Teje Belak
Zaključil se je 11. svetovni pokal v ženski in moški
športni gimnastiki, ki ga je med 3. in 5. aprilom
pod generalnim pokroviteljstvom družbe BTC
priredila Gimnastična zveza Slovenije. Poleg petih
finalnih nastopov domačih telovadk in telovadcev je
navdušila sponzoriranka družbe BTC Teja Belak, ki je
na preskoku osvojila srebrno kolajno.
K zadovoljstvu organizatorjev dogodka je prispevalo
tudi veliko število gledalcev. Za telovadke in telovadce
je namreč v treh tekmovalnih dneh navijalo kar 4.000
obiskovalcev. Med gosti letošnjega tekmovanja je bil
tudi Steve Butcher, predsednik Tehničnega komiteja
Mednarodne gimnastične zveze, ki je izpostavil bogato
zgodovino slovenske gimnastike in izrazil mnenje, da
se za prihodnost športa ni potrebno bati.
V okviru družbeno odgovornih prizadevanj je družba
BTC kot dolgoletni podpornik Gimnastične zveze
Slovenije januarja letos znova izkazala podporo
slovenski gimnastični ekipi. S podpisom novih
sponzorskih pogodb z osmimi izbranimi telovadkami
in telovadci, med katerimi je tudi drugouvrščena na
dogodku, Teja Belak, družba BTC tudi v letošnjem
letu nadaljuje svoja prizadevanja za krepitev razvoja
slovenske gimnastike.

Slika je simbolična.

POSTANI FNZ
MODEL 2015
Naloži svojo fotko, postani FNZ model 2015
in se poteguj za super nagrade:
•
•
•
•
•

naslov FNZ model 2015
stajling in fotoshooting s profesionalnim
fotografom
objavo stajlinga v različnih medijih
shopping v vrednosti 300 EUR
enoletno zastopanje agencije Avdicija.com

KAKO SODELUJEM?
Način prijave in pravila sodelovanja najdeš na
www.btc-city.com/FNZ in na Facebook strani BTC City.

CASTING AGENCY

CLARITY

SEKLJALNIK
JE VAŠ
VZGLAVNIK
STAREJŠI
OD 2 LET?

• 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

POSEBNA
PONUDBA

50%
popust

NASVET
ZA ZDRAVJE

VSAKI 2 LETI
ZAMENJAJTE
VZGLAVNIK

ZAMENJAJTE GA Z VZGLAVNIKOM Z NARAVNIMI VLAKNI
vzglavnik Eucalyptus

Več informacij in
pravila sodelovanja na
www.btc-city.com/FNZ.

-50%

REDNA CENA: 3590 €

17 €

95 *

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

VABLJENI V TRGOVINO STUDIO DORMEO, (DVORANA 4)

Reže,
seklja,
drobi
in pasira
DELIMANO CLARITY
SEKLJALNIK
•
•
•
•

Odstranljiva rezila iz nerjavečega jekla
Gumb za popolno kontrolo sekljanja
Posoda: 360ml; Moč: 200W
Enostavno čiščenje in pomivanje v
pomivalnem stroju

Kuhaj. Praznuj. Vsak dan.

Redna cena 2490 €

Akcijska cena

12 €
45

Ponudba velja do razprodaje zalog.

VABLJENI V TRGOVINO STUDIO DORMEO, (DVORANA 4)
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www.millenium-btc.si
Odslej prijaznejši tudi do mobilnikov
Obiščite nas tudi na Facebooku!
/SC.Millenium.btc

millenium

RAZLIKA JE OČITNA!
Med petimi izzivalci v akciji Millenium Athlete izziv, v sklopu katere
naj bi peterica izbranih z vadbo v ŠC Millenium in Fitnes kliniki
Strokovnega centra zdravja v Vodnem mestu Atlantis do poletja
izoblikovala svoje telo, shujšala ali pridobila mišično maso, je tudi pevec
Werner Brozović, ki tokrat ni spregovoril o glasbi, temveč o svojem
spopadanju s kilogrami in prvimi zmagami.
Ob prijavi na Millenium Athlete izziv ste zapisali, da
želite shujšati in izoblikovati svoje telo. Kaj oziroma
kdo je največji krivec za odvečne kilograme?
Moja največja pregreha je čokolada. Pa tudi torte,
piškoti in druge sladkarije ter seveda premalo
telovadbe.

Za kaj je potrebna močnejša volja – za obisk fitnesa
štirikrat tedensko ali za vzdržnost pri pretiranem
vnosu kalorij?
Pri fitnes vadbi se potiš uro in pol na dan in nato z
vadbo za ta dan zaključiš, na prehrano pa je potrebno
paziti ves dan in se ob navalih lakote upirati skušnjavi,
da bi »zmlatil« celo čokolado. Prehrano je zato težje
kontrolirati, a se, kot sem omenil, obvladujem in
namesto čokolade pojem proteinsko ploščico ali nekaj
sadja in je takoj lažje.
Je res, da vas je sprememba prehrane stala – zoba?
Smeh. Zoba sta me stali moja nerodnost, predvsem pa
lakota. Jedel sem solato in nehote ugriznil še v vilice.
Bile so pretrde in skupil jo je zob.

Kako ste se znašli na vadbi v Fitnes kliniki, kjer
se vaje na prvi pogled zdijo preproste in povsem
nezahtevne?
Z navidez preprostimi vajami v Fitnes kliniki naša
Urška v nas prebudi in spodbudi sleherno mišico,
zato se po treningu počutim tako, kot bi me nekdo
od znotraj dobro »prešejkal«. Vaje se zdijo enostavne,
a že po nekaj ponovitvah občutim, da so zahtevne in
da v meni prebujajo mišice, ki jih vsakodnevno ne
uporabljam. Po vadbi se počutim odlično.
Nam lahko zaupate, koliko mišične mase ste
pridobili in kolikšen delež telesne maščobe izgubili?
Koliko kilogramov ste izgubili v mesecu in pol?
Izzivu sem se zaradi bolezni priključil dva tedna
kasneje kot drugi, zato bom tudi testne meritve opravil
pozneje. A verjemite, razlika je očitna!

Zdravi telesni teži ste se poskusili približati že
večkrat, pred leti celo s pomočjo bioenergetika.
Zakaj vam takrat ni uspelo in zakaj so rezultati
tokrat opazni že po dobrem mesecu dni?
Z bioenergetikom sem reševal in rešil druge težave.
Po zdravljenju mi je zaradi zastrupitve organizma
priporočil še 17-dnevni post. Po postenju sem izgubil
12 kilogramov in se počutil fantastično. Seveda bi
se po postu moral pravilno prehranjevati še vsaj tri
mesece, a so sladkarije in čokolada vsakič znova dobile
bitko, ne pa tudi vojne.
Najbrž ste se morali pri tokratnem Millenium
Athlete izzivu odpovedati sladkorju, alkoholu in
ogljikovim hidratom … Se je vaš prehranski režim v
času vadbe močno spremenil?
Zelo sem spremenil prehrano in presenečen ugotovil,
da ta ni nič manj okusna kot tista, ki je bila na mojem
jedilniku pred izzivom. Bel kruh in makarone sem
zamenjal s polnozrnatim kruhom in testeninami, bel
riž z rjavim, čokolado s sadjem in s proteinsko ploščico
Athlete. Toda samo s spremembo prehrane bi hujšanje
trajalo neskončno dolgo (mnogi bi izgubili voljo in
trmo, potrebni za hujšanje in preoblikovanje telesa),
zato je potrebno telovaditi in »kuriti« kalorije.

Katera mišična skupina se je pri vas izkazala za
najšibkejšo? Katere vaje so bile za vas najtežje?
Vaje za noge! Ko sem jih »prebujal«, sem pretočil litre
znoja.

So vašo dosedanjo telesno preobrazbo že opazili vaši
znanci, prijatelji?
So, predvsem žena! Smeh.
Vemo, da boljša telesna pripravljenost izboljšuje
tudi umske sposobnosti. Je navdih za ustvarjanje
zdaj večji?
Nikoli nisem razmišljal o tej povezanosti, drži pa, da
sem danes bolj sproščen, umirjen, da so bili zadnji
nastopi prav sproščujoči in jih nisem občutil kot
obveznost in napor, kot je bilo še ne tako dolgo nazaj.
Leta tudi meni ne prizanašajo in življenje na očeh
javnosti in novinarjev tudi na meni pušča sledi. Od
trenutka, ko sem se začel zdravo prehranjevati in
redno telovaditi, imam veliko več energije in sem
mirnejši.
V ŠC Millenium ste fitnes vadbo obiskovali že prej,
torej še preden ste se prijavili na Millenium Athlete
izziv, kjer enkrat tedensko vadite s trenerji fitnesa.
Je njihova pomoč res tako odločilna pri doseganju
rezultatov?
Ja, izjemno pomembna je! Dokler tega ne poskusiš,
ne veš, kako pomembno je pravilno izvajati vaje, od
raztegovanja do sprostitve mišic. Trenerji te natančno
vodijo in z vsakim treningom pridobivaš več moči ter
izgubljaš odvečno maščobo.

Malo za šalo, malo zares – boste s poletno fotografijo
bolj izklesanega telesa zdaj na družabnih portalih
večkrat razveselili vaše občudovalke?
Vsakič, ko sem na Maldivih ali kjerkoli drugje na
počitnicah, pozdravim svoje občudovalce in sledilce
s kakšno fotografijo, mediji pa usmerijo pozornost
bralca tja, kamor sami želijo. Upam, da jih bo tokrat
res zanimalo moje telo, za katerega zdaj garam, ne pa
le bele kopalke in tisto, kar je pod njimi. A poznavajoč
medije … Smeh.

Pri vadbi so vam pomagali kar štirje trenerji fitnesa
– Urška, Damjan, Matej in Vid. Je kakšna razlika
med ženskim in moškim »prijemom«?
Smeh. Nočem užaliti fantov, super so, a vendar je
ženski prijem le ženski in Urška v meni prebudi vse
mišice, tudi tiste, ki jih – ne razumite napak – sama
imenuje »male«.

Miha Trefalt

MilleniuM

Athlete

izziv
www.BTC-City.com/IZZIV
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naše izzivalke Manja blaha, emilija hren, salome in izzivalca Darko stranjak, Werner, bodo
poletje pričakali pripravljeni, saj so v roku enega meseca skupno izgubili oz. pridobili:

težA
20 kg manj

Delež
MAščobe v
telesni teži
14,1 % manj

stARost
PResnove
17 let mlajši

inDeKs
telesne
MAse
manjši za 6,5

www.athlete-nutrition.eu

#MilleniumAthleteizziv

Millenium 2015 Oglas Izziv 245X88.indd 1
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www.atlantis-vodnomesto.si

deset let aktivnih doživetij
Vodno mesto Atlantis, ki obiskovalcem od
blizu in daleč omogoča športne in zabavne
dogodivščine ter nudi priložnosti za druženje in
sprostitev, v soboto, 25. aprila, med 13. in 18. uro
praznuje jubilejno deseto obletnico.
Dogodek v priljubljenem ljubljanskem kopališču
bo imel pomembno družbeno odgovorno
razsežnost, saj bo družba BTC v sodelovanju z
Zvezo prijateljev mladine na praznovanje povabila
deset socialno ogroženih družin. Dogajanje bo
popestril potapljač Samo Jeranko, ki se bo podal
v lov za rekordom v potapljanju na dah in tako
poskušal zapisati srečanje v športno zgodovino.
Slavje bodo pospremile ustvarjalne delavnice,
zumba z rekreacijskim centrom Hiša nasmeha
in s klovnom Žaretom za najmlajše. Za glasbeno
doživetje bodo poskrbeli slovenski Joe Cocker Daniel Rampre ter posebna gosta Damir Kovačič,
prejemnik nagrade Balkan Awards 2015, in
Alenka Vozlič, finalistka šova Slovenija ima talent.
Obiskovalce bo pričakala tudi torta velikanka, ki
bo pričarala pravo rojstnodnevno vzdušje.

Lov za rekordom
v potapljanju na dah
Sama Jeranka
Slovenski potapljač in sponzoriranec družbe BTC
Samo Jeranko bo 25. aprila 2015 v Vodnem mestu
Atlantis poskušal izboljšati državni rekord v disciplini
statična apnea. Pri tem bo z enim vdihom čim dlje
zadrževal sapo v mirovanju pod vodo. Najboljši v tej
tekmi s časom je aktualni državni prvak Tomaž Jereb,
čigar rekord znaša 8 minut in 3 sekunde. Samo Jeranko
je nosilec štirih rekordov v prostem potapljanju, med
njimi tudi dveh globinskih – 75 metrov globine brez
plavuti in 92 metrov globine z njimi.

prvomajske počitnice z
olimpijskim pridihom
Tako kot zimske šolske počitnice bodo tudi prvomajske
počitnice v Vodnem mestu Atlantis obogatene z
olimpijskim programom – Mini olimpijado s pravim
olimpijskim protokolom in z udeležbo vrhunskih
športnikov. Vsem, ki boste prijavili otroke za vse tri dni
varstva, priznamo 10-odstotni popust.
V času prvomajskih šolskih počitnic, od 27. do 30.
aprila, v Vodnem mestu Atlantis za otroke od 4. do 15.
leta starosti znova organiziramo celodnevno 10-urno
počitniško varstvo, kjer bodo otroci pod budnim

očesom animatorjev izpopolnili znanje plavanja, igrali
različne vodne in družabne igre ter uživali na zabavnih
in adrenalinskih vodnih rekvizitih.
Novost že utečenega programa počitniškega varstva,
ki se začne med 7. in 9. uro zjutraj, je popoldanski del
aktivnosti. Zaznamovali ga bodo obiski vrhunskih
športnikov in olimpijcev, dobitnikov medalj z
najprestižnejših svetovnih tekmovanj, ki bodo otrokom
predstavili svoje tekmovalne športe. Sledila bo Mini
olimpijada, ki se bo začela z olimpijskim protokolom –
mimohodom s pravo olimpijsko zastavo – in nadaljevala
z igrami v vodi po izbiri (tobogan, vaterpolo, vodni
poligon). Olimpijski dan se bo zaključil ob 17. uri. Do
takrat bomo poskrbeli za varno in nepozabno zabavo pa
tudi za polne želodčke vaših otrok in osvežujoče sladko
presenečenje.
Termini: od 27. do 30. 4. 2015 (ker je 27. 4. praznik,
bomo izvedli varstvo samo ob zadostnem številu prijav).
Cenik: 26 €/dan.
Ob prijavi otroka za vsaj tri dni varstva vam priznamo
10 % popusta.
Prijava otrok vsaj dva dni pred pričetkom, na drugega
otroka vam priznamo 10 % popusta.
Cena vključuje: vstopnico v Vodno mesto Atlantis,
animacijo in varstvo otrok na bazenu, 1 uro
izpopolnjevanja plavanja, dva obroka hrane dnevno
(samopostrežna malica in kosilo), pijačo, sadno malico.
Informacije in rezervacije:
T: 030 242 128, E-naslov: varstvo@btc.si
E-prijavnica na spletni strani Vodnega mesta Atlantis

Aprilski vpis
dojenčkov in malčkov
v plavalne tečaje
Vadba dojenčkov v vodi je namenjena otrokom, starim
od 5 do 12 mesecev. Na 10-urnem tečaju se bodo ti
kar najbolje prilagodili vodi, se razmigali z različnimi
gibalnimi vajami in se naučili začetnih plavalnih gibov.
Tečaj skupaj z dojenčkom lahko obiskujeta največ dva
odrasla spremljevalca (vadba je priporočljiva predvsem
za mamice, saj je poporodna rekreacija primerna tudi
zanje), posebnost vadbe pa je potopitev dojenčkov pod
vodo. Tečaji potekajo v bazenih, kjer je temperatura
vode najmanj 32 stopinj Celzija, globina vode pa ne
preseže 1,35 metra.
Za vse, ki bi po koncu vadbe radi z otrokom še naprej
obiskovali vadbo za dojenčke, smo pripravili 10- urno
nadaljevalno vadbo.
Vadbo malčkov v vodi smo namenili otrokom od
15 mesecev do 3 let starosti, da bi jih kar najbolje
prilagodili vodi, jih naučili osnovnih plavalnih gibov

(»žabice«) in jih tako pripravili na učenje plavanja
v poznejšem obdobju. Po navodilih vaditelja vaje z
malčki izvajajo starši, ki pri vadbi uporabljajo plavalne
pripomočke: plavalne obroče, plavalne paščke, rokavčke,
tube in različne vodne igrače. Tudi za ta tečaj velja, da se
ga lahko skupaj z otrokom udeležita največ dva odrasla
spremljevalca.
Termini:
Dojenčki: ob torkih od 11. do 12. ure in od 16. do 17.
ure.
Malčki: ob četrtkih od 18. do 19. ure.
Termini bodo v primeru polne zasedenosti dodani.
Cenik: vadba dojenčkov in vadba malčkov: 123 €/10 ur.
Začetek vadbe, ko se skupina zapolni.
Informacije in rezervacije:
T: 031 400 424, E-naslov: plavanje@btc.si.

Atlantis žur –
tri vrste praznovanj
Še vedno vas vabimo, da vaši otroci s prijatelji pri
nas proslavijo rojstni dan.
Za predšolske otroke stare od 4 do 6 let smo
pripravili Mini Atlantisov žur in vanj vključili
preproste vodne igrice, tek po vodni preprogi,
pustolovščino na vodni gugalnici, vožnjo z vodnim
»vlakom« skozi votlino in spust po velikih toboganih
s spremstvom. Midi Atlantisov žur je namenjen
otrokom od 7. do 8. leta starosti in poleg naštetega
vključuje še vodne igre z žogo, zabavo na vodnem
kolesu ter obisk parne savne in jacuzzija. Otroci od
9. do 15. leta starosti pa se bodo lahko zabavali na
Maxi rojstnodnevni zabavi ter se spuščali po velikih
toboganih v vodnem parku.
Otroci lahko izbirajo med sedmimi obroki (na voljo
tudi brez glutena) in med štirimi različnimi vrstami
tort z možnostjo izbire posebnih oblik, kot so letalo,
opica, metulj ...
Info:
Za varnost in zabavo otrok skrbijo usposobljeni
animatorji Vodnega mesta Atlantis. Osnovna
rojstnodnevna animacija traja 3 ure z možnostjo
podaljšanja do 1 ure. Ponujamo vam tudi tematsko
praznovanje rojstnega dne z ročnimi delavnicami,
s poslikavo obraza, z vodnimi skuterji in s
potapljanjem.
Minimalna udeležba za izvedbo rojstnodnevne
animacije je 6 oseb.
Cenik: 17,50 €/otroka (osnovna rojstnodnevna
animacija).
Informacije in rezervacije:
T: 051 376 398, E- naslov: animacijevma@btc.si
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Danes ima že vsaka smrklja
50 let
Le kdo ga ne pozna? Njegove satirične bodice prebiramo že pol stoletja,
kar dve desetletji nas je z radijskih valov vsak teden nasmejal z oddajo
Moped show in danes, ko je večina iz njegove generacije že obsedela v
naslonjačih, se s kolesom še vedno lahko povzpne na Vršič. S Tonetom
Fornezzijem Tofom zato tokrat nekoliko drugače – ne o satiri in
humorju, temveč o športu in aktivni starosti.
Večina vas pozna kot človeka iskrivega in kritičnega
duha ter zapriseženega kolesarja in tekača na smučeh.
Dovolj, da marsikdo pomisli: »Pa kaj nori, saj jih ima
že osemdeset!« Gospod Fornezzi, koliko se v resnici
počutite starega? Če imaš kar naprej EMŠO v glavi,
ga imaš tudi v telesu. Bom citiral Pabla Picassa, ki je
rekel, da je raje vesel pri devetdesetih, kot zamorjen pri
štiridesetih. Torej jih imam še skoraj deset v rezervi.
Vemo, da s športno aktivnostjo in z dobro telesno
kondicijo lažje premagujemo vsakodnevne psihične
napore. Verjamete, da ste v življenju zmogli več in
bili morda celo bolj ustvarjalni le zaradi ukvarjanja s
športom? Psihična kondicija je nedvomno odvisna tudi
od fizične. Če si zanemarjen telesno, si tudi duševno.
Leta 2000 so vas na medijski olimpijadi v Atenah
imenovali za najboljšega športnika-novinarja. Se
človek-športnik rodi ali to postane? Tudi za vrhunske
športnike trdijo, da je talenta le nekaj odstotkov, vse
ostalo je treba prigarati. Ko sem v 2. razredu gimnazije
tekel na srednješolskem prvenstvu, sem bil zadnji, v 7.
razredu sem zmagal. Vmes pa je bilo kar nekaj garanja.
A brez dr. Milana Hodaliča in vašega (danes že skoraj
anekdotičnega) obiska v njegovi ordinaciji, kjer vam
je svetoval, da si poiščete grob blizu cerkve na Žalah,
da mu ne bo treba hoditi predaleč, danes ne bi več
obračali pedal na kolesu … Bil sem star nekaj čez 30
let in izvidi so bili grozljivi. Milan mi je rekel, da je to
pač usoda bivših športnikov. Je rekel, da se še nihče ni
reaktiviral, in dodal: »Pa tudi ti se ne boš!« Pa sem se.
A je trajalo kar nekaj let, da sem zlahka pretekel pet
kilometrov. Neverjetno, kako telo hitro zastara.
Če ne kolesarite ali tečete na smučeh – še vedno rolkate?
Ja, res je. Imam tekaške rolke, rad grem na kakšno

kolesarsko stezo, a me ljudje precej čudno opazujejo:
»Glej tega kozla starega, kaj se gre.« Ko sem se pred
kakšnega pol stoletja – groza, kako čas leti – začel
resneje ukvarjati s tekom, so v mojem uredništvu
ugotavljali, da je tale Tof še kar brihten, je pa
»prfuknjen«, ker popoldne v gozdu teče.
Ljudje vaših let pogosto rečejo, da jim čas
teče prehitro in da jim zato ne uspe opraviti
načrtovanega. Kako vam uspeva uskladiti delo
urednika in organizatorja ter ob tem najti še čas
za pisanje, šport in humanitarne dejavnosti? To,
da v mojih letih čas hitreje teče, je res, a ne smeš si
privoščiti, da teče mimo tebe. Sem daleč od tega, da
bi živel disciplinirano, se pa držim določenih pravil,
ki so v življenju potrebna, in si vsak dan vzamem
kakšno uro časa zase. Namesto da »kavčiram«, grem
raje v hrib.
Kako je videti vaš dan? Najbolj »zaguljen« je
ponedeljek, ker moram oddati svoj Butik za
Nedeljskega. Že 45 let! Vedno ga oddajam v zadnjem
hipu, ker vedno čakam, kaj se bo še zgodilo. Zato pa je
torek veliko bolj osvežujoč, ko je tekst v tiskarni. Tudi
že 45 let.
V polje humorja že 50 let vstopate skozi vrata
družbene in politične satire. Sta satira in humor, če ju
razumeva kot ventil za vse, kar nas teži, tako kot šport,
nekakšen porok za bolj zdravo in srečno starost? Satira
je v vseh režimih dvorezen meč in res, že več kot 50 let
živim s satiro in humorjem. Mark Twain je rekel, da
je humor sol življenja. To je edina sol, s katero lahko v
življenju pretiravate.
Prebral sem, da ste tekmovalni in da poraze težko
prenašate. Tudi zato uspešno kljubujete starosti?

Kdor trdi, da poraze prenaša z lahkoto, laže. Je pa
res, da se iz vsakega poraza lahko tudi kaj naučiš. Če
drugega ne, da so drugi boljši.
Ne tako davno nazaj ste v enem od intervjujev rekli
tudi tole: »Dokler lahko delaš, lahko tudi seksaš«.
Smisel življenja je torej potrebno najti v delu, vse
ostalo pride samo? Delo krepi človeka, če ne dela,
ga – krepa. Če rad delaš in tudi dobro delaš, marsikaj
dobrega pride tudi samo od sebe.
Nekdo, ki vsaj malo bolje pozna vaše delo, ve, da ste
bili pobudnik številnih akcij in športnih dogodkov,
med njimi tudi Selekcije kremeniti, Trnovskega
maratona, Triatlona jeklenih, prve čistilne akcije
v Sloveniji, akcije Slovenec leta in ne nazadnje
tudi Maratona Franje. Bi danes karkoli na tej svoji
profesionalni poti spremenili, naredili drugače?
Imel sem srečo (in jo še imam!), da sem se družil s
sposobnimi ljudmi, ki so znali dojemati moje ideje in
jih po svoje tudi uresničevati. Še enkrat naj povem, da
Maratona Franje ne bi bilo brez Zvoneta Zanoškarja in
brez njegovega učenca Gorazda Penka, ki je iz Franje
– s pomočjo BTC-ja – naredil svetovno znamenitost.
Maraton Franja, Triatlon jeklenih, Juriš na Vršič, 1000
km okoli Slovenije, Slovenska kolesarska diagonala
danes živijo brez mene in to mi je všeč. Bi rekel, da so
moja semena padla na plodna tla. A tudi plodna tla je
treba poiskati. Vselej pa je potrebno tudi nekaj sreče.
Da se znajdeš v pravi družbi!
Je še kaj, česar vam do danes ni uspelo narediti, pa
ste si to želeli?
Rad bi uresničil še dve svoji ideji. Morda mi bo uspelo
še letos. Prva je tek iz Ljubljane na Triglav, druga pa je
povezana s kolesarstvom in je še ne bom »izdal«.
Nasvet za vse, ki niso več mladi in se besede
»starost« bojijo?
Pred leti, ko sem bil še mulc, se mi je zapisalo: »Dokler
si mlad – napreduj. Ko nisi več mlad, pazi, da mladi ne
napredujejo.« Vendar sem mnenje precej spremenil.
Najlažje je napredovati z mladimi. Je pa res, da so se
dojemanja starosti močno spremenila. Danes ima že
vsaka smrklja 50 let ...
Miha Trefalt
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Moda za mlade po duši

On
Jopa 39 €,
srajca 33,90 €,
hlače 79 €;
Tigga, Dvorana A, kletna etaža

Moda nam vsako leto narekuje nove smernice, nekako
vsesplošno vkoreninjeno pa je mnenje, da velja samo za
tiste mlajše. To vsekakor ne drži in nobene potrebe ni,
da bi tudi tisti z malo več podlage v letih ne bili modno
oblečeni.
Prav zato tokratno rubriko Modno posvečamo modi
starejših, ki nikakor ni samo črno rjava, pač pa živih barv
in lepih krojev, prav takšna, kakršna naj bo jesen življenja −
barvita, živahna in vitalna.
12

Ona
Hlače 49 €,
srajca 43 €;
Tigga, Dvorana A, kletna etaža
Torbica 39,99 €;
Mass, Dvorana 7

Modela: Darinka in Josip, Avdicija.com
Produkcija: Studio Bomba

360º

v živo

modno

Blejzer 149 €,
obleka 79 €;
Tigga,
Dvorana A,
kletna etaža

On
Pulover 29,99 €,
jeans 39,99 €,
polo majica 19,99 €;
Tom Tailor, M Ultra, Dvorana A

On
Jakna 160,90 €,
srajca 29,90 €,
hlače 83,90 €;
OnaOn, Dvorana A, pritličje
Čevlji 39,99 €;
Mass, Dvorana 7
Ona
Blejzer 99,90 €,
obleka 89,90 €;
OnaOn, Dvorana A, pritličje
Čevlji 31,99 €,
torbica 29,99 €;
Mass, Dvorana 7

Ona
Jakna 79,99 €,
majica 35,99 €,
jeans 39,99 €;
Tom Tailor, M Ultra,
Dvorana A, pritličje

On
Jakna 156 €,
polo majica 21,90 €,
hlače 72 €;
KatjaPro, Dvorana ,
kletna etaža
Čevlji 79,99 €;
Mass, Dvorana 7
Ona
Kostim 175 €,
torbica 27 €;
KatjaPro, Dvorana A,
kletna etaža
Čevlji 49,99 €;
Mass, Dvorana 7
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všečno

STAROST JE MODROST
Mladost je norost, starost pa modrost, pravijo. In
res je. Mlajše generacije o življenju in odločitvah
razmišljajo povsem drugače kot tiste starejše,
bolj izkušene. In čeprav občasno prihaja do
medgeneracijskih trenj, ne smemo pozabiti, da se
lahko eni od drugih veliko naučimo. Kot je povedal
irski pesnik in filozof John O'Donohue: »Pravzaprav
je edina razlika med mladim človekom na višku
svojih moči in med zelo starim človekom, ki je že
povsem betežen, čas«.

Zelena trgovina

Ekološke gobe za krepitev
imunskega sistema, proti alergijam
in za boljše fizično počutje žensk v
zrelih letih; od 18,99 €

Dvorana A, klet

Konopljino mazilo za
boljšo prekrvavitev kože;
14,00 €

Pila za trdo kožo; 6,00 €

Masažni pripomoček; 12,00 €

Torba iz ekološkega bombaža; 39,98 €

Vzglavnik Ergo iz eko lateksa
in bio bombaža; 69,95 €
Odeja iz ekološkega
bombaža, 140 cm x 200 cm;
58,90 €

Lekarna Bizjak

Center tehnike in
gradnje BTC

Dvorana A, pritličje

Dvorana 18, sever
Palični mešalnik Mix 400;
39,99 €

Naklofen gel, 60 g (proti vnetju in bolečinam); 6,08 €

Detralex, 60 tablet (za ožilje in
proti hemoroidom); 18,58 €

Mešalnik mini Philips
HR2872/00; 45,99 €

Glukozamin Pharma Nord,
90 kapsul (za kolenske
sklepe); 16,68 €

Nutrof kapsule (vitamini za oči); 12,60 €
Lactecon sirup, 500 ml
(za urejanje prebave);
18,58 €

Grelnik vode WK 5024, 1 l;
14,90 €

Ožemalnik citrusov
Philips HR2738; 17,99 €

Bilobil, 120 mg (za koncentracijo in spomin);
20,36 €
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Tosama Bela štacunca Ljubljana
Dvorana A, visoko pritličje
ID pants plus M mobilne hlačke; 10,78 €

ID Care čistilna pena za telo; 5,55 €

Natura Femina Special Normal; 2,00 €

ID for men (predloga za
inkontinenco za moške);
4,30 €

ID Care čistilno mleko za telo; 4,57 €

ID Care vlažilni robčki; 5,48 €

Vir special ultra mini (predloga za inkontinenco);
5,10 €

Optika Clarus
Dvorana 4, sever

Korekcijski okvir s sončnim nastavkom Pentax PE 9990 10;
179,00 €

Zaščitna očala SON BP 9178 01 (primerna za
uporabo po operaciji očes, popolna zaščita); 52,00 €

CS verižica s Prague white/gold 9686; 13,00 €

Korekcijski okvir VU4799 5209XA; 159,00 € *

Sončni nastavek za korekcijska očala Klip Daanti;
14,50 €

Korekcijski okvir BK216V02; 169,00 € *

Povečevalno steklo combi-plus, 2,6 x; 66,00 €

*Popust: Leta = Popust. Popust v višini vaše starosti se
obračuna na blagajni. Akcija velja do 30. 4. 2015.
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SPECIALIZIRANA
PONUDBA
Za zabavo na prostem

Center tehnike in gradnje

Vse za košnjo trave

BTC Ljubljana, Šmartinska cesta 152, nasproti Koloseja, tel: 01/547 44 44

Vse za ureditev vrta
Visokotlačni čistilnik
Garden H1700
moč 1700 W,
max. tlak 120 barov,
pretok vode 360 - 390 lit/h

Zemlja za balkonske in sobne
rastline Plantella Balkonia

Plinski žar
Gorenc s kuhalnikom

45 lit., pet komponentna zemlja iz
najkakovostnejših huminskih šot,
obogatena z bio rastlinskimi vlakni in
dolgodelujočimi hranili.

železna plošča
dim.:40 x 40 cm,
z nogami

10

Vrtno pohištvo, piknik

12

Bencinska
kosilnica Alpina
BL 510SB
motor Briggs &
Stratton 625 E Series,
samohodna, širina
košnje 51 cm, koš
55 lit., priložen set za
mulčenje

499

8999

8749

33% PRIHRANEK

44% PRIHRANEK

30% PRIHRANEK

redna cena: 7,49

Vse za prosti čas

redna cena: 161,99

redna cena: 124,99

29999

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

Ponudba velja od 16. 4.
do 19. 5. 2015
oziroma do prodaje zalog.
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Prva pomoč na potovanju
Bliža se čas dopustov, čas brezskrbnega uživanja
na priljubljeni destinaciji. Pot do tja pa zna biti za
marsikoga prava nočna mora, saj se nemajhno število
ljudi sooča z nevšečnostjo imenovano potovalna
bolezen oziroma potovalna slabost.
V resnici ne gre za bolezen, pač pa za neskladje
informacij in sicer se signali, ki jih možganom pošilja
naš ravnotežni organ v notranjem ušesu, ne ujemajo
z našimi vidnimi zaznavami. Kadar z vozilom
upravljamo sami, se naši možgani na gibanje (npr.
ovinek) pripravijo, kadar pa smo sopotnik oziroma
kadar aktivno ne sodelujemo v vožnji (zadnji sedež,
letalo, ladja), pa se podatki vidnih čutil ne ujemajo
s podatki, ki jih posreduje ravnotežni organ v ušesu
(ovinka ne vidimo, ravnotežni organ pa ga zazna),
zato nastane slabost.
Potovalna bolezen se kaže s slabostjo, bruhanjem,
potenjem, bledico, vrtoglavico, lahko tudi z omotico.
Pogostejša je pri otrocih, kasneje v življenju lahko
izveni. Poteka v različno hudih oblikah, konča pa se,
ko se ustavi gibanje oziroma se po treh dneh gibanja

nanjo razvije odpornost.
Da bi to nevšečnost preprečili, lahko veliko naredimo
sami. Že kakšen dan prej poskrbiml, da smo spočiti,
uživamo veliko tekočine ter lahko hrano. Izogibamo
se alkoholu. Na dan potovanja zaužijemo lahek,
suh obrok ter poskrbimo, da bomo med vožnjo na
sovoznikovem sedežu ali v sprednjem delu plovila
in v smeri gibanja. Prostor v katerem se zadržujemo
redno zračimo. Poskušamo gledati v nepremično
točko ali pa ležemo na hrbet, zapremo oči ter se
čimmanj premikamo. Poskrbimo, da med potjo ne
beremo, ne igramo igric, ne delamo na računalnik.
Ko vsi omenjeni ukrepi ne zaležejo in se kljub njim
pojavi slabost, pa v lekarni povprašamo za zdravila,
ki slabost preprečijo. Vzame se jih pol ure pred potjo.
Ker povzročajo zaspanost, z vozilom sami ne smemo
upravljati. Obstajajo tudi naravni preparati na bazi
ingverja, ki ne povzročajo zaspanosti.
V lekarni Bizjak ter trgovinah Tosama, Zelena
trgovina in optika Clarus vam bodo svetovali tudi,
kaj pripraviti v potovalko, da boste pripravljeni na

manjše nevšečnosti in blaga bolezenska stanja. V
lekarni Bizjak svetujejo, da v potovalni lekarni
ne pozabite na zdravila za zniževanje telesne
temperature, proti bolečini ter proti alergijam.
Pri težavah s prebavo svetujejo probiotike ter
medicinsko oglje, pri pikih insektov in blažjih
opeklinh pa razna mazila. Nepogrešljivi pa so še
repelent pa gaza ter povoj za oskrbo manjših ran.
V trgovini Tosama vam za na potovanje svetujejo
vlažilne in čistilne oziroma dezinfekcijske robčke ter
že pripravljene komplete prve pomoči.
Ker na potovanju posebno pozornost potrebujejo
naše oči, v optiki Clarus dobite kapljice za oči, ki
pomagajo pri suhih in razdražljivih očeh.
Z izdelki Zelene trgovine pa si pot olajšamo z
uporabo potovalne blazine, balzamom za ustnice ter
s steklenko osvežilne vode.
Poskrbimo torej, da bosta pot ter potovanje čimmanj
stresna, tako da se v naprej pripravimo na vsako
situacijo. Preostane nam le še brezskrbno uživanje v
zasluženem dopustu.

Tosama Bela štacunca Ljubljana

Optika Clarus

Dvorana A, visoko pritličje

Dvorana 4, sever

Kozmetični vlažni robčki
Jasmin; 1,33 €

Intimni robčki Jasmin;
1,33 €
Antibakterijski vlažni
robčki Jasmin; 0,70 €

To-to vlažni robčki
potovalni; 0,81 €

Mokre blazinice za čiščenje
nohtov; 2,03 €

Torbica osebni komplet;
10,16 €

Kapljice za oči Clarus, 20 ml;
5,00 €

Obliži Vivacare met;
10,36 €

Komplet prve pomoči
za avtomobiliste; 12,71 €
(akcija: -40 % do 4.5.2015)

Obliži Vivacare family;
3,56 €

Lekarna Bizjak

Zelena trgovina

Dvorana A, pritličje

Dvorana A, klet

Antimetil ingver
(proti slabosti);
9,82 €

Steril-o-med spray za
dezinfekcijo rok; 4,55 €
Steril-o-med dezinfekcijski
robčki; 3,48 €

Balzam za ustnice konoplja
(proti herpesu); 7,50 €
Steklenica Thank you 0,7 l
(100 % naravni materiali,
ki jih je moč reciklirati);
34,90 €
Allegra tablete za pomoč
pri alergiji; 7,45 €
Blazina »rogljiček« iz
ekolateksa in ekološkega
bombaža; 14,90 €

Silicea gel direct (za lajšanje
prebavnih težav, lahko ga
zaužijete direktno, brez vode);
14,99 €
Termalna voda v
sprayju; 10,72 €
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odgovorno

OTROŠKA DOBROBIT IN
ENERGETSKA VARČNOST V
OSRČJU MISIJE: ZELENO
Večji del aktivnosti na družbeno odgovornem odru
družbe BTC, pri katerih ni manjkalo ustvarjalnosti
in zabavnega druženja, je bil namenjen najmlajšim.
Vrtčevski otroci in osnovnošolci so zaključili
z ustvarjanjem umetniških del, posvečenih
prijateljstvu, v marcu pa je potekala še razstava
izdelkov, ki so jih pripravili ob spoznavanju potrebe
po ohranjanju slovenskih voda. Pomoč otrokom z
rakom bo osrednje vodilo tekačev, ki bodo aprila
zbirali sredstva na tradicionalnem dobrodelnem
maratonu. Od najmlajših pa k varovanju okolja
… Trajnostni razvoj ni le v domeni družbene
odgovornosti velikih korporacij, pač pa pomeni
odgovorno ravnanje vsakega posameznika. Zatorej
so tokrat v ospredju še energetske rešitve in možnosti
financiranja okoljskih investicij gospodinjstev.

BTC otroške slikanice, ki je nastala v sodelovanju z
Mladinsko knjigo. Na predstavitvi BTC slikanice, ki
knjižna junaka sooči z različnimi okoljskimi vprašanji
in izzivi, so se otroci z Mitjo pogovarjali o skrbi za
okolje, premišljenih izbirah pri nakupovanju in pomenu
zdrave prehrane. Druženje je s svojo velikansko pojavo
popestrila navihana maskota Beti ter poskrbela za
smeh in zabavo otrok. Srečanja sicer potekajo v okviru
družbeno odgovornih prizadevanj družbe BTC skupaj
s portalom Energetika.NET z namenom ozaveščanja
otrok o pomenu odgovornega ravnanja z okoljem.

RAZSTAVA KREATIVNIH
OTROŠKIH IZDELKOV NA
TEMO SLOVENSKIH VODA
Družba BTC je podprla razstavo del, zbranih na
natečaju Pestrost slovenskih voda, ki je v okviru
svetovnega dneva voda potekal pod okriljem društva
za Sobivanje v slovenskih vrtcih in osnovnih šolah.
Otroci so ob spoznavanju potrebe po ohranjanju
vode ter načinov za izboljšanje njene kakovosti in
zaščite ustvarili preko 60 risbic, plakatov in drugih
kreativnih izdelkov, ki so bili marca na ogled v
Dvorani A ljubljanskega nakupovalnega središča.
Projekt je podprlo tudi Ministrstvo za okolje in
prostor, pri njem pa je sodelovalo 1.478 otrok.

PRIJATELJSTVO KOT
NAVDIH OTROŠKEGA
USTVARJANJA
Natečaj Spodbujamo prijateljstvo je Društvo za
trajnostni razvoj Sobivanje ob podpori družbe BTC
letos pripravilo že tretjič zapored. Namen projekta,
pri katerem je letos sodelovalo 2.738 otrok iz več kot
70 vrtcev in osnovnih šol, je spodbujati najmlajše k
tkanju dobrih odnosov s svojimi prijatelji, vrstniki
in z domačimi. Misel o prijateljstvu je z natečajem
postala navdih otrokom za ustvarjanje kreativnih del,
bodisi zapisov, risb, fotografij … Organizatorji so za
razglasitev zmagovalcev natečaja, podelitev posebnih
priznanj in predstavitev zbranih del pripravili tri
regionalne dogodke v vseh treh BTC Cityjih – v
Ljubljani, Murski Soboti in Novem mestu.

MITJA PETKOVŠEK TER
KNJIŽNA JUNAKA BETI IN
CEJ O VAROVANJU OKOLJA
V ŠOLAH IN VRTCIH

Center Energetskih
rešitev SVETUJE O
PRIDOBITVI SREDSTEV EKO
SKLADA

Okoljsko ozaveščen slovenski športnik Mitja Petkovšek
je skupaj z Beti in s Cejem, otroškima likoma družbe
BTC, pričel poučne obiske 50 osrednjeslovenskih
šol in vrtcev. Beti in Cej sta tudi glavna junaka prve

Za vse občane, ki načrtujete okoljske naložbe za
učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov v
stanovanjskih stavbah, je letos na voljo 22 milijonov
evrov nepovratnih sredstev Eko sklada. Strokovnjaki
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v Centru energetskih rešitev v BTC Cityju Ljubljana
vam brezplačno svetujejo o pridobitvi eko subvencij,
denimo v primeru gradnje ali nakupa tako imenovane
skoraj ničenergijske stanovanjske hiše, ob namestitvi
toplotne izolacije fasade ali vgradnji kurilne naprave
za ogrevanje na lesno biomaso. Za več informacij
o subvencijah Eko sklada in po nasvet ste v Center
energetskih rešitev vabljeni tudi zagovorniki trajnostne
mobilnosti, saj kupcem električnih vozil javni sklad
namenja 2,5 milijona evrov nepovratnih sredstev.
Center energetskih rešitev, Dvorana 2 – jug
T: 031 757 910, www.cer-slo.si

EKO OKNA SEDAJ
ENERGETSKO VARČNA
EKO OKNA JELOVICA SO
ODGOVORNA IZBIRA

TEKAČI Z DOBRODELNIM
TEKOM ZBIRAJO SREDSTVA
ZA OTROKE Z RAKOM
V soboto, 18. aprila, se bo že sedmič zapored v
ljubljanskem parku Tivoli odvila tekaška prireditev
Formaraton. Dobrodelni maraton, ki ga organizira
Jure Košir skupaj s trgovino Forma+ in z društvom
Timing Ljubljana, bo v okviru Misije: Zeleno podprla
tudi družba BTC. Sredstva, zbrana na letošnjem
tradicionalnem družinskem teku, bodo namenjena
Ustanovi za pomoč otrokom z rakom in krvnimi
boleznimi. Prireditev je primerna za vsakogar, saj
lahko udeleženci izberejo dolžino trase po svojih
zmožnostih. Za dober namen lahko tekači pretečejo
en krog v izmeri dveh kilometrov ali pa na maratonu
vztrajajo do osem ur. Start dogodka, na katerem
organizatorji pričakujejo med 500 in 700 tekačev, bo
med 9. in 16. uro, zmagovalce pa čakajo lepe nagrade.

www.misijazeleno.si

Sta za vas pomembni tako kakovost kot varčnost?
Želite izdelke, ki so odgovorni do ljudi in do okolja?
Prav k tem ciljem stremijo tudi energetsko varčna EKO
okna Jelovica. Z nakupom lesenih linij oken EKOterm
in EKOstar ali les-alu kombinacije modela EKOstar
Premium boste v aprilu deležni 25-odstotnega popusta
in pri stroških ogrevanja dodatno prihranili tudi do
30 odstotkov. Zamenjava oken bo hkrati pripomogla
k dvigu kakovosti bivalnega okolja, boljšemu počutju
in razbremenjevanju okolja, zato se o najboljši rešitvi
brezplačno pogovorite s svetovalci Jelovice. Izberite
najboljše za svoj dom – izberite energetsko varčna
EKO okna Jelovica!
Center energetskih rešitev, Dvorana 2 – jug
Jelovica, T: 080 23 23, www.jelovica-okna.si

SANITARNA TOPLOTNA
ČRPALKA ZA ENERGETSKE
PRIHRANKE
Uporabniki se vse pogosteje odločajo za uporabo
sanitarnih toplotnih črpalk, ki bodo njihov energetski
spremljevalec naslednjih 20 let. Kako ne bi, ko pa z
njimi prihranijo tudi do 70 odstotkov v primerjavi
z uporabo drugih energentov. Pri tem je ključno
poznavanje delovanja toplotne črpalke, saj voda v
črpalki s temperaturo 45 stopinj Celzija pomeni
tretjino manj porabljene energije kot pri segrevanju
vode na 55 stopinj Celzija. Več o delovanju toplotne
črpalke in izboru najustreznejše rešitve za pripravo
sanitarne vode za vaš dom povprašajte Petrolove
energetske svetovalce v Centru energetskih rešitev
ljubljanskega nakupovalnega središča.
Center energetskih rešitev, Dvorana 2 – jug
Petrol, T: 01 471 49 11, www.petrol.si
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Kot v starih časih
Spominjamo se nasvetov naših babic
Oh, danes je vse tako drugače, kot je bilo včasih, še v starih časih. To pogosto slišimo govoriti starejše ljudi.
Pa vendar – je res vse tako zelo drugače kot v tistih starih, zlatih časih, o katerih so nam pripovedovali babice in
dedki? Marsikaj se je res spremenilo, tehnologija, na primer, mnogo stvari pa ostaja takšnih, kot so bile nekoč.
In prav takšnih stvari se spominjamo v tokratni številki rubrike Domače – stvari, ki so obstajale že takrat in so
prisotne še danes. Pa ne pozabite na naš moto: Kupujmo slovensko, kupujmo domače.

Jabolčni
štrudelj
(brez
sladkorja,
z medom)
Cena: 3,20 €*

Tržnica BTC City, južni del

Semenske vrečke
Cena: 0,99 €/vrečko

kot doma

ŠKRNIC'LJ

Tržnica BTC City, južni del

Tržnica BTC City, južni del
Poletna
polenta
z zimskim
šinkom
Cena:
5,50 €*

VRTNI CENTER KALIA

Olje črne kumine, hladno stisnjeno, 250 ml
Cena: 16,00 €
**Akcijska cena: 9,60 € (- 40 %)
Slovenska Ajdova moka, 1 kg
Cena: 4,50 €
**Akcijska cena: 2,95 € (- 35 %)

Regrat z
Andrejčkovo
omako
(s popečeno
slanino
in vročim
krompirjem)
Cena: 5,00 €*

Robida
Cena: 5,49 €

Slovenska Ajdova kaša, 1 kg
Cena: 3,60 €
**Akcijska cena: 2,34 € (- 35 %)

ŠMORN –
cesarski
praženec z
jagodami
Cena: 4,50 €*

Ajdovi štruklji
Cena: 4,50 €
** Akcijska cena:
3,90 €

Telečja obara stare šole
Cena: 6,00 €*

Lavanda v PVC lončku
Cena: 2,59 €
in
Glineno korito 32
Cena: 4,69 €

Žajbelj v PVC lončku, različne sorte
Cena: 2,99 €
in
Glineno korito 32
Cena: 4,69 €

Malina
Cena: 5,49 €

**Akcijska cena velja do 30. 4. 2015.
Rožmarin v PVC loncu
Cena: 6,99 €

*Akcija:
Med 18. 4. 2015 in
15. 5. 2015 ob naročilu
glavne jedi dobite
brezplačno dnevno
sladico v vrednosti 3-4 €.

Marjetica v PVC lončku
Cena: 2,99 €
in
Glinena skleda Gigante
Cena: 2,99 €

Dianthus (nagelj) v PVC lončku
Cena: 1,99 €
in
Glinena skleda Gigante
Cena: 2,99 €

TRŽNICA BTC CITY. DOMAČNOST NA ENEM MESTU.
Obiščite nas:
•

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

www.misijazeleno.si
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v živo

gurme

Premagajmo povišan
krvni tlak
Veliko lahko storimo
tudi sami

Avokadov namaz
3 zreli avokadi
sok 1 limone
2 žlici olivnega olja
sol
poper
peteršilj

Ko smo mladi, pogosto ne razmišljamo o boleznih, ki
nas bodo morda doletele v starosti. Ne pazimo dovolj
nase, uživamo veliko živil, ki niso ravno najboljša za
naše zdravje, in se zavijamo v navidezno brezbrižnost,
češ, saj sem nedotakljiv, meni se pa to že ne bo zgodilo
itd. Pa vendar bi se bilo včasih pametneje ustaviti,
razmisliti in ugotoviti, da vse, kar damo nase in vase,
še kako vpliva na našo prihodnost, tudi na naše
zdravje. V zrelejšem obdobju na nas namreč prežijo
skriti klicaji, opomniki, da le nismo tako večni in
neminljivi – bolezni.

Avokado olupimo, damo v skodelico in primešamo vse
preostale sestavine. Pretlačimo z vilicami ali s paličnim
mešalnikom.

Špinačna juha

Ena takšnih je tudi povišan krvni tlak, za katerim
po nekaterih podatkih zboli že skoraj vsak četrti
Zemljan. Krvni tlak je pravzaprav sila, s katero
deluje kri na stene krvnih žil, ustvarja pa ga srce. O
povišanem krvnem tlaku govorimo, ko ta preseže
normalnih 120/80 mm Hg. Neresen pristop k
zdravljenju povišanega krvnega tlaka ima lahko
resne, celo smrtne posledice, gre pa pogosto za tiho
bolezen, ki se je mnogokrat ne zavedamo, dokler ni v
našem telesu že povzročila veliko škode.

300 g špinače
500 ml vode
1 strok česna
ščepec soli
žlica kisle smetane (po želji)

K zniževanju krvnega tlaka lahko pripomoremo
tudi sami. Lahko ukinemo dejavnike, ki ga zvišujejo
(kajenje, kofein, alkohol itd.), se več gibamo in
zmanjšujemo prekomerno telesno težo, se izogibamo
stresu ipd. Lahko tudi uživamo določena živila, ki
nam bodo pomagala pri njegovem zniževanju. Ta
živila so, na primer, kivi, banana, ki vsebuje veliko
kalija, špinača in tofu, ki imata visoko vsebnost
kalcija, ribje olje, sončnična semena, temna čokolada
(z najmanj 70 % kakava), česen, q-encim Q10 ipd.

Pirini široki rezanci
s tofujem

Vse recepte, ki vsebujejo živila za zniževanje
krvnega tlaka, so prispevali v trgovini z zdravo bio
prehrano in lastno kuhinjo Bio market Vita Care,
ki se nahaja v severnem delu Dvorane 18.

Zavremo vodo, dodamo špinačo, sol in česen. Kuhamo
15 minut in pretlačimo s paličnim mešalnikom.
Serviramo v jušno skodelico in po želji dodamo žlico
kisle smetane.

Smoothie
2 kivija
1 banana
2 dl jabolčnega soka
Vse sestavine zmešamo s pomočjo mešalnika (lahko
tudi paličnega). Nalijemo v kozarec in poljubno
okrasimo.

250 g pirinih rezancev
200 g tofuja
žlica ČeGhee namaza (masleni namaz s čemažem)
Rezance skuhamo v slanem kropu. Na maslenem
namazu na hitro popečemo na kocke narezan tofu in
ga potresemo po kuhanih rezancih.

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

21

www.btc-city.com
Odslej prijaznejši tudi do mobilnikov: m.btc-city.com
Obiščite nas tudi na Facebooku!
/BTCCity

družabno

V VRTINCU DOŽIVETIJ
Podnevi in ponoči, v BTC Cityju vedno dogaja.
Za nami je že četrto nočno nakupovanje, ko smo
v najljubših kotičkih ljubljanskega nakupovalnega
središča v popustih, ugodnostih in presenečenjih
uživali vse do polnoči. Prelomnica v razvojni
zgodovini BTC Cityja je bila predstavitev
pospeševalnika ABC. S prvim trimesečnim
programom Smart Cities začenja svoje poslanstvo
podpore zagonskim podjetjem na poti njihove
uveljavitve v mednarodnem okolju ter pomeni temelj
za preobrazbo BTC Cityja Ljubljana v pametno in
inovativno mesto. Z obiskom je pospeševalnik ABC
počastila tudi evropska komisarka za promet Violeta
Bulc in poudarila pomen inovacij na področju
pametnih mest za življenje, obstoj in konkurenčnost
evropskih mest.
Od odličnih zamisli pa h konkretni izpeljavi
projektov. Slovenijo je obiskala italijanska delegacija,
ki si je ogledala traso, po kateri bo v Ljubljani
in njeni okolici julija potekala priznana ženska
kolesarska preizkušnja Giro Rosa. Družili smo
se še na otvoritvi prenovljene trgovine s kultno
italijansko blagovno znamko Diesel v Emporiumu,
na praznovanju četrtega rojstnega dne otroškega
centra Beti in Cej, okušali tradicijo na Sejmu starih
postnih in velikonočnih jedi na Tržnici BTC City ter
z zanimanjem občudovali kreativne otroške stvaritve,
posvečene ohranjanju slovenskih voda. Utrinke naših
doživetij si oglejte v nadaljevanju.

PREDSTAVITEV
POSPEŠEVALNIKA ABC

GIRO ROSA

Dejan Roljić (ABC), Julij Božič (IBM), Ajša Vodnik
(AmCham) in Gregor Pipan (XLAB)

Predstavniki ekipe BTC City Ljubljana Gorazd Penko,
Jože Mermal in Maja Oven ter Giuseppe Rivolta
(direktor dirke Giro Rosa)

Dejan Roljić (ABC) in Jože Mermal (BTC)

Simbolična predaja kolesarske majice

Predstavniki podjetja Symvaro

Giro Rosa 2014

NOČNO NAKUPOVANJE

PRENOVLJENI DIESEL V
EMPORIUMU

Zadovoljni obiskovalci in kupci v Dvorani A

Razvijalci mobilne aplikacije za virtualno pomerjanje
oblačil Styliff

Klemen Bunderla, voditelj radia Aktual

KOMISARKA VIOLETA BULC
OBISKALA POSPEŠEVALNIK ABC

Noč ima svojo moč tudi pri nakupovanju

Violeta Bulc (Evropska komisija) na ogledu prostorov
pospeševalnika ABC

Nagradna igra Jogg jeans

"Pižama party" v Otroškem centru Beti in Cej

Violeta Bulc (Evropska komisija), Dejan Roljić (ABC) in
Jože Mermal (BTC)

Marjeta K.Kljajič (Nicha), Klemen Bunderla, Kaja
Kavčič, Nina Vipotnik Mavrič (Emporium)
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družabno

ŠTIRI LETA OTROŠKEGA
CENTRA BETI IN CEJ

Rok Trkaj in Biljana Stanovnik (OC Beti in Cej) z
ekipo animatork

Osnovnošolci pri ogledu dramatizacije prstnih pravljic

SEJEM VELIKONOČNIH DOBROT

Preplet tradicije in sodobnih vrednot ob okušanju
kulinaričnih specialitet

Pester izbor in prikaz izdelave cvetnonedeljskih butar
in aranžmajev

NATEČAJ PESTROST
SLOVENSKIH VODA

Predstavniki organizacijskega odbora natečaja

Kreativni otroški izdelki posvečeni ohranjanju
slovenskih voda
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