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1Ponudba namestitve na ključ velja za vse obstoječe in nove naročnike poslovnih paketov (Osnovni poslovni paket, Napredni poslovni paket, Napredni poslovni paket 300, Premium poslovni paket, Modri poslovni paket 
ali Veliki poslovni paket), ki v času od 4. 5. do 31. 7. 2017 sklenejo tudi eno ali več naročnin na storitve Office 365 Business Essentials, Office 365 Business, Office 365 Business Premium ali Exchange Online Plan 1. Obseg 
namestitve na ključ je odvisen od izbranega paketa Office 365. Podroben opis namestitev ter pogoji za izvedbo storitve so navedeni v aktualni prodajni ponudbi za Microsoftove spletne storitve na www.telekom.si.  
Slike so simbolične. Cene so v EUR z DDV. Za več informacij o ponudbi, obračunskem intervalu in ceniku drugih storitev obiščite Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto, www.telekom.si, pišite na  
poslovni@telekom.si ali pokličite 080 70 70. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Vi podpirate Slovenijo,
mi skrbimo za vas.

www.telekom.si/podjetniki

Naročite svetovanje prek SMS-a. 
Pošljite SVETOVANJE na 041 770 777 in  
poklical vas bo naš svetovalec, s katerim boste  
skupaj izbrali najprimernejšo rešitev.

ZAGOTOVIMO 
VARNOST IN 
DOSTOPNOST 
PODATKOV
S storitvijo Office 365  
in poslovnimi paketi

NAMESTITEV
NA KLJUČ
190 €1
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Z VamI ZNOVa  
KONeC aVgUSTa
Ritem življenja nam ob vedno večjem 
pomanjkanju časa in novih obveznostih na 
delovnem mestu, v šoli in tudi doma narekuje 
nekaj več organiziranosti in načrtovanja. A 
kljub slednjemu gredo včasih, kot radi rečemo, 
»stvari svojo pot«, nanje ne moremo vplivati 
in lahko smo le zadovoljni, če se iztečejo 
uspešneje, kot smo sprva načrtovali. Tudi ko 
gre za predpočitniški BTC City Vodnik, ki sem 
ga najprej zasnovala lahkotno, »frfotavo« kot 
poletna večerna sapa, toda …

Z imenovanjem predsednika uprave družbe 
BTC Jožeta Mermala za častnega občana 
mesta Ljubljana, je znova nastopil trenutek za 
razmislek o umeščenosti območja BTC City 
v prestolnico, njegovi povezanosti z mestnim 
središčem in o vlogi, ki jo tako v ožjem kot 
širšem geografskem prostoru prevzema 
v luči novih tehnologij. K razmišljanju o 
aktualnem trenutku mesta in družbe BTC 
smo zato povabili župana MOL Zorana 
Jankovića in izvršnega direktorja za inovacije 
in digitalizacijo v družbi BTC Julija Božiča; 
pogovora z njima zaokrožujeta nekoliko 
tehtnejše branje.

Seveda se poletju, morju in počitnicam nismo 
mogli izogniti. Predstavljamo vam izbor 
poletnih oblačil za prosti čas in za na plažo za 
vso družino, izboru piknik opreme, ki jo lahko 
kupite v trgovinah BTC Cityja pa dodajamo še 
štiri odlične piknik recepte. Tu so še nasveti 
o poletnem ličenju, o tem, kako zaščititi kožo 
pred soncem in kako jo negovati po sončenju 
ter še namig, kam z mladimi plavalnimi 
nadebudneži v času šolskih počitnic.

Znova bomo z vami konec avgusta. Do takrat 
vam želim, da bo to poletje eno vaših najlepših.

Maja Oven
Odgovorna urednica
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Pri sklenitvi avtomobilskega 
zavarovanja izkoristite dodatne 
ugodnosti v akciji Sprosti čas:

•  zavarovanje prtljage,

•  zavarovanje odgovornosti  
in asistence za kolesarje,

•  zavarovanje rehabilitacije  
po prometni nesreči in kar

•  do 30 EUR popusta pri letnem 
turističnem zavarovanju.

Več na triglav.si.

Si ne upate  
iz avta?  
Kar brez skrbi.

Več kot le avtomobilsko 
zavarovanje.

tiskan_oglas_sprosti_cas_surfer_234x295.indd   1 23. 05. 17   15:08



vROče

trg mladih in cvetlični trg  
v novi podobi

Trgi veljajo za najpomembnejše urbanistične 
dele mest, za njihova središča, točke druženja, 
prostore, obdane z najpomembnejšimi (in 
najlepšimi) pročelji, in zato za bistven element 
vsakega mesta, tudi našega; vsak z nekoliko 
drugačnim značajem, vsi pa namenjeni 
srečevanju, sproščenemu klepetu ali kratkemu 
postanku obiskovalcev BTC Cityja.
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trg mladih

Po prenovi cvetličnega trga na južnem delu tržnice 
BTC City je sredi maja v prenovljeni podobi zasijal 
tudi Trg mladih na vzhodni strani Dvorane A.  
Trg je zdaj bogatejši za urejene pešpoti, obenem  
pa sta obnovljena ter v arhitekturni podobi 
poenotena in v prostor na novo umeščena oba 
gostinska objekta Soba´Room in Hot´Horse.  
Dodana vrednost trga je njegova ozelenitev,  
ki predstavlja korak naprej v prizadevanjih družbe  
za trajnostni razvoj. 

Cvetlični trg

Po vzoru velikih mest, ki se lahko pohvalijo z 
urejenimi cvetličnimi tržnicami in trgi, smo 
sredi maja prenovili Cvetlični trg na južnem 
delu Tržnice BTC City. Prodaji cvetja, lončnic in 
grmovnic je namenjenih 22 lično ter sodobno 
zasnovanih pokritih prodajnih mest, razporejenih 
v dva vzporedna niza, ki dajejo skupaj z lani 
prenovljenim južnim delom s kulinarično 
ponudbo enovito in sodobno podobo.

hot´horse in solatni bar

za mesne in solatne 
gurmane 

Na Trgu mladih sta v istem 
paviljonu združila moči Solatni bar 
in Hot´Horse. Medtem ko vas v 
Solatnem baru pričakujejo s svojim 
bogatim in skorajda neskončnim 
izborom sočnih solat, so v Hot´Horse 
ponudbi pripravili presenečenje za 
prave gurmane. Najmanj štiri tedne 
zorjeno meso bo pred pečenjem 
pripravljeno sous vide in bo zagotovo 
zadovoljilo pričakovanja vsakega 
gosta. Izkušnja, ki se ji ne boste 
mogli upreti!

www.hot-horse.si, www.solatni-bar.si

soba´room

zelena oaza sredi mesta 

S prenovo Trga mladih je vrata odprl 
tudi prenovljeni lokal Soba´Room, 
zelena oaza sredi mesta, ki z veliko 
zelenja poskrbi za prijetno počutje 
gostov in ugodno mikroklimo okolja. 
Priljubljen lokal, ki že desetletje 
slovi po svoji bogati in kakovostni 
ponudbi, je to nedavno popestril z 
vinsko karto z vrhunskimi slovenskimi 
vini, v ponudbi pa boste našli še 
pester izbor prigrizkov (od kanapejev 
in »finger fooda« do več vrst 
sendvičev) ter slaščic, v poletnih dneh 
pa tudi prvovrstnega sladoleda.

www.vsobi.si



trgovina kilometer
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Šivaj & uživaj 

Trgovini Kilometer zadovoljne 
stranke zaupajo že dobrih 25 let. V 
njihovi ponudbi boste našli skrbno 
izbrane in kakovostne materiale, 
od blaga za prosti čas – potiskani 
in enobarvni bombažni in viskozni 
jersey, prevešanke, jeans in ostale 
enobarvne ter potiskane tkanine – 
do blaga za modna oblačila – čipka, 
svila, material za kostime in še in še. 
Najbolj so ponosni na ustrežljive in 
profesionalne prodajalke, ki imajo 
smisel za estetiko in občutek za 
posameznika. Obiščite jih in se o tem 
prepričajte sami.

Dvorana A, klet in Spodnja etaža 
Emporiuma 
http://kilometer.si

zavas gourmet

oblačila in obutev za 
delo v gostinstvu 

Podjetje Zavas za prodajo osebne 
varovalne opreme, varnostnih 
delovnih oblačil, obutve in dodatkov 
svoj prodajni program širi tudi 
na področju HoReCa. V novem 
prodajno-svetovalnem centru Zavas 
Gourmet v spodnji etaži Dvorane 
A lahko vsi, ki svoje goste dnevno 
razvajajo z odlično gastronomsko 
ponudbo, izbirajo med bogato 
ponudbo modne in delovne opreme 
za delo v gostinstvu. Kakovostna 
oblačila in obutev za delo v strežbi in 
kuhinji sledijo modnim smernicam, 
dopolnjujejo pa jih premišljeni 
funkcionalni detajli.

Dvorana A, klet 
www.zavas.si

za računalniške 
navdušence 

V trgovini Comshop je na voljo 
pestra izbira računalniške opreme 
in komponent, avdio in video 
naprav, mrežne opreme, iger, 
programske opreme ter telefonije. 
Vsak navdušenec nad elektronskimi 
napravami bo tam našel kaj zase in si 
sestavil računalnik po meri. Strokovno 
opravijo servis telefonov, zaslonov in 
računalnikov, prav tako čiščenje in 
nadgradnje vse računalniške opreme. 
Obiščite jih v prenovljeni spletni 
trgovini ali v trgovini v BTC Cityju.

Dvorana 9 
www.comshop.si

Comshop

ga+kuhinje

prenovljeni salon in še 
več storitev 

Razstavni eksponati v prenovljenem 
salonu GA+kuhinje ponujajo vpogled 
v najnovejše trende na področju 
kuhinjskega pohištva, a v GA+kuhinje 
so bolj kot na sam salon ponosni na 
celotno paleto storitev, ki jih lahko 
ponudijo strankam. Vse kuhinje vam 
izrišejo po meri, po dogovoru se 
poleg brezplačne izmere, dostave in 
montaže kuhinje ter vgradnje aparatov 
in njihovega priklopa lahko dogovorite 
tudi za demontažo in odvoz stare 
kuhinje. Celoten nakup lahko opravite 
tudi od doma – kot edini v Sloveniji 
vam nudijo izris na domu.

Dvorana 9 
www.ga.si

kalček

Trgovina Kalček je leta 1989 kot 
prva v Sloveniji ponudila ekološke 
prehranske izdelke in kot pionir 
zdrave prehrane postala sinonim za 
zdrav in ozaveščen način življenja. 
Z odprtjem prvega ekološkega 
supermarketa v Sloveniji, ki so ga 
pred dobrim desetletjem odprli v 
BTC Cityju, pa je Kalček začrtal nove 

standarde pri razvoju ekološke 
prehrane pri nas. Te zdaj ponovno 
dviguje z novo trgovino v južnem 
delu Dvorane 6 blizu avtopralnice  
in Tržnice BTC City.

V Kalčku verjamejo, da je hrana 
bistveni del življenjskega sloga 
posameznika, njegovega odnosa do 

nova, večja in lepša trgovina 

bližnjih, do okolja in do prihodnosti. 
Spoštovanje narave in ljudi je zato ena 
temeljnih Kalčkovih vrednot. Izjemen 
pomen pripisujejo kakovosti izdelkov 
in odnosu s strankami, zaposlenimi 
in poslovnimi partnerji, zato Kalček 
že od samega začetka podpira razvoj 
domačih ekoloških pridelovalcev, med 
katerimi so mnogi svoje izdelke prvič 
predstavili prav pri njih.

V Kalčku dobite vse izdelke, ki jih je 
moč najti v običajnih, konvencionalnih 
trgovinah, a s pomembno razliko – 
med 4000 izdelki v Kalčkovi ponudbi 
je 99 odstotkov izdelkov preverjeno 
ekoloških. Tisti, ki niso ekološko 
pridelani, so na policah posebej 
označeni.

Dvorana 6 
www.kalcek.si
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s&d

otroška oblačila za vse 
priložnosti 

V trgovini z modnimi otroškimi 
oblačili S&D, ki jo sedaj lahko najdete 
na novi lokaciji v pritličju Dvorane A 
nasproti nove trgovine Rog, boste 
našli bogat izbor kakovostnih oblačil 
in pokrival za otroke do 12. leta 
starosti, izdelanih iz prijetno mehkih 
in udobnih materialov. Možnost 
čudovitih skladnih kombinacij barv in 
vzorcev različnih artiklov zagotavlja, 
da bodo vedno lepo in primerno 
oblečeni tako za igro kot za otroška 
praznovanja in zabavo.

Dvorana A, pritličje 
www.sonsanddaughters.si

otroŠki Center beti in Cej

zabava in šport za 
najmlajše 

Kako pripraviti nepozabno 
rojstnodnevno zabavo za najmlajše, 
najbolje vedo v nedavno odprtem 
Otroškem centru Beti in Cej, kjer 
izkušeni animatorji za male slavljence 
in njihove prijatelje pripravljajo 
pravljične poligone, otroke popeljejo 
v svet piratov, Indijancev, vitezov in 
princesk ali pa jim priredijo pravo mini 
disko zabavo. Za otroke, starejše od 
treh let, organizirajo še gibalne urice, 
ki otrokom skozi igro omogočajo 
vstop v svet športa, ter pripravijo 
program športno-aktivnih počitnic in 
organizirajo tečaje rolanja.

Spodnja etaža Emporiuma 
www.betiincej.si

landing zone army shop

telekom slovenije

več žepov na hlačah? 

Vse, ki zahtevate kakovost in prisegate 
na udobje, v trgovini Landing Zone 
Army Shop že čaka nova poletna 
kolekcija cargo hlač. Poleg oblačil 
priznanih visokokakovostnih znamk 
pri njih najdete tudi vse za bivanje 
v naravi: nahrbtnike, nože, šotore, 
svetilke, šotorska krila in drugo. Ker 
pa poletje že trka na vrata in bo v 
vročih dneh uživanje v hladni senci 
postalo nuja, imajo za »senčko kot pod 
drevesom« v ponudbi senčne mreže v 
dimenzijah do 168 kvadratnih metrov.

Dvorana 11 
www.landing-zone.net

eu vključeni 

Za sproščeno komunikacijo doma in 
v tujini je Telekom Slovenije ponudil 
pravi mobilni paket, EU Vključeni. Ta 
omogoča neomejene pogovore in 
sporočila v vsa slovenska omrežja in tudi 
znotraj držav z EU-tarifo, 10 GB prenosa 
podatkov v Sloveniji ali znotraj držav z 
EU-tarifo ter 120 minut pogovorov iz 
Slovenije v območje EU-tarife. Ob tem 
sta vam na voljo tudi mobitela iPhone 
SE in Samsung Galaxy S7 po posebni 
ceni (iPhone SE za 9,95 evra in Samsung 
Galaxy S7 za 14,95 evra mesečno ob 
vezavi za 24 mesecev). Izkoristite še 
druge ugodnosti in prihranite.

www.telekom.si

abC & edg

abC haCkathoni

most med silicijevo 
dolino in btC Cityjem 
Konec maja so v ABC pospeševalniku 
ponosno naznanili sodelovanje z 
velikim »igralcem« iz Silicijeve doline, 
podjetjem EDG. Tako pospeševalnik 
in korporacija, oba z izkušnjami 
na zahodni obali Združenih držav 
Amerike ter z inovativnimi in hitrimi 
delavnicami, v Ljubljano prinašata 
nove ideje in nova znanja. Povezava 
pomeni veliko priznanje in uspeh za 
pospeševalnik ter hkrati predstavlja 
tudi globalni potencial za poslovno 
preobrazbo slovenskih podjetij. Prve 
delavnice že potekajo, vtisi in odzivi 
sodelujočih podjetij pa so navdušujoči.

www.abc-edg.com

kjer ideje oživijo 

Na hackathonih, dvodnevnih 
dogodkih v ABC pospeševalniku, se z 
namenom iskanja hitrih, inovativnih 
in aplikativnih poslovnih rešitev 
povezujejo korporacije in zagonska 
podjetja. V samo dveh dneh na 
dogodku izurijo udeležence in 
zaposlene, da ustvarijo inovativne 
koncepte, in, medtem ko ti rešujejo 
izzive podjetja, spreminjajo njihovo 
miselnost. Če ste pripravljeni reševati 
izzive podjetja, ste sposobni razmišljati 
širše, izven okvirov in ste polni 
inovativnih idej, spremljajte Facebook 
stran ABC pospeševalnika, kjer vas 
bodo seznanili z novimi dogodki.

www.facebook.com/ABCaccelerator

landing zone army shop 
kupon

Koda: BTC VODNIK! 

10-odstotni popust  
za nakup kratkih hlač

bmW

electric now tour 2017

Od 16. do 18. junija bo v BTC 
Cityju potekal ekskluzivni Electric 
now tour 2017, kjer bo BMW 
Group Slovenija predstavil celoten 
spekter vozil BMW i – od BMW i3 
do BMW i8 in vse modele vozil 
iPerformance, vključno z BMW 
modeli serije 5, serije 7 in X5. 
Razburljivo naelektren program 
bo vseboval statično predstavitev 
posebnih izvedb BMW i3 in i8 
Garage Italia CrossFade v »pop-
up« salonu ter vrsto dinamičnih 
in panoramskih voženj z vozili 
prihodnosti. BMW Group združuje 
navdušenje, odgovornost in 
uspeh, kar se odraža v inovativnih 
tehnologijah, digitalizaciji in 
trajnostnem pristopu.

BMW i salon, Kristalna palača

Foto: Siniša Kanižaj

Foto: Siniša Kanižaj
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nova prometna 
ureditev v btC Cityju
Širjenje in prenova javnih površin 
v BTC Cityju ter vse večje število 
obiskovalcev na območju zahtevajo 
tudi prenovo prometne ureditve, 
namenjene predvsem umiritvi 
in večji pretočnosti prometa. 
Obiskovalci se lahko tako od 
začetka junija dalje zapeljejo po 
štirih novih enosmernih ulicah 
med Dvoranama 3 in 4 (v smeri 
proti severu), med Dvoranama 
6 in 11 (v smeri proti jugu), med 
Dvoranama 11 in 12 (v smeri proti 
severu) ter med preurejenim 
Trgom mladih in salonom Kolpa 
v smeri proti vzhodu. Skladno s 
konceptom skupnega prometnega 
prostora ceste na območju BTC 
Cityja Ljubljana prehajajo v širšo 
uporabo in postajajo varnejše za vse 
udeležence v cestnem prometu. 

-40%-60€

BTC City – Dvorana 10
Vsak dan visoki popusti!

INTERSPORT Outlet, Šmartinska 152, dvorana 10, Ljubljana

Ponudba velja za izdelke v zalogi prodajalne. Slike so 
simbolne. Več informacij dobite v prodajalni. Popusti se ne 

seštevajo in se obračunajo pri blagajni. Cene so v evrih.

SALOMON Tekaški  
copati Bindarri

59,99 99,99

SALOMON Tekaški  
copati Wings Access GTX
z Gore-Tex membrano

79,99 139,99

ISI_OUTLET_0517_OGL_212x127.indd   1 16. 05. 17   11:51

tosca beat 

Skupina Tosca Beat predstavlja 
svoj prvi studijski album, ki s svojo 
raznovrstnostjo nakazuje širino 
umeščanja opernega petja v 
okolje sodobne urbane in klubske 
elektronske glasbe. Umetnice so ga 
predstavile v ljubljanskem SiTi Teatru v 
četrtek, 1. junija.

festival ljubljana

siti teater btC

aami

prodajna razstava 
avtorjev salvadorjevega 
kluba

Zavod AAMI (Atelje Art Murn 
International) je bil ustanovljen kot 
pomoč različnim ustvarjalcem pri 
njihovih predstavitvah trgu; nudi jim 
prostore za razstavljanje, promocijo in 
prodajo del. V Salvadorjevem klubu 
Zavod AAMI združuje in predstavlja 
umetnike in ustvarjalce. Člani so 
finančni podporniki, ki ne sodelujejo 
neposredno z zavodom, ljudje, ki 
verjamejo v vizijo zavoda in moč 
zastavljenega koncepta, ter vsi, ki jim je 
ideja zavoda blizu in so ljubitelji kulture.

Dvorana A, klet 
www.facebook.com/InstituteAAMI/

krstna uprizoritev 
muzikala vesna

Čas mature je, s preizkusom znanja 
in odraslosti pa se spopadajo tudi 
Samo, Sandi in Krištof. Bolj kot knjige 
jih mamijo čari pomladi, zato se 
domislijo genialne rešitve. S pomočjo 
hčerke profesorja matematike 
Kosinusa bodo prišli do maturitetnih 
pol in si skrajšali ure učenja, da bi 
se lahko posvetili tistemu, kar jih res 
zanima – dekletom …

Slovenski avtorski muzikal Vesna prinaša 
pravi pevsko-plesni spektakel. V glavnih 
vlogah bosta nastopila Flora Ema Lotrič 
(Vesna) in Robert Korošec (Samo), avtor 
glasbe je Matjaž Vlašič, tekstopisec 
Janez Usenik, koreograf Miha Krušič, 

režiser Vojko Anzeljc, za orkestracije pa 
je poskrbel Boštjan Grabnar.

Premiera: 7. junij, ponovitve 8. - 10. junij 
in 16. - 17. avgust.  
Vstopnice: www.ljubljanafestival.si, 
blagajna Križank, Petrolovi servisi in 
Eventimova prodajna mesta.

Foto: Tjaša Barbo
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maraton franja btC City
Praznik slovenskega kolesarstva, že 36. 
Maraton Franja BTC City, za kolesarje iz 
Slovenije in tujine bo letos postregel 
s šestimi različnimi kolesarskimi 
preizkušnjami, med njimi tudi z 
novostjo – štafetno vožnjo s Pony 
kolesi. Več na www.franja.org.

9.–11. junij BTC City Ljubljana
17. junij aBC Hub

social aikido
Z Y.business seminarjem Social 
Aikido, vodi ga NLP trener Gregor 
Završnik, Zavod Ypsilon uspešno 
zaključuje s programom Y.business. 
Social Aikido je veščina, s katero 
lahko resničnost usmerite k 
želenemu rezultatu in si pridobite 
zaveznike pri vaši misiji. Več na 
info@ypsilon.si. 

od 14. junija do 17. avgusta Restavracija diVino

dogodki za samske
V sklopu dogodkov za samske so 
vsak mesec organizirani Hitri zmenki 
in Zmenki z ujemanjem za vse tiste, 
ki radi najbolje izkoristijo svoj čas in 
v enem večeru spoznajo tudi do 20 
oseb nasprotnega spola – v živo. Gre 
za izredno priljubljene, enostavne, 
zabavne in učinkovite načine 
spoznavanja novih ljudi. Več na 
www.dogodkizasamske.si. 

22. junij minicity 

mreženje za bodoče 
mamice
Dogodek je namenjen mreženju 
nosečnic, klepetu s strokovnjaki in 
odgovorom na zadnja vprašanja 
o porodu in življenju po njem. 
Udeleženke bodo preverile svojo 
pripravljenost na novega družinskega 
člana, organizatorji pa niso pozabili 
niti na bogate darilne pakete za 
mamice in novorojenčke. Več na 
www.okroglitrebuscki.si.

dobrodelno: zato! 
igram košarko
Na dobrodelnem turnirju v ulični 
košarki ZATO! Igram košarko, ki 

24. junij pred Dvorano a

ga organizira Rotary Klub Ljubljana 
25 v sodelovanju s KZS-jem, 
bodo zbirali donacije za prenovo 
intenzivne porodne sobe ljubljanske 
porodnišnice. Sodelovali bodo 
otroci, aktivni igralci obeh spolov in 
rekreativci. Več na  
prijava@zato-pomagam.si. 

15. junij iSTYLe

otvoritev prenovljene 
trgovine istyle 
Ob otvoritvi najsodobnejše trgovine z 
izdelki Apple za vse ljubitelje napredne 
tehnologije pripravljajo popuste in 
ugodnosti, ki jih ne smete zamuditi. 
Akcija velja le na dan otvoritve, količine 
pa so omejene. Prvih 100 kupcev 
prejme darilo, vsi pa se boste lahko 
posladkali z okusnimi sladoledi.  
Več na www.istyle.si.



Z županom Zoranom Jankovičem o Ljubljani, 
njeni prepoznavnosti v tujini, prizadevanjih za 
izboljšanje kakovosti življenja njenih prebivalcev 
in povezanosti z območjem BTC City.

območje btC City 
in srediŠče mesta 
se medsebojno 
dopolnjujeta

Gospod župan, v katerem letnem času je 
»najlepše mesto na svetu« najlepše?
V vseh – ker je Ljubljana zame vedno najlepše 
mesto na svetu. Pozimi, recimo, ko je pobeljena 
s snegom, z veseljem opazujem otroke, ki se 
sankajo v Tivoliju, ali pa ko mesto zažari v soju 
prazničnih luči in številnih dogodkov. Spomladi, 
ko se narava prebuja, mesto zacveti v vsej 
svoji lepoti in dobi tisto pravo zeleno barvo. 
Poleti posebej zaživi ulični utrip, meščani in 
obiskovalci posedajo v sencah pod drevesi ob 
nabrežjih Ljubljanice, na trgih in v parkih, ali se 

udeležujejo raznih prireditev. Jeseni se v mesto 
po poletnem oddihu znova vrnejo šolarji in 
študentje, kar daje mestu posebno energijo. V 
Ljubljani zares uživam in se dobro počutim.

Je tu najlepše tudi zato, ker že od februarja 
lani živimo v zeleni prestolnici Evrope?
Naziv Zelena prestolnica Evrope, ki nam ga 
je dodelila Evropska komisija, je izjemno 
pomemben in pomeni največje priznanje 
mestu za trajnostne dosežke. Komisija je 
izpostavila dvoje: da smo v najkrajšem času 

izvedli največ sprememb, s čimer smo izboljšali 
kakovost življenja v mestu, in da sledimo 
trajnostni viziji, ki smo si jo zastavili že leta 2007. 
Februarja lani smo sicer formalno prevzeli naziv 
Zelena prestolnica Evrope, a po načelih trajnosti 
delamo že ves čas in bomo delali tudi naprej. 
Če želimo obvarovati planet pred podnebnimi 
spremembami, morajo vsa mesta na svetu 
sprejeti pravila zelene prestolnice.

Mesto je v letih vašega županovanja 
postalo privlačno tudi za številne turiste. 

ZgOvORnO Z ZORanOM JankOviĆeM
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dodatno krepi prepoznavnost mesta, s čimer 
se povečuje zanimanje drugih mest, ki se želijo 
od nas učiti, za skoraj 20 odstotkov letno se 
je povečal obisk tujih gostov, postali smo še 
zanimivejši za nove tuje in domače vlagatelje. 
Trenutno je zasebnih investicij za približno 
650 milijonov evrov, kar pomeni nova delovna 
mesta, večjo konkurenčnost Ljubljane in 
okrepljen gospodarski razvoj.

Od leta 2007, ko ste trajnostno prihodnost 
mesta zasnovali z Vizijo Ljubljana 2025, ste 
v Ljubljani izvedli več kot 1.800 projektov, 
ki so izboljšali kakovost življenja v mestu. 
Nemogoče je našteti vse, morda velja 
omeniti le tista področja, na katerih so 
spremembe najbolj očitne in trajnostne?
Vsak projekt je pomemben in nekomu 
polepša in olajša življenje, saj si prizadevamo 
biti najboljši ponudnik našim meščankam in 
meščanom – in to na vseh področjih. Zagotovo 
pa je bila ena najvidnejših novosti sprememba 
prometnega režima v mestnem središču, kjer 
je pešcem in kolesarjem sedaj namenjenih 
kar 100.000 kvadratnih metrov, središče pa 
je zaživelo z novo, svežo energijo. Prav tako 
smo osrednji del nekdanje glavne prometne 
žile, Slovenske ceste, preuredili v pešcem, 
kolesarjem in uporabnikom javnega prevoza 
prijaznejši javni prostor, s čimer smo med 
drugim tudi izboljšali kakovost zraka. Meritve 
črnega ogljika so namreč pokazale, da so se 
vrednosti na tem območju znižale za kar 70 % 
in se na okoliških cestah niso povišale.

Uredili smo več kot 90 ha novih zelenih 
površin, zasadili 40.000 dreves, od tega 12.000 
člani velike mestne družine, prenovili smo 
številne osnovne šole in vrtce, kjer smo vse 
azbestne kritine zamenjali z okolju prijaznimi 
materiali. Leta 2015 smo odprli največji 
kohezijski okoljski projekt v državi, Regijski 
center za ravnanje z odpadki RCERO Ljubljana, 
kjer predelujemo odpadke za kar tretjino 
Slovenije; smo prvi v Evropi po ločevanju 
odpadkov in prvo evropsko glavno mesto, 
ki je sprejelo zavezo »nič odpadkov«. Leta 
2006 je bilo na kanalizacijo priključenih 68 % 
prebivalcev, zdaj to število predstavlja dobrih 
88 %, omrežje pa bomo še širili.

Na področju športa smo zgradili večnamensko 
dvorano in stadion Stožice, ki je po oceni 
UEFE med tremi najlepšimi stadioni v Evropi v 
svoji kategoriji, Gimnastični center Ljubljana, 
po 14 letih odprli prenovljeno kopališče 
Kolezija ter v javno-zasebnem partnerstvu s 
podjetjem Ludus odprli dvorano za odbojko 
na mivki, prvo v Sloveniji. Zgradili smo številna 
neprofitna stanovanja, prenovili Plečnikovo 
hišo, Švicarijo v Tivoliju, kjer so ateljeji za 

Lahko danes o prepoznavnosti Ljubljane 
govorimo kot o prepoznavnosti 
blagovne znamke?
Absolutno. Ljubljana je zadnja leta zaradi 
mednarodnih priznanj in nagrad pridobila na 
svoji prepoznavnosti in dandanes nas v tujini 
obravnavajo kot enakopravnega sogovornika. 
Pred kratkim je mednarodni portal Virgin 
Ljubljano uvrstil med sedem zelenih tehnologij 
z vsega sveta in izpostavil našo večnamensko 
kartico Urbana, ki je edina v uporabi; ostale 
tehnologije so šele v fazi nastajanja. Vse to 

ljubljana je s 
svojimi dosežki 

in vsem, kar 
ponuja za 

višjo kakovost 
življenja in 

boljše počutje, 
že »pametno« 

mesto.

umetnike, smo Unescovo mesto literature in 
še bi lahko našteval.

Trenutno izvajamo sto projektov, med 
načrtovanimi pa naj omenim le najbolj 
izpostavljene: prenovo 200 cest z vso 
infrastrukturo v letošnjem in prihodnjem letu oz. 
takoj, ko pridobimo evropska kohezijska sredstva, 
prenovili bomo Cukrarno in v njej vzpostavili 
galerijo ter Palačo knjige in mladih, kot 
protipoplavni ukrep urejamo območje Brdnikove, 
gradimo vrtec v Kašlju, prenavljamo zavetišče za 
zapuščene živali Gmajnice, načrtujemo pa tudi 
celovito prenovo glavne tržnice.

Med odmevnejšimi projekti, ki povezujejo 
MOL in družbo BTC, je nedavno podpisani 
sporazum o zagotavljanju sočasnega 
razvoja gospodarskih projektov in državne 
infrastrukture za izvedbo naložb na širšem 
območju BTC Cityja Ljubljana v višini 300 
mio EUR. MOL se je s podpisom sporazuma 
zavezal k izvedbi petih projektov – 
katerih?
Dejstvo je, da ta del Ljubljane zaradi 
načrtovanih investicij, ki bodo omogočile 
več kot 2.000 novih delovnih mest, potrebuje 
tudi posodobitev infrastrukture. V Mestni 
občini Ljubljana smo se zavezali, da bomo 
skupaj z DARS-om uredili dodaten prometni 
pas za zavijanje desno s Šmartinske proti 
Bratislavski cesti in na sami Bratislavski cesti, 
da bomo rekonstruirali severno in južno 
servisno cesto med izvozom za Nove Jarše iz 
smeri Tomačevega in Bratislavsko cesto, da 
bomo obstoječe krožno križišče na Bratislavski 



rekonstruirali v turbo krožišče, da bomo uredili 
dva pasova za uvoz na avtocesto v smeri proti 
Malencam in da bomo zgradili tudi krožno 
križišče na Leskoškovi. Skratka, poskrbeli bomo 
za pogoje, da se bo gospodarstvo lahko še 
učinkoviteje razvijalo.

S hitrejšo in lažjo dostopnostjo bo 
območje BTC za meščane, predvsem pa za 
turiste postalo še bolj privlačno; čeprav 
gre za »mesto« v mestu, me zanima, kako v 
prihodnosti še bolj povezati območje BTC z 
mestom, s staro Ljubljano?
BTC in središče mesta sta kompatibilni in 
povezani jedri, ki se medsebojno dopolnjujeta. 
Medtem ko BTC predstavlja nakupovalno 
središče, kjer je meščanom in obiskovalcem 
na voljo več različnih storitev, strnjenih na 
enem mestu – od trgovin, gostinskih lokalov 
do zabave, športne infrastrukture, kulturne 
ponudbe in poslovnih objektov –, je mestno 
središče dostopno podobno, le na drugačen 
način: v BTC gredo meščani in obiskovalci 
prednostno po nakupih, v mestno središče pa 
se pridejo sproščat in sprehajat, si ogledajo 
kako znamenitost, gredo na prireditev, medtem 
pa na primer še kaj kupijo. Lokaciji sta z vidika 
gospodarskega razvoja in učinkovitosti že 
povezani. Smo ju pa letos še bolje povezali 
z novimi vmesnimi postajališči izjemno 
priljubljenega sistema za izposojo koles BicikeLJ, 
upamo tudi na boljšo povezavo z vlakom po 
mestnem železniškem vozlišču, sicer pa vse 
dele mesta z BTC-jem dobro povezuje tudi LPP.

Je eden od povezovalnih elementov 
lahko tudi ABC pospeševalnik, v katerem 
lahko nastajajo rešitve, zaradi katerih bo 
Ljubljana hitreje postala »pametno« mesto?

Absolutno. Ljubljana je s svojimi dosežki in 
vsem, kar ponuja za višjo kakovost življenja 
in boljše počutje že »pametno« mesto. Tako 
skupaj z našimi občani, raznimi strokovnjaki, 
nevladnimi organizacijami ipd. ustvarjamo 
podobo našega mesta, ki je prijazno do vseh. 
Skrbimo za okolje, zdravje, šport, izobraževanje, 
kulturo, ohranjamo dediščino, gradimo 
potrebno infrastrukturo na vseh področjih, 
obenem pa sledimo tehnološkemu razvoju in 
vpeljujemo inovacije.

Se pa v tem smislu še dodatno razvija prav 
na področju informacijske tehnologije in 
inovativnega podjetništva, ki ga spodbujamo 
tudi prek dejavnosti Tehnološkega parka 
Ljubljana in Regionalne razvojne agencije 
Ljubljanske urbane regije. Zelo dobrodošle so 
priložnosti, kot jih nudi tudi ABC pospeševalnik 
pod vodstvom izjemnega Dejana Roljiča, 
ki zagonskim podjetjem omogočajo, da 
svoje koncepte, rešitve, storitve in proizvode 
preizkusijo v realnem poslovnem okolju. 
Vsekakor je razvoj inovativnih poslovnih in 
drugih modelov zanimiv in učinkovit program 
BTC-ja. Pametno mesto namreč pomeni tudi 
to, da se pametno oziroma premišljeno razvija 
in upravlja.

Novica, ki je za večino Ljubljančanov še 
posebej aktualna, je skorajšnji začetek 
gradnje Ikee na območju BTC. Kaj takšen 
gigant pomeni za mesto Ljubljana?
Pomeni dodano vrednost za Ljubljano in 
Slovenijo, saj je izjemno priljubljen ponudnik 
pohištva in druge notranje opreme. Vemo, da 
številni Slovenci potujejo v sosednje države, 
kjer že imajo Ikeo, kmalu pa to ne bo več 
potrebno, saj jo bodo imeli doma. To je tudi 

primer pozitivnega trenda: da Ljubljana postaja 
vse bolj zanimiva za (potencialne) vlagatelje, kar 
ji omogoča še hitrejši gospodarski napredek. 
Obenem bomo tudi uredili prometno 
infrastrukturo in nov park ob novi trgovini, tako 
da bo območje prijetnejše tudi za okoliške 
stanovalce, zato ne razumem pritožb nekaterih 
izmed njih.

S predsednikom uprave družbe BTC 
Jožetom Mermalom vaju povezuje več 
kot 30-letno poznanstvo, sodelovanje, 
predvsem pa »prepričanje o tem, da 
morajo vodilni poslovni ljudje ustvarjati 
in za seboj puščati sledove svojega dela, 
ne le v podjetjih, ampak tudi v širšem 
družbenem prostoru«. Na katerem 
področju je g. Mermal najbolj presegel 
»meje« družbe BTC?
Gospod Mermal je izvrsten poslovnež in 
vizionar, zato je tudi prejel najvišjo nagrado 
Mestne občine Ljubljana – naziv častni meščan. 
»Poslovni unikat v svetovnem merilu« so ga 
imenovali v obrazložitvi in s tem se strinjam, 
ker tudi sam občudujem njegove poslovne 
presoje, strateške poteze in uspešno vodenje 
BTC-ja že 25 let. Je inovativen in ima pogum 
za uresničevanje prodornih idej z mislijo 
na dobrobit družbe in okolja, kar je ena 
najpomembnejših lastnosti dobrega vodje. Je 
vrhunski menedžer, kot tudi človek s posluhom 
za druge. Še posebej me navdušuje s svojo 
Misijo: Zeleno, ki jo s sodelavci in mladimi start 
up-i skrbno razvija. Čistoča BTC-ja, nov sistem 
enosmernih ulic z več parkirnimi mesti in 
predvsem novi drevoredi so že vidni rezultati.

Naziv častni meščan je za njegovega 
nosilca velika čast in pohvala, toda – je 
naziv zavezujoč?
Naziv častni meščan je najvišje priznanje MOL-a, 
je častni naziv, ki ga prejmejo posamezniki, 
zaslužni za ugled, pomen in razvoj mesta. 
Prejmejo ga torej osebe, ki daljše obdobje 
ravnajo v korist družbe, okolja, mesta. Da bi 
lahko nekdo toliko časa, tako zavzeto in tako 
uspešno deloval v tej smeri, mora v to res verjeti 
in to čutiti. To pomeni, da je »poslanstvo« v njih 
samih in ne mine s prejemom nekega visokega 
priznanja, temveč ostaja v značaju osebe, ki je 
nagrado prejela. Prepričan sem, da je gospod 
Mermal taka oseba in da bodo tako njegovo 
osebnost kot življenjske dosežke še naprej 
odlikovali vizionarstvo, odličnost, dobrobit, 
sodelovanje in socialni čut.

Miha Trefalt
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Z izbiro popolnoma električnega vozila BMW i se odločite 
za odgovoren užitek v vožnji, ki z obstoječimi inovacijami 
stopa v boljšo prihodnost. Čas je za drugačno obliko užitka, 
ki s trajnostno energijo ustvarja nove poti in vrhunski 
tehnologiji pripiše čisto nov pomen. 

Čas je za prebojne inovacije, ki odločno spreminjajo naš 
pogled na svet. In čas je za BMW i3, pionirja okolju prijazne 
mobilnosti, s katerim boste želi uspeh za uspehom.

FINANČNI LEASING ‒ BMW i3 94 Ah

IZRAČUN POLOGA
Polog 19.275,00 EUR

Predvidena višina nepovratne finančne spodbude za EV 2) - 7.500,00 EUR

POLOG STRANKE 11.775 EUR

CENA VOZILA (MPC) POLOG STRANKE MESEČNI OBROK TRJANJE FINANCIRANJA

38.550 EUR 11.775 EUR 321 EUR 1) 60 mesecev

Prodaja in servis BMW i:Prodaja BMW i: Servis BMW i:

Več informacij pri pooblaščenih BMW i agentih ter na www.bmw.si.
1) Reprezentativni primer izračuna za BMW i3 94 Ah: • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: 38.550 EUR • polog: 19.275,00 EUR. Polog vključuje nepovratno finančno spodbudo za električna vozila Eko sklada v višini 7.500 EUR, ki jo 
ob sklenitvi leasing pogodbe krije stranka sama in jo dobi povrnjeno naknadno • znesek financiranja: 19.275,00 EUR • število obrokov: 60 • mesečni obrok: 321,25 EUR • stroški odobritve: 0 EUR • skupni znesek za plačilo brez pologa: 19.275,00 EUR • letna obrestna mera:  
0,00 % • efektivna obrestna mera: 0,00 % na dan 21. 3. 2017. GB Leasing d.o.o. in Gorenjska banka, d. d., Kranj, finančna partnerja BMW Financial Services v Sloveniji, si pridružujeta pravico do spremembe pogojev financiranja. Ponudba ne velja za vozilo, ki je opremljeno 
s paketom Edition Advanced in velja do 30. 9. 2017. Ponudba ne vključuje stroškov priprave in transporta vozila. 2)Predvidena višina nepovratne finančne spodbude za električna vozila v letu 2017. BMW Group Slovenija in BMW Financial Services ne zagotavljata odobritve 
nepovratnih sredstev za električna vozila, ki jih razpisuje Eko sklad. Več informacij in pogoji na www.ekosklad.si. 3) Električni doseg iz prakse je odvisen od različnih dejavnikov, zlasti osebnega sloga vožnje, stanja cest, zunanje temperature, ogrevanja/klimatizacije in pred-
temperiranja. Doseg, izmerjen na BMW testiranjih dosega v vsakdanjih razmerah, v mestnem okolju, 20°C, uporaba gretja/klimatske naprave, COMFORT način vožnje. Slika je simbolna.

Električni doseg (NEDC): 300 km
  

Električni doseg iz prakse3): do 200 km

Avto Aktiv  
Intermercatus d.o.o. PE Kranj
Ulica Mirka Vadnova 2a
4000 Kranj
Tel.: 04 28 11 400
bmw@avto-aktiv.si

Selmar  
PE Maribor 
Ptujska cesta 83 
2000 Maribor
Tel.: 02 82 80 100
info-mb@selmar.si

Avto Aktiv,  
BTC Kristalna palača
Ameriška ulica 8
1000 Ljubljana
Tel.: 01 81 09 514
bmwi@avto-aktiv.si

Avto Aktiv  
Intermercatus d.o.o.
Ljubljanska cesta 24
1236 Trzin
Tel.: 01 56 05 800
info@avto-aktiv.si

NAELEKTRENA PONUDBA 
BMW i3.   

Užitek v vožnji

 BMW i3 

BMW_i3_Oglas_BTC-Vodnik_234x295.indd   1 26/05/2017   10:11
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V modno poletjeS Severino

®

Ob pogledu na čudovite modne 
fotografije iz sončnega Rovinja kar zadiši 
po poletju. V mediteransko obarvanem 
Rovinju je nastala nova Massova 
kampanja, ki s Severino predstavlja 
»must have« trende tega poletja, hkrati 
pa ponuja navdihujoče ideje za poletni 
modni videz, kjer čevlji igrajo poglavitno 
vlogo. Med nepogrešljivimi trendi, ki 
jih lahko občudujemo v modni zgodbi 
s Severino, izstopajo sandali z debelim 
podplatom, ki ga letos lahko opazimo na 
skoraj vsakem modelu poletne obutve. 
Debel podplat igrivo dopolnjujejo 
priljubljeni etno vzorci, kombinacije 
nasprotujočih si živahnih barv, prepleteni 
trakci in bleščice ter kovinski dodatki. Tudi 
sandali s peto so letos izjemno igrivi, saj 
se na njih prepletajo različne žive barve, 
še posebej pa izstopajo tisti v kombinaciji 
vseh odtenkov metalnih barv, od srebrne 
in zlate do rožnato zlate. Nosile bomo 
petke vseh debelin in višin. Severina pa si 
je izbrala dva najljubša modela sandalov, 
enega z debelo in drugega s tanko petko, 
ki ju bo lahko obula za različne priložnosti. 
Čisto z vsakim parom obutve pa nam daje 
občutek, da bo to poletje še posebej vroče 
in modno obarvano.

140,00 € 49,99 € 79,99 €

79,99 €

39,99 €

49,99 €

39,99 €

79,99 €

®

®

®

®

®

®

®

®

Več fotografij 
nove modne 
kolekcije si 
lahko ogledate 
na spletni strani 
www.mass.si.

Mass blagovnica, 
Dvorana 7.
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PoletiOna

  1   Ženska očala 179,00 € – Optika Clarus, Dvorana 4.   2   Obleka 54,95 € – Forma F+, Nakupovalna galerija Kristalne palače, pritličje.   3   Klobuk 20,00 € – Bijoux, 
Dvorana A, pritličje.   4   Kaftan 24,90 € – Lisca, Dvorana A, pritličje.   5   Ogrlica 18,00 € – Bijoux, Dvorana A, pritličje.   6   Cekar 25,00 € – Bijoux, Dvorana A, pritličje.     
  7   Obleka 58,00 € – Bijoux, Dvorana A, pritličje.   8   Ogrlica 15,00 € – Bijoux, Dvorana A, pritličje.   9   Kratke hlače 54,95 € – Forma F+, Nakupovalna galerija 
Kristalne palače, pritličje.  10   Sandali akcijska cena 67,92 € (velja do 11. junija) – Alpina, Dvorana 3 .   11   Kopalke 59,80 € – Lisca, Dvorana A, pritličje.   12   Natikači 
25,95 € – Forma F+, Nakupovalna galerija Kristalne palače, pritličje.   13   Torba 45,99 € – Forma F+, Nakupovalna galerija Kristalne palače, pritličje.
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PoletiOn

  1   Kapa 14,99 € – Sport Outlet, Dvorana 12, klet.   2   Majica moška 32,99 € – Forma F+, Nakupovalna galerija Kristalne palače, pritličje.   3   Moški slamnik 45 € – 
Bijoux, Dvorana A, pritličje.   4   Brisača 19,99 € – Sport Outlet, Dvorana 12, klet.   5   Kopalke 39,99 € – Sport Outlet, Dvorana 12, klet.   6   Očala moška Boss 249 €  
– Optika Clarus, Dvorana 4.   7   Kopalke 69,99 € – Forma F+, Nakupovalna galerija Kristalne palače, pritličje.   8   Kopalke moške 18,80 € – Lisca, Dvorana A, pritličje.    
  9   Majica moška 17,58 € – Galeb, Dvorana A, pritličje.  10  Natikači 24,99 € – Sport Outlet, Dvorana 12, klet.   11   Natikači moški 14,95 € – Forma F+, Nakupovalna 
galerija Kristalne palače, pritličje.   12   Hlače 49,99 € – Sport Outlet, Dvorana 12, klet.
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S katerimi tremi vrlinami se lahko 
pohvalite?
Poštenost, točnost, osredotočenost.

Kaj vas spravi »na obrate«?
Nered.

Vsaj ena slabost, ki si jo upate  
javno priznati …
Ljudem preveč zaupam.

»Kontrolfrikica« ali improvizatorka?
»Kontrolfrikica«.

Digitalno ali analogno?
Digitalno.

Optimistka ali pesimistka?
Optimistka.

Ste, ko gre za oblačenje, žrtev mode  
ali funkcionalistka?
Funkcionalistka.

Katere so vaše najljubše blagovne 
znamke?
Orsay.

Mestni človek ali ljubiteljica narave?
Ljubiteljica narave.

Gurmanka ali »le, da je želodec poln«?
Gurmanka.

Usodno vino ali Ena žlahtna štorija?
Ena žlahtna štorija.

Pri delu vas navdihuje …
Trener.

Minuta z ...
eugenijo bujak

Čemu se v življenju ne morete upreti?
Sladicam.

Če bi zadeli na lotu, bi … 
Bi delila s tistimi, ki potrebujejo pomoč.

Trgovina, ki jo v BTC Cityju največkrat 
obiščete, je …
Sportsdirect.com in Orsay.

Na kaj ste v življenju ponosni?
Da lahko delam in počnem to, kar imam rada.

Kateri dosežek vam je »vzel sapo«?
Zmaga na dirki WorldTour.

Brez koga/česa življenje za vas ne bi  
imelo smisla?
Brez mojega moža Miloša.

članiCa ženske kolesarske ekipe btC City ljubljana
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S katerimi tremi vrlinami se lahko 
pohvalite?
Vztrajnost, delavnost, natančnost.

Kaj vas spravi »na obrate«?
Zahrbtnost ljudi.

Vsaj ena slabost, ki si jo upate  
javno priznati …
Pogosto se preveč impulzivno odzovem  
na kakšno situacijo.

»Kontrolfrik« ali improvizator?
»Kontrolfrik«.

Digitalno ali analogno?
Digitalno.

Optimist ali pesimist?
Realist.

Ste, ko gre za oblačenje, žrtev mode  
ali funkcionalist?
Nekje vmes. 

Katere so vaše najljubše blagovne 
znamke?
Superdry, Apple in seveda BTC City.

Mestni človek ali ljubitelj narave?
Ljubitelj narave.

Gurman ali »le, da je želodec poln«?
Definitivno gurman.

Usodno vino ali Ena žlahtna štorija?
Usodno vino.

Pri delu vas navdihuje …
Družina (Jan, Nina).

Minuta s ...
saŠem bertonCljem
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Čemu se v življenju ne morete upreti?
Kruhu in sladicam.

Če bi zadeli na lotu, bi …
Del denarja bi razdelil najožji družini, ostalo  
pa spravil v nogavice za slabe čase.

Trgovina, ki jo v BTC Cityju največkrat 
obiščete, je …
Forma+.

Na kaj ste v življenju ponosni?
Na športno uspešnost in svojo družino.

Kateri dosežek vam je »vzel sapo«?
Osvojitev zlate medalje na evropskih igrah.

Brez koga/česa življenje za vas ne bi  
imelo smisla?
Brez družine (Jana, Nine) in športa.

telovadeC na konju z ročaji
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PoletiDeklice

  1   Klobuk 22,00 € – Forma F+, Nakupovalna galerija Kristalne palače, pritličje.   2   Jopa 49,95 € – Forma F+, Nakupovalna galerija Kristalne palače, pritličje.   3   Majica 
22,99 € – Forma F+, Nakupovalna galerija Kristalne palače, pritličje.   4   Kratka majica 14,95 € – Forma F+, Nakupovalna galerija Kristalne palače, pritličje.   5   Kratke 
hlače 27,95€ – Forma F+, Nakupovalna galerija Kristalne palače, pritličje.   6   Kopalke 29,99 € – Forma F+, Nakupovalna galerija Kristalne palače, pritličje.   7   Kratka 
majica 17,95 € – Benetton Megastore, Millenium.   8   Kopalke 16,95 € – Benetton Megastore, Millenium.   9   Otroško kolo 105,99 € – Eigrače, Dvorana A, klet.     
 10   Kratke hlače 25,35 € – Benetton Megastore, Millenium.   11   Čevlji 39,95 € – Forma F+, Nakupovalna galerija Kristalne palače, pritličje.

1

4

6

7

8

9

10
11

5

2

3



  1   Leseni tovornjak za vlečenje 14,90 € – Eigrače, Dvorana A, klet.   2   Jopa s kapuco 35,99 € – Forma F+, Nakupovalna galerija Kristalne palače, pritličje.   3   Natikači 
17,99 € – Forma F+, Nakupovalna galerija Kristalne palače, pritličje.   4   Kopalke 45,99 € – Forma F+, Nakupovalna galerija Kristalne palače, pritličje.   5   Kratka majica  
15,95 € – Benetton Megastore, Millenium.   6   Kopalke 19,95 € – Benetton Megastore, Millenium.   7   Majica 15,00 € – Forma F+, Nakupovalna galerija Kristalne 
palače, pritličje.   8   Čevlji 49,95 € – Forma F+, Nakupovalna galerija Kristalne palače, pritličje.   9   Kratke hlače 9,95 € – Benetton Megastore, Millenium.   10   Kratke 
hlače 22,99 € – Forma F+, Nakupovalna galerija Kristalne palače, pritličje.   11   Leseni poganjalec 39,99 € – Eigrače, Dvorana A, klet.

PoletiDečki
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med štirimi izzivalci v akciji millenium izziv, ki poteka 
v ŠC millenium in v sklopu katere si četverica že tri 
mesece prizadeva izgubiti odvečno telesno težo ter 
preoblikovati telo, je tudi 19-letni Luka Sešek, finalist 
oddaje Slovenija ima talent in obetaven glas v muzikalu 
Mamma Mia, predvsem pa edini, ki mu je do začetka 
akcije uspelo izgubiti zavidljivo število kilogramov.

najpomembnejŠa 
je motivaCija

Pogovor bi morala začeti z akcijo Millenium 
izziv, a vendar se ne morem izogniti 
vprašanju, kako vam je že pred akcijo 
uspelo izgubiti skoraj 30 kilogramov?
Odločitev, da shujšam – imel sem 105 
kilogramov in pol – je padla na novoletni 
predstavi Mamma Mia. K meni je pristopil naš 
pianist Gašper Konec, ki je nekoč tudi sam imel 
težave s prekomerno težo, in mi svetoval, naj 
se potrudim in shujšam, češ, zdaj imam čas, 
pozneje bo prepozno. Takrat sem se odločil, da 
sebi in drugim dokažem, da zmorem. Začel sem 
se ukvarjati s športom, manj sem jedel in v pol 
leta mi je uspelo izgubiti dobrih 25 kilogramov.

Zakaj po tako uspešni izgubi kilogramov 
vendarle odločitev za Millenium izziv?
Razlog je en sam: pridobljeno stanje je 
potrebno vzdrževati. V treh mesecih vadbe v ŠC 
Millenium sem izgubil veliko maščobe in z njo 
še dodatne tri kilograme ter povečal mišično 
maso. Cilj vadbe torej ni več izguba kilogramov, 
temveč preoblikovanje telesa.

Se je z novim ciljem spremenil tudi 
prehranjevalni režim?
Po nasvetu fitnes trenerja Mateja Bunderle, ki 
skrbi za mojo »preobrazbo«, po sadnem zajtrku 
vsak dan za kosilo jem belo meso, piščanca ali 
tuno, nekaj riža ali testenin in veliko zelenjave. 
Priznam, da sem se piščanca z zelenjavnimi 
prilogami že pošteno naveličal.

Za kaj je potrebna močnejša volja – za 
obisk fitnes vadbe štirikrat tedensko ali za 
vztrajanje pri enoličnih kosilih?
Verjemite, ko s krožnikov družinskih članov diši 
bolje kot z mojega in so njihove jedi tudi na oko 
privlačnejše, je vztrajanje pri enolični prehrani 

zahtevna preizkušnja, ki terja večjo vztrajnost 
kot obiskovanje fitnes vadbe.

Ste se v času vadbe v ŠC Millenium zaradi 
naporov in razbolelih mišic znašli v krizi, 
pomislili, da vadbo opustite?
Nikoli! Sem pa presenetil celo samega sebe, 
saj pred vadbo v ŠC Millenium nikoli nisem 
pomislil, da bom kdaj s takšnim veseljem prihajal 
na treninge. Rad treniram, žene me misel, da 
končno počnem nekaj koristnega tudi zase.

Bi brez trenerja Mateja, ki bdi nad vami, 
sami lahko prišli do enakih rezultatov?
Mnogi me sprašujejo, zakaj hodim v fitnes, če 
sem doma pod Šmarno goro, na vrh katere 
bi se lahko povzpel vsak dan, nato pa doma 
delal še sklece in trebušnjake. Vadba na domači 
preprogi je morda primerna za dosego manjših 
ciljev, za zahtevnejše cilje pa je potrebna 
motivacija. To v manjši meri zagotavlja že 
načrtovanje obiska vadbe in njen proces – 
urnik vadbe, izvajanje natančno določenih vaj, 
usmerjenost vadečih le na vadbo na trenažerjih 
–, v večji meri pa osebni trener. Motivacija je 
morda najtežji in najpomembnejši del vadbe. In 
pri tem je bil trener Matej zelo uspešen.

So vašo dosedanjo telesno preobrazbo že 
opazili vaši znanci, prijatelji?
Seveda! Tudi sam opažam, da postajam bolj suh, 
in na to sem zelo ponosen.

Če bi lahko primerjali – je napornejša 
vadba v Millenium izzivu ali nastopi v šovu 
Slovenija ima talent?
Smeh. Tako vadba kot nastopi so prijetni, toda tudi 
fizično zahtevni; muzikal Mamma Mia traja skoraj 
tri ure in v tem času odplešem deset koreografij. 
Rad nastopam, rad se ukvarjam s športom, razlika 
med nastopi in vadbo je morda le v tem, da 
me nastopi tudi psihično izčrpajo, vadba v ŠC 
Millenium pa na duha deluje sproščujoče.

Nedavno ste dejali, da so vaše sanje življenje, 
obdano z gledališčem in glasbo. Se jima bo 
zdaj pridružila tudi redna fitnes vadba? 
Morda ni videti, a šport imam rad, kot otrok 
sem treniral atletiko in nogomet. S svojimi sto 
kilogrami sem se pred letom dni le s težavo 
prisilil h gibanju in k športnim aktivnostim, z 
izgubo teže pa je šport znova postal užitek in z 
njim tudi del mojega vsakdanjika.

                 Miha Trefalt

MILLENIUMizziv
PRIPRAVLJENI NA POLETJE. ČESTITAMO!

TRENER
MATEJ BUNDERLA

TRENER
DAMJAN VERHOVC

TRENERKA
URŠKA DOLINŠEK

TRENER
VID KOBLAR

LUKA SEŠEK

ERIKA SLUGA

KLEMEN HABAT

KATJA ŠINKOVEC

TELESNA
TEŽA

% 
MAŠČOBE

MIŠIČNA 
MASA ITM

DNEVNA 
PORABA 
KALORIJ

STAROST 
PRESNOVE %VODE MAŠČOBA−  

TREBUH

PRVO 
MERJENJE 82,6 18,1 64,3 27,3 3620 21 60,3 3

ZADNJE 
MERJENJE 76,9 14,6 63,9 25,4 3495 12 64,3 2

REZULTAT − 5,7 − 3,5 − 0,4 − 1,9 − 125 − 9 4 − 1

TELESNA
TEŽA

% 
MAŠČOBE

MIŠIČNA 
MASA ITM

DNEVNA 
PORABA 
KALORIJ

STAROST 
PRESNOVE %VODE MAŠČOBA−  

TREBUH

PRVO 
MERJENJE 81,5 40 45,5 29,5 2533 38 46,8 6

ZADNJE 
MERJENJE 76,8 35,2 45,9 26,3 2478 38 48 5

REZULTAT − 4,7 − 4,8 0,4 − 3,2 − 55 0 1,2 − 1

TELESNA
TEŽA

% 
MAŠČOBE

MIŠIČNA 
MASA ITM

DNEVNA 
PORABA 
KALORIJ

STAROST 
PRESNOVE %VODE MAŠČOBA−  

TREBUH

PRVO 
MERJENJE 126,3 31,8 82 38,1 4743 41 47,8 14

ZADNJE 
MERJENJE 103,6 19,3 79,5 31,3 5259 25 60,4 6

REZULTAT − 22,7 − 12,5 − 2,5 − 6,8 516 − 16 12,6 − 8

TELESNA
TEŽA

% 
MAŠČOBE

MIŠIČNA 
MASA ITM

DNEVNA 
PORABA 
KALORIJ

STAROST 
PRESNOVE %VODE MAŠČOBA−  

TREBUH

PRVO 
MERJENJE 84,3 37,3 50,1 28,5 2524 47 46,9 6

ZADNJE 
MERJENJE 78 30,8 51,2 26,7 2659 37 51,7 4

REZULTAT −6,3 − 6,5 1,1 − 1,8 135 − 10 4,8 − 2

PREJ

PREJ

PREJ

PREJ

POTEM

POTEM

POTEM

POTEM
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MILLENIUMizziv
PRIPRAVLJENI NA POLETJE. ČESTITAMO!

TRENER
MATEJ BUNDERLA

TRENER
DAMJAN VERHOVC

TRENERKA
URŠKA DOLINŠEK
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ZADNJE 
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ZADNJE 
MERJENJE 76,8 35,2 45,9 26,3 2478 38 48 5
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PRVO 
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ZADNJE 
MERJENJE 103,6 19,3 79,5 31,3 5259 25 60,4 6

REZULTAT − 22,7 − 12,5 − 2,5 − 6,8 516 − 16 12,6 − 8

TELESNA
TEŽA

% 
MAŠČOBE

MIŠIČNA 
MASA ITM

DNEVNA 
PORABA 
KALORIJ

STAROST 
PRESNOVE %VODE MAŠČOBA−  

TREBUH

PRVO 
MERJENJE 84,3 37,3 50,1 28,5 2524 47 46,9 6

ZADNJE 
MERJENJE 78 30,8 51,2 26,7 2659 37 51,7 4

REZULTAT −6,3 − 6,5 1,1 − 1,8 135 − 10 4,8 − 2

PREJ

PREJ

PREJ

PREJ

POTEM

POTEM

POTEM

POTEM
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kam to poletje?  
na počitniCe v atlantis!

Zakaj poletje preživeti v Vodnem mestu atlantis? Zaradi super 
bazenov, zabavnih animatorjev in najboljšega sladoleda, bi odgovorili 

otroci; ker vemo, da se tam marsikaj naučijo in so v varnih rokah,  
bi odgovorili njihovi starši; mi pa dodajamo še en razlog – ker lahko 

otrokom ponudimo več kot največja obmorska letovišča.

Otroci, ki so pri nas v počitniškem 
varstvu že preživeli teden ali dva, 
se med poletnimi počitnicami radi 
vračajo k nam. Nekateri zato, da 
izpopolnijo svoje plavalno znanje, 
drugi zaradi vodnih doživetij in 
zabave polnih uric, medtem ko so 
njihovi starši odsotni, tretji morda 
res zaradi najboljšega sladoleda 
v »mestu«. Ne glede na vzrok 
njihovega obiska v Vodnem mestu 
Atlantis poskrbimo, da je zabavno 
za prav vse – tako za predšolske 
otroke od 4. leta dalje kot za njihove 
starejše šoloobvezne vrstnike. 

atlantiS | 24 
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Za letošnje počitniško varstvo 
obljubljamo, da bo resnično nekaj 
posebnega, saj bo potekalo v 
olimpijskem duhu. Otroci bodo 
lahko sodelovali v olimpijskem 
protokolu s pravo olimpijsko zastavo 
in baklo s poletnih olimpijskih iger 
v Londonu 2012, lahko bodo del 
Mini olimpijskih iger, kjer vsakega 
čaka nagrada, pika na i počitniškega 
varstva pa bo obisk dobitnikov 
olimpijskih medalj in medalj z 
največjih svetovnih tekmovanj.

A to ni edino presenečenje! Otroci 
bodo obiskali tudi Adrenalinski park 
(primeren za otroke od 4. leta dalje) 
in se preizkusili v »tvegani« igri na 
varen način.

V Vodnem mestu Atlantis se 
zavedamo, da sta varnost in dobro 
počutje otrok na prvem mestu, 
zato za pet do šest otrok skrbi en 
animator. S tem zagotavljamo 
nadstandardni nadzor in varnost 
ter se lahko temeljito posvetimo 
prav vsakemu posamezniku.

V času poletnih šolskih počitnic 
bo pri nas nadvse zabavno, polno 
prijateljskih druženj, vodnih 
dogodivščin, a hkrati tudi poučno. 
Predvsem pa – pri nas je vedno lepo 

vreme, sonce nas nikoli ne opeče, v 
vodo pa se lahko podate brez strahu, 
da bi stopili na morskega ježka. Zato 
je vse, kar potrebujete za preživljanje 
počitnic v Vodnem mestu Atlantis, 
le nahrbtnik, v njem kopalke, velika 
brisača in veliko dobre volje!

V času poletnih šolskih počitnic 
organiziramo počitniško varstvo 
za otroke od 4. do 15. leta 
vsak delavnik od 26. junija do 
31. avgusta od 7.00 do 17.00. 
Informacije in rezervacije na 
telefonski številki 030/242 128 ali 
e-pošti varstvo@btc.si. 

atlantiS
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  1   Set za balinanje Petanke 24,90 € – Fitnesshop, Dvorana A, pritličje.  2   Plastični krožniki, več barv 2,15 €/komplet – CS Kitajski center, Dvorana A, klet.  3   Hladilni 
nahrbtnik forclaz (10 l) Quechua 14,99 € – Decathlon, Dvorana 18.   4   Lopar za badminton, 9 mm alu okvir (100 g) 23,00 € – Fitnesshop, Dvorana A, pritličje. 
   5   Svetilka za pohodništvo/kampiranje bl (100 lumnov) Quechua 9,99 € – Decathlon, Dvorana 18.   6   Preproga za kampiranje/pohodništvo Quechua 9,99 € – 
Decathlon, Dvorana 18.   7   Trinožni stol za kampiranje Quechua 4,99 € – Decathlon, Dvorana 18.   8   Piknik odeja (150 cm x 200 cm) Brunner 15,99 € – Merkur 
trgovski center, Dvorana 17.   9   AQP Kickster academy hitro postavljivi nogometni gol 79,90 € – Fitnesshop, Dvorana A, pritličje.

v dobri družbi
Piknik 

Sonček, zelena pokrajina, žvrgolenje ptičkov, opazovanje živali in 
narave, sproščeno druženje z družino in prijatelji. Vse našteto je za 

marsikoga glasba za ušesa in paša za oči. Če pa omenjenemu dodamo 
še dobro hrano in pijačo, dobimo recept za popoln piknik.
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  1   Mini set za igro z žogo 9,15 € – CS Kitajski center, Dvorana A, klet.  2   Žoga za odbojko 12,00 € – Fitnesshop, Dvorana A, pritličje.   3   Nizka zložljiva kamp miza 
Quechua 12,99 € – Decathlon, Dvorana 18.   4   Plastični pribor, več barv 1,10 €/komplet – CS Kitajski center, Dvorana A, klet.   5   Zložljiv kozarec X-cup (0,25 l) 
Sea to summit 7,99 €/kos – Decathlon, Dvorana 18.   6   Igra bowling za otroke 15,70 € – CS Kitajski center, Dvorana A, klet.   7   Piknik set vrč (1,5 l) + 6 kozarcev 
Steuber 7,99 € – Merkur trgovski center, Dvorana 17.   8   Piknik set 6 krožnikov Steuber 7,99 € – Merkur trgovski center, Dvorana 17.   9   Top balinčki 21,90 € – 
Fitnesshop, Dvorana A, pritličje.   10   Plastični kozarčki, več barv 1,20 €/komplet – CS Kitajski center, Dvorana A, klet.
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Piknikovanje je tudi v Sloveniji zelo priljubljeno, saj Slovenci radi izkoristimo 
lepe dni za druženje ob t. i. obračanju na žaru. Žar je postal celo tako 

priljubljen, da nam ni več pomembno, ali smo v naravi ali pa ga prižgemo 
kar na domačem balkonu – pomembni sta le dobra družba in okusna hrana.

  1   I-grill premium digitalni zložljiv žepni termometer Weber 99,99 € – Merkur trgovski center, Dvorana 17.   2   Čistilo za žar Weber 9,99 € – Merkur trgovski 
center, Dvorana 17.  3   Lesni sekanci Whiskey (0,7 kg) Weber 5,99 € – Merkur trgovski center, Dvorana 17.  4   Lesni sekanci Mesquita (0,7 kg) Weber 5,99 € – Merkur 
trgovski center, Dvorana 17.  5   Set za prižiganje starter set Weber 29,99 € – Merkur trgovski center, Dvorana 17.   6   Predpasnik BBQ 18,15 € – Darilni butik, 
Dvorana A, klet.   7   Košara za zelenjavo Weber 29,99 € – Merkur trgovski center, Dvorana 17.   8   Alu posodice (10 kosov) Weber 9,99 € – Merkur trgovski center, 
Dvorana 17.   9   Gourmet bbq wok sistem Weber 99,99 € – Merkur trgovski center, Dvorana 17.   10   Žar 2 series classic exs bbq Campingaz 319,99 € – Merkur 
trgovski center, Dvorana 17.
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Ker je sezona čevapčičev, pleskavic, ražnjičev, sirov za žar in 
zelenjave tudi letos pri nas že v polnem teku, vam bodo spodnji 

predlogi zagotovo v pomoč pri izbiri opreme in dodatkov za 
izvedbo popolnega piknika.
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  1  Serviete Matis (38 cm x 38 cm) 1,99 €/komplet – CS Kitajski center, Dvorana A, klet.   2   Inox pribor za peko v kovčku (6-delni) Biva 29,99 € – Merkur trgovski 
center, Dvorana 17.   3    Žar Master-touch gbs (57cm), črn, Weber 339,90 € – Merkur trgovski center, Dvorana 17.    4    Pribor za peko compact (2-delni) Weber  
39,99 € – Merkur trgovski center, Dvorana 17.    5   Žar Kettle plus (47 cm), črn, Weber 199,90 € – Merkur trgovski center, Dvorana 17.    6   BBQ zaščitna rokavica Weber 
14,99 € – Merkur trgovski center, Dvorana 17.    7   I-grill mini termometer Weber 69,99 € – Merkur trgovski center, Dvorana 17.
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ali na pikniku res  
samo piknemo?

Foto: Miha Bratina

The best time of the dayBoljši del dneva

Poletje je tudi čas piknikov, torej druženja 
in uživanja v naravnem okolju, ob jedeh 
in pijačah, ki jih ljudje prinesejo s seboj, 
nekaj pa jih pripravijo neposredno na 
kraju samem. 

Danes se je za potrebe piknikov razvila že 
prava »industrija« opreme, ki vključuje kuhalne 
naprave, posebne hladilne posode za jedi in 
pijače ter opremo za postrežbo. Tudi materiali, 
iz katerih je narejena, sledijo izdelavi opreme, 
zato so prilagojeni za še bolj sproščeno 
uživanje. Tudi vrste jedi ter pijač se danes 
pojavljajo v mnogo večjih količinah. Sodobne 

beseda piknik 
je zloženka 

iz dveh 
francoskih 

besed: piquer, 
kar pomeni 

malo pojesti, 
pikniti, in nigue, 

kar pomeni 
malo vredno 

stvar.

piknike bi težko povezovali zgolj s pikanjem. 
Ta način doživljanja jedilnih obrokov smo v 
Sloveniji začeli množično razvijati šele po koncu 
druge svetovne vojne. V poznih petdesetih 
letih se je s sosednjega Balkana postopoma 
začela uvajati kultura žara, ki je postal in do 
danes ostal osrednji motiv večine piknikov. 
Seveda so pikniki v svetu veliko starejši kulturni 
pojav. Tudi pri razvoju tega kulinaričnega in 
družabnega udejstvovanja ima pomembno 
vlogo Francija. Piknik oz. v francoščini pique-
nique je v francoščini 17. stoletja najprej 
pomenil skupni obed, kamor je vsakdo prinesel 
svojo hrano s seboj ali plačal svoj del. Beseda 
je bila sprejeta v francosko besedišče leta 
1740 in je zloženka iz dveh francoskih besed: 
piquer, kar pomeni malo pojesti, pikniti, in 
nigue, kar pomeni malo vredno stvar. Prvotno 
poimenovanje je torej označevalo zabavo, na 
kateri so pojedli kaj malega in dostikrat ne 
posebno dobrega. Izraz piknik smo v slovensko 
besedišče prevzeli verjetno iz nemškega izraza 
Picknick ali angleškega picnic. Pomembno za 
razvoj piknikov je bilo obdobje razsvetljenstva, 
ko so ljudje začeli odkrivati naravo in so v tem 
okolju prirejali druženja z raznimi oblikami 
obedovanja. Najstarejšo predobliko piknikov pa 
verjetno predstavlja prehranjevanje kmečkega 
človeka v naravi, kar je bilo povezano z 
nekaterimi deli na poljih, travnikih, v gozdovih 
in na pašnikih. 

Prof. dr. Janez Bogataj
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cca. 250 g konjske zarebrnice • 150 g 
krompirčka (pomfri) • 150 g mešane solate

Kdo bi se branil takšne jedi na pikniku? Stavimo, 
da nihče! Za pripravo prvovrstne zarebrnice 
potrebujemo »uležan« hrbet žrebeta s kostjo 
(približno 250 g na osebo), ki ga primerno 
posolimo in popopramo ter popečemo na 
vročem ognju. Največ dve minuti na vsaki strani 
in že bo pred nami neverjetno okusna jed. 
Zraven se lepo prileže krompirček, od prilog pa 
denimo gorčica, majoneza, ajvar ali kečap – kar 
vam pač najbolj ustreza.

zarebrniCa

Največji čar piknikov, ki povezujejo krog prijateljev in 
družine, je vsekakor pisana paleta hrane, ki zadovolji 
različne okuse. Če je poskrbljeno za vse želje, smo že 
korak bliže popolnosti. Široka izbira izjemno kakovostnih 
in domiselnih jedi iz Hot´Horsa zagotovo ne bo nikogar 
pustila ravnodušnega in lačnega.

Čeprav nas piknik v prvi vrsti zagotovo spomni na mesne jedi, pri tem ni potrebno, 
da smo stereotipni s čevapčiči ali pleskavicami, saj lahko presenetimo in navdušimo 
tudi drugače. Kaj pravite na zarebrnico ali pa konjski biftek, ki bosta s prilogami 
pridobila simpatije ljubiteljev mesa? Ali pa na solato z ajdo, ki je lahko povsem 
samostojen obrok – še posebej za tiste, ki imajo raje zelenjavo? Za konec pa lahka 
sladica, kot je denimo jogurtova strjenka, ki bo le še popestrila lahkotnost celotnega 
obroka. Si upate pripraviti naslednji piknik nekoliko drugače?



2x 100 g konjske pljučne • 200 g 
krompirčka (pomfri) • 1 jajce • 1 štručka

Čisto zares: preprosteje ne gre! Za pripravo 
potrebujemo pljučno žrebeta, ki jo 
predhodno ustrezno nasolimo, prav tako pa je 
pomembno, da je meso ustrezno marinirano 
v olivnem olju. Popečemo ga zgolj 20 ali 30 
sekund na vsaki strani. Kot prilogo dodamo 
ocvrt krompirček, za presenečenje pa še jajce 
na oko – po želji v kombinaciji s štručko kruha. 
Dame in gospodje, pred vami je nesporno 
popolno gurmansko kosilo!

konjski biftek  
(s pomfrijem in jajCem)

Koruzni kruh Žito redna cena 1,99 €, akcijska cena 1,49 € (Akcija velja do 
30.6.2017), kruh Krušnik redna cena 2,45 €, akcijska cena 1,99 € (Akcijska 
cena velja od 25.5. 2017 do 30.6.2017.) – Žito, Tržnica BTC City, sever. 
Kokošja jajca 1,30 € – Perutnina Ptuj, Tržnica BTC City, sever.



cca. 100–150 g zelene solate • 80 g ajde • 
20 g orehov • 20 g paprike • 20 g bučk •  
20 g (pečenih) gobic • preliv: olivno olje in 
jabolčni kis

Solata, ki vas ne bo pustila ravnodušnih in ki 
je lahko tudi samostojen obrok. Zelena solata 
v kombinaciji s (kuhano) ajdo, orehi, papriko, 
bučkami ter pečenimi gobicami bo poskrbela 
za svežino, obenem pa tudi za harmonijo 
nevsakdanjih okusov.

solata z ajdo

1 liter jogurta • 3 limone • 3 listi želatine • 
200 g sladkorja • 1 liter smetane • jagodni 
pire

Za konec vselej prija osvežujoča sladica, kar 
jogurtova strjenka zagotovo je. Nekoliko 
manj sladka, a zato bolj zdrava sladica, ki jo 
za Soba'Room pripravlja Tanja Vilar. Kakšen 
je postopek priprave? Stepeno smetano 
zmešamo z jogurtom in limoninim sokom, v 
katerem smo raztopili želatino. Nalijemo plast 
jogurtove zmesi in damo v hladilnik, da se strdi. 
Na vrhnjo plast nato nalijemo jagodni pire ter 
še eno plast jogurta. Mljask!

sladiCa v lončku: 
jogurtova strjenka

Olivno olje 16,98 €, bio jabolčni kis 2,50 €, 
eko ajdova kaša 4,10 € – Ekošara Jablana, 
Tržnica BTC City, sever. Orehova jedrca 9,99 € 
– Plodovi, Tržnica BTC City, sever.

Sladka smetana 1,80 €, navadni jogurt 1,00 €, tekoči jogurt 
1,10 € – Kmetija Bogataj, Tržnica BTC City, sever. Eko surovi 
trsni sladkor 2,30 € – Ekošara Jablana, Tržnica BTC City, sever.

Za sodelovanje pri pripravi  
rubrike se zahvaljujemo:



Nina Ivaniœ, 
igralka

“Druæina in prijatelji oboæujejo moje domaœe marmelade. 
Z æelirnim sladkorjem Wiener Zucker je 

priprava preprosta in hitra!”

 Wiener Zucker Slovenija
www.wiener-zucker.si

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

BTC vodnik_Alpro_advertorial_212x127_print.pdf   2   29/05/17   10:02

Oglasna vsebina



največja 

talne obloge
preproge

tekači

posteljnina



lePOtnO | 36
www.btc-city.com, FB: BtCCitylePOtnO

Ker je poletje čas intenzivnih barv, lahko 
pri ličenju uporabimo domišljijo in močne 
barve, predvsem odtenke modre, zelene 
in rožnate. Tiste bolj tradicionalne obraz 
naličimo v pastelnih tonih, barve pa 
poudarimo z lakom za nohte.

poletni trendi
Poleti pustimo koži, da zadiha. Vseeno poskrbimo 
za negovan videz z uporabo negovalne kreme, 
namesto pudra lahko uporabimo manj intenzivno 
obarvano kremo. 

Maskara 6,99 €, lip marker 7,99 €, primer za 
trepalnice 4,99 € – Golden Rose, Dvorana A, 
visoko pritličje.

Rdečilo za usta 2,29 € – DM, Dvorana A, pritličje. 
Šminka z dolgo obstojnostjo 5,90 €, primer za 
obraz 9,90 €, sprej za fiksiranje ličil 6,90 €, bronzer 
5,90 € – Golden Rose, Dvorana A, visoko pritličje. 



veganska
kozmetika

Veganske sence za oči 24,49 €, veganski puder 
v prahu 17,49 €, veganska maskara 21,15 €, 
veganske sence za oči 16,91 €, veganske sence za 
oči 16,41 € – Zelena trgovina, Dvorana A, klet.

Darilni paket morski les 29,99 € – Bottega Verde, 
Dvorana A, pritličje.

Lak za nohte Golden Rose 1,90 € – 
Golden Rose, Dvorana A, visoko pritličje. 
Lak za nohte Smalto 2,99 € – Bottega 
Verde, Dvorana A, pritličje. Lak za nohte 
Trend it up 1,29 € – DM, Dvorana A, 
pritličje.

Vodoodporna senca za oči (v svinčniku) 
14,99 € – Bottega Verde, Dvorana A,  
pritličje. Črtalo za usta 1,99 € – DM, 
Dvorana A, pritličje.



ZDRavO

Krema z zaščitnim faktorjem naj nas poleti 
spremlja vsak dan. Poskrbimo, da jo bomo 
nanesli v zadostni količini in po vseh 
izpostavljenih predelih. Predvsem pa se 
posvetimo našim najmlajšim, saj je njihova 
koža še posebej občutljiva.

Po sončenju privoščimo koži dodatno nego in 
jo nahranimo z izdelki, ki poskrbijo za prožnost. 
Posebej koristna je aloe vera, ki pomaga tudi 
pri opeklinah.

ZDRavO | 38 
www.btc-city.com, FB: BtCCity

nega za sončne dni

lekarna bizjak, dvorana a, pritličje

Eucerin sprej SPF 30 plus gratis krema za obraz SPF 30; 21,11 €;
Eucerin krema s SPF 50 za otroke plus gratis mleko za po sončenju; 19,04 €;
Eucerin gel s SPF 25 plus gratis gel za po sončenju; 21,37 €.

dm, dvorana a, pritličje

Pena za po sončenju;  2,49 €;
Losjon za po sončenju; 2,49 €;
Gel aloe vera; 3,49 €;
Losjon za telo; 2,29 €;
Transparentni sprej za zaščito pred soncem SPF 50; 5,99 €;
Krema z zaščitnim faktorjem za obraz; 4,29 €;
Olje za samoporjavitev; 3,99 €;
Sprej za telo z zlatimi bleščicami; 2,49 €;
Sprej za vlaženje kože; 1,99 €;
Losjon za telo; 1,49 €.

Sončni dnevi so tu in čas, ki ga preživimo na prostem,  
je vse daljši. Prav tako prihaja čas dopustov, ko se soncu 
ne moremo in hkrati ne želimo izogniti. Strokovnjaki 
priporočajo popolno izogibanje soncu med 11. in 16. uro 
in ustrezno zaščito pred nevarnimi žarki. To dosežemo 
z lahkimi oblačili in pokrivali ter kremami z visokim 
zaščitnim faktorjem.

zaŠčitite se pred 
sončnimi žarki

Natikači za deklice 12,99 € – 
Forma F+, Nakupovalna galerija 
Kristalne palače.



lekarna bizjak, dvorana a, pritličje

Fidi Protekt; 6,50 €;
Actinica losjon; 17,29 €;
Losjon z zaščitnim faktorjem; 24,27 €;
Alodermal prehransko dopolnilo za portjavitev; 14,96 €.

bottega verde,  
dvorana a, pritličje

Pena za po sončenju;  2,49 €;
Sol za v kopel; 13,99 €;
Krema proti celulitu; 29,99 €;
Piling za telo; 19,99 €;
Sprej SPF 50; 34,99 €;
Mleko za telo; 21,99 €;
Phytoval 3 fazni intenzivni tretma; 49,99 €;
Krema za po sončenju; 26,99 €;
Phytoval krema za konturo oči; 27,99 €.
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Krema z zaščitnim faktorjem 50 za otroke La 
Roche-Posay 19,30 € – Lekarna Bizjak, Dvorana 
A, pritličje. Zaščita pred soncem za otroke faktor 
50 6,99 €, sprej za zaščito pred soncem za otroke 
5,49 € – DM, Dvorana A, pritličje. Klobuk 12,95 € – 
Benetton Megastore, Millenium.

Očala Dior 420,00 € – Optika 
Clarus, Dvorana 4.

Brisača 19,80 € – Lisca, 
Dvorana A, pritličje.

za otroke
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Ženska kolesarska ekipa BTC City Ljubljana 
v svoji četrti tekmovalni sezoni.

Ženska kolesarska Ekipa BTC City Ljubljana je 
začela svojo četrto tekmovalno sezono in do 
konca maja nastopila na 14 dirkah, med njimi 
tudi na prvi Amstel Gold Race dirki za ženske, 
na Valonski puščici (Batageljeva je ciljno črto 
prečkala 15., Bujakova 18. in Nilssonova 19.), 
na dirki Liege–Bastogne–Liege in na tridnevni 
dirki Tour of Chongming Island, kjer je bila 
Strickerjeva v skupnem seštevku 6., Erićeva 12. 
in Radotićeva 18.

V štirinajstih dirkah se je najvišje uvrstila 
Eugenija Bujak in sicer z 2. mestom na dirki prve 
kategorije Omloop van Borsele ter 2. mestom 
na 1. in 2. etapi dirke Festival Elsy Jacobs, kjer je 
skupno osvojila 2. mesto.

Kolesarkam, ki so uveljavile žensko kolesarstvo 
kot športno disciplino v Sloveniji ter okrepile 
ugled ekipe, želimo tudi v nadaljevanju sezone 
čim več uspešnih nastopov.

trikrat srebrna  
eugenia bujak

Osvaja Evropo

Prvi majski vikend se je v italijanskem 
Krminu v okviru dvodnevnega programa 
v okviru projekta My Sport is Franja zbralo 
več kot 500 kolesarjev. Osrednji dogodek 
je bila kulturno obarvana kolesarska vožnja 
s startom in zaključkom v Krminu ter 
postankom pri Vili Vipolže in v Koprivnem, 
ki je navdušila več kot 300 kolesarjev, med 
katerimi je bilo veliko otrok in družin.

maraton franja btC City

Podpora družbe BTC Maraton Franja uvršča 
na evropski kolesarski zemljevid. Partnerstvo 
pri projektu My Sport is Franja pa 
predstavlja uspešno nadaljevanje zaveze, da 
Maraton postane unikatna športno-kulturna 
prireditev v Evropi. V letu 2017 bosta 
podobna dogodka še v Trnavi na Slovaškem 
in v Vižinadi na Hrvaškem.

Kolesarski nahrbtnik McKinley 29,99 €, kolesarski zvonec 2,99 €, 
kolesarska majica Nakamura 34,99 €, kolesarska majica Nakamura 
27,99 €, ženske kolesarske hlače Nakamura 29,99 €, čelada 
Nakamura 44,99 € – Intersport, Dvorana 6. Ključavnica 17,90 €, 
košara za kolo 43,90 € – Rog razstavni salon, Dvorana A, pritličje.

Kolesarski dres ženske kolesarske 
ekipe BTC City Ljubljana 145 € - 
Banem šport, Jakšičeva 2, Ljubljana.



21,2 KM KRONOMETER (Ž)
LJUBLJANA–DOMŽALE–LJUBLJANA, 
WE UCI CAT 1.2
petek, 9. junij 2017 ob 16.00

21,2 KM KRONOMETER (M)
LJUBLJANA–DOMŽALE–LJUBLJANA
petek, 9. junij 2017 ob 16.00

22 KM HOFER DRUŽINSKO ŠOLSKI MARATON
sobota, 10. junij 2017 ob 16.00

1 KM VZAJEMNA PREIZKUŠNJA ZA NAJMLAJŠE
sobota, 10. junij 2017 ob 16.30

2,4 KM PONY ŠTAFETNA DIRKA TROJK
sobota, 10. junij 2017

ob 13.00 Kvalifikacije
ob 20.00  Finalna dirka za zmagovalce 

kvalifikacijskih skupin

156 KM VELIKI MARATON FRANJA BTC CITY 2017
nedelja, 11. junij 2017 ob 9.00

97 KM TRIGLAV MALI MARATON FRANJA 2017
nedelja, 11. junij 2017 ob 10.40

9 .- 1 1 .  j un i j
w w w. f r a n j a . o r g

2017 04 BTC Maraton Franja Oglas Dirke 212x127 Vodnik.indd   1 25/05/17   13:44
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kolesih
na dveh 

Kolesarjenje je iz leta v leto priljubljenejša oblika rekreacije.  
Ni samo rekreacija, pač pa postaja način življenja in predvsem v 
mestih predstavlja zamenjavo za vožnjo z avtomobilom ter tako 

združuje skrb za okolje ter skrb za zdravje.

Kolesarska jakna 89,99 €, kolesarska majica 69,99 €, 
kolesarske hlače 69,99 € – Toper, Dvorana A, pritličje.

Pony od 329,00 
do 789,00 € – 
Rog razstavni 
salon, Dvorana A, 
pritličje.



Če se odločimo za obisk Kranja po stari cesti z 
brniške strani, že na obrobju mesta naletimo 
na prvo mestno zanimivost, sotesko reke 
Kokre, ki Kranj poleg Luksemburga uvršča 
med edini evropski mesti, ki ju preči kanjon. 
Pogled s sicer vedno prometnega mostu v 
globino, v katero se lahko spustimo šele iz 
starega mestnega jedra, je impresiven, zaradi 
višine morda tudi zastrašujoč, a tisti, ki se 
mu zašibijo kolena, si lahko hitro opomore 
v Gostilni »Arvaj pred mostom«, tik nad 
kanjonom, ki se lahko pohvali z večkrat 
nagrajeno Arvajevo kranjsko klobaso, ki jo 
izdelujejo že 60 let in ki je po mnenju mnogih 
domačih in tujih obiskovalcev – res odlična.

Od tu do starega mestnega jedra, ki je 
danes lepo obnovljeno in ki kar kliče 
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kranj Je »kuJ Za vOglOM«
Čeprav ob omembi Kranja zagotovo najprej pomislimo na 
dr. Figa, ki je v tem mestu preživel svoja zadnja leta, ali na 
»legendo«, ki pravi, da je mesto dobilo ime po oglašanju 
vran, srak in kavk, ki so se zbirale na skalnem pomolu med 
Kokro in Savo, Kranj danes ponuja več kot le spomin na 
minule čase. Kot kulturno, turistično in kulinarično središče 
živi vse dni v tednu in je hkrati odlično izhodišče za 
odkrivanje gorenjske.

po obiskovalcih, ni več daleč. Po mostu 
zavijemo levo in se po Cesti Staneta 
Žagarja in Bleiweisovi cesti spustimo 
proti staremu delu mesta, kjer je mestnih 
zanimivosti dovolj za vse. Najmlajše bo 
zagotovo navdušilo kranjsko podzemlje, 
prepredeno s 1.350 metrov dolgimi rovi. 
Izkopani med 2. svetovno vojno so nekoč 
meščanom nudili zaščito pred bombnimi 
napadi, danes pa služijo turističnemu ogledu 
in različnim prireditvam, med katerimi je 
najbolj priljubljena novembrska vinska pot. 
Samo pod Kranjem boste našli tudi jamski 
laboratorij (poleg podobnega laboratorija v 
francoskih Pirenejih je kranjski edini v Evropi), 
v katerem je pred skoraj šestdesetimi leti 
speleobiolog Marko Aljančič začel preučevati 
»zmajeve mladiče«. Žal pa je laboratorij v 

naravni jami Tular, preoblikovani iz vojnega 
zaklonišča, v kateri še danes vzgajajo človeške 
ribice, za javnost zaprt. Vsi, ki bi se želeli 
spustiti še globlje, pa se lahko v mestnem 
središču spustite v 30 metrov globoko 
sotesko Kokre. Tja vas bo vodila urejena in 
zavarovana krožna pot, ki se začne pri mostu 
med pošto in mestno kavarno Evropa.

Mestno središče živi tudi bogato kulturno 
življenje. Od Prešernovega gledališča Kranj 
in Galerije Prešernovih nagrajencev do 
Gradu Khiselstein, ki je ena izmed osrednjih 
znamenitosti mestnega jedra Kranja – z 
grajskim vrtom, ki je poleg Gorenjskega 
muzeja, ki domuje v grajski stavbi, postal 
tudi prizorišče različnih kulturnih dogodkov 
letnega gledališča.



Če smo obisk Kranja začeli s kulinariko, ga tako tudi končajmo. Obisk starega dela mesta naj 
ne mine, ne da bi vstopili v delavnico in trgovino »kralja nudeljcev«, v kateri Igor Šaršanski 
iz več vrst moke in jajc, brez soli, vode ali olja pripravlja in prodaja najboljše testenine, ki 
so pripotovale že celo do Japonske. Če ga boste obiskali v soboto, pohitite, saj njegove 
testenine poidejo že v nekaj urah!

Kranj, upravno in kulturno središče gorenjske regije, je le streljaj od BTC Cityja, dobrih 20 
minut vožnje proti Alpam. Izkoristite prosto dopoldne ali soboto za ogled mesta, ki ponuja 
veliko več, kot sem lahko naštela in kot smo si lahko ogledali novinarji, predstavniki Društva 
turističnih novinarjev Slovenije. Ja, Kranj je res »kuj za voglom«.

Maja Oven



Julij Božič je dolgoletni tehnološki partner 
družbe BTC in pobudnik zgodbe o uspehu, aBC 
pospeševalnika. Pred letom dni je zapustil mesto 
izvršnega direktorja družbe IBm Slovenija in se 
družbi BTC pridružil z namenom, da ustanovi 
poslovno enoto za inovacije in digitalizacijo.

digitalizaCija  
po meri človeka

današnjem svetu prihaja predvsem v podobi 
novih igralcev, ki jih podjetja praviloma 
opazijo, ko je že prepozno.

Če digitalizacijo povezujete z novim 
načinom delovanja, jo lahko povezujemo 
tudi z drugačnim načinom razmišljanja?
Odgovor na prvo žogo bi lahko bil, da nam 
zaradi digitalizacije ne bo več potrebno 
razmišljati, pridobivati znanja, saj bodo 
namesto nas razmišljali računalniki. Znanje 
je še vedno ključno, le načini pridobivanja 
se spreminjajo. Informacije so dosegljive 
povsod. Ljudje začenjajo dnevno uporabljati 
digitalne asistente (kot npr. Apple – Siri, 
Amazon – Alexa), ki vam v sekundi podajo 
kakršnokoli želeno informacijo. Ključno pa 
bo, kako bomo to informacijo uporabili in v 
sodelovanju z ljudmi okoli sebe znali priti do 
novih spoznanj. Torej je časa, ko smo se na 
pamet učili ogromne količine podatkov, konec. 
Pomembno je spodbujati učenje, kako bolje 
medsebojno sodelovati (timsko delo) in iskati 
skupne rešitve za boljši jutri. Da znamo skupaj 
pristopiti in razrešiti kompleksnejša vprašanja, 
ki zajemajo tudi sociološke in psihološke 
vidike. »Mašine« tega ne bodo nikoli znale.

Digitalizacija za podjetja ni zavezujoča, a 
za nekatera zveni kot izziv, za druga kot 
grožnja … 
Zaradi izredno hitrega napredka na vseh 
področjih se podjetja vedno bolj zavedajo 
potrebe po neprestani inovaciji. Pojavljajo se 
novi konkurenti, ki praviloma niso iz obstoječih 
industrij in z novimi poslovnimi modeli 
rušijo ustaljene poslovne modele. Poglejte 
na primer Uber – taksi službe so konkurirale 
med seboj in se borile na trgu, pa pride nov 
igralec in popolnoma spremeni poslovni 
model (z uporabo pametnega telefona in 
platforme, ki omogoča nov način sodelovanja 
med ljudmi) ter za vedno spremeni način 
uporabe taksi prevozov. Ali pa na primer 
avtomobilska industrija: vrsto let sta bila za 
avtomobilsko industrijo ključna oblikovanje 
in motor avtomobila, od zasnove do serijske 
proizvodnje pa so v povprečju minila tri leta. 
Danes proizvajalci novih vozil od zasnove 
pa do trga potrebujejo le šest mesecev, 
ključen element in »bojno polje« pa postaja 
programska oprema (»software«), zaradi česar 
avto ni več le prevozno sredstvo, ampak bo 
v obliki avtonomnih vozil postal tudi pisarna, 
prostor za razvedrilo, počitek in še mnogo 

Sredi 19. stoletja je pojem 
»industrializacija« zvenel najbrž tako 
nenavadno, kot danes marsikomu zveni 
pojem »digitalizacija«; kako ga pojasniti v 
nekaj besedah?
Digitalizacija je nov način delovanja, 
spoznavanja, sodelovanja in povezovanja ljudi, 
ki ga omogočajo sodobne tehnologije, v prvi 
vrsti internet, programska oprema, pametni 
telefoni in različne platforme. S hitrejšim 
pridobivanjem in izmenjavo informacij je 
digitalizacija omogočila delitveno ekonomijo 
(»sharing«) in prvič v zgodovini omajala 
ustaljena medgeneracijska razmerja; mladi 
so danes namreč tisti, od katerih se starejši 
lahko marsikaj novega naučijo. Če vprašate 
otroke, kaj je digitalizacija, vam ti ne bodo 
znali odgovoriti, saj s pametnim telefonom in 
dnevnim delovanjem na različnih platformah 
»digitalni svet« živijo. Podobno pa je tudi pri 
podjetjih. Tu je tudi vzrok, da priljubljenost 
mladih zagonskih podjetij (start-upov) 
narašča, saj se velika podjetja zavedajo, da 
z njimi lahko dobijo hitrost in tiste ključne 
tehnološko prebojne rešitve, ki jim bodo 
na trgu prinesle nove poslovne modele in 
prednost pred konkurenco. Konkurenco, ki v 

inOvativnO



stremeti k spremembam, tisti, ki hočemo nekaj 
več. Elektronske naprave in digitalizacija pa 
morajo biti zgolj orodja za izboljšanje kakovosti 
naših življenj. Z inovacijsko pisarno želim k 
razmišljanju o spremembah privabiti tudi 
zaposlene in jih za dobre predloge nagraditi. 
Pri preobrazbi podjetja moramo namreč 
sodelovati vsi zaposleni, si pomagati in skupaj 
iskati nenehne izboljšave. »Moj« oddelek pa je 
podporni steber za spodbujanje, ozaveščanje 
in izvedbo rešitev pri digitalizaciji posameznih 
procesov poslovanja ključnih poslovnih stebrov 
družbe BTC – Logističnega centra, Upravljanja 
nepremičnin, BTC Cityja in Misije: Zeleno.

Dodatni steber našega oddelka je tudi nov 
koncept, vzpostavitev okoliša BTC-ja kot testnega 
poligona za nove tehnološke rešitve, t. i. Living 
Lab, kjer lahko podjetja skupaj z nami testirajo in 
promovirajo svoje rešitve, se povezujejo s start-
upi in iščejo nova področja delovanja.

Lahko delovanje slednjega podrobneje 
razložite? 
V BTC Cityju bodo stranke lahko preizkušale 
rešitve za pametna mesta. V praksi to 
pomeni, da bomo na primer ulico namenili 
testiranju pametnih svetil ali testiranju sistema 
pametnega parkiranja. S podjetji, ki bodo pri 
nas preizkušala pametne rešitve, bomo, če se 
bodo te izkazale za dobrodošle, lahko sodelovali 
tudi naprej, prodajali njihove rešitve oz. postali 
njihov partner. Kot živi laboratorij je področje 
BTC pomembno tudi za ostala mesta v Sloveniji 
in regiji. Neko podjetje lahko pri nas testira 
svojo rešitev; če se ta izkaže za uspešno in jo 
sprejmejo tudi prebivalci našega »mesta«, se ta 
rešitev lahko implementira tudi v drugih mestih. 
Kar se tiče poslovanja s podjetji, si želimo 
pozicionirati BTC kot področje, kjer podjetje 
lahko spozna, kako inovirati in se pripraviti na 
digitalno preobrazbo (skozi programe ki jih 
izvaja ABC pospeševalnik), inovativne rešitve 
oz. proizvode pa lahko v našem okolju testira, 
se povezuje z mladimi zagonskimi podjetji, išče 
nove poslovne modele in nove nadgrajene 
rešitve ponudi preko našega partnerskega 
ekosistema svetu. S tem konceptom smo 
začeli v letošnjem letu in imamo že lepo število 
podjetij, s katerimi sodelujemo in snujemo 
skupne projekte. 

Omenili ste, da bo proces digitalne 
preobrazbe zajel vse štiri poslovne stebre 
družbe. V katerem bo digitalizacija 
najbolj očitna?
Steber za upravljanje z nepremičninami že 
uporablja vse tehnološke rešitve, obdeluje 
izjemno velike količine podatkov in s svojimi 
tehnološkimi rešitvami podpira tudi druga 
podjetja. Misija: Zeleno v svoji skrbi za 

trajnostni razvoj območja BTC ni področje, na 
katerem bi digitalizacija lahko odigrala večjo 
vlogo; najpomembnejša je digitalizacija na 
področju logistike, saj z optimizacijo procesa 
obdelave podatkov zagotavlja tudi velike 
prihranke. In seveda BTC City kot fizično 
območje, ki mora z digitalnimi rešitvami našim 
obiskovalcem omogočiti predvsem boljšo in 
bolj uporabno izkušnjo ter zagotoviti boljše 
bivanje v našem mestu.

Pomeni digitalizacija tudi to, da tisti, ki ne 
bo imel pametnega telefona, ne obstaja?
Digitalizacija je globalen pojav in nuja, vsak pa 
se mora sam odločiti, kdaj in v kolikšni meri 
bo vstopil v »novi« svet. Telefoni so le ena 
oblika in vmesna faza delovanja v digitalnem 
svetu. Kot že zgoraj omenjeno, bo večina 
med nami v prihodnjih letih imela doma 
naprave, t. i. virtualne osebne asistente, ki bodo 
zaradi sposobnosti povezovanja z drugimi 
elektronskimi napravami in sposobnosti učenja 
zmožni odgovoriti na vsako vaše vprašanje, vam 
rezervirati cenovno ugoden hotel ali vozovnico, 
za vas prebirati in pošiljati elektronsko pošto, 
vam polniti hladilnik itd. Vi pa se boste odpravili 
v Tivoli na sprehod z vam ljubljeno osebo.

Pred tremi leti ste še kot izvršni direktor 
družbe IBM Slovenija odločno povedali, 
da smo Slovenci narod inovacij. Lahko 
Slovenija postane nekakšna »oaza 
inovativnosti«? 
Slovenija je lahko pilotna, testna dežela za 
velike igralce in države, ki bi rade v majhnem 
okolju preizkusile svoje inovativne rešitve. 
Naša težava je le v tem, da nam manjka nekaj 
tiste povezanosti in samozavesti, s katero bi 
pred svetom delovali enotno. Imamo izredno 
uspešna in inovativna podjetja, ki delajo tudi 
za Naso in za velike avtomobilske proizvajalce, 
a ker nas prepogosto zaposluje lastna 
tekmovalnost, nismo sposobni ustvariti skupnih 
proizvodov in jih umestiti na evropski trg. 
Čeprav smo ujeti v lastno majhnost, verjamem 
v našo inovativnost in spremembo miselnosti, 
saj imamo majhen, razvit in fleksibilen trg, ki 
prinaša mnoge prednosti pred velikimi. Le 
zavedati se moramo tega in to uporabiti sebi 
v prid. V BTC-ju se bomo še naprej trudili, da 
pripomoremo v smeri skupnega povezovanja in 
sodelovanja za boljši jutri naših zanamcev.

Miha Trefalt

več. Popolna sprememba zaradi digitalizacije 
in novih tehnoloških rešitev. Spomnite se 
samo na odlično Nokio ali BlackBerry, ki sta 
bila tehnološko najbolj dovršena proizvoda z 
izjemno strojno opremo (»hardware«), padla 
pa sta na področju programske opreme in ju 
ni več. Tekma v avtomobilski industriji je torej 
ponovno na začetku ...

Svet je zajela »digitalna panika«. Če podjetja 
ne bodo sledila digitalizaciji, se bodo potopila, 
tista, ki bodo pravočasno začela razmišljati o 
spremembah in novih poslovnih modelih, bodo 
ostala na površju. Digitalizacija namreč prihaja 
kot cunami. Umiku morja in prividni tišini vedno 
sledi rušilni val.

Kako se je na »digitalni cunami« pripravila 
vaša poslovna enota za inovacije in 
digitalizacijo oz. družba BTC?
Kot izvršni direktor enote za inovacije in 
digitalizacijo sem poskrbel za ustanovitev 
inovacijske pisarne, namenjene vsem 
zaposlenim v družbi BTC. Zavedam se, da so 
digitalizacija in vse novosti brezpredmetne, če 
niso narejene za ljudi, ljudem prijazne in če za 
njimi ne stoji Človek. Ljudje smo tisti, ki moramo 
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SOuStvaRJaMO PRihODnOSt

zmagovalno, varno 
in trajnostno

Po Campusu v Murski Soboti uspešen 
zaključek tudi v Ljubljani

V družbi BTC smo tudi letos uspešno 
zaključili že peto izobraževanje za izboljšanje 
zaposlitvenih možnosti brezposelnih 
diplomantov do 30. leta starosti in 60 mladim 
iz Ljubljane in Prekmurja pomagali pri krepitvi 
podjetniških kompetenc ter jim omogočili 
dostop do novih znanj in poznanstev. BTC 
Campus, ki se je v Ljubljani zaključil 1. junija  

 

btC Campus

Zlato pero za komunikacijsko 
odličnost

Mednarodno nagrado Zlato pero, 
ki odraža komunikacijsko odličnost 
projektov in je na globalni ravni 
prepoznana kot najprestižnejša 
na področju komuniciranja, je v 
kategoriji korporativne družbene 
odgovornosti za projekt Kolesarska 
zgodba BTC – Program spodbujanja 
kolesarjenja v Sloveniji sredi aprila 
prejela družba BTC oziroma direktorica 
Sektorja za tržno komuniciranje in 
odnose z javnostmi v družbi BTC 
Maja Oven. Po oceni strokovne 
komisije Mednarodnega združenja 
poslovnih komunikatorjev projekt 
izkazuje izjemno strokovnost, vse 
od zaznave izziva in priložnosti 
za komuniciranje ter načrtovanja 
do izvedbe komunikacijskega 
programa ter merjenja učinkov 
komunikacij. Zasluge za uspešno 
izvedbo celotnega programa gredo 
še Kolesarskemu društvu Rog in vsem 
našim partnerjem, ki si prizadevajo za 
dvig kolesarske kulture v Sloveniji.

V družbi BTC dajemo priložnost in s tem možnost za 
zmage prav vsem, na prav vseh področjih. Le z najboljšimi 
lahko presegamo meje sedanjosti in postavljamo norme 
prihodnosti. Tudi na področju upravljanja, športa, 
poslovnega komuniciranja in izobraževanja.

Predsednik uprave družbe BTC Jože Mermal 
je postal častni meščan Ljubljane

Naziv častni meščan glavnega mesta 
Ljubljana, najvišje priznanje Mestne občine 
Ljubljana (MOL), ki ga prejmejo posamezniki, 
zaslužni za ugled, pomen in razvoj občine 
ter za razvoj njenih dobrih medmestnih in 
mednarodnih odnosov, sta ob občinskem 
prazniku Jožetu Mermalu v imenu MOL-a 
izročila župan Zoran Janković in predsednica 
Komisije za priznanja MOL Nada Verbič. Jože 
Mermal je postal častni meščan Ljubljane 
kot predsednik uprave, ki že 24 let uspešno 
vodi gospodarsko družbo BTC. Iz obrazložitve 
Komisije za priznanja izhaja, da se je družba 
pod njegovim vodenjem razvila v upravljavca 
enega največjih evropskih poslovnih, 
nakupovalnih in rekreativno-zabaviščnih 
središč, izpostavili pa so tudi številne družbene 
in poslovne vloge Jožeta Mermala.

Foto: Nik Rovan (Vir: MOL)



Odslej tudi v BTC Cityju Murska Sobota

Družba BTC in podjetje Avant car sta ponovno 
združila moči na področju trajnostne 
mobilnosti. Po lanskoletni vzpostavitvi 
štirih postajališč za souporabo vozil v BTC 
Cityju Ljubljana sta konec letošnjega marca 
mrežo postajališč v sistemu Avant2Go 
razširila še v BTC City Murska Sobota. Z 
novim postajališčem – dve parkirni mesti 
sta namenjeni električnim vozilom v 
sistemu Avant2Go, eno pa voznikom drugih 

avant2go
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Nejc Žnidarčič – srebro v sprintu, zlato v 
ekipnih vožnjah

Na evropskem prvenstvu v spustu na divjih 
vodah, ki je potekalo od 11. do 14. maja na 
makedonski reki Vardar in pritoku Treska, je 
trikratni evropski prvak v sprintu Nejc Žnidarčič, 
ki ga podpira družba BTC, osvojil srebrno 
medaljo v sprintu, dodal pa še dve zlati medalji 
v ekipnih vožnjah, kjer so zmagali tako v 
klasičnem sprintu kot v spustu. Naslednja večja 
tekmovanja, ki čakajo Nejca Žnidarčiča, so 
tekme svetovnega pokala v Švici in Nemčiji ter 
v septembru svetovno prvenstvo v sprintu na 
divjih vodah v francoskem Pauju.

Družba BTC uspešno opravila zunanjo 
presojo sistemov vodenja

V prvih dneh aprila so pooblaščeni 
presojevalci Slovenskega instituta za 
kakovost in meroslovje (SIQ) izvedli 
certifikacijsko presojo sistema vodenja 
kakovosti ISO 9001, sistema ravnanja z 
okoljem ISO 14001, sistema upravljanja z 
energijo ISO 50001 ter sistema upravljanja 
s premoženjem ISO 55001, ki ga je družba 
BTC kot prva v Sloveniji pridobila lansko 
leto. Zunanjo presojo je družba BTC 
prestala uspešno in presojevalce seznanila 
s številnimi projekti, s katerimi družba 
uresničuje Strategijo razvoja do leta 2020.

Trajnostna vzgoja je vseživljenjski proces

V družbi BTC vemo, da se naše vrednote izoblikujejo 
že v mladosti, zato poskušamo že našim najmlajšim 
približati zmernost, solidarnost in družbeno odgovornost. 
V sodelovanju s šolami smo zato kot podporniki ali 
organizatorji pripravili niz družbeno-odgovornih projektov, 
od katerih smo v preteklem mesecu zaključili tri: projekt 
Trajnostna mobilnost: Misija Zeleni koraki, projekt Festival 
Sobivanja – Spodbujamo prijateljstvo in projekt Varno na 
kolesu. Pri omenjenih projektih je letos sodelovalo rekordno 
število otrok, dijakov in študentov oz. izobraževalnih 
ustanov, saj smo našteli skoraj 70.000 sodelujočih.

(v Murski Soboti, kjer smo ga pripravili drugič, pa 
že 1. aprila), je v preteklih izvedenih programih 
omogočil zaposlitev ali lastno podjetniško pot 
več kot 80 odstotkom udeležencev programa.

Na dražbi kupili kimono Tine Trstenjak

Sredi aprila je Olimpijski komite Slovenije v 
Ljubljani pripravil tretjo dobrodelno prireditev, 
njen izkupiček pa v želji, da bi se doslej 176 
sofinanciranim športnikom pridružili novi, 
namenil Fundaciji za pomoč športnikom iz 
socialno šibkih okolij. Na dobrodelni dražbi, ki je 
potekala v okviru prireditve, je članica uprave in 
generalna sekretarka družbe BTC Helena Petrin 
v imenu družbe kupila kimono judoistke Tine 
Trstenjak, ki jo je Evropska judo zveza aprila 
letos razglasila za najboljšo judoistko v Evropi in 
ki jo družba BTC tudi sponzorira.

Foto: Aleš Fevžer

električnih vozil – se bo izboljšala dostopnost do 
BTC Cityja Murska Sobota in njegova vpetost v 
lokalno okolje.
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Festival nakupov in zabave: 1 Nipke v Dvorani A, 2 Alma Rekić med pripravo kroglic 
Okusni Bluz - Food Bluz, 3 mladi plesalci v elementu, 4 Zabava za najmlajše pred Baby 
Cetrom, 5 Radio Antena v živo.  
Zaključek projekta Spodbujamo prijateljstvo: 6 otroci v SiTi Teatru, 7 nastop prijateljev. 
Sejem zelenja in rdečih sadežev: 8 kuhanje marmelade Wiener Zucker, 9 predstavitev Kalie. 
Srečanje partnerjev BTC Logističnega centra: 10 vrhunska vina Vinarstvo Rodica,  
11 Maja Oven, Jože Mermal in Robi Košir. 
Nočno nakupovanje: 12 nakupovanje v Emporiumu. 
Otvoritev razstavnega salona Rog: 13 slavnostno odprtje, 14 testna vožnja z znanimi obrazi.

1 32

54

6 12

7 13

8 11

9

10 14

pomlad v znamenju nakupov in športa

Čeprav naše »mesto« nikoli ne miruje, saj se vse leto trudimo z 
najrazličnejšimi dogodki popestriti njegov utrip, se zdi, da s pomladjo BTC 
City znova oživi. Tudi z letošnjo. Ta je še bolj živa, saj na ulicah že srečujemo 
pisana Pony kolesa iz nove Rogove trgovine, ki smo jo v Dvorani A odprli 
sredi aprila. Tretji petek v aprilu smo znova nakupovali ob soju lune, sredi 
maja na parkirišču Tržnice BTC City obiskali spomladanski Sejem zelenja in 
rdečih sadežev, tretji vikend v maju pa smo lahko pomladne nakupovalne 
strasti potešili (in iskali zaklad v vrednosti 5.000 evrov) na 27. Festivalu 
nakupov in zabave, ki je tokrat prvič trajal kar tri dni.

Ob zaključku projekta Spodbujamo prijateljstvo, ki poteka že peto leto, so se 
sodelujoči zbrali v SiTi Teatru, sredi maja pa je potekalo že 10. tradicionalno 
srečanje poslovnih partnerjev BTC Logističnega centra (v konferenčni dvorani 
tega vodilnega ponudnika logističnih storitev se jih je zbralo preko šestdeset). 
19. maja smo v ŠC Millenium organizirali družabni teniški turnir v spomin na 
idejnega očeta ter prvega direktorja centra, Pavla Kosa, konec maja pa je ABC 
pospeševalnik naznanil sodelovanje s podjetjem EDG iz Silicijeve doline. 
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ABC in EDG: 15 Urška Jež, Julij Božič in Ana 
Lukner, 16 predstavitev novinarjem.  
Kosov memorial: 17 Marko Žehelj, Miha 
Rakar, Darja Kos in Damjan Kralj, 18 Tone 
Vogrinec in Bojana Kavčič Dornig, 19 
udeleženci memoriala. 

17

16

15

18

19

Zlata džezva pod kontrolo
BTC-jev FNZ – Festival nakupov in 
zabave – je z leti postal prvovrstni 
družabni dogodek. Množica ne 
pridrvi na prostrano območje 
nakupovalnega centra zgolj 
zavoljo potrošniške mrzlice, čeprav 
skoraj vse trgovine nudijo izredne 
popuste. Vse več obiskovalcev 
pritegne tudi pester in zanimiv 
program, ki nudi obilico zabave 
in sprostitve, pa tudi izjemne 
zanimivosti. V središču pozornosti 
je bila nedvomno tudi največja 

džezva na svetu, izdelana v 
Bosni leta 2014 ob otvoritvi 
obnovljenega Starega mostu 
v Mostarju. Lastnik džezve je 
bosansko-hercegovsko podjetje 
Vispak. V zlati džezvi, kot so jo 
poimenovali, so skuhali 650 
litrov kave, ki so jo obiskovalcem 
FNZ-ja postregli brezplačno. To je 
bil izjemen podvig, seveda pod 
kontrolo, za kar je poskrbela tudi 
direktorica enega izmed sektorjev 
v BTC-ju Maja Oven.

BTC monarhija
BTC City postaja tudi zgledna 
kraljevina. Že nekaj let jo uspešno 
vodi direktor, mag. Damjan Kralj!

Neposredno iz Dežele savn
»A veš, da sem včeraj v Deželi savn 
videla tudi našega direktorja?«
»Dej nehi, kako pa izgleda?« 
»Božansko. Prvič sem ga videla,  
da je bil čist’ ‘prešvican’!«

Lepote na pretek
»Gospod Juš, v BTC Cityju bomo izbirali 
najbolj luštno prodajalko.«
»Ne bo šlo.«
»Zakaj ne?«
»Je konkurenca prehuda.«
»Kako to mislite?«
»V BTC Cityju so vse prodajalke luštne!«

btC – Butični tOFOv CenteRto
ne

 f

ornezzi – tof

Franja kolesarje razganja
Pred vrati je eden največjih kolesarskih dogodkov na svetu, mednarodni Maraton Franja BTC 
City Ljubljana 2017, ki se bo odvijal od petka, 9., do nedelje, 11. junija. Že na tiskovni konferenci 
v Emporiumu je bilo zelo živahno. Spet pričakujejo rekordno udeležbo, Franja postaja edinstven 
kolesarski praznik. Letos bo ob Družinskem maratonu v soboto tudi zanimiva novost – dirka s 
Ponyji. Štafeta treh, obvezno z vsaj eno kolesarko. Vsi trije bodo dirkali na istem Ponyju. Tudi BTC 
bo imel svojo ekipo. Oziroma – Maja bo imela svojo ekipo. Res bo pestro. Vse tri dni. Vsi na kolo, 
za lepo in zdravo telo!

Fleten par, a žal samo na odru. Vrhunska 
povezovalka in novinarka Uršula Majcen z 
neuničljivim direktorjem Maratona Franja 
Gorazdom Penkom. (Blažen med ženami. 
In vodja ženske kolesarske profesionalne 
ekipe BTC City Ljubljana.)

Dvojni predsednik – uprave družbe BTC in 
častni predsednik Maratona Franja – Jože 
Mermal je najbolj zaslužnim delil častne 
majice. Za Mestno občino Ljubljana jo je 
prejel podžupan Aleš Čerin. 

Obalna straža v 
Atlantisu
V Atlantis zahajajo 
izjemno ljubke, pa tudi 
vznemirljive kopalke, 
tako da direktor 
Vodnega mesta Miha 
Rakar razmišlja, da 
bi poleg dežurnih 
reševalcev uvedel tudi 
obalno stražo.
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27. 6. ob 21.30, Kongresni trg

La Fura Dels Baus
C. Orff: 

Carmina 
Burana
Režiser: Carlus Padrissa
Orkester Slovenske filharmonije
Zbor
Dirigent: Josep Vicent

Sponzor: Medijski sponzor:

Čuten, energičen in 
provokativen operni spektakel

Vstopnice in informacije: Blagajna Križank, www.ljubljanafestival.si, Petrolovi servisi in prodajna mesta Eventima.

Otvoritev 65. Ljubljana Festivala

Glavni medijski sponzor: Medijski sponzorji:

Sponzorji 65. Ljubljana Festivala:Glavni sponzor: 

Uradni prevozniki: Železniški prevozniki: Uradni vinar: 

Častni pokrovitelj Ljubljana Festivala 2017 je župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković.

Ustanoviteljica Festivala Ljubljana je Mestna občina Ljubljana.

Oglas BTC_234x295-Burana-2017-2.indd   1 25.5.2017   13:54:46


