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Huawei

Huawei

Honor 7 lite
24x

POHITITE,
ZALOGE SO
OMEJENE!

P9 lite Dual SIM
24x

4 € 6 €
50

ali 108 €*

*

50

*

ali 156 €*

Preverite široko ponudbo odličnih mobitelov in si zagotovite svojega, ki je lahko vaš tudi za več kot 50 %
ceneje. Ne spreglejte pa tudi izbranih modelov Huawei po izjemno ugodnih cenah. Več na telekom.si
ali na najbližjem prodajnem mestu Telekoma Slovenije.

www.telekom.si
*Akcijska ponudba velja ob sklenitvi ali podaljšanju naročniškega razmerja za mobilne storitve Telekoma Slovenije za 24 mesecev z obročnim plačilom kupnine za napravo v 24 zaporednih mesečnih obrokih v znesku npr. 4,50 EUR (skupaj 108,00 EUR) za Huawei HONOR 7 lite
ali 6,50 EUR (skupaj 156 EUR) za Huawei P9 lite Dual SIM, ki se zaračunajo na osnovi računa za telekomunikacijske storitve. Velja za vse, ki nimate veljavnega Aneksa št. 20/2013 (za obdobje vezave na naročniško razmerje 12 ali 24 mesecev) ali veljavnega Dodatka k
pogodbi o sklenitvi naročniškega razmerja v zvezi z nakupom terminalne opreme, sklenjenega z družbo Debitel d.d. z vezavo naročniškega razmerja 12 ali 24 mesecev in izpolnjujete ostale pogoje akcijskega nakupa naprav. Ponudba ne velja za pakete: SOS paket, pakete
Mobilni Internet, Enotni paket, Paket Skupaj A, Telemetrija, paket SIM 2, Avtotelefon in Itak Internet, Duet Pop, EnotniD 200, Moj D, Druga številka – Najin D, Data paket. Ponudba velja do odprodaje zalog. Slike so simbolične. Telekom Slovenije, d. d., si pridržuje pravico
do sprememb cen in pogojev. Cene so v EUR z DDV. Za več informacij o ponudbi, akcijskem nakupu naprav, obročnem plačilu naprav, vključno z možnostjo vezave za 12 mesecev, obiščite www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite
041 700 700 ali 080 8000. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
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0,7 odstotka odličnosti
Ko sem pred leti mesece in mesece skozi okno pisarne skupaj s sodelavci
opazovala rast Kristalne palače, nato pa ob njenem slavnostnem odprtju prvič
vstopila v njeno jekleno-betonsko drobovje, se mi je za trenutek »ustavil svet«.
Ne toliko zaradi zadovoljstva, da nam je v času krize uspelo dokončati gradnjo,
temveč zato, ker se mi je v tistem trenutku zazdelo, da korak naprej ni več
mogoč, da smo z najvišjo zgradbo v mestu tudi simbolično dosegli vrh, ki ga v
naslednjih letih ne bo mogoče tako preprosto in hitro preseči.
Od takrat mineva sedmo leto, in če bi bilo vse materialno in vse duhovno na
tem svetu merljivo v metrih, Kristalne palače do danes res ne bi prerasli. Toda
ker znanja in širine duha ne merimo z vatli ali čevlji, sem prepričana, da smo v
preteklih letih »zgradili« veliko. Še več smo imeli pokazati v lanskem letu, letu,
v katerem smo želi sadove dosedanjega vlaganja znanja in sredstev v trajnostni
razvoj »mesta« in prestolnice ter v izobraževanje in spodbujanje hitrejšega
vstopa mladih podjetij na globalne trge, sadove prizadevanja in volje, s katerima
smo mladim diplomantom v Ljubljani in Murski Soboti omogočili dodatno
podjetniško izobraževanje, zmagovite dosežke, ki so jih »naši« športniki,
predvsem športnice, dosegli na tekmovanjih doma in na tujem, ter ne nazadnje
tudi hvaležne poglede otrok, zaradi katerih smo za skoraj mesec dni postali
Božičkova tovarna.
V letu, ko je Ljubljana postala ponosna nosilka naziva Zelena prestolnica
Evrope 2016 tudi po naši zaslugi (trajnostnemu razvoju mesta smo se pridružili
s projektom oskrbe Vodnega mesta Atlantis s presežkom toplotne energije
iz podjetja Julon in z urbanim čebelnjakom v BTC Cityju), smo delovali
premišljeno, inovativno, gospodarno, odgovorno in korektno do poslovnih
partnerjev in bank ter se tudi zaradi tega uvrstili med tistih 0,7 odstotka
slovenskih podjetij, ki jim je bonitetna hiša Bisnode, ki ima večletno tradicijo
podeljevanja certifikatov bonitetne odličnosti v 12 evropskih državah, podelila
oceno zlate bonitetne odličnosti AAA.
Danes vem, kako naprej. Ne le v višino, ne le pod nebo, ampak v znanje,
izobraževanje in po novem – z obuditvijo proizvodnje kultnega Rogovega Ponyja
v sodelovanju z družbo Gorenje – tudi na slovenski in svetovni trg.
Prav zaradi te poteze družbe BTC v prvi letošnji številki Vodnika objavljamo
intervju z direktorjem podjetja GOR kolesa, d. o. o., Rokom Lesjakom, ki
je med najzaslužnejšimi, da bodo lahko prvi lastniki novega-starega Ponyja
njegova pedala po mestnih ulicah pognali že prihodnji mesec. Prav tako pišemo
o več kot odlični predstavitvi mladih podjetij na zaključnem dogodku četrte
generacije trimesečnega programa ABC pospeševalnika pa tudi o bolj zabavnih
temah, kot so pust, valentinovo in maturantski plesi.
Maja Oven
Odgovorna urednica

Naslovnica:
Rog Bikes, GOR kolesa d.o.o.

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

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

TRGOVSKO SREDIŠČE pon.-sob.: 9.00-20.00
TRŽNICA BTC CITY 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.: 6.30-23.00,
				
sob., ned., prazniki: 8.00-23.00

BTC CITY VODNIK Brezplačni časopis poslovno-nakupovalnega športno-zabaviščnega ter
kulturnega središča BTC City Ljubljana
ODGOVORNA UREDNICA Maja Oven
IZVRŠNI UREDNIK Matic Žehelj
OBLIKOVANJE IN TEHNIČNO UREJANJE Nicha d. o. o.
UREDNIK FOTOGRAFIJE Aljoša Rebolj
stalni sodelavci Miha Trefalt, Sara Bogomolec, Polja Pretnar, Anja Drobne Oven, Tina Oven,
Iztok Dimc
lektoriranje Mamblin d. o. o.
Oglasno trženje BTC d. d., Šmartinska 152, Ljubljana, matic.zehelj@btc.si
izdajatelj BTC d. d., Šmartinska 152, Ljubljana
tisk Delo, d. d., Tiskarsko središče
naklada 100.000 izvodov
distribucija Delo, d. d.
V uredništvu ne odgovarjamo za tiskarske napake in spremembe v programu prireditev po zaključku redakcije.
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Še tako
idilična alpska
smuka lahko
postane muka.

Sklenite
preko spleta
do 20%
ugodneje.

Zavarovalnica Triglav

Najbolj kompletno
turistično zavarovanje
zdravstveno zavarovanje
na potovanjih v tujini z asistenco,
zavarovanje odgovornosti,
zavarovanje zlorabe plačilnih kartic,
in druga kritja.
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KOLEDAR DOGODKOV
Več o dogodkih na: www.btc-city.com/dogodki

Slovenija ima srce
13. februar ob 17. uri, SiTi Teater BTC
Ob izteku projekta Slovenija ima srce, ki spodbuja
mlade k branju knjig in skrbi za okolje, se bodo
na zaključnem dogodku v SiTI Teatru s svojimi
kreativnimi odzivi na prebrana knjižna dela
(organizatorji so jih prejeli več kot 3.000) predstavili
otroci iz vrtcev in osnovnih šol iz vse Slovenije.
Dogodek bodo z glasbenimi nastopi oplemenitili otroci
in gostje, med katerimi bo tudi pevka Alenka Godec.

Prenova Trga mladih
V želji, da bi se dobro počutili, predvsem pa
naše »mesto« začutili kot urejeno, urbano in
obiskovalcem prijazno središče, to pomlad
prenavljamo Trg mladih (med Dvorano A in
Cityparkom). Prenovljen trg bo po prenovi
bogatejši za urejeno pešpot in osrednji del s
klopmi in z ozelenitvijo, prenovljena bosta oba
gostinska objekta – Hot Horse in Soba'Room
– na novo pa bo zaživela tudi enosmerna ulica
in kolesarska pot med objektoma in prodajnorazstavnim salonom Kolpa. S prenovo Trga
mladih bodo pridobili prav vsi obiskovalci BTC
Cityja, ki tako na svoj zemljevid dodaja še eno
zeleno oazo.

Uresniči svoje sanje
23. februar ob 19. uri, SiTi teater BTC
V organizaciji zavoda Ypsilon se lahko udeležite
dogodka Speak Up! No Limits! inspired by Lidl
Slovenija, na katerem vas bodo nagovorili (in vam
predali zvrhano mero motivacije in navdiha za
uresničevanje sanj) karizmatični Miha Mazzini,
režiser Miha Kačič in izjemni kolesar Primož Jeralič.
Brezplačne vstopnice najdete na povezavi http://
bit.ly/SpeakUpNoLimitsInspiredByLidlSlovenija.

Odprtje prenovljene
trgovine Vitapur
23. februar, Dvorana A
Skrb za udobje in kakovost izdelkov za spanje,
dom in prosti čas je že vrsto let glavno vodilo
pri zagotavljanju zadovoljstva kupcev v spalnem
studiu Vitapur. Ta svoja vrata ponovno odpira v
prenovljenem, večjem in sodobnejšem prodajnorazstavnem salonu. Več informacij na www.vitapur.si.

Yogi moto center

THE Nutrition

Vse za ljubitelje jeklenih konjičkov
V novi prodajalni motoristične opreme Yogi
moto center, ki je ekskluzivni zastopnik vodilnega
nemškega trgovca motoristične opreme Polo
Motorrad, lahko izbirate med več kot 30.000 izdelki
iz sveta motociklizma. Ponujajo vam moška in ženska
motoristična oblačila in obutev, bogat nabor rokavic
in čelad pa tudi dodatno opremo, nadomestne dele
ter kovčke in torbe za vaše jeklene konjičke. Obiščite
jih še danes in povprašajte po brezplačnem katalogu
motoristične opreme.

Prehranska dopolnila
V prenovljeni in sodobno opremljeni trgovini s
športno prehrano lastne blagovne znamke THE
Nutrition, proizvedene v Sloveniji, vam ponujajo
širok izbor prehranskih dodatkov za pridobivanje
mišične mase, izgubo telesne teže, rehidracijo,
regeneracijo in vzdržljivostne športe. Pri izbiri
prehranskih dopolnil vam bodo zaposleni strokovno
svetovali, z veseljem pa odgovorili tudi na vaša
vprašanja s področja treninga, vadbe in izbire
živil, kar vam bo olajšalo pot do želenega cilja. Po
športno prehrano in prijazen nasvet vabljeni v THE
Nutrition!

Dvorana 6
T: 03/891 00 11
www.yogi.si

Dvorana A, klet
T: 040/203 090
www.the-nutrition.com

Predavanje Slobodana
Unkovskega
8.–10. marec, Kongresna dvorana
Kristalne palače
Vabljeni na tridnevno interaktivno predavanje
(v angleškem jeziku) Slobodana Unkovskega,
priznanega makedonskega gledališkega režiserja in
predavatelja na uglednih tujih univerzah z naslovom
Meduza – tehnika v gledališki režiji. Dogodek
organizira Zavod Atelje Art Murn International,
vstopnice po 335,50 EUR na osebo pa si lahko
zagotovite na naslovu atelje.art.murn@gmail.com.
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www.btc-city.com
Obiščite nas tudi na Facebooku!
/BTCCity

vroče

Certifikat Zlate
bonitetne odličnosti
družbi BTC
Decembra lani je bonitetna hiša Bisnode, ki
ima večletno tradicijo podeljevanja certifikatov
bonitetne odličnosti v 12 evropskih državah,
družbi BTC podelila certifikat Zlate bonitetne
odličnosti, ki ga prejme podjetje, ki izkazuje
najvišjo bonitetno oceno tri leta zapored. Da je
družba BTC resnično zanesljivo, kredibilno in
nizko tvegano podjetje, ki uživa zaupanje svojih
deležnikov, zlasti dobaviteljev, kupcev, bank
in poslovnih partnerjev, dokazuje podatek, da
se družba uvršča med 0,7 odstotka podjetij v
Sloveniji, ki so prejela zlato bonitetno
odličnost AAA.

Petka

La Turka / Svilna pot

Obutev za vsako priložnost
Trgovina Petka ponuja raznoliko ponudbo obutve
priznanih blagovnih znamk. Izbirate lahko med
žensko, moško in treking obutvijo ter nepremočljivo
obutvijo z Gore-Tex membrano. Pestra je tudi izbira
poročne obutve, obutve za valete in maturantske
plese ter druge svečane priložnosti, nič manj bogata
pa ni niti izbira torbic, sobnih copat, čistilnih
sredstev, vložkov, vezalk in ostalega dopolnilnega
programa. Na željo stranke obutev tudi raztegujejo.
Torej, pot pod noge in obiščite Trgovino Petka na
novi lokaciji v Dvorani A.

1001 okus na enem mestu
La Turka / Svilna pot je trgovina, ki ponuja
kulinarične dobrote Bližnjega in Daljnega Vzhoda.
Pri njih lahko dobite pravo turško baklavo, več vrst
sveže mletih kav, odlične čaje, začimbe in začimbne
mešanice iz vsega sveta pa tudi sestavine za pripravo
tajskih, japonskih, kitajskih, indijskih, korejskih in
drugih azijskih jedi. Da gre za resnično kakovosten
in preverjen izbor izdelkov, dokazujejo znane
restavracije in kulinarični poznavalci, s katerimi
trgovina La Turka / Svilna pot sodeluje že vrsto let.

Dvorana A, pritličje
T: 01/585 27 37

Tržnica BTC City, jug
T: 01/810 90 31
www.svilnapot.com

Jezikovni center Lingula
Kateks

Svet križarjenj

Za popoln videz sodobnega moškega
Specializirano trgovino z moško konfekcijo, ki že dobri
dve desetletji in pol skrbi za klasičen, a popoln videz
sodobnega moškega, najdete na novi, le nekaj korakov
od stare oddaljeni lokaciji v Dvorani A. V novi, večji in
prijetno urejeni trgovini še vedno lahko izbirate med
pestro ponudbo klasične moške konfekcije uveljavljenih
blagovnih znamk: od srajc, oblek, plaščev in jaken do
kravat in modnih dodatkov za vse postave, priložnosti
in okuse. Pika na i so kakovostni materiali oblačil, ki
bodo vsakemu moškemu dodali edinstven videz.

Prvomajsko križarjenje
Mirëdita! Pozdrav si velja zapomniti, saj vas bodo
tako pozdravljali domačini, ko se boste izkrcali v
mestecu Saranda na jugu Albanije. Na brezskrbno
in nepozabno skupinsko križarjenje, ki vključuje
obisk kar sedmih krajev v Italiji, Grčiji, Albaniji in
na Hrvaškem, lahko skupaj z vodnikom in vedno
poetično MSC Poesio iz Benetk izplujete že 22. aprila.
Celotedensko križarjenje je na voljo že od 569,00 € na
osebo, otroci pa potujejo skoraj brezplačno!

Pravljični jezikovni učilnici
S pravljičnima jezikovnima učilnicama jezikovne
šole Lingula ujamete dve muhi na en mah: starši
imate nekaj časa zase, hkrati pa veste, da vaš otrok
ta čas preživlja kakovostno. Pravljični jezikovni
učilnici sta namenjeni otrokom od 3. do 6. leta
starosti. S čarobnima hiško in vrtom bosta spodbujali
otroško domišljijo ter otroke popeljali v svet pravljic:
nastopanje bo še bolj sproščeno, v ustvarjalni vnemi
pa otroci niti opazili ne bodo, da govorijo v tujem
jeziku. Izkoristite februarske brezplačne pravljične
urice v tujih jezikih in delavnice za šolarje!

Spodnja etaža Emporium
T: 01/542 31 34
www.svet-krizarjenj.si

Dvorana A, pritličje, vhod z zunanje strani
T: 040/544 544
www.lingula.si

Dvorana A, klet
T: 01/810 95 13
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trasa City busa
RADISSON BLU
PLAZA HOTEL

Z APLIKACIJO

VSE PRILOŽNOSTI

NA ENEM MESTU

INDOOR
KARTING
GOLF

Naloži si aplikacijo BTC CITY PRILOŽNOSTI
in odkrij vse ugodnosti v mestu!
·
·
·
·

Akcije in novosti
Odpiralni časi
Navigacija po BTC Cityju
Najdi svoje parkirišče

Slike in popusti so simbolični.

z aplikacijo vse
Priložnosti na enem
mestu
www.BTC-CIT Y.com/PRILOZNOSTI

2017 02 BTC priloznosti Oglas 275x405 Vodnik.indd 1

VETERINARSKA
AMBULANTA BTC

TIP-TOP
OKNA IN VRATA

KOLPA

ALPINA

MINICITY

02/02/17 16:34

Da boste vedno in v pravem trenutku
obveščeni o novostih, dogajanjih in popustih
v BTC Cityju, vam ponujamo brezplačno
mobilno aplikacijo BTC City Priložnosti, s
katero boste enostavno dostopali do informacij
o nakupovalnem središču, odkrivali aktualne
ugodnosti in novosti, poiskali najljubšo
trgovino ali blagovno znamko. Posebnost
aplikacije, ki vam bo omogočila nepozabno
nakupovalno izkušnjo, je natančna navigacija,
ki vas bo pripeljala do želene lokacije na
območju BTC Cityja in nazaj.
Več na: www.btc-city.com/priloznosti.

parkirajte v parkirni
hiši btc city in se
odpeljite s city busom!
Se vam je že zgodilo, da ste zjutraj hiteli na poslovni
sestanek ali v službo na območju BTC Cityja, a
ste zamudili, ker niste pravočasno našli praznega
parkirnega prostora? Ste po opravkih v BTC Cityju
že morali sesti v od sonca »razbeljen« avto le zato,
ker na parkirišču ni bilo nadstreška? Da bi se
izognili takšnim nevšečnostim, vam svetujemo,
da vaš avto že zjutraj parkirate v parkirni hiši BTC
City poleg Vodnega mesta Atlantis, od tam pa vas
bo ob delavnikih vsakih 10 minut od 7.30 do 19.30
brezplačni City bus odpeljal do osmih postajališč
na območju BTC Cityja (če ste le malo bolj športni,
si lahko pred Vodnim mestom Atlantis izposodite
tudi kolo iz sistema BicikeLJ s tremi postajami na
območju BTC Cityja).

Navdušila tudi četrta generacija ABC pospeševalnika
Na Demo dnevu četrte generacije trimesečnega
programa ABC pospeševalnika, ki je pod
naslovom Internet of Things and Internet of
Everything razvijala rešitve, ki bodo ljudem
lajšale življenje z domiselnimi novimi povezavami
sveta, je svoje inovativne podjetniške rešitve
predstavilo 14 zagonskih podjetij iz sedmih
evropskih držav. Na dogodku se je zbralo več
kot 230 mednarodnih gostov in investitorjev, več

kot 7000 interesentov iz tujine pa je prenos dogodka
spremljalo iz prostorov ABC pospeševalnikov v
Münchnu in San Joseju.
Demo dan je obrodil več dogovorov za finančne
vložke investitorjev, v okviru dogodka pa je
ABC pospeševalnik tudi letos podelil nagrade
za najboljšega partnerja, najboljšega mentorja in
najboljšega predavatelja. Nagrado za najboljšega

partnerja je prejela družba BTC, ki ABC
pospeševalniku kot soustanoviteljica stoji
ob strani že od samega začetka, medtem ko
je nagrado za najboljšega mentorja prejel
Julij Božič, izvršni direktor za inovacije in
digitalizacijo poslovanja v družbi BTC. Po
uspešnem zaključku četrtega programa bo ABC
pospeševalnik aprila sprejel ambiciozno peto
generacijo 30 startupov.
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www.millenium-btc.si
Obiščite nas tudi na Facebooku!
/SC.Millenium.btc

millenium

Center terapij
V Športnem centru Millenium, ki se je v zavest
obiskovalcev BTC Cityja zapisal kot sinonim
za pokrita teniška igrišča ter fitnes center z
najsodobnejšo opremo in visoko usposobljenimi
fitnes trenerji, so nedavno odprli vrata novi
dejavnosti: v Centru terapij, namenjenem
tako rekreativnim kot vrhunskim športnikom,
boste deležni strokovnih storitev s področja
masaže, rehabilitacije, psihologije športa in
psihosocialnega svetovanja.

20 % valentinov popust
na masaže
Privoščite sebi in svojim
najbližjim pravo sprostitev.
Naročanje na 040 353 509.
Kupon velja do 28. februarja 2017.

Center terapij, ki ga vodi profesor športne vzgoje in
trener v ŠC Millenium ter magister psihosocialne
pomoči Damjan Verhovc s sodelavci, se ponaša z
novim konceptom oziroma individualnim pristopom
na področju telesne sprostitve, rehabilitacije po
poškodbi, psihologije športa, psihoterapevtskih
storitev, preoblikovanja postave in svetovanja.
V Centru vam nudijo klasično in športno masažo.
Klasična masaža je najprej sprostilna masaža, saj
blagodejno vpliva na telo in duha, s tem pa izboljša
tudi psihično počutje, cilj športne masaže pa je
povrnitev optimalnega delovanja mišic po naporu
in ponavljajočih se obremenitvah. Športna masaža
poskrbi tudi za regeneracijo kit in vezi, izboljša pretok
krvi v mišicah, poveča in zmanjša mišični tonus ter
odpravlja mikropoškodbe na mišičnih vlaknih.
Odpravljanju poškodb sta namenjena tudi programa
rehabilitacije po poškodbi. V klasičnem programu
rehabilitacije boste s terapevtom izvajali specifične in
prilagojene vaje za krepitev poškodovanega dela telesa
do njegovega hitrejšega oziroma popolnega okrevanja,
v programu športne rehabilitacije (kinezioterapije)
pa boste izvajali terapevtske vaje, ki vam bodo
zagotovile kar najhitrejšo vrnitev v tekmovalni proces
in zmanjšale tveganje za ponovitev poškodbe.
Ker je za dobre športne rezultate potrebna dobra
psihofizična pripravljenost, vam v Centru terapij
svetujejo tudi na področju psihologije športa.
Športnik bo s pomočjo terapevta osvojil različne
psihološke veščine, ki jih bo nato uporabil v športu. Na
področju psihosocialne pomoči v Centru svetujejo
in pomagajo tudi ljudem s čustvenimi težavami glede

tesnobe (anksiozne motnje), paničnih napadov,
fobij, skrbi, neodločnosti, obvladovanja jeze, slabše
samopodobe, prav tako pa pripravljajo delavnice
sprostitvenih tehnik s programi avtogenega treninga,
dihalnih tehnik, progresivne mišične relaksacije idr.
Svetujejo vam tudi na področju osebnega trenerstva:
ponujajo vam možnost vadbe z osebnim trenerjem,
izdelavo vadbenega programa in jedilnika ter svetujejo
pri kondicijski pripravi športnika.
Informacije in rezervacije: po telefonu 040/353 509 ali
na e-naslovu centerterapij@gmail.com.

MILLENIUM

izziv

PRIČAKAJTE POLETJE PRIPRAVLJENI
Bi radi oblikovali telo, shujšali ali pridobili mišično
maso do počitnic?
Trem izmed vas bo v mesecih do poletja ekipa
strokovnjakov priskočila na pomoč:
• 3-mesečna fitnes karta za fitnes v ŠC Millenium
• 1 × tedensko vadba pod mentorstvom
osebnega trenerja
• 1 × tedensko vodena vadba v Fitnes kliniki
v Vodnem mestu Atlantis
• individualna sestava jedilnika za dosego cilja
PRIDRUŽITE SE!
Prijave do vključno 26. 2. 2017 na www.btc-city.com/IZZIV
Pričetek izziva marca.
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www.atlantis-vodnomesto.si
Obiščite nas tudi na Facebooku!
/VodnoMestoAtlantis
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Za savno ni nikoli prepozno
Vesele urice / Happy
Hours

Letošnjo zimo si bomo zapomnili po nizkih
temperaturah in visokem številu obolelih za gripo
ali prehladnimi obolenji. Če ste med srečneži, ki so
se virusom do danes izognili, še ne pomeni, da ste
z gripo ali s prehladi opravili do naslednje zime.
V izogib tovrstnim nevšečnostim lahko z rednimi
obiski savne še vedno okrepite imunski sistem.

Vsak delavnik med 13.00 in 16.00 lahko v času
Veselih uric izkoristite 20-odstotni popust na
nakup 2-urne ali 4-urne vstopnice za Svet doživetij,
Termalni tempelj, Deželo savn in 50-minutno
masažo v Centru azijskih masaž.

Če ga izvajate redno in pravilno, savnanje dokazano
krepi imunski sistem, saj uničuje viruse, ki vročino
prenašajo veliko slabše kot mi, pospešuje kroženje
krvi, potenje, izločanje toksinov iz telesa in
metabolizem ter sprošča in zmanjšuje stres. V zimskih
dneh je še posebej priporočljivo za tiste, ki so nagnjeni
k prehladu, saj študije dokazujejo, da savnanje v
infrardeči savni dva- do trikrat tedensko zmanjša
možnost prehlada in drugih bolezni za 65 odstotkov.
Vendar pa pri tem ne smete pretiravati. Čeprav številni
menijo, da lahko s savno odlično premagajo prehlad,
zdravniki odsvetujejo obisk savne v času prehladnega
obolenja, saj lahko predstavlja preveliko obremenitev
za srce, poleg tega pa vroč in suh zrak na dihalne
organe v času bolezni ne deluje dobro. A ko je prehlad
mimo, je prav savnanje dober način za zaščito pred
novim prehladnim obolenjem.
V Deželi savn Vodnega mesta Atlantis lahko svoj
imunski sistem krepite v kombinaciji suhih (finskih)
in parnih (turških) savn pa tudi v prostorni infrardeči
savni, opremljeni z najsodobnejšimi infrardečimi
medicinskimi ABC grelci, ki smo jo odprli pred
mesecem dni. V zunanjem delu se lahko razvajate
v tematskih savna hiškah (v zemeljski, rudniški,
planšarski in panoramski), zgrajenih iz posebnega
polarnega lesa kelo, na voljo pa so vam tudi dva
bazena, panoramska soba in terasa za počitek. Izbire
je torej dovolj, na vas pa je, da savno obiskujete redno,
kajti le tako boste postopoma utrdili imunski sistem in
prečistili telo.
Za popolno razvajanje telesa in sprostitev duha vam
v Vodnem mestu Atlantis priporočamo še obisk
Centra azijskih masaž, kjer lahko tajsko, indijsko ali
tradicionalno kitajsko masažo nadgradite s plavanjem
v Termalnem templju in uporabo infra savne. Ob
zaključku masaže pa vam postrežemo še sadnovitaminski krožnik in čaj po vašem okusu.

*Popust Vesele urice se ne sešteva z ostalimi akcijami in popusti.
Upošteva se višji izmed popustov.

Romantično valentinovo
4-urno razvajanje sredi bujnega zelenja in
opojnih vonjav Termalnega templja in sladkanje s
čokoladnim fondijem.
Cena: 16,50 € na osebo
Ljubezenski paket
4-urno razvajanje sredi bujnega zelenja in vrelcev
Termalnega templja, refleksna masaža stopal in
Valentinova večerja*.
Cena: 50,00 € na osebo

valentinovo
v Atlantisu
Da je ljubezen potrebno negovati, vemo vsi,
manj pa je tistih, ki vedo, kako ljubljeni osebi
izkazati ljubezen in jo presenetiti prav na
valentinovo. Načinov je veliko – nekatere vam
predlagamo mi. Za romantične trenutke v dvoje
smo v Vodnem mestu Atlantis pripravili pet
vrst razvajanj, ki jih posamezniki ali pari lahko
doživijo v Termalnem templju, Deželi savn ali
Svetu doživetij.
V dvoje je najlepše
4-urni užitki v Svetu doživetij, nato trenutki
sprostitve in razvajanje s čokoladnim fondijem.
Cena: 14,50 € na osebo

Čokoladno valentinovo
4-urno sproščanje telesa in duha v Deželi savn
in čokoladna terapija, nato Valentinova večerja s
kozarcem penine*.
Cena: 37,00 € na osebo
Čokoladni paket
Celodnevno nepozabno doživetje v Deželi savn s
čokoladnim fondijem in 50-minutno čokoladno
masažo.
Cena: 66,00 € na osebo
*Izbirate lahko med tremi meniji:
govedina po mongolsko iz voka s solato in sladico, špinačni rezanci
z gamberi v smetanovi omaki s solato in sladico, rižota z bučkami in
papriko s solato in sladico.
**Vsi zgoraj našteti paketi se prodajajo v obliki darilnih bonov in so
veljavni 3 mesece od datuma nakupa. Kupiti jih je mogoče od 10. 2.
2017 do 19. 2. 2017.
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Smem prositi za ples?
Čeprav zunaj še ne diši po pomladi in je misel na
lahkotna oblačila še daleč, se maturanti že pripravljajo
na slavnostni dogodek, s katerim bodo zaključili eno
poglavje svojega življenja in pričeli novo.
Ker mora biti na dan plesa vse kot iz škatlice, smo
v trgovinah BTC Cityja oblekli dva maturanta in se
prepričali, da ponujajo prav vse, kar potrebujemo za
maturantski ples.

Obleka 149,99 €, nakit 17,99 €;
Mistik; Dvorana A, pritličje
Čevlji 20,94 €;
Renini; Nakupovalna galerija
Kristalne palače

Obleka 259,00 €;
Mura; Dvorana A, klet
Srajca 35,00 € in metuljček 15,00 €;
Tinkom; Dvorana A, visoko
pritličje
Čevlji 96,00 €;
Mass; Dvorana

Obleka 259,00 €;
Mura; Dvorana A, klet
Srajca 35,00 € in metuljček 15,00 €;
Tinkom; Dvorana A, visoko pritličje
Čevlji 96,00 €;
Mass; Dvorana 7

Obleka 189,00 €, torbica 15,00 €;
Moda Darja; Dvorana A, visoko pritličje
Čevlji 77,94 €;
Renini; Nakupovalna galerija Kristalne palače
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Modela: Klara in Boris (avdicija.com)
Striženje: Frizerski studio Vele
Ličenje: Tjaša
Produkcija: Studio Bomba
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Obleka 150,00 €, srajca 35,00 €,
metuljček 15,00 €, pas 25,00 €;
Tinkom; Dvorana A, visoko pritličje
Čevlji 87,99 €;
Mass; Dvorana 7

Obleka 110,00 €, torbica 20,00 €;
Tinkom; Dvorana A, visoko pritličje
Nakit 17,99 €;
Mistik; Dvorana A, pritličje

Obleka 130,00 €, srajca 35,00 €, pas 25,00 €;
Tinkom; Dvorana A, visoko pritličje
Čevlji 96,00 €;
Mass; Dvorana 7

Obleka 180,00 €, torbica 30,00 €;
Špela Boutique; Dvorana A, pritličje
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MALE IN VELIKE PUSTNE ŠEME
Vprašanje, ki so ga številni otroci po Sloveniji letos
slišali že neštetokrat. Zakaj? Ker se približuje pust in
z njim šemljenje v razne pustne maske. Želje malih
nadobudnežev pa so zelo različne – nekateri bi bili radi
gasilci, drugi kateri izmed priljubljenih risanih junakov,
tretji Indijanci ali vitezi, punce pa bi bile princeske, vile,
baletke, čebelice itd. V maske pa se ne oblačijo samo
otroci – po njih redno posegamo tudi odrasli.
Pust kot običaj sega že v predkrščansko obdobje, izvor
same besede pa ni čisto jasen. Verjetno izhaja iz besede
»mesopust«, kar je pomenilo meso in postiti se ali pa
morda meso in opustiti. Pust ni vsako leto ob istem
dnevu, saj je odvisen od velike noči – sedem tednov
pred njo je pustna nedelja, ki ji sledi pustni torek.
Takrat pridejo na plano vse pustne šeme, ki veselo
paradirajo po mestih in razkazujejo svoje lepe kostume.
Letos imate priložnost, da uresničite svoje sanje in se
vsaj 28. februarja prelevite v nekoga po vaših željah,
za predlogi pa lahko pobrskate tudi na naših straneh
rubrike Všečno.

Princesa; 49,00 €;
Babadu,
Nakupovalna
galerija Kristalne
palače, pritličje

Carnival toys kostum Tačke na patrulji,
različni liki; 39,99 €/kos; Baby Center,
Dvorana 11, sever

Pikapolonica; 39,99 €;
Babadu, Nakupovalna
galerija Kristalne
palače, pritličje
Maska pavje perje; 12,99 €;
Mueller Drogerija,
Dvorana 5, sever

Kostum za odrasle –
gospod banana; 29,99 €;
Mueller Drogerija,
Dvorana 5, sever

Krilo; 18,00 €;
Lola, Dvorana A, klet

Mikimiška; 26,99 €;
Babadu, Nakupovalna
galerija Kristalne
palače, pritličje

Unika kostum
Indijanka, svetel;
23,99 €;
Baby Center,
Dvorana 11, sever

Kostum za kužke
Woody; 29,00 €;
Magic Shop,
Dvorana A, klet

Unika kostum
gasilec; 34,99 €;
Baby Center,
Dvorana 11, sever

Čebelica; 41,99 €;
Babadu, Nakupovalna
galerija Kristalne
palače, pritličje

Klobuk; 6,00 €;
Lola, Dvorana A, klet

Jagoda; 30,99 €;
Babadu, Nakupovalna galerija
Kristalne palače, pritličje

Dory; 38,99 €;
Babadu,
Nakupovalna galerija
Kristalne palače,
pritličje
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Senčilo za oči
Golden Rose
Professional Palette;
6,90 €;
Golden Rose,
Dvorana A,
visoko pritličje

Make-up barva za obraz,
razne barve; 3,40 €/kos;
Magic Shop, Dvorana A, klet

Barve za poslikavo obraza, 8 kosov; 8,99 €;
Baby Center, Dvorana 11, sever

Umetne trepalnice Golden Rose; 4,50 €;
Golden Rose, Dvorana A, visoko pritličje
Barve za poslikavo obraza, 6 kosov; 4,99 €;
Baby Center, Dvorana 11, sever

Kravata; 4,99 €/kos;
Lola, Dvorana A, klet
Kostum panda – za otroke od
6 do 12 mesecev; 31,50 €;
Magic Shop, Dvorana A, klet
Blago za izdelavo
pustnega kostuma
(cene za tekoči meter):
hipi; 6,90 €;
čebelica; 6,90 €;
pikapolonica; 6,90 €;
klovn; 8,76 €;
japonka; 12,90 €;
pirat; 9,97 €;
Kilometer,
Dvorana A, klet

Indijanec; 24,90 €;
Babadu, Nakupovalna
galerija Kristalne palače,
pritličje

Kapa – policistka; 5,99 €;
Kostum za odrasle – policistka; 29,99 €;
Mueller Drogerija, Dvorana 5, sever
Tekoča šminka Golden Rose
Longstay Liquid Matte; 5,90 €;
Lak za nohte Golden Rose Matte; 2,40 €;
Šminka Golden Rose Velvet Matte; 3,90 €;
Senčilo za oči Golden Rose
Longstay Eyeliner, v gelu; 3,90 €;
Golden Rose, Dvorana A, visoko pritličje

Kostum Grof Drakula; 65,00 €;
Klobuk, visoki cilinder; 8,99 €;
Očala Lennon, črna; 4,90 €;
Zobovje Vampire fangs Ruby; 9,50 €;
Umetna kri v spreju; 4,70 €;
Magic Shop, Dvorana A, klet

Unika kostum
čarovnica črnaroza; 31,99 €;
Baby Center,
Dvorana 11,
sever

Vitez; 39,98 €;
Babadu,
Nakupovalna
galerija Kristalne
palače, pritličje
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LETIMO Z VISOKIMI CILJI
11. in 12. februarja na Ljubnem

Ljubitelji smučarskih skokov bodo lahko 11. in 12. februarja 2017
na Ljubnem ob Savinji že šestič spremljali, po mnenju mnogih,
v mednarodnem merilu eno izmed najbolj spektakularnih tekem
svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske. Lansko sezono
so dekleta kronala z zmago na Ljubnem, letos pa skačejo še višjim
ciljem naproti.
napeto tekmo svetovnega pokala uživate v lepotah
in gastronomskih tradicionalnih dobrotah Zgornje
Savinjske doline.

Po lanskem prelomnem letu, ko je Ljubno
predstavilo prenovljeno skakalnico po FIS pravilih,
ki je tako tekmovalke kot vse ostale navdušila,
Slovenke pa so v zahvalo skakalnico krstile s
slovensko zmago, orlice pišejo nov list v njihovi
knjigi uspehov. V letošnjo sezono so sicer vstopile
nekoliko negotovo, a so kmalu začele nizati uspehe
in nabirati točke, z novim letom pa se tudi odlično
uvrščajo. Ema Klinec in Maja Vtič se gibljeta med
prvo deseterico, Špela Rogelj in ostala dekleta jima
tesno sledijo, vse pa navdušeno pričakujejo tekmo
na Ljubnem, kjer želijo pokazati najboljše in se z
lepimi skoki pokloniti prav vsakemu, ki jih bo prišel
spodbujat pod Rajhovko.
Podpora navijačev je dobrodošla že na uradnem
treningu in v kvalifikacijah, ki si ju bo mogoče
ogledati v petek, 10. februarja, od poldneva naprej,
ljubitelji narave in pristnega okolja pa lahko pred
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V soboto, 11. februarja, se bo začelo zares, saj se
bodo dekleta najprej pomerila v poskusni seriji, po
otvoritvi pa se bodo nadobudne skakalke že spustile
po skakalnici na prvi ljubenski tekmi svetovnega
pokala. Slovenske skakalke se tekme na Ljubnem
veselijo najbolj izmed vseh, saj jih tam pozdravi in
spremlja največ domačih navijačev in ljubiteljev
skokov, njihova energija pa jim da tisti dodatni zalet,
s katerim želijo tako zase kot za navijače doseči
najvišje stopničke. Verjamemo, da jih Slovenci
ne bomo razočarali in bomo v velikem številu
dekletom pokazali, koliko podpore imajo! Razglasitev
zmagovalk bo sledila takoj po drugi tekmovalni seriji,
kot tudi tiskovna konferenca zmagovalk, medtem
pa se bo v prireditvenem šotoru že odvijal zabavni
program z izjemno kulinarično ponudbo, ki bo
pospremil javno podelitev štartnih številk za drugo
ljubensko tekmo svetovnega pokala. Odlična zabava
bo v domeni žensk; da vas bodo zasrbele pete in
boste zaplesali, bo namreč v soboto poskrbel Kvintet
slovenskih deklet.
V nedeljo, 12. februarja, bo lahko vsak obiskovalec
užival v čudovitem jutru s pogledom na Savinjske
Alpe ter si privoščil slasten tradicionalni
zgornjesavinjski zajtrk, družine pa bodo lahko
dopoldne izkoristile tudi za krajši izlet ali vragolije
na snegu skupaj z otroki, nato pa prijeten dan
nadaljevale z ogledom kvalifikacij in druge
tekme svetovnega pokala, kjer bodo "vražje
Slovenke" skušale doseči še višje cilje kot doslej. Po
obeh finalnih tekmovalnih serijah bodo kmalu

znana imena najboljših, ki jih bodo razglasili v
prireditvenem šotoru. Tam se bo tudi v nedeljo odvila
novinarska konferenca zmagovalk, nato pa bodo
lahko obiskovalci rajali in se zabavali vse do večera
pod glasbeno taktirko ansambla Frajerke.
Ves čas ljubenskih tekem bodo obiskovalci lahko
doživeli tudi delček Ledene dežele in občudovali
mojstrsko izdelavo ledene skulpture smučarske
skakalke. Ledene umetnije bodo v najmlajših in v
mladih po srcu zagotovo zbudile avanturistični duh.
Otroci bodo lahko uživali tudi v številnih animacijah
v zabaviščnem parku z ogrevanim šotorom ali se
preizkušali na mobilni skakalnici Francija Petka
za najmlajše. Za njihove želodčke bo poskrbela
kulinarična hiša Jezeršek z okusnim »šmornom«,
dobili pa bodo tudi čaj. Verjamemo, da bo ta konec
tedna najboljši prav na Ljubnem, bodite z nami tudi vi.
www.ljubno-skoki.si

#ljubno2017

NAKUP VSTOPNIC
Vstopnice so na voljo na več kot 1.500 prodajnih
mestih v sistemu Eventim Si (OMV, Petrol,
Pošta Slovenije, Trafike Delo, Big Bang, Kompas,
Mercator …) in na spletni strani www.eventim.si.
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Vrnitev legende
taborjenjih, krajših izletih in pri ostalih prostočasnih
aktivnostih. Poleg kakovosti in uporabnosti bo
uporabnik dobil oblikovno dodelano kolo, na katerem
bo tudi videti dobro.

Foto: Žiga Intihar

Na mestne ulice se vrača kultna domača znamka koles Rog in z
njo legendarno, a posodobljeno kolo Pony. Nova lastnika blagovne
znamke Rog sta družbi Gorenje in BTC, Rok Lesjak, direktor
podjetja GOR kolesa d. o. o., pa je med najzaslužnejšimi, da bodo
lahko prvi lastniki novega-starega Ponyja njegova pedala po
mestnih ulicah pognali že prihodnji mesec.
Gospod Lesjak, gre odločitev za odkup blagovne
znamke Rog in za ponovni zagon proizvodnje
Pony koles pripisati nostalgiji ali tržni niši? Iskreno
povedano, gre za oboje. Če ne bi bilo možnosti
obuditve legendarnega Roga in če ob pripravi
poslovnega načrta ne bi ugotovili, da so zložljiva
mestna kolesa zanimiva tržna niša, saj zelo učinkovito
odgovarjajo potrebam mestnih kolesarjev, se ne bi
odločili za vstop v panogo. Večja evropska mesta se
namreč vse bolj zapirajo za avtomobile z namenom
nižanja izpustov ogljikovega dioksida in izboljšanja
pogojev za življenje svojih prebivalcev. Novi Pony lahko
v tem procesu učinkovito sodeluje in uporabnikom
zagotovi neomejene možnosti hitrega gibanja po mestu.
Prva Pony kolesa naj bi na trg prišla že prihodnji
mesec. V čem se novo Pony kolo razlikuje od
nekaj desetletij starejšega izvirnika? Naš namen ni
bila izdelava železnega Ponyja iz leta 1965, temveč
njegova posodobitev, zato je novi Pony v prvi vrsti
sodobno kolo, njegove prednosti – udobje med
vožnjo, ergonomijo, vodljivost kolesa, hitrost, težo in
uporabnost – pa uporabnik občuti takoj. Ohranili smo
dobre lastnosti prvotnega Ponyja, njegov lahek dostop,
vodljivost in značilen dizajn, uporabili pa sodobne
materiale in najboljše možne komponente. Novi Pony
je izdelan iz aluminija in je zato tri kilograme lažji od
svojega predhodnika. Pri tem smo ohranili element
zložljivosti in dodali vrhunske komponente priznanih
proizvajalcev. Če strnem: izdelali smo sodobno kolo,
namenjeno sodobnemu uporabniku, ki je opremljeno
tudi s pozitivnimi spomini in energijo preteklosti.
Novi-stari Pony torej ohranja prepoznavno obliko.
Kaj pa dodatki? Še vedno razvijamo in definiramo
dodatke, saj želimo ohraniti celovito zasnovo kolesa,
ki jo bodo zaokroževali izbrani elementi. V mislih
imam predvsem košare, ki so za mestnega uporabnika
s službeno ali šolsko torbo in za gospo s sobotnim
nakupom s tržnice – nujne. Kolesu smo dodali še
sedeže priznane znamke Brooks, ki so na premijskem
kolesu standardna oprema, pri ostalih pa so
predvideni kot dodatna možnost izboljšave. Tu so še
zanimivi zvončki Knog.Verjamemo, da podrobnosti
določajo celoten proizvod, zato smo tudi dodatkom
namenili posebno pozornost.

Večino koles danes sestavljajo posamezni deli,
izdelani na različnih koncih sveta. Bo novi Pony v
celoti izdelan doma, v Sloveniji? V državah Evropske
unije danes na industrijski ravni ni proizvajalca, ki
bi okvirje koles izdeloval doma, kar pomeni, da je
vsak okvir kolesa, kupljen v državah Evropske unije,
izdelan v Aziji. Enak tehnološki princip kot ostali
evropski proizvajalci koles – torej proizvodnjo koles
od nivoja montaže naprej – uporabljamo tudi pri
nas, v prihodnosti pa načrtujemo lastno gradnjo
koles (obroči, pesta, špice) in postavitev lakirnice
okvirjev. Poudariti moram, da imamo lasten razvoj,
lastno kontrolo kakovosti in lastno montažo, kar
nam omogoča obvladovanje procesa nastanka kolesa
od začetka do predaje uporabnikom. Prav tako smo
v Evropski uniji opravili dodatne ISO teste okvirja
in vilic, kar nam daje samozavest na področju
kakovosti kolesa in nas ločuje od večine konkurentov
v segmentu mestnih koles, ki tega ne delajo. Novi
Pony je torej v celoti izdelan v Sloveniji pod budnim
očesom kontrolorjev kakovosti in skladno z lastnimi
oblikovnimi in tehničnimi rešitvami.
Na spletni strani, namenjeni predprodaji koles Pony,
lahko izbiramo med dvema osnovnima tipoma
koles, različnimi barvami in nivoji opreme. O koliko
različicah kolesa lahko govorimo? Izbirate lahko med
28 različicami. Osnovni izvedenki sta dve, classic s
prtljažnikom in sport brez prtljažnika. Na osnovnem
nivoju, brez prestav in s torpedno zavoro ponujamo
model classic, ki sledi zgodovini starega Ponyja, kupite
pa lahko tudi izvedenki s tremi ali petimi prestavami
in z različno opremo. Osnovne barve so rdeča, modra,
zelena in bela, dodali pa smo še premijske barve – mat
črno, svetleče rjavo in aluminij srebrno. Vse barve
v posameznih modelnih različicah so sicer omejene
– ko bodo pošle, v tem letu ne bo več možna izbira
konkretne kombinacije.
S kolesi Pony so se nekoč vozili otroci, šolarji in
njihove mame. Komu je Pony namenjen danes?
Pravzaprav vsem. Kolo je primerno za šolarje od 5.
razreda naprej, za študente, starše, t. i. city commuterje
pa tudi za starejše uporabnike. Čeprav gre za mestno
in predvsem za zelo udobno kolo za krajše in srednje
dolge relacije, ga bodo z veseljem uporabljali tudi na

Brez dobre oglaševalske podpore dandanes še tako
dober ali všečen proizvod težko prodre na trg.
Ponovno rojstvo Ponyja ste pospremili s široko
oglaševalsko kampanjo in aktivnostmi, med njimi
tudi s spletno predprodajo na www.rogbikes.com.
Kakšno je zanimanje kupcev? Ob poplavi proizvodov,
s katerimi je danes obdan potrošnik, je njegova
odločitev za nakup konkretnega proizvoda vse prej kot
naključna. Iz tega razloga smo predvideli specifičen
poslovni model in prav tako specifično marketinško
strategijo. Po vzoru platform množičnega financiranja
smo predvideli predprodajo prve serije koles, ki je
opremljena z unikatnimi oštevilčenimi ploščicami
in za katero verjamemo, da bo v prihodnosti postala
predmet zanimanja zbirateljev in dražb. Poleg tega je
eden glavnih prodajnih kanalov splet, kar uporabniku
omogoča več svobode pri izbiri kolesa in enostaven
prevzem na domu. Za primer uspešnega trženja
veljajo marketinške kampanje podjetja Apple, saj
vse do njihovega intenzivnega nastopa na trgu sploh
nismo vedeli, da proizvode in storitve, ki jih podjetje
ponuja, potrebujemo. Ljudje poleg uporabnosti svojih
proizvodov želijo dajati vtis, da so kul. In to bodo z
novim Ponyjem zagotovo dosegli. A ker sprašujete po
prodaji, lahko povem, da je zanimanje kupcev dobro
in da smo v eni najhladnejših zim v zadnjih letih
prodali že 130 koles. Uporabniki, ki so imeli priložnost
preizkusiti kolo Pony, so bili zelo zadovoljni.
Pri obujanju proizvodnje koles sta moči združili
družbi z dolgoletno tradicijo, podjetje Gorenje
in družba BTC, ki prav z Rogovimi kolesi na trg
prvič vstopa kot proizvajalec. Zakaj odločitev, da k
sodelovanju povabite prav BTC? V tej sestavi vidim
veliko prednost. Gorenje je družba z dolgoletno
industrijsko tradicijo, nadgrajeno s poznavanjem
razvoja novih projektov, družba BTC pa je močan
partner s področja prodaje, marketinga in logistike, ki
je v zadnjem obdobju izredno aktiven tudi na startup
sceni. Družabnika sta izjemno resni in uspešni družbi,
kjer odgovorni zelo dobro obvladujejo svoj posel.
Rog je tako nekakšen korporativni startup, ki ima na
eni strani na področju inovativnosti, fleksibilnosti,
zmožnosti hitrega reagiranja in igrivosti vse značilnosti
klasičnih startupov, na drugi strani pa tudi priložnost,
da povzame dobre prakse naših družbenikov in se
uči iz izkušenj strokovnjakov z različnih področij ter
je seveda odgovoren do predvidenega rezultata, ki ga
družabnika od njega pričakujeta in zahtevata. BTC je
izjemno pomemben partner predvsem zaradi svoje
sposobnosti prilagajanja spremembam, posluha za
razvoj novih projektov, zlasti s področja kolesarstva,
ki ga družba že vrsto let podpira, in energije ključnih
ljudi, ki sem jih uspel v zadnjem času spoznati in ki so
zaslužni za tako uspešno zgodbo družbe BTC.
Prebral sem, da nameravate v letošnjem letu izdelati
5000 koles Pony. Kako naprej? Boste na gozdne steze
vrnili tudi drugo Rogovo uspešnico, legendarno
gorsko kolo Horizont? Zaradi velike konkurence v
industriji ni smiselno brezglavo begati od proizvoda
k proizvodu. Ostajamo v segmentu mestnih koles, pri
t. i. urban bikes. Trendi nakazujejo rast v segmentu
električnih koles, zato bomo usmerjeni v elektrifikacijo
Ponyja in predstavitev drugih modelov e-mestnih koles.
Boste Ponyjeva pedala vrteli tudi na letošnjem malem
Maratonu Franja? Pripravljati se začnem ob prvi
otoplitvi. Priznati moram, da bo "mala Franja" kar
precejšen zalogaj, zato bo podpora prijateljev Roga in
Ponyja še kako dobrodošla.

Miha Trefalt
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Akcije in novosti
Odpiralni časi
Navigacija po BTC Cityju
Najdi svoje parkirišče

www.BTC-CIT Y.com/PRILOZNOSTI

Slike in popusti so simbolični.

Naloži si aplikacijo BTC CITY PRILOŽNOSTI
in odkrij vse ugodnosti v mestu!

360º

v živo

domače

Razstrupljanje telesa
Razstrupljanje oziroma detoksikacijo poznamo že več
tisoč let. Posluževali so se ga že naši predniki, ki so
na ta način čistili svoje telo in duha. Razstrupljanje
igra pomembno vlogo tudi danes, saj lahko z njegovo
pomočjo iz telesa odstranimo nakopičene strupe
oziroma strupene snovi.
Pri razstrupljanju telesa imajo pomembno vlogo
predvsem jetra, ledvice, koža, maščevje, pljuča, črevesje
in limfni sistem. Kar 75 odstotkov vseh snovi, ki jih
zaužijemo, gre skozi jetra. Encimi v njih nevtralizirajo
škodljive in v vodi netopne strupe, jih pretvorijo v
vodotopne snovi in jih pošljejo v druge organe, prek
katerih se izločijo iz telesa. Omenjeni proces deluje le
takrat, ko strupenih snovi ni preveč – v tem primeru
jih jetra skladiščijo v maščobnih zalogah, saj tam
povzročajo manj škode. Toksini se iz telesa izločajo tudi
s pomočjo uriniranja, dihanja in znojenja.
Čeprav ima telo že samo po sebi sposobnost
razstrupljanja, mu lahko pri tem tudi pomagamo.
Obstaja več različnih načinov detoksikacije: postenje
in diete, telesna aktivnost, zunanje razstrupljanje,
čiščenje črevesja itd. Med najbolj priljubljene od
omenjenih razstrupljanj spadajo očiščevalne diete in
postenje. Pri postenju gre za postopno zmanjševanje
vnosa hrane, čemur sledi uživanje le vode in nato
postopno zviševanje uživanja hrane na za nas običajno
raven. Pri očiščevalnih dietah pa gre pravzaprav za
prehranske načrte, namenjene podpori črevesju (tako
da učinkoviteje vsrka hranilne snovi in izloči strupe),
zmanjšanju izpostavljenosti zunanjim strupom ter
podpori drugim organom globinskega izločanja.
V tovrstnih dietah se priporoča uživanje organsko
pridelane, nepredelane in gensko nespremenjene
hrane, predvsem velikih količin surove zelenjave in
sadja, določenih oreščkov, žitaric, semen, rastlinskih
olj in zelišč ter pitje velikih količin vode, čajev in
naravnih sokov. Priporočljivi sta tudi redna telesna
vadba in joga, odsvetuje pa se uživanje nezdravih
substanc, kot so alkohol, čokolada, cvrtje in vsa
predelana hrana ter celo moka, sol, rdeče meso,
svinjina, maslo, smetana, margarina itd. V času
prečiščevanja se skušajte izogibati stresu in ohranjajte
pozitivno naravnane misli.

Ekošara Jablana
Tržnica BTC City, sever

Loške mesnine
Tržnica BTC City, sever
Kislo mleko; ugodna cena: 0,79 €/kom
Navadni tekoči jogurt 0,5 l; akcijska cena: 0,99 €/kom*
Pusta skuta v vrečki; akcijska cena: 1,69 €/kom*
*Akcijske cene veljajo do konca februarja 2017.

Alkalni napitek; akcijska cena: 13,01 €*
Magnezij; akcijska cena: 9,26 €*
Pšenična trava; akcijska cena: 14,18 €**
Ječmenova trava; akcijska cena: 13,46 €**
*Akcijska cena velja do 10. 2. 2017 oz. do odprodaje zalog.
**Akcijska cena velja do 28. 2. 2017.

Perutnina Ptuj – mesnica in delikatesa
Tržnica BTC City, sever
Piščančje prsi slim & fit, narezek, 100 g; 0,88 €/kos*
Dimljene piščančje prsi slim & fit, narezek, 100 g; 0,88 €/kos*
Piščančje prsi s poprom slim & fit, narezek, 100 g; 1,12 €/kos*
Puranji šink slim & fit, narezek, 100 g; 0,88 €/kos*
Piščančje prsi v ovitku, 500 g; 4,28 €/kos*
*Redne maloprodajne cene. Akcija: -30 % od 10. 2. 2017 do 10. 3. 2017.

konoba in delikatesa rival

plodovi

Tržnica BTC City, sever

Tržnica BTC City, sever

File lososa s kremasto jogurtovo omako,
posebna ponudba od 26.2. -12.3.2017; 8,50 €/porcijo

Poširana postrv z mlado špinačo in šampinjoni,
posebna ponudba: 26. 2.–12. 3. 2017; 7,90 €/porcijo

File tune na žaru s črno lečo in čebulico,
posebna ponudba: 13. 2.–26. 2. 2017; 9,90 €/porcijo

Skuša s pomarančno solatko,
posebna ponudba: 13.2–26. 2. 2017; 7,90 €/porcijo

Jedrca mandljev; 14,60 €/kg
Bio lešniki; 16,80 €/kg
Laneno seme; 2,09 €/kg
Phisalis oz. inkovska jagoda; 27,00 €/kg
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gurme

www.BTC-City.com/GURME

Boš letos moj Valentin?
Valentinčki, kot pravijo ljubezenskim sporočilcem
v obliki srca, ki krožijo naokoli 14. februarja, so še
posebej priljubljeni med mladimi, predvsem
tistimi, ki še vedno gulijo šolske klopi. Poleg
anonimnih sporočilc si izmenjujejo tudi razna
darilca, ki simbolizirajo medsebojno ljubezen
oziroma naklonjenost.
Običaj se je razvil na valentinovo, dan zaljubljencev,
oziroma na praznik svetega Valentina šele v času
po visokem srednjem veku, ko se je razvila misel o
romantični ljubezni.
Za valentinovo pa za doseganje namena vsi ne
posegajo po (skrivnih) sporočilcih in darilcih. Nekateri
se na primer lotijo dela v kuhinji, kjer s kuho izrazijo
svoja čustva in na ta način pokažejo ljubljeni osebi,
koliko jim pomeni. Če za letos načrtujete tovrstno
presenečenje, lahko idejo za svoj meni dobite v rubriki
Gurme. Recepte za letošnji valentinov meni je
prispeval kuhar Maksimiljan Kristan iz restavracije
City v 13. nadstropju poslovne stolpnice BTC City.
Dober tek!

Valentinova roža
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Ljubezenska ribica
1 svinjska ribica
3 vrste riža – 200 g
1 glava radiča Traviso
1 dl rdečega vina
1 strok česna
1 dl sladke smetane
gratinirano jabolko
gorčica (po potrebi)
sol in poper
Svinjsko ribico solimo, popramo in pečemo v ponvi
približno 15–20 minut.
Riž skuhamo v slanem kropu. Na olivnem olju
prepražimo radič, dodamo česen. Ko zadiši, polijemo
z vinom in s sladko smetano. Vse skupaj malo
pokuhamo in dodamo kuhan riž.

Vse sestavine za biskvit zmešamo v gladko maso in
pečemo pri 180 stopinjah Celzija do zlatorumene
barve. Še topel biskvit nato navlažimo s sladko vodo
z rumom.
Vaniljeva krema:
2 dl mleka
80 g rumenjakov (rumenjake približno 4 jajc)
20 g moke
10 g gustina
60 g sladkorja
1 vaniljev sladkor
malo hladnega mleka
Hladno mleko zmešamo z rumenjaki in s sladkorjem.
Pristavimo na ogenj, in ko zmes zavre, zgostimo z
moko in gustinom, ki smo ju predhodno zmešali
s hladnim mlekom. Ko je zmes dovolj gosta, jo
odstavimo z ognja.

Pečeno svinjsko ribico narežemo na poljubne
medaljone ter jo serviramo položeno na posteljici
rižote iz treh vrst riža in radiča Treviso. Poljubno
okrasimo in postrežemo.

Jagodna krema:
20 dag jagod
8 dag sladkorja
1 žlica gustina
2 dl vode

Valentinov srček

Sladkor segrevamo, dokler ne karamelizira, nato
pa nanj stresemo očiščene jagode in jih podušimo.
Zalijemo z vodo in pustimo na ognju, dokler se jagode
ne razpustijo. Na koncu jih zgostimo z gustinom.

10 dag pršuta
1 žlica hrena
olive

Biskvit:
6 jajc
18 dag sladkorja
12 dag moke
5 dag kakava

Narezan pršut poljubno zložimo na krožnik (lahko
oblikujemo rožo) ter okrasimo s hrenom in olivami.

Dodatno:
sladkana voda z rumom

Na topel in navlažen biskvit stresemo vaniljevo kremo
in jo razporedimo po pekaču. Ohladimo in prelijemo
z jagodno kremo. Tako pripravljeno pecivo naj čez noč
počiva v hladilniku. Naslednji dan iz torte izrežemo
poljubne like z modelčki, okrasimo in ponudimo.

360º

v živo

zdravo

Negovan moški
Čeprav je sodoben moški prav tako urejen in negovan
kot ženska, o negi moške kože ne govorimo pogosto.
V zimskih mesecih, ko je zrak suh in ga dodatno
izsuši še gretje, morajo tudi moški kožo dodatno
vlažiti in z vlažilnimi kremami zaščititi pred vplivi
okolja. Priporočljivo je kremo nanesti po tuširanju ali
pa preden se odpravite ven na hladen zrak.
Ni pa le koža tista, ki potrebuje nego, negovati
je potrebno tudi lase, brke ter brado. Izberite
kakovostne britvice ali brivnike, ki ne poškodujejo
kože, po britju pa uporabite balzam, da preprečite
vnetja in kožo pomirite. Če imate daljšo brado ali
brke, jih morate vsakodnevno česati in oblikovati,
za kar na tržišču najdete številne pripomočke, ki jih
izberete glede na vaše želje in potrebe.

big bang
Dvorana 5

Moški urejevalnik Braun; 89,99 €
Strižnik las Philips; 59,99 €
Moški urejevalnik brade Remington; 29,99 €
Moški brivnik Philips; 199,99 €

bottega verde

merkur

Lekarna Bizjak

Dvorana A, pritličje

Dvorana 17

Dvorana A, pritličje

Krema za obraz Retinolo; 11,99 €
Deodorant; 14,99 €
Parfum za moške; 29,99 €
Balzam za po britju Retinolo; 9,99 €
Toaletna vodica; 26,99 €

Brivnik za brado Remington; 29,99 €
Brivnik za brado Philips; 104,99 €
Brivnik za lase Remington; 79,99 €

Balzam za po britju Eucerin; 17,49 €
Vlažilna krema za moške Eucerin; 20,98 €
Prehranski dodatek za moške Aphrodisian; 39,90 €

estela
Dvorana 3
Britev Barburys; 58,00 €
Britev Barburys; 55,00 €
Ogrinjalo za brado Barburys; 24,00 €
Krema za britje Morgan's; 12,80 €
Olje za brado in brke Mr Bear; 18,50 €
3 v 1, šampon, milo in krema za britje Morgan's; 14,50 €
Vosek za oblikovanje brk Morgan's; 12,80 €
Vosek za brado in brke Mr Bear; 12,00 €
Balzam za brado in brke Mr Bear; 18,50 €
Mini krtača za brado Mr Bear; 12,90 €
Olje za nego brade Morgan's; 24,80 €
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družabno

Ponovoletni utrinki
Ob vstopu v novo leto se radi ozremo v preteklo, da
ovrednotimo storjeno in se opogumljeni z uspehi
zazremo v prihodnje. Novemu letu, novim izzivom in
novim uspehom smo zato v družbi BTC nazdravili v
zagonskem podjetniškem vozlišču ABC Hub v spodnji
etaži Emporiuma na tradicionalnem ponovoletnem
druženju s poslovnimi partnerji in prijatelji, ki se ga je
udeležilo več uglednih gostov, med njimi tudi Zoran
Janković, župan Mestne občine Ljubljana. Prav tako
sta se v januarju v ABC Hubu odvila dva dvodnevna
hackathona, kjer so posamezniki reševali poslovne
izzive družb Petrol in Triglav.
Vstop v novo leto smo obarvali tudi športno;
decembra se je olimpijska reprezentanca Slovenije Rio
2016 zbrala v olimpijskem izobraževalnem centru in
še zadnjič pomahala v slovo olimpijskim igram v Rio
de Janeiru, januarja smo na dobrodelnem kolesarjenju
z ultramaratoncem Markom Balohom zbrali več kot
500 kilogramov hrane, športna pika na i pa je bilo
odprtje prenovljene športne trgovine THE Nutrition
v Dvorani A.

Slovo olimpijskim igram

Hackathona z družbama
Petrol in Triglav

Foto: Aleš Fevžer

Zlata olimpijka Tina Trstenjak in Tomaž Barada

Foto: Siniša Kanižaj

Sprostitvene tehnike med reševanjem izziva

Foto: Aleš Fevžer

Tradicionalno
ponovoletno druženje

Uprava družbe BTC z županom in podžupanjo MOL

Prejemniki olimpijskih medalj z dr. Majo Makovec
Brenčič (ministrica za izobraževanje, znanost in šport)

Foto: Siniša Kanižaj

Zmagovalci Petrolovega hackathona

Kolesarjenje
za dober namen

Marko Baloh in Jože Mermal (predsednik uprave
družbe BTC)

Foto: Siniša Kanižaj

Veselo razpoloženje po dogodku

Odprtje prenovljene
trgovine THE Nutrition

Jože Mermal (predsednik uprave družbe BTC) z
Urško Jež in Dejanom Roljičem (ABC pospeševalnik),
Petrom Polesom in Dominikom Černjakom (CMT
Collegium)

Anita Ogulin (predsednica ZPM Ljubljana Moste Polje)
v družbi športnikov

Foto: Jaka Ažman & Lea Kovačič

Challe Salle, Maja Taradi in Klemen Bunderla

Foto: Jaka Ažman & Lea Kovačič

Za dobro razpoloženje je skrbel Peter Poles

Kolesarke ekipe BTC City Ljubljana

Atraktiven nastop plesalk

Foto: Jaka Ažman & Lea Kovačič

Samuel Lucas kot Bruno Mars
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Športniki, ki jih podpira družba BTC

Merjenje moči

Tone
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BTC – Butični Tofov Center
Živahno silvestrovanje z zamudo
V razigranem in vselej živahnem decembru v našem največjem
nakupovalnem središču BTC City na silvestrovanje niti pomisliti ne utegnejo.
Šele v drugi polovici nekoliko bolj umirjenega januarja se zgodi ponovoletno,
sedaj že tradicionalno srečanje prijateljev, poslovnih partnerjev, sodelavcev,
združeno s pravcato revijo slovenskega vrhunskega športa, saj smo tudi letos
opazili vrsto šampionov, ki jih sponzorira BTC in jim pomaga do uspehov.

Dva župana – najlepšega mesta na svetu in najbolj obiskanega mesta v
Sloveniji – sta si v ponovoletnem svečanem nagovoru objeta obljubila
zvestobo tudi v letu 2017. Za zgled našim kar naprej sprtim politikom …
Ponovoletno srečanje v spodnjih prostorih
Emporiuma je nakazalo tudi nove prometne
smernice 2017. Gostom je bilo na voljo kar nekaj
novih vabljivih Ponyjev, ki jih v sodelovanju z
družbo BTC že izdelujejo v Gorenju v Velenju.
Med Ponyjevimi navdušenci je bil tudi prvi
slovenski biciklist Tomaž Grm, predsednik
Kolesarske zveze Slovenije, sicer pa tudi uspešen
poslovnež – direktor Butan plina.
Že dlje časa se šušlja, da bo
predsednik uprave BTC Jože
Mermal okrepil varnostno
službo, se pa sprašujemo (glej
sliko!), ali si bo gospod Mermal
omislil tudi svojo bodyguardko.
Olimpijska prvakinja v judu Tina
Trstenjak bi bila kar prava izbira.

BTC-jev kolesarski kvartet:
Urša Pintar, Polona Batagelj,
Eugenia Bujak in (povsem levo)
direktorica Maja Oven, vedno
elegantna, tokrat pa tudi z najlepšo
toaleto ponovoletnega slavja.
Prva rožica zapoznelega silvestrovanja pa je
bila po našem izboru dodatna Jankovićeva
županja Tjaša Ficko. Rožica z rožicami.

BTC skrbi tudi za slovenski športni
naraščaj. Skupaj smo zalotili dva visoko
leteča slovenska upa: judoista Andraža
Jereba in telovadko Sašo Golob.
Zanimivo a, jereb pa golobička …
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www.btc-city.com
Obiščite nas tudi na Facebooku!
/BTCCity

odgovorno

Obetaven začetek leta
Med tokratnimi sijočimi utrinki s področja
družbene odgovornosti lahko preberete o
dobrodelnem kolesarjenju ultramaratonca Marka
Baloha, nadaljevanju akcije Varno na kolesu, ki
je do danes združila že več kot 10.000 otrok, in o
skrbi družbe BTC za zmanjšanje ogljičnega odtisa.
Ob Marku Balohu športno navdušenje delimo tudi
z našo okrepljeno profesionalno žensko kolesarsko
ekipo BTC City Ljubljana ter judoistoma leta
Tino Trstenjak in Andražem Jerebom, nič manj
pa nismo ponosni na nagrado PriYatelj leta 2016
in na naziv Platinasti donator. To je vsekakor
obetaven začetek leta 2017 za družbo BTC.

Med sijočimi trenutki prve dame slovenskega juda so
zlato odličje na OI v Riu ter zmagi na EP v Kazanu
in na Veliki nagradi v Düsseldorfu (skupaj je Tina
lani zbrala 13.032 točk). Andraž Jereb, ki nas je lani
razveselil z nastopom na Veliki nagradi Zagreba, pa
je na vseh tekmah minulega leta zbral 7.104 točke.
Judoistoma, ki s potrpežljivostjo, vztrajnostjo in
prizadevnostjo nenehno dokazujeta svoje mesto med
najboljšimi, iskreno čestitamo.

24-urno kolesarjenje
za dober namen

Prva slovenska profesionalna ženska kolesarska ekipa,
BTC City Ljubljana, ki se že temeljito pripravlja na
prvo dirko letošnje sezone (Strade Bianche, Italija),
v novo leto stopa v okrepljeni zasedbi. Iz mladinskih
vrst so v člansko prestopile Hajdi Zajc, Ula Berlan in
Saša Žavbi Kunaver, nove članice ekipe pa so postale
še Italijanka Anna Zita Maria Stricker, Švedinja
Hanna Nilsson in Nemka Corinna Lechner. Preostali
del ekipe ostaja enak kot lansko sezono.

Konec januarja smo se v Športnem centru
Millenium znova pridružili enemu najboljših
svetovnih ultramaratonskih kolesarjev Marku
Balohu na tradicionalnem kolesarskem spektaklu,
12. dobrodelnem 24-urnem kolesarjenju. Več
kot 80 rekreativnih in profesionalnih kolesarjev
je kolesarilo za dober namen in za humanitarno
organizacijo Zveza prijateljev mladine Moste-Polje
»prikolesarilo« kar 500 kilogramov hrane z daljšim
rokom uporabe. Največ zanimanja obiskovalcev
je na prireditvi, ki se je je udeležil tudi predsednik
uprave družbe BTC Jože Mermal, požela preizkušnja
legendarnega Rogovega kolesa Pony, ki je bilo v
osveženi podobi predstavljeno že decembra lani.

Tina Trstenjak in
Andraž Jereb sta
judoista leta
Judo zveza Slovenije je sredi januarja razglasila
najbolj izstopajoče judoistke in judoiste minulega
leta. V družbi BTC smo ponosni, da sta prestižno
priznanje za najboljša judoista leta 2016 prejela naša
sponzoriranca Tina Trstenjak in Andraž Jereb.
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Okrepljena kolesarska
ekipa

BTC Campus je prejel
nagrado PriYatelj
leta 2016
BTC Campus je program kreativno-izobraževalnih
delavnic za dodatna izobraževanja in krepitve znanj
s področja podjetništva. Namenjen je brezposelnim
do 30. leta starosti z visokošolsko izobrazbo.
Družba BTC skupaj s projektnima partnerjema, tj. z
Zavodom RS za zaposlovanje in Centrom poslovne
odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani,
program organizira že četrto leto zapored. V zadnjih
štirih letih se je od 150 vključenih brezposelnih
zaposlilo ali samozaposlilo kar 85 odstotkov
udeležencev programa. Uspešnost programa je opazil
in nagradil tudi Zavod Ypsilon, ki je družbi BTC
podelil nagrado PriYatelj leta 2016.

Varno na kolesu
S prizadevanjem za večjo varnost kolesarjev in
spodbujanjem učencev k uporabi kolesa kot okolju
in zdravju prijaznega prevoznega sredstva se je v
okviru projekta Varno na kolesu povezalo že več
kot 10.000 otrok. Že pet let družba BTC in družba
Butan plin, skupaj z drugimi projektnimi partnerji,
šolarje spodbujata h kolesarjenju in večji previdnosti
na cesti. Učenci so dve nalogi že opravili, v okviru
zadnje pa razmišljajo o prednostih vožnje s kolesom.
Vsi sodelujoči učenci bodo nagrajeni za sodelovanje.
Skupni nagradni sklad razpisa znaša več kot 20.000
evrov. Več na www.varnonaklesu.si ali na Facebookovi
strani Varno na kolesu.

Družba BTC ponovno
Platinasti donator
V januarju je Slovenska znanstvena fundacija na
osnovi donacije v letu 2016 družbi BTC podelila naziv
Platinasti donator. Organizaciji tvorno sodelujeta vse
od ustanovitve Slovenske znanstvene fundacije leta
1994. Dolgoletna skupna prizadevanja so prispevala k
osvetlitvi razvojne vloge znanosti v družbi.

Okolju prijazno
ogrevanje ŠC Millenium
Od konca leta 2015 se Vodno mesto Atlantis v BTC
Cityju Ljubljana ogreva s presežkom toplotne energije
iz podjetja AquafilSLO. Projektu zmanjševanja
emisij ogljikovega dioksida na območju BTC Cityja
Ljubljana s pomočjo presežne toplote, ki nastaja v
podjetju AquafilSLO, pa se je ob izteku lanskega leta
pridružil tudi Športni center Millenium. S tem bomo
v družbi BTC prispevali še v večji meri k čistejšemu
zraku v prestolnici in višjemu življenjskemu standardu
v letu 2017.
www.misijazeleno.si
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SPONZORJI OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE
GLAVNI SPONZOR

VELIKI SPONZORJI

SPONZORJI

LETIMO Z
VISOKIMI
CILJI
11.~12. februar 2017
ljubno-skoki.si

www.f is-ski.com

fis svetovni pokal v smučarskih skokih
za ženske - sponzorira viessmann

fis predstavitveni pokrovitelj

pokrovitelj tekmovanja

#ljubno2017

fis osrednji pokrovitelj

Program prireditve
Petek, 10. februar 2017

Nedelja, 12. februar 2017

12.00

Uradni trening (2 seriji)

14.00

Kvalifikacije

11.45
12.35
13.00

Sobota, 11. februar 2017
11.45
12.35
13.00

Poskusna serija
Otvoritev
1. tekmovalna serija
Odmor (15 min)
2. finalna tekmovalna serija
Razglasitev zmagovalk
Tiskovna konferenca zmagovalk
15.30
Javna podelitev štartnih številk
(šotor)
12.00-18.00
Nastop Kvinteta slovenskih deklet

Kvintet

slovenskih deklet

Kvalifikacije
Otvoritev
1. tekmovalna serija
Odmor
2. finalna tekmovalna serija
Razglasitev zmagovalk
Tiskovna konferenca zmagovalk
12.00-18.00
Nastop ansambla Frajerke

PRODAJA VSTOPNIC
www.eventim.si
in prodajna mesta
sistema Eventim Si

