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CEL MILIJON 
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*Zakupljene količine paketov Enostavni A in B (500/1.000 enot za klice in sporočila ter 500 MB/1 GB) se koristijo za storitve v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije in tudi znotraj območja držav EU-tarife, razen neomejenih klicev iz 
naslova ugodnosti Penzion, ki veljajo za klice znotraj mobilnega omrežja Telekoma Slovenije in so namenjeni običajni rabi storitve, v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko 
obdobje. Storitve, ki so opravljene po porabljenih zakupljenih količinah, se zaračunajo po ceniku. Mesečna naročnina paketa Enostavni A je 12,95 EUR, nižja (9,95 EUR) velja, če je na skupnem računu tudi eden od paketov TopTrio 
(2 EUR) in z ugodnostjo Penzion (1 EUR). V primeru prekinitve izbranega paketa in/ali skupnega računa se naročnikom zaračuna polna mesečna naročnina, ugodnost Poveži in prihrani pa ne velja več. Ugodnosti Penzion so na voljo 
zasebnim uporabnikom, ki so starejši od 60 let ali imajo status upokojenca: 1 EUR popusta na mesečno naročnino mobilnih paketov Enostavni A, B ter Dostopni A, B in C, brezplačna priključna taksa in menjava mobilnega paketa 
v Enostavni A, B, Dostopni A, B ali C, neomejeni klici znotraj mobilnega omrežja Telekoma Slovenije ter 1 EUR popusta na pakete TopTrio. Ugodnost Penzion je možna samo na enem mobilnem naročniškem razmerju.
**Akcijska ponudba velja ob sklenitvi in podaljšanju naročniškega razmerja za mobilne storitve Telekoma Slovenije za 24 mesecev z obročnim plačilom kupnine za napravo v 24 zaporednih mesečnih obrokih v znesku 2,50 (skupaj 
60 EUR) za Doro 8031, ki se zaračunajo na osnovi računa za telekomunikacijske storitve. Velja za vse, ki nimate veljavnega Aneksa št. 20/2013 (za obdobje vezave na naročniško razmerje 12 ali 24 mesecev) ali veljavnega Dodatka k 
pogodbi o sklenitvi naročniškega razmerja v zvezi z nakupom terminalne opreme, sklenjenega z družbo Debitel d.d. z vezavo naročniškega razmerja 12 ali 24 mesecev in izpolnjujete ostale pogoje akcijskega nakupa naprav. Ponudba 
ne velja za pakete: Paket SOS, Enotni paket, paket Telemetrija, paketi Mobilni Internet (Piko, Mini, Start, LTE/4G poslovni, Neomejeno, XS, S, M, L, XL, Brezskrbni, Poslovni Internet), paket SIM 2, Avtotelefon, Internet Itak, paket 
Skupaj A, Druga številka, Duet Pop, Moj D, Druga številka – Najin D in Data paket. Ponudba velja do odprodaje zalog.
Cene so v EUR z DDV. Za več informacij o ponudbi in ceniku drugih storitev obiščite www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 041 700 700 ali 080 8000. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Paketi Enostavni vam prinašajo novo 
ugodnost Penzion*, s katero neomejeno 
kličete vse mobilne številke znotraj omrežja 
Telekoma Slovenije.
Tako ste lahko neomejeno povezani s kar 
milijonom ljudi po vsej Sloveniji, s paketi 
Enostavni že od 9,95 EUR*/ mesec.

Za vas pa smo pripravili tudi 
ponudbo pametnega mobitela 
Doro 8031 po izjemni ceni.

8031
DORO

ali 60 €**

24x

250€**
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V zNameNjU 
OBLeTNIC IN pIVa
Človeški spomin ima nekaj čudovitih lastnosti. 
Nenehno ustvarja nove »spomine«, ki jih vestno 
shranjuje, prebira, prikliče, če je to potrebno, 
a tudi »izgublja« in s časovno oddaljenostjo 
shranjenih izkušenj, emocij, dogodkov in občutij 
meša časovne štrene ter nam tako vedno znova 
dokazuje, da je čas v povezavi s spominom 
sila izmuzljiva kategorija. In prav je tako. Le 
kako bi sicer nekdanjemu sosedu iz bloka, iz 
katerega smo se izselili pred dvema desetletjema 
in pol in se od takrat tudi videli nismo več, ob 
naključnem srečanju lahko dejali: »Zdi se mi, 
kot da smo se izselili šele pred letom dni,« ali pa 
ob praznovanju otrokove polnoletnosti za hip 
pomislili, kako smo ga še »včeraj« tolažili, ker mu 
je miška odnesla prvi mlečni zob?

Zdi se, da si je človeštvo prav zaradi takšnih 
časovnih nevšečnosti izmislilo obletnice in 
»okrogle« jubileje, ki nas spomnijo, da čas 
vendarle teče hitreje, kot se nam to dozdeva. 
Da, tudi nam, ki smo zaposleni v družbi BTC. 
Verjamem, da bi se večina mojih sodelavcev za 
trenutek zdrznila, če bi jih spomnila, da mineva 
že sedem let od odprtja Kristalne palače ali 
petindvajset let od odprtja prve trgovinice v 
Dvorani A. Da, tudi zaradi tega smo si izmislili 
obletnice in jubileje in tudi zaradi tega to jesen v 
družbi BTC praznujemo kar dva – polnoletnost 
največje slovenske modne hiše Emporium in 10. 
jubilejno sezono SiTi Teatra BTC. Obema smo 
zato v tej številki namenili nekaj več pozornosti: 
po štirih letih smo k pogovoru znova povabili 
direktorico Magistrata International, ki ima v lasti 
Emporium, gospo Heleno Draškovič, za katero 
že pregovorno velja, da je v Slovenijo pripeljala 
modo, podrobneje pa predstavljamo tudi jubilejno 
sezono SiTi Teatra in napovedujemo njihovo prvo 
premiero sezone, stand-up komedijo Brade.

V oktobru (pa saj je bilo še »včeraj« poletje!) bi 
vas poleg nove stand-up komedije rada povabila 
še na Oktoberfejst. Od 20. do 22. oktobra boste 
v BTC Cityju ob vrčku piva lahko naročili tudi 
jedi, ki se k tej pijači najbolj prilegajo. In če boste 
na Oktoberfejstu nazdravili tudi vašemu jubileju, 
rojstnemu dnevu, obletnici … vam tudi jaz 
kličem srečno in na zdravje!

Maja Oven, odgovorna urednica

CEL MILIJON 
SAMIH DOMAČIH

www.telekom.si

*Zakupljene količine paketov Enostavni A in B (500/1.000 enot za klice in sporočila ter 500 MB/1 GB) se koristijo za storitve v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije in tudi znotraj območja držav EU-tarife, razen neomejenih klicev iz 
naslova ugodnosti Penzion, ki veljajo za klice znotraj mobilnega omrežja Telekoma Slovenije in so namenjeni običajni rabi storitve, v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko 
obdobje. Storitve, ki so opravljene po porabljenih zakupljenih količinah, se zaračunajo po ceniku. Mesečna naročnina paketa Enostavni A je 12,95 EUR, nižja (9,95 EUR) velja, če je na skupnem računu tudi eden od paketov TopTrio 
(2 EUR) in z ugodnostjo Penzion (1 EUR). V primeru prekinitve izbranega paketa in/ali skupnega računa se naročnikom zaračuna polna mesečna naročnina, ugodnost Poveži in prihrani pa ne velja več. Ugodnosti Penzion so na voljo 
zasebnim uporabnikom, ki so starejši od 60 let ali imajo status upokojenca: 1 EUR popusta na mesečno naročnino mobilnih paketov Enostavni A, B ter Dostopni A, B in C, brezplačna priključna taksa in menjava mobilnega paketa 
v Enostavni A, B, Dostopni A, B ali C, neomejeni klici znotraj mobilnega omrežja Telekoma Slovenije ter 1 EUR popusta na pakete TopTrio. Ugodnost Penzion je možna samo na enem mobilnem naročniškem razmerju.
**Akcijska ponudba velja ob sklenitvi in podaljšanju naročniškega razmerja za mobilne storitve Telekoma Slovenije za 24 mesecev z obročnim plačilom kupnine za napravo v 24 zaporednih mesečnih obrokih v znesku 2,50 (skupaj 
60 EUR) za Doro 8031, ki se zaračunajo na osnovi računa za telekomunikacijske storitve. Velja za vse, ki nimate veljavnega Aneksa št. 20/2013 (za obdobje vezave na naročniško razmerje 12 ali 24 mesecev) ali veljavnega Dodatka k 
pogodbi o sklenitvi naročniškega razmerja v zvezi z nakupom terminalne opreme, sklenjenega z družbo Debitel d.d. z vezavo naročniškega razmerja 12 ali 24 mesecev in izpolnjujete ostale pogoje akcijskega nakupa naprav. Ponudba 
ne velja za pakete: Paket SOS, Enotni paket, paket Telemetrija, paketi Mobilni Internet (Piko, Mini, Start, LTE/4G poslovni, Neomejeno, XS, S, M, L, XL, Brezskrbni, Poslovni Internet), paket SIM 2, Avtotelefon, Internet Itak, paket 
Skupaj A, Druga številka, Duet Pop, Moj D, Druga številka – Najin D in Data paket. Ponudba velja do odprodaje zalog.
Cene so v EUR z DDV. Za več informacij o ponudbi in ceniku drugih storitev obiščite www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 041 700 700 ali 080 8000. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
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080 2864

Kdor prej pride, 
prej pomaga.

Hitra in učinkovita 
avtomobilska  
asistenca 
Zavarovalnice Triglav.

Varni na poti s storitvami 
avtomobilske asistence: 

•  24-urna asistenca v Sloveniji  
in Evropi,

•  prihod strokovnjaka v približno  
30 minutah na območju Slovenije,

•  vedno na voljo na 080 2864   
ali + 386 2222 2864 v tujini in prek  
aplikacije Triglav Asistenca.

Več na triglav.si.

tiskan_oglas_asistenca_avto_234x295_BTC_vodnik.indd   1 26.9.2017   9:50:22



vROče vROče | 5 
www.btc-city.com, FB: BtCCity

ikea

trajnostno naravnano podjetje, ki ustvarja lepši svet za mnoge ljudi

Pozitiven vpliv na ljudi in planet 

Poslovna ideja družbe IKEA je 
ponuditi širok nabor pohištvenih 
izdelkov po cenah, dostopnih za 
mnoge, pri čemer so izdelki vedno 
oblikovani z mislijo na trajnostne 
rešitve. Družba si prizadeva, da bi 
do leta 2020 dosegla energetsko 
neodvisnost in sama proizvedla 
toliko energije, kot je porabi. V ta 
namen so od leta 2009 v obnovljive 
vire energije investirali 1,5 milijarde 
evrov. Da bi povečala svoj pozitiven 
vpliv na okolje, je IKEA s ponudbo za 
bolj trajnostno življenje doma storila 
še korak naprej – z oblikovanjem 
notranje opreme doma, ki pomaga 
ljudem živeti bolj trajnostno, 
varčevati z energijo in vodo ter 
zmanjšati količino zavržene hrane.

Iz sivega v zeleno 

Trgovina IKEA Ljubljana bo zasedala 
nekaj več kot 31.000 m2 danes 
degradiranega industrijskega 
območja. Stavba bo imela številne 
trajnostne elemente, kot so 
uporaba geotermalne energije, 
LED razsvetljave in sončnih 
celic, recikliranje 23 različnih vrst 
odpadkov, uporaba deževnice za 
izplakovanje stranišč in zalivanje 
ter možnost uporabe brezplačnih 
polnilnih postaj za električne 
avtomobile, namenjene strankam.

Pohištvo, ki odgovarja potrebam mnogih ljudi 

IKEA ponuja navdih in pohištvene 
rešitve za vse okuse, življenjske 
razmere in višine razpoložljivih 

denarnih sredstev. Vsi izdelki 
so oblikovani v skladu s t. i. 
»demokratičnim oblikovanjem«, kar 
pomeni, da morajo izpolnjevati pet 
meril: odličen dizajn, uporabnost, 
obliko, nizko ceno in trajnostni pristop. 
V trgovini v Ljubljani bo na voljo 
približno 9.000 izdelkov. Čeprav je 
osrednja ponudba družbe IKEA na 
voljo po vsem svetu, pohištveni izdelki 
in rešitve odražajo potrebe, želje in 
izzive, s katerimi se soočajo lokalni 
kupci. Zato IKEA obiskuje tudi domove 
v okolici trgovin – da bolje spozna, 
kako ljudje živijo in kako jim lahko 
pomaga izboljšati kakovost njihovega 
vsakdanjega življenja in doma. Ta 
spoznanja nato prenaša v rešitve in 
izdelke, ki jih ponudi kupcem.
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sport outlet

salon Creatina

addiko bank express
aler

trgovina za male živali 

Trgovina Aler, v kateri vam bodo 
pomagali izbrati najustreznejšo hrano 
in opremo za vašega ljubljenčka (pri 
njih boste našli najkakovostnejše 
blagovne znamke za pse in mačke, 
med njimi Petcurean, Canagan, 
Bosch, KP Natural, Symply idr.), vabi 
vse kosmatince in njihove lastnike, 
da sodelujejo v nagradni igri Pasji 
fotomodel meseca. Kuža, ki bo na 
njihovi Aler Facebook strani zbral 
največ všečkov, bo prejel nagrado 
meseca. Sodelujoče kužke lahko 
spremljate in všečkate na  
facebook.com/aler.si. 

Dvorana A, visoko pritličje 
www.aler.si

Jesen popolnoma 
znižanih cen 

Počasi, a vztrajno korakamo v jesen, 
zato so v trgovini Sport Outlet v kleti 
Hale 12 pripravili posebno akcijo 
jesenskih kolekcij po outlet cenah. Do 
konca oktobra se tam lahko ugodno 
oblečete in obujete, saj so vsi izdelki, 
brez izjeme, znižani za 40 ali 50 
odstotkov. V trgovini Sport Outlet bo 
zagotovo vsakdo našel nekaj zase, saj 
so vam na voljo vrhunska oblačila in 
obutev priznanih blagovnih znamk 
Nike, Adidas, Icepeak, Timberland  
ter ostalih.

Hala 12, klet

25. festival preprog  

Tradicionalni oktobrski Festival preprog 
v Salonu Creatina je največja prodajna 
akcija preprog v Sloveniji, saj po 
ugodnih, tudi do 50-odstotnih znižanjih 
ponuja 15.000 preprog na enem 
mestu. Salon Creatina je kot vodilni 
poznavalec preprog v Sloveniji pridobil 
pravico ekskluzivnega trženja preprog 
priznanih evropskih proizvajalcev, 
zato so preproge izdelane vrhunsko iz 
najnaprednejših vlaken in z najnovejšo 
tehnologijo, njihovi novi dizajni pa 
usklajeni z najmodernejšimi trendi v 
pohištveni industriji. 

Dvorana A in Dvorana 2 
www.creatina.si

sami si uredite finance 
hitro in enostavno  

Addiko Bank Express je poslovalnica 
drugačnega formata, saj v njej lahko 
stranke sklenitev gotovinskega kredita 
opravijo kar same in sicer HIP kredit 
do 5.000,00 EUR, Express kredit do 
35.000,00 EUR ali Kredit za poplačilo 
obveznosti do 40.000,00 EUR. Tako 
imenovani pametni bankomat je 
na voljo za hitre transakcije kot npr. 
dvig denarja do 5.000 EUR (iz naslova 
sklenitve kredita), plačilo do 30 računov 
naenkrat ali polog denarja s takojšnjim 
učinkom in drugo. 

Dvorana A, pritličje 
www.addiko.si

filip kid's fashion

trgovina z otroško modo

Oblačila blagovne znamke Filip Kid's 
Fashion, ki na področju otroške mode 
velja za eno najbolj prepoznavnih na 
področju Balkana, že vse od njene 
ustanovitve leta 1998 odlikuje uporaba 
najkakovostnejših naravnih in umetnih 
materialov. Med oblačili za otroke, 
dekleta in fante do 16. leta starosti, ki 
sledijo modnim trendom in zahtevam, 
boste našli praktična in udobna oblačila 
za šolo, prosti čas (trenirke in pižame) in 
tudi za svečane priložnosti.

Dvorana A, klet 
www.filipkidsfashion.com

hamler

stenske tapete in 
dekorativni elementi  

Želite vašemu domu vdahniti več 
šarma, poslovnemu prostoru več 
značaja ali le popestriti bivalne in 
delovne prostore? V prodajnem salonu 
Hamler vam bodo pomagali izbrati 
med več kot 10.000 vrstami tapet in 
pripomočki za njihovo polaganje. Da 
bo prenova popolna, vam ponujajo 
še okrasne profile, dekorativne in 
umetniške izdelke, talne obloge 
in različne, vsestransko uporabne 
materiale za pleskanje. So tudi 
generalni zastopnik za različne izdelke 
nemške kakovosti ter jedilno zlato 
znamke GoldGourmet. 

Nakupovalna galerija Kristalne 
palače, pritličje 
www.tonihamler.com

emporium

nova springfield 
trgovina

V času, ko Emporium, največja 
modna hiša v Sloveniji, praznuje 
svojo polnoletnost, je v njej svojo 
trgovino odprl Springfield, priljubljena 
španska blagovna znamka, ki že od 
leta 2006 navdušuje s kakovostnimi 
in brezčasnimi modnimi oblačili ter 
modnimi dodatki za ženske in moške. 
Prepoznaven je po svojem urbanem 
slogu, nosljivosti in izredno ugodnih 
cenah, zato ga je vsekakor vredno 
obiskati. Privoščite si nekaj lepega in 
osvežite svojo jesensko garderobo 
z najnovejšimi modnimi trendi 
naravnost s španskih ulic.

Emporium 
www.emporium.si

nova akcijska ponudba 

Telekom Slovenije v novi akcijski 
ponudbi do 15. novembra letos 
omogoča izbiro želenega paketa 
Modri po enotni znižani ceni. Paketi 
Modri vključujejo hiter internet z 
omrežjem Wi-Fi, napredno televizijo 
z ogledom TV-vsebin do 7 dni nazaj, 
tudi na mobitelu ali tablici, ter 
ugodno fiksno in mobilno telefonijo. 
Z elektriko prek skupnega računa 
omogočajo še dodaten prihranek.
Obiščite Telekomov center in izberite 
pravo kombinacijo storitev za še večje 
zadovoljstvo in prihranek.

www.telekom.si

telekom

prihranite  
s paketi  
modri
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Energija mladosti in izkušnje 
modrosti

Socialno podjetje Simbioza v 
sodelovanju z družbo BTC novembra 
v spodnji etaži Emporiuma odpira 
Inovativno središče tehnologij, kjer 
se bosta združili energija mladosti in 
izkušnje modrosti. V okviru središča 
bodo izvajali različne brezplačne 
programe in izobraževanja: 
program Tretja kariera bo ponudil 
izobraževanja na področju e-veščin 
in uporabe digitalnih tehnologij, 
program Accelerator55+ (za starejše 
od 55 let) pa bo namenjen vsem, 
ki si želijo razvijati ideje, proizvode 
in projekte. Tretji program je Senior 
pripravnik. 

Spodnja etaža Emporium
info@simbioza.eu

optika Clarus

največja optika v sloveniji zdaj še večja  

Ker si v Optiki Clarus prizadevajo za nenehni razvoj tehnologije in storitev, 
so prenovili poslovalnico v BTC Cityju Ljubljana in jo z zavidljivih 800 razširili 
na kar 1.000 kvadratnih metrov površine. Ambulanti za očesne preglede 
so opremili z najsodobnejšo tehnologijo in za svoje kupce pripravili še 
obsežnejšo ponudbo očal, leč ter drugih optičnih pripomočkov. Osvežili so 
tudi vizualno podobo optike, ki bo izkušnjo obiska postavila na še višji nivo 
in pripomogla k še boljšemu počutju obiskovalcev. 

Dvorana 4, sever 
www.clarus.si

simbioza inovativno 
središče za tretJo kariero 
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9.–13. oktober aBC Hub

18. november20.–22. oktober

7. in 14. november, 18.00–20.00

Kristalna palačaBTC City Ljubljana

aBC Hub

alive step up – 4. tek na kristalno palačo
Alive Step Up ponovno vabi tekače k premagovanju stopnic do 20. 
nadstropja najvišje poslovne stavbe v Sloveniji. Pred dogodkom se lahko 
tekači preizkusijo tudi na zadnjem brezplačnem uradnem treningu, 
ki bo v Kristalni palači potekal 4. novembra.  
Prijave na www.alive.si.

festival nakupov in zabave
Tradicionalni jesenski Festival nakupov in zabave bo poleg popustov, 
ugodnosti, akcij in presenečenj tokrat ponudil tudi »oktoberfejst« 
zabavo. Glasbeni program, kulinarična ponudba in različne aktivnosti za 
otroke vas vabijo, da izkoristite vikend v dobri družbi, opravite ugoden 
nakup in se prepustite ulični zabavi in okusom.

novembrski dvojček 
Y.business delavnic
Zavod Ypsilon novembrsko 
izobraževanje posveča vsem, ki želijo 
vstopiti v svet spletnega marketinga. 
V ta namen pripravlja delavnici 
Izkoristi družbena omrežja in 
E-mail marketing, na katerih bodo 
udeleženci oblikovali prve strategije 
in komunikacijske kampanje prek 
spletnih medijev. Več o programu na 
ybusiness.si.

franja akademija 2017
Namen druge izvedbe Franja 
Akademije je v obliki predavanj, 
diskusij in z izvedbo športnih 
aktivnosti na prostem predstaviti 
primere dobre prakse na področju 
kolesarstva in kulturne dediščine. 
Letošnja različica se osredotoča 
na teme s področja turizma, 
kulturne dediščine, žensk v 
športu in kolesarskih mest. Več o 
programu na www.my.franja.org.

Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!

FESTIVAL 
NAKUPOV IN ZABAVE

BTC CITY LJUBLJANA 
20. – 22. OKTOBER

MEGA POPUSTI 
SUPER ZABAVA

KONCERT SKUPINE VICTORY IN  
NATALIJE VERBOTEN

KULINARIČNA DOŽIVETJA
ZABAVA ZA NAJMLAJŠE

ARTish SEJEM

www.btc-city.com/FNZ
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Helena Draškovič je človek z vizijo. Bila je med 
prvimi, ki je verjela, da na obrobju prestolnice 
lahko postavi največjo modno hišo med 
Dunajem in Benetkami ter v to – sama pravi, 
da z nekaj sreče – prepričala tudi vodilne 
svetovne modne proizvajalce. je dolgoletna 
direktorica podjetja magistrat International 
in že pregovorno zaslužna za to, da je pred 
osemnajstimi leti z odprtjem emporiuma v BTC 
Cityju Ljubljana v Slovenijo pripeljala modo.

pri Cenah smo 
demokratični

Pomembni dogodki tako na življenjski kot 
na karierni poti se nam pogosto globoko 
vtisnejo v spomin. Kako se spominjate 
odprtja Emporiuma?
Kljub slovesnemu vzdušju, eminentnim 
gostom in častni gostji, takrat vodilni 
manekenki v svetu mode Claudii Schiffer, je 
bilo odprtje za nas stresno, saj smo imeli kar 
nekaj težav z računalniško podporo. Izkušnja ni 
bila prijetna, naučila pa nas je dovolj, da smo 
pozneje postali bolj prekaljeni. Tudi mi smo se 
učili na napakah.

Do odprtja Emporiuma se je podjetje 
Magistrat International vrsto let 
ukvarjalo le z distribucijo prehrambnih 
izdelkov tujih blagovnih znamk. Zakaj 
konec devetdesetih let prejšnjega 
stoletja nenaden preobrat in odločitev 
za spremembo prodajnega programa 
oziroma za prodajo oblačil? 
Razloga sta bila dva. Kot največji oskrbovalci 
brezcarinskih prodajaln na mejnih prehodih z 
Avstrijo, Italijo in Hrvaško smo se zavedali, da 
bomo z vstopom v EU morali te prodajalne 

zapreti, zato smo bili primorani poiskati novo 
dejavnost, nov kruh. Drugi razlog je bil bolj 
oseben: ker sem za žensko precej velika, sem 
imela takrat v naših trgovinah nemalo težav 
pri nakupovanju oblačil. Proste minute na 
službenih poteh sem zato izkoristila za nakupe 
zase in za svojo družino, saj sem ustrezne 
dolžine lahko našla le v nemških in severno-
evropskih državah. Takrat sem prvič pomislila, 
da nisem edina s takšnimi težavami pri nas in 
da bi morali slovenskemu potrošniku pri nas 
prav tako omogočiti večjo izbiro.

zgOvORnO S HelenO DRaškOvič
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Slovencev oblačila kupovalo v Avstriji ali Italiji. 
Odločitev za veliko trgovino z oblačili najboljših 
svetovnih oblačilnih blagovnih znamk po 
ugodnih cenah je bila zato skoraj samoumevna.

Ob koncu devetdesetih je veljalo 
prepričanje, da dobre oblačilne blagovne 
znamke svoje prodajalne odpirajo le v 
mestnih središčih. V čem ste prepoznali 
prednost odprtja Emporiuma na periferiji, 
v BTC Cityju?
Za uresničitev ideje o Emporiumu smo 
potrebovali dovolj prodajnega prostora, ki 
ga v središču Ljubljane ni mogoče najti. Našli 
smo ga na območju BTC Cityja, kjer smo takrat 
že imeli skladišča in manjšo brezcarinsko 
prodajalno. K odločitvi je pripomogla tudi 
daljnovidnost vodstva družbe BTC, ki je 
trgovski bum na območju BTC Cityja doseglo 
že leta 1993 z odprtjem Interspara in dokazalo, 
da so ljudje pripravljeni kupovati tudi na 
obrobju. K dokončni odločitvi je pripomogla 
ustreznost Dvorane D – v njej so bila takrat 
še teniška igrišča –, ki smo jo zaradi lastnega 
vhoda in dovoza z Letališke ceste prepoznali 
kot primerno za Emporium. Stekli so pogovori 
z vodstvom družbe BTC in dogovorili smo se, 
da Magistrat International poskrbi za vsebino 
bodočega Emporiuma, pri obnovi in prenovi 
poslopja pa smo se z družbo BTC dogovorili za 
skupno vlaganje.

Ob odprtju Emporiuma so v prodajnih 
kotičkih kupci lahko našli oblačila in 
modne dodatke 111 proizvajalcev. Kako 
ste kot družba, ki se pred tem nikoli 
ni ukvarjala s prodajo oblačil, uspeli k 
sodelovanju privabiti toliko vodilnih 
svetovnih modnih znamk?
To je bil zagotovo najtežji del posla. Tudi zato, 
ker je bil leta 1998, ko smo projekt Emporium 
poskušali prodati svetu, okoliš Dvorane D videti 
prav žalostno. Toda igrali smo z odprtimi kartami 
in predstavnikom blagovnih znamk, bodočim 
partnerjem, idejo Emporiuma predstavili nekako 
takole: »Imamo projekt, imamo prostor, imamo 
sredstva in dobro poznamo delo z blagovnimi 
znamkami. Želimo, da bi bil vaš prodajni prostor 
v Emporiumu opremljen enako kot vse vaše 
prodajalne po svetu, zato vas prosimo, da nam 
pomagate s svojim znanjem in da za prodajo 
v Emporiumu izberete najboljše iz vašega 
prodajnega programa«. Uspelo nam je nekaj 
neverjetnega in danes verjamem, da smo 
mnoge med njimi prepričali prav s konceptom 
»shop in shop« trgovine, ki je bil konec 
devetdesetih let še v povojih. No, imeli smo 
tudi nekaj sreče. Vsi oblačilni proizvajalci so se 
v tistem obdobju želeli širiti na ruski trg, ker pa 
se je ta leta 1998 zaradi padca rublja sesul, so se 
raje odločili za Slovenijo.

Ideja o Emporiumu je bila torej vaša?
Dobra ideja je vedno timsko delo in le tim lahko 
dobri ideji zagotovi možnosti za realizacijo in 
tudi preživetje. Zamisel o veliki modni hiši, v 
kateri bi se lahko kakovostno in modno oblekli 
prav vsi Slovenci, je tedaj narekovala tudi 
slovenska ekonomija, ki se je morala po letu 
1992 razviti na novo. Slovenski potrošnik je 
takrat največji delež svojega dohodka namenil 
prehrani, nato nakupu avtomobila in na tretjem 
mestu oblačilom. Tržna raziskava, ki smo jo 
takrat izvedli, je pokazala, da je kar 46 odstotkov 

111 blagovnih znamk je veliko, celo za 
tiste najbolj zahtevne. Zakaj toliko?
Vsaka oblačilna blagovna znamka kroji in 
šiva po standardih okolja oziroma države in 
njenih prebivalcev. Španska blagovna znamka 
na primer zato nikoli ne bo mogla obleči 
visokoraslih Skandinavcev. Slovenci živimo 
na križišču narodov, zato sta se pri nas – vsaj 
kar zadeva oblačilno industrijo – razvila dva 
tipa prebivalstva: visoki, tako imenovani 
skandinavski tip, in nižji, mediteranski, vsak 
s svojimi značilnimi proporci. Če smo hoteli 
v Emporiumu obleči vse Slovence, smo jim 
morali ponuditi vrsto različnih blagovnih 
znamk. S ponosom si upam trditi, da imamo 
zato danes v Sloveniji večjo ponudbo 
blagovnih znamk, kot jih imajo Italijani, 
Francozi, Nemci in Španci.

Kolikšen delež ponudbe Emporiuma 
pripada slovenskim blagovnim znamkam?
Slovenska oblačilna industrija nikoli ni verjela 
v naš projekt. Pred odprtjem Emporiuma smo 
k sodelovanju zaman vabili murskosoboško 
Muro in mozirski Elkroj, ki je takrat veljal 
za najboljšega slovenskega »hlačarja«. Od 
domačih proizvajalcev so v nas verjeli le 
»perilarji« in te, med njimi Lisco, Polzelo in 
metliški Komet, najdete pri nas še danes.

Koliko blagovnih znamk od tistih, s 
katerimi ste odprli Emporium, »živi« pri 
vas še danes?
Malo, približno 20 odstotkov. Nekatere med 
njimi smo umaknili sami, saj prodaja njihovih 
izdelkov ni dosegla pričakovanj, druge je 
odnesla kriza. Na evropskem nivoju je ta 
namreč najbolj prizadela »sredinske« blagovne 
znamke. Tistih, ki se niso znale prilagoditi trgu, 
tudi odličnih, danes žal ni več.

Po katerih kriterijih se odločate za 
blagovne znamke, ki jih želite uvrstiti v 
prodajni program?
Najpomembnejši je kriterij ustreznosti krojev in 
mer slovenskemu kupcu, sledi ocena uspešnosti 
blagovne znamke, njen razvoj, perspektiva in ne 
nazadnje prepoznavnost blagovne znamke;  

dOBRa idEJa  
JE vEdnO  

TimSKO dElO.



še tako kakovostna in modna oblačila 
blagovnih znamk, ki jih naši kupci ne poznajo, 
pri nas nimajo prihodnosti. Trg zahteva 
prepoznavnost, zato se trudimo, da izpostavimo 
prednosti manj znanih znamk. Vsaka blagovna 
znamka ima nekaj, v čemer je najboljša.

Koliko se je v zadnjih dveh desetletjih – 
tudi po vaši zaslugi – spremenila oblačilna 
kultura Slovencev?
Poglejte na ulico! Videli boste, da poslovni 
svet v oblačenju in obnašanju v ničemer 
ne zaostaja za katero koli drugo evropsko 
prestolnico. Slovenci smo lepo oblečeni in 
dvig oblačilne kulture je opazen, še najbolj 
pri moških, ki ne prisegajo več le na klasične 
obleke. Razliko pri oblačenju med Slovenci 
in tujci vidim morda le v tem, da se mi 
radi oblečemo bolj športno. Tudi zato, ker 
po številu športnih trgovin na prebivalca 
prednjačimo pred preostalo Evropo.

Bi lahko rekli, da se je do danes že 
izoblikoval profil tipičnega kupca v 
Emporiumu?
Težko bi izpostavila tipičnega kupca, saj so se 
v zadnjih dveh desetletjih s spremembami v 
družbi spreminjale tudi nakupovalne navade 
in struktura kupcev. Če smo imeli še pred krizo 
med obiskovalci Emporiuma veliko Hrvatov, je 
njihovo število pozneje upadlo, namesto njih pri 
nas zdaj kupujejo Rusi, Židje, Korejci in Kitajci. 
Med slovenskimi kupci, ki pri nas opravijo kar 85 
odstotkov nakupov, opažamo porast moških, 
še vedno pa so najbolj množične obiskovalke 
ženske, ocenjujemo, da v kar 55 odstotkih. 
Imamo stalne kupce, med tistimi, ki sem jih 
spoznala, pa je tudi nekaj takih, ki so že globoko 
zakorakali v deveto desetletje.

Omenili ste krizo in propad nekaterih 
blagovnih znamk. Kako ste se s krizo 
in z zmanjšanjem prodaje soočili v 
Emporiumu? Je z njenim koncem prodaja 
znova v porastu?
Kriza je bila v Sloveniji dolga. V slovensko 
trgovino je prišla šele leta 2010 in je trajala 
do novembra lani. Statistika je v tem obdobju 
beležila 20-odstotni padec slovenske trgovine, 
ki smo ga pri nas bolj kot v številkah občutili 
v nakupovalnem vzdušju, v vsesplošnem 
kriznem stanju duha. Ker je posel vedno 
posledica dogovarjanj in pogajanj, smo krizo 
reševali s poslovnimi partnerji. Pri blagovnih 
znamkah, kjer gre za najnovejšo, tekočo modo, 
težav nismo imeli, težje je bilo pri tistih, kjer 
smo morali oblačila naročati za leto vnaprej in 

s tem sprejeti večje tveganje. S koncem krize 
– zakaj se je novembra lani nenadoma vse 
obrnilo na bolje, vam ne znam povedati – se je 
spremenilo tudi vzdušje v družbi, prav tako so 
se spremenile potrošnikove navade. Od takrat 
pri nas beležimo rast prodaje, ki se v nekaterih 
segmentih odraža tudi v dvomestnih številih.
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zaledja, ampak tudi tisti iz Benečije in Furlanije 
- Julijske krajine – danes oblačijo pri nas.

»Polnoletnost« Emporiuma je morda tudi 
pravi trenutek za vprašanje: kam in kako 
naprej?
V regijo in v spletno prodajo. V regiji izven 
Slovenije – na Hrvaškem, na Madžarskem in v 
Srbiji – smo že prisotni s franšizami Desiguala, 
želimo pa si, da bi tja prodrli tudi s konceptom 
Emporiuma, a za kaj takega je tudi zunaj 
težko najti ustrezen prostor. Novost, ki jo 
pripravljamo in naj bi zaživela jeseni prihodnje 
leto, pa je spletna prodaja. V nasprotju z 
drugimi trgovci, ki se pritožujejo, da si kupci pri 
njih blago le ogledajo, nato pa ga po nižji ceni 
naročijo na spletu, bodo kupci v okviru naše 
spletne prodaje oblačila Gap, na primer, lahko 
kupili ceneje kot na uradni spletni strani te 
blagovne znamke. Čeprav je odstotek spletne 
prodaje oblačil v primerjavi s klasično prodajo 
še vedno zelo majhen, se trudimo, učimo in 
lovimo korak z novimi tehnologijami. Tudi 
zato se trudimo biti prisotni v vseh t. i. novih 
medijih in na družabnih omrežjih.

Emporium ni le moda, Emporium so tudi 
dogodki, na katerih lahko zasledimo 
znana domača in tuja imena iz sveta 
športa, mode, glasbe … Kdo med njimi 
vam je najbolj ostal v spominu? Koga vse 
ste v teh letih »oblekli«?
Med najbolj vročimi imeni sta v tem trenutku 
zagotovo košarkaša, brata Zoran in Goran 
Dragić, ki smo ju oblekli za Zoranovo poroko. 
Od slovenskih športnikov smo oblekli še 
Tino Maze, Jureta Koširja, Bojana Križaja, od 
tujih pa smučarje Alberta Tombo, Ingemarja 
Stenmarka, Lasseja Kjusa, dirkača Formule 1 
Miko Häkkinena in Davida Coultharda, ob že 
omenjeni Claudii Schiffer pa so nas ob različnih 
priložnostih obiskali še igralec Armand Assante 
in zlata telovadca Mitja Petkovšek ter Aljaž 
Pegan. Na vse imam prijetne spomine, očarali 
so me, saj so dokazali, da so kljub slavi samo 
ljudje – preprosti in delavni.

Claudia Schiffer je bila častna gostja ob 
odprtju Emporiuma, Monica Bellucci 
ob odprtju Galerije Emporium na 
Prešernovem trgu; če bi jutri odpirali novo 
trgovino, koga bi povabili, da se z vami 
sprehodi po rdeči preprogi?
Gorana Dragića in naše zlate košarkaše! Všeč 
mi je njihova spontanost in ljudskost.

Miha Trefalt

Vsak dan visoki popusti!

Ponudba velja od 20.9. do 31.10.2017 oz. do odprodaje zalog 
prodajalne INTERSPORT Outlet Ljubljana BTC. Slike so simbolne. 
Več informacij dobite v prodajalni. Popusti se ne seštevajo in se 
obračunajo pri blagajni. Vse cene so v evrih.

Eliptični trenažer  
XT 740t

-40%257,99 429,99

Tekaški copati Ride 9
moški ali ženski

-40%83,99 139,99

Ženska tekaška maja  
Ruanna II

-50%27,49 54,99

Otroška softshell jakna  
Melmoth
fantovska ali dekliška

-50% 19,99 39,99

IN
TE

R
SP

O
R

T 
IS

I d
.o

.o
. ·

 N
ak

lo
 · 

Sp
or

t t
o 

th
e 

pe
op

le
 / 

Šp
or

t l
ju

de
m

ISI_OUTLET_0917_OGL_234x295.indd   1 14. 09. 17   15:02

SlOvEnci 
SmO lEpO 

OBlEčEni in 
dvig OBlačilnE 

KulTuRE JE 
OpazEn.

Emporiuma se vse od odprtja drži prizvok 
drage trgovine …
Pri cenah smo zelo demokratični! Pri nas lahko 
kupite kavbojke že za 25 evrov, če pa želite 
kavbojke višjega cenovnega razreda, boste 
lahko zanje odšteli desetkrat več. Vodilo, ki 
smo mu zvesti od začetka, je, da želimo kupcu 
ponuditi zadnje kolekcije najboljših blagovnih 
znamk in to po enakih cenah kot v državah, 
od koder oblačila prihajajo. To so konkurenčne 
prednosti, ki so jih prepoznali tako slovenski 
potrošniki kot naši sosedje.

Italijani in Avstrijci?
Da! V šali večkrat rečemo, da danes pri nas 
kupujejo tisti, pri katerih smo mi kupovali 
pred dvema desetletjema – Tržačani. Zaradi 
propada italijanske obmejne trgovine in 
izgube kupcev se Italijani – ne le tisti iz Trsta in 
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-40%257,99 429,99

Tekaški copati Ride 9
moški ali ženski

-40%83,99 139,99

Ženska tekaška maja  
Ruanna II

-50%27,49 54,99

Otroška softshell jakna  
Melmoth
fantovska ali dekliška

-50% 19,99 39,99
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MODnO

  1   Plašč 189,00 € – Aha Mura, Dvorana A, kletna etaža.   2  Klobuk 22,00 € – Bijoux, Dvorana A, pritličje.  3   Obroč 10,00 € – Bijoux, Dvorana A, pritličje.   4   Top 
20,00 € – Bijoux, Dvorana A, pritličje.   5   Obleka 25,90 € – Katja Pro, Dvorana A, kletna etaža.  6   Ovratnik 25,00 € – Bijoux, Dvorana A, pritličje.   7   Kavbojke 
55,00 € – Bijoux, Dvorana A, pritličje.   8   Čevlji 74,90 € – Alpina, Dvorana 3.   9   Torbica 45,00 € – Bijoux, Dvorana A, pritličje.
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  1   Plašč 229,00 € – Aha Mura, Dvorana A, klet.  2  Jopa 26,91 € – Benn, Dvorana A, pritličje.  3   Jopa 39,90 € – Joy, Dvorana A, pritličje.  4  Srajca 45,68 € – Kateks, 
Dvorana A, klet.   5   Hlače 66,97 € – Kateks, Dvorana A, klet.   6   Metuljček od 26,45 € do 39,53 € – Kateks, Dvorana A, klet.    7   Čevlji 159,91 € – Alpina, Dvorana 3.
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Izven okvirjevBodi

®

Največje modne zapovedi že lahko 
občudujete na nogah fatalne Severine 
v MASS-ovi novi kampanji. Z ustaljeno 
ekipo so ponovno ustvarili fotografije, ki 
predramijo modne čute vsake fashioniste. 
V skladu z letošnjim sloganom 'Bodi izven 
okvirjev' je Severina pozirala v posebnih 
kockah, s katerimi spodbujajo vse modne 
navdušence, da sledijo svojim modnim 
zapovedim in ustvarijo svoj individualni stil 
brez meja. 

Tega načela se drži tudi Severina, ki se 
je pred kamero kot običajno prelevila 
v modno divo in pokazala, kako pravi 
čevlji ustvarijo vsak modni stajling. V 
MASS obutvi predstavlja nepogrešljive 
kose za jesen 2017, ki jih že lahko najdete 
na policah trgovin. Med njimi izstopajo 
superge s sijočimi dodatki, oxfordke 
za ščepec moškega pridiha in letošnji 
največji trend – debele pete, ki so s svojim 
okrasjem glavni adut čevlja. Severina se 
kot strastna ljubiteljica visokih pet tokrat ni 
mogla upreti salonarjem s peto, posuto s 
perlami in kovinskimi zakovicami.

89,99 €

120,00 €

89,99 €

MODnO MODnO | 16 
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74704-83

05987-27

82519-10

3689/20

130,00 € 150,00 € 110,00 €

5549-20 1868-26



Mass blagovnica, 
Dvorana 7  
www.mass.si
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S katerimi tremi vrlinami se lahko pohvalite?
Še nihče mi ni očital pomanjkanja odkritosti, 
odgovornosti in vztrajnosti.

Kaj vas spravi »na obrate«?
Ignoranca in nesposobnost logičnega 
sklepanja. Včasih pa tudi umazane nogavice 
sredi dnevne sobe.

Vsaj ena slabost, ki si jo upate javno 
priznati ...
Vedno hitim in kljub temu prevečkrat zamudim.

»Kontrolfrikica« ali improvizatorka?
Priznam, da nadzor težko prepustim drugim, 
čeprav je to, kadar mi uspe, zelo osvobajajoče. 

Digitalno ali analogno?
iPhone je zame nepogrešljiv. Toda kljub 4 GB, 
ki jih na njem (pre)zaseda glasba, imam doma 
še vedno lepo zbirko vinilnih plošč, ki čakajo na 
novi gramofon.

Optimistka ali pesimistka?
Predvsem sem realistka.

Ste, ko gre za oblačenje, žrtev mode ali 
funkcionalistka?
Imam svoj stil, ki se ukloni tudi kakšni modni 

smernici. Največ dam na udobnost, zato me v 
visokih petah ne boste videli prav pogosto. A to 
ne pomeni, da mi je vseeno, kaj dam na noge.

Katere so vaše najljubše blagovne znamke?
Izpostavila bi eno samo – Lindt.

Mestni človek ali ljubiteljica narave?
Imam dva psa, zato najbolj cenim naravo 
znotraj mest. Ljubljančani smo glede tega 
res privilegirani, sploh tisti, ki živimo v bližini 
Golovca, Rožnika, Ljubljanskega barja, Save ...

Gurmanka ali »le, da je želodec poln«?
Odnos do dobre hrane imam privzgojen 
že od otroštva. Moj oče je strasten gurman 
in odličen kuhar, njegova kuhinja pa moja 
najljubša restavracija.

Pri delu vas navdihuje …
Ko opazujem polno dvorano navdušenih 
gledalcev, težko skrivam nasmešek. Za vodjo 
gledališča, katerega poslanstvo je predvsem 
zabavati, je odziv občinstva ključen, saj smo od 
njega tudi finančno odvisni. Kljub temu pa si v SiTi 
Teatru BTC ne želimo zgolj ugajati, ampak so naš 
cilj kakovostne komedije, ki gledalca v trenutku, 
ko zapusti dvorano, ne bi smele pustiti praznega.

Minuta z ...
ano kaJzer

Rana ura, zlata ura ali nočna ptica?
Če povem, da z zabav vedno odhajam zadnja, 
ni težko uganiti.

Čemu se v življenju ne morete upreti?
Rdečemu mesu, plesu in še »eni« minutki zjutraj 
v postelji.

Če bi zadeli na lotu, bi …
Kupila hišo na morju. Imam že izbrano. (smeh)

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

Na kaj ste v življenju ponosni?
Na ljudi, ki me obkrožajo, na svoj dom, na SiTi 
Teater, svoj drugi dom, na tri dokumentarne filme, 
pod katere sem podpisana kot producentka in 
koscenaristka, na risbe svojega triletnega sina, 
na čokoladno torto z ingverjem in skutno torto z 
malinami, ki ju naredim za njegov rojstni dan, in na 
to, da sem sama svoj šef.

Kateri dosežek vam je »vzel sapo«?
Porod. Dobesedno.

Brez koga/česa življenje za vas ne bi 
imelo smisla? Brez zdravja, svobode, družine, 
prijateljev in sončne svetlobe.

direktoriCa siti teatra btC
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S katerimi tremi vrlinami se lahko 
pohvalite?
Zavzetost, nepopustljivost pri delu, skrbnost.

Kaj vas spravi »na obrate«?
Izzivi, za katere mnogi mislijo, da so 
neizvedljivi.

Vsaj ena slabost, ki si jo upate javno 
priznati …
Strah pred neizpolnitvijo obljube.

»Kontrolfrik« ali improvizator?
Vedno oboje, odvisno od situacije.

Digitalno ali analogno?
Mobilnik spi na moji desni in žena na moji levi.

Optimist ali pesimist?
V življenju realist, kar pa je mnogokrat 
razumljeno kot pesimist. Pri projektih optimist. 

Ste, ko gre za oblačenje, žrtev mode ali 
funkcionalist?
Funkcionalnost, za kaj drugega skoraj ni časa.

Katere so vaše najljubše blagovne 
znamke?
BTC City Ljubljana in vse kar zajema  
kolesarski projekt.

Mestni človek ali ljubitelj narave?
Narava, svoboda, gibanje, opazovanje  
živali v naravi.

Gurman ali »le, da je želodec poln«?
Vsako leto bolj gurman.

Pri delu vas navdihuje …
Zastavljeni cilji.

Rana ura, zlata ura ali nočni ptič?
Non stop akcija.

Čemu se v življenju ne morete upreti?
Zaenkrat kolesarstvu, kavi in čokoladi.

Če bi zadeli na lotu, bi …
Osrečil kar nekaj ljudi.

Trgovina, ki jo v BTC Cityju največkrat 
obiščete, je … Hofer, Intersport in Soba.

Minuta z ...
gorazdom penkom
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Na kaj ste v življenju ponosni?
Na družino, da me, kljub moji odsotnosti,  
še šteje za družinskega člana. Na zaupanje 
ljudi okoli mene in v vse, kar počnemo. 

Kateri dosežek vam je »vzel sapo«? 
Veliko športnih, kot tudi organizacijskih 
dosežkov v športu (premalo prostora).  
V zasebnem življenju, da sem uspel izreči 
»da« na poroki.

Brez koga/česa življenje za vas ne bi imelo 
smisla?
Zagotovo brez otrok in možnosti gibanja ter 
ukvarjanja s športom.

športni direktor Ženske kolesarske ekipe btC CitY lJublJana
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Moderne Deklice

  1   Kapa 7,99 € – Baby Center, Dvorana 11.   2   Obleka 16,99 € – BlueKids, Dvorana A, visoko pritličje.    3   Jakna 39,99 € – Baby Center, Dvorana 11.   4   Tunika 
19,99 € – Baby Center, Dvorana 11.   5   Hlače 19,99 € – Baby Center, Dvorana 11.  6   Krilo 16,99 € – Baby Center, Dvorana 11.   7   Jopa  19,99 € – Baby Center, 
Dvorana 11.   8   Hlače 12,99 € – BlueKids, Dvorana A, visoko pritličje.   9    Čevlji 64,90 € – Ciciban, Dvorana A, klet.     10   Čevlji 36,90 € – Ciciban, Dvorana A, klet.
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Moderni Dečki

  1   Kapa 12,99 € – Baby Center, Dvorana 11.   2   Brezrokavnik 16,99 € – BlueKids, Dvorana A, visoko pritličje.  3   Pulover 16,99 € – BlueKids, Dvorana A, visoko 
pritličje.   4   Jakna 39,99 € – Baby Center, Dvorana 11.   5   Kavbojke  19,99 € – Baby Center, Dvorana 11.   6   Majica 16,99 € – Baby Center, Dvorana 11.   7   Srajca 
s kapuco 19,99 € – BlueKids, Dvorana A, visoko pritličje.   8   Hlače 16,99 € – BlueKids, Dvorana A, visoko pritličje.   9   Čevlji 61,90 € – Ciciban, Dvorana A, klet. 
10   Čevlji 64,90 € – Ciciban, Dvorana A, klet.
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Biti »fit«, torej biti dobro telesno pripravljen, 
je standard sodobnega načina življenja. Za 
dobro telesno pripravljenost pa lahko skrbimo 
tudi v domačem okolju. Potrebujemo le 
dober vadbeni načrt, dovolj volje in prave 
pripomočke. Skupaj z orodji za ohranjanje in 
pridobivanje moči, gibljivosti, vzdržljivosti, 
koordinacije in ravnotežja, torej za celostno 
telesno vadbo, s katerimi lahko vadite kar doma, 
jih najdete v prodajalnah Intersport.

29,99 €

Masažni valj 
Energetics EVA Roller

Vsi izdelki so na voljo v 
prodajalnah Intersport in v 
spletni trgovini Intersport.

Intersport Ljubljana BTC, 
Dvorana 6, sever
www.intersport.si

IS_STTP_1-2.indd   1 28.6.10   9:41

izboljšujemo formo.
Vsak dan.

13,99 €

Vadbena podlaga 
Energetics Yoga Mat 
Seasonal
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59,99 €

Utež z ročajem (20 kg) 
Energetics Cat Barbell

14,99 €

Kolebnica Energetics 
High Speed Rope
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79,99 €

Fitnes klop 
Energetics UB 10
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muhasto jesensko vreme je 
tudi najbolj vztrajne pregnalo v 
zaprte dvorane, kjer so športne 
aktivnosti na prostem zamenjali 
dvoranski športi in fitnes. Vsem, ki 
še vedno oklevate, kako in kje se 
rekreirati v hladnejših, predvsem 
deževnih dneh, v BTC Cityju 
svetujejo obisk ŠC millenium, kjer 
se boste po vadbi v fitnes centru 
ali vodeni vadbi lahko sprostili 
v savni in v Strokovnem centru 
masaž in terapij.

aktiven skok  
v Jesenske 
dni

Fitnes vadba
V ŠC Millenium ničesar ne prepuščajo naključju, 
zato so poskrbeli tudi za to, da pri vadbi ne boste 
prepuščeni sami sebi. Za pravilno izvedbo vaj 
nudijo pomoč strokovno usposobljenih fitnes 
trenerjev, diplomantov Fakultete za šport, ki bodo 
vse nove člane na brezplačnem predstavitvenem 
treningu seznanili z vsem, kar morajo vedeti, da 
bo vadba v fitnesu potekala nemoteno, pravilno, 
varno, predvsem pa učinkovito. Vsak, ki si želi 
večjega napredka in pravilne vadbe, sestavljene 
prav za njegove potrebe, se lahko odloči za 
mesečni program vadbe. S trenerjem bo na 
podlagi svojih želja opravil testiranje, ta pa mu 
bo sestavil program, po katerem bo hitreje in 
zagotovo dosegel svoj cilj.

Vodene vadbe
Za vse, ki vam je ljubša vadba v skupini (v družbi 
je zabavneje in za posameznika, ki se prilagaja 
skupini, tudi bolj spodbudno), v ŠC Millenium z 
jesenjo znova organizirajo vodene vadbe: tisti, 
ki želite še pred delovnimi obveznostmi storiti 
nekaj več za dobro počutje, se lahko dvakrat 
tedensko razgibate v jutranji vadbi Aktivno jutro 
(7.00–8.00), drugi, predvsem tisti, ki vstopate v 
peto desetletje, pa se lahko udeležite Vadbe za 
starejše ali Osteo Fit vadbe: prva je namenjena 
vsem, ki želite ostati v »formi«, druga 
preprečevanju ali razvoju osteoporoze.

Savna za sprostitev in Strokovni center 
masaž in terapij
V ŠC Millenium si lahko po obisku fitnesa ali 
vodene vadbe privoščite še obisk savne (dve 
finski, dve turški, dve infrasavni), solarija ter 
bazena s prijetnim zunanjim in notranjim 
počivalnim prostorom, VIP-savno pa lahko 
rezervirate le zase in za prijatelje. V Strokovnem 
centru masaž in terapij, ki deluje pod okriljem 
ŠC Millenium, vam nudijo še individualni pristop 
na področju telesne sprostitve, rehabilitacije po 
poškodbi, psihologije športa, psihoterapevtskih 
storitev, preoblikovanja postave in svetovanja.

športni Center millenium

Kupon velja do 22. oktobra 2017.

 25% popusta  
pri nakupu mesečne  

fitnes karte.



toplota, ki ustvarJa čudeŽe

Stara finska ljudska modrost pravi, 
da tam, kjer ne pomagajo smola, 
žganje ali savna, tudi za bolezen 
ni zdravila. Savna zato še danes 
velja za naravno zdravilo, največja 
vrednost njene uporabe pa je dobro 
počutje in sprostitev. Redni obiski 
savne – vsaj dvakrat tedensko – 
bodo okrepili vaš imunski sistem ter 
pripomogli k večji aktivnosti srca in 
pospešenemu izločanju strupov iz 
telesa, s sproščanjem mišic pa bodo 
pomagali odpraviti in zmanjšati tudi 
mišične krče, bolečine v mišicah in 
sklepih ter bolečine v hrbtu.

Nič manj blagodejno toplota v savni 
ne učinkuje pri artritisu in blagih 
revmatičnih obolenjih, lajšanju 
bolečin po zlomih, zvinih in izpahih, 
odpravljanju vnetij in oteklin, 

Vsi vemo, da z jesenjo znova nastopi čas za obisk savne, saj njena 
toplota v našem organizmu uničuje viruse in preprečuje prehladna 

obolenja, manj pa nas ve, da redni obiski savne blagodejno vplivajo 
tudi na sklepe, notranje organe in kožo, ki ji boste z rednimi obiski 

savne zagotovili večji lesk, sebi pa boljši izgled.
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glavobolih in blaženju simptomov 
menopavze ter zdravljenju notranjih 
brazgotin. Obisk turške parne 
kopeli bo blagodejno vplival na 
dihala, infrardeča savna pa vam bo 
pomagala izgubiti kilogram ali dva.

Finci, zaslužni za iznajdbo savne, 
pravijo, da bi se moral človek v 
savni obnašati tako kot v cerkvi, 
s čimer leseni ogrevani hiški ne 
izkazuje le spoštovanja, temveč 
tudi narekuje pravila obnašanja v 
njej. Vsem, ki se v savno odpravljate 
prvič, v Vodnem mestu Atlantis 
svetujejo, da upoštevate nekaj 
zapovedi, ki veljajo za zdravo in 
učinkovito savnanje: savne ne 
uporabljajte po obilnem obroku 
hrane, pred vstopom v savno se 
obvezno oprhajte, prvo savnanje 

atlantiS

naj bo kratko (10 minut na srednji 
stopnici), naslednja vstopa v savno 
sta lahko daljša (do 15 minut), 
počitek med posameznimi vstopi 
pa naj bo vsaj dvakrat daljši. 
Predvsem pa ne pozabite, da sta 
mir in tišina predpogoja za prijetno 
preživet čas v savni.

V Vodnem mestu Atlantis lahko 
izbirate med kombinacijo suhih 
(finskih) in parnih (turških) savn, 
na voljo pa imate tudi infrardečo 
savno. Dodana vrednost obisku 
savne so lahko terapije s soljo, 
čokolado, kredo, algami, blatom 
in različnimi dišavami ter 
terapija hamam.

Več informacij:  
T: 01/585 21 42, E: savne@btc.si



všečnO | 26 
www.btc-city.com, FB: BtCCityvšečnO

  1   Stenska tapeta (rola 0,52 m/0,53 m/0,70 m x 10,00 m) od 25,00 € do 125,00 €/rolo – Hamler, razstavno-prodajni salon, Nakupovalna galerija Kristalne palače, pritličje.  
  2   Blago (bombaž + poliester) 24,90 €/tekoči meter – Kilometer, Dvorana A, klet.  3   Vaze Asa Ease 14,90 € – Kerin.Dom, Dvorana 4, osrednji del.   4   Preproga Infinity 
(120 x170 cm) s popustom 99,40 € – Salon Creatina, Dvorana 2, sever.  5   Vaze Asa Carve 18,50 € – Kerin.Dom, Dvorana 4, osrednji del.   6   Blago (bombaž) 14,90 €/
tekoči meter – Kilometer, Dvorana A, klet.   7    Preproga Lumini (133 x 195 cm) s popustom 139,30 € – Salon Creatina, Dvorana 2, sever.   8   Blago (bombaž + poliester) 
16,90 €/tekoči meter – Kilometer, Dvorana A, klet.    9   Fotelj Moda Happyhour/Prince, cena po povpraševanju – Kerin.Dom, Dvorana 4, osrednji del.

V jesen
izstopajoče 

Preden se lotimo prenavljanja stanovanja, hiše ali le ene sobe, je 
morda smiselno razmisliti, ali res potrebujemo popolno prenovo 
ali pa bo morda zadostovalo, če v prostoru spremenimo le nekaj 

manjših detajlov. Poskusite in presenečeni boste, kako lahko 
že malenkostna sprememba da prostoru potrebno svežino in 

občutek drugačnosti!
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  1   Stol/naslonjač Traba Balu od 614,00 € – Kerin.Dom, Dvorana 4, osrednji del.   2   Čajnik Asa Cuba 34,90 € – Kerin.Dom, Dvorana 4, osrednji del.   3   Stol Fast 
Forest 389,00 € – Kerin.Dom, Dvorana 4, osrednji del.   4   Vaza ASA Okapi od 49,90 € – Kerin.Dom, Dvorana 4, osrednji del.   5   Tekač Pappelina Hugo/Honey/Vera 
(70 cm x 160 cm) 125,00 € – Kerin.Dom, Dvorana 4, osrednji del.   6   Stenska tapeta (rola 0,52 m/0,53 m/0,70 m x 10,00 m) od 25,00 € do 125,00 €/rolo – Hamler, 
razstavno-prodajni salon, Nakupovalna galerija Kristalne palače, pritličje.   7   Vaze Asa Ease od 16,90 € – Kerin.Dom, Dvorana 4, osrednji del.   8   Preproga Opal Cosi  
(140 x 200 cm) s popustom 68,70 € – Salon Creatina, Dvorana 2, sever.
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oktoberfeJst  
Od münchna dO 
lJuBlJanE, lJuBEzEn 
SE za pivO vnamE …

The best time of the dayBoljši del dneva

Jesen ni le čas za pospravljanje letine, 
ampak tudi za pivo. Številni kraji na svetu 
pripravljajo najrazličnejša praznovanja in 
festivale piva. Enega od vrhuncev predstavlja 
Oktoberfest v Münchnu ali Monakovem, ki je 
največja tovrstna prireditev, ki jo vsako leto 
organizirajo v drugi polovici septembra. Med 
ostalimi kraji, ki prav tako častijo to pijačo in jo 
povezujejo z izbranimi jedmi, je tudi Ljubljana 
in njen BTC City. Tu bo od 20. do 22. oktobra 
potekala prireditev Oktoberfejst, ki za razliko 
od Münchna tudi z imenom prireditve poudari 
čas njene organizacije. Ob dveh velikih 
pivovarnah imamo v Sloveniji še vrsto manjših 
pivovarn. Nekatere med njimi dosegajo 
izjemne rezultate na področju kakovosti 
piv, kar dokazujejo ugledna mednarodna 
priznanja. Številni turisti, ki obiskujejo 
Ljubljano in Slovenijo, pogosto poudarijo, da 
lahko tukaj pijejo odlična piva …

Vendar pa pivo niso le vrčki in steklenice, 
ampak tudi jedi, ki se tej pijači prilegajo, ali 
če rečem obratno, tudi piva, ki se prilegajo 
različnim jedem. Preste in različne vrste klobas, 
golaži ter mesne enolončnice sodijo v sam 
vrh te simbioze. Potem so tukaj še svinjske in 
telečje krače pa okusne sarme in nadevane 
paprike ter cela vrsta drugih mesnih jedi. 
Nekateri imajo pivo raje ob jedeh z ražnja in 
žara. Na ražnju pečene jagenjčke med peko 
zalivajo s pivom, zato ne preseneča, da okuse 
mesa obogatijo z izbranimi vrstami piva …

Skratka, pivska zgodba se razvija tudi v 
Sloveniji in še posebej v ljubljanskem 
BTC Cityju, kjer pod novo krovno znamko 
Okusni Bluz – Food Bluz na in v enem mestu 
doživljamo festival, zgodbe piva ter okusne 
jedi. In naj za konec navedem še misel, ki 
velja tako za vino kot za pivo – ni pomembno, 
koliko ga spijemo, ampak katerega in h 
katerim jedem!

Prof. dr. Janez Bogataj

Od 20. dO 22.  
OKTOBRa 

vaBlJEni na 
OKTOBerfejST 

v BTc ciTy
lJuBlJana
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mikropivovarna kratochwill 

Mikropivovarna Kratochwill v BTC Cityju vari 
pivo že od leta 1992. Vse od ustanovitve 
pa do danes pivovarna Kratochwill posluje 
kot družinsko podjetje in nadaljuje tradicijo 
srednjeevropskega obrtno-družinskega 
pivovarstva. Ko je vstopila na slovenski trg, 
je s svojo posebnostjo pomenila prijetno 
popestritev pivske ponudbe. V času svoje 
bogate pivovarske tradicije so prejeli že številne 
nagrade za svoja najznamenitejša piva.

V Kratochwillu varijo nefiltrirana kvasna piva 
spodnjega vrenja, in sicer svetli Pilsner lager, 
temni Porter in pivo s kostanjevim medom. 
Trenutno varijo pivo vrste ALE. Hmelj, ki ga 
uporabljajo, je Styrian Golding, Styrian Breeding 
in pa hladno hmeljen Citra. IPA pivo priporočajo 
ob »šefovem burgerju« ali »vročem psu«.

Celotno paleto njihovih piv, tako tistih na vrček 
kot tistih, ki jih odnesete embalirane s seboj, 
je možno kupiti na vsaki izmed njihovih treh 
lokacij: v Pivnici Kratochwill v BTC Cityju, Pivnici 
Kratochwill na Kolodvorski ulici ter v njihovem 
lokalu v nakupovalnem centru Rudnik v 
Hipermarketu E.Leclerc.

»vroči pes«

Pivska klobasa (Krainer), »špikana« 
s sirom, 170 g • mlečna bombeta • 
majoneza • belo zelje • rdeče zelje • 
korenček • tatarska omaka • gorčica •  
čili • paradižnik za okras • zelena solata 
za okras • pomfrit

Pivsko klobaso popečemo na žaru. Zelje 
narežemo na tanko, bombeto namažemo z 
majonezo. Korenček naribamo in vse skupaj 
začinimo z majoneznim prelivom (tatarska 
omaka, gorčica, čili). Sestavine zložimo na 
krožnik, ki ga lahko okrasimo s paradižnikom 
in zeleno solato ter ocvremo pest pomfrita.

Minister za zdravje opozarja:  
Prekomerno pitje alkohola 

škoduje zdravju.

Pravo vzdušje Oktoberfesta že lahko občutimo tudi v BTC Cityju, kjer vam oktobrsko vzdušje s 
pestro ponudbo kulinaričnih specialitet in pijač pričarajo tudi naši gostinci in gostinke. Nekatere 
izmed okusnih jedi boste našli tudi na spodnjih straneh. Lahko jih poskusite v Škrnic'lju, Pavzi 
– sarajevskem grillu ali v Kratochwillu, lahko pa uporabite katerega izmed njihovih receptov in 
se v kuhanju preizkusite tudi doma. Vse recepte so prispevali kuharji iz Škrnic'lja (Tržnica BTC), 
Pavze – sarajevskega grilla (Dvorana A) in Kratochwilla (Dvorana Kratochwill).

G O S T I L N I C A
P I C E R I J A  I N
P I V O V A R N A
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15 dag jurčkov • 10 dag lisičk • 30 dag 
jušne zelenjave (koleraba, korenček, 
korenina peteršilja, por) • 10 dag čebule 
in česna • 30 dag krompirja • maslo • 
olje • belo vino (za zalivanje) • začimbe 
po okusu

Vso zelenjavo narežemo na kocke in 
prepražimo na maslu in olju. Krompir 
narežemo na kocke in skuhamo posebej. 
Popraženi zelenjavi dodamo cele lisičke in 
jurčke, narezane na velike kose. Vse skupaj 
na hitro prepražimo. Dodamo krompir, 
začinimo po okusu (sol, poper), zalijemo z 
belim vinom in podušimo brez mešanja. 
Na koncu jed posujemo s peteršiljem in 
drobnjakom. Postrežemo s pravo bosansko 
lepinjo in prilogo po želji.

gobova čorba

0,5 kg kisle repe • čebula • 3 česni • manjši 
por • krompir • 2 rumena korenčka • 15 dag 
ocvirkov (brez masti) • dimljena klobasa 
(mesarstvo Blatnik) • mast za praženje

Repo skuhamo, krompir narežemo na kocke 
in skuhamo v slani vodi ter iz njega napravimo 
pire. Čebulo in česen pražimo na masti ter takoj 
dodamo naribano korenje in por. Dodamo 
še predhodno kuhano repo in vse skupaj 
podušimo. Narahlo vmešamo pire krompir ter 
dodamo ocvirke in klobaso.

repa, pire krompir, 
klobasa

The best time of the dayBoljši del dneva



Za sodelovanje pri pripravi  
rubrike se zahvaljujemo:

280 g govejega in jagnječjega mesa 
(razmerje 9:1) • 5 g česna • 8 g soli • 2 žlički 
sode bikarbone • začimbe po okusu

Vse, kar potrebujemo za prave sarajevske 
čevapčiče, je sveže sesekljano goveje in 
jagnječje meso, ki mu dodamo začimbe, te 
pa so skrivnost vsakega žar mojstra. Sestavine 
zgnetemo skupaj, oblikujemo čevapčiče, ki 
jih nato spečemo na žaru (najbolje z uporabo 
lesnega oglja). Postrežemo s pravo bosansko 
lepinjo in prilogo po želji.

čevapčiči (za 10 čevapčičev)

2 glavi kislega zelja • 1 kg sesekljanega 
mesa • 350 g riža • 2 korenčka • 1 manjša 
čebula • žlička Vegete • žlička rdeče 
paprike • poper • sol

Za pripravo sarm potrebujemo list kislega zelja, 
v katerega skrbno zavijemo zmes, sestavljeno 
iz prepraženega sesekljanega govejega mesa, 
riža, sesekljane zelenjave in začimb. Tako 
pripravljene sarme kuhamo v glineni posodi, ki 
jim da poseben okus. Postrežemo jih v glineni 
posodi z lepinjo.

sarma

Bohinjska klobasa, akcija*;  
7,89 €/kos – Loške mesnine, 
Tržnica BTC City, sever, pokriti del.

Zaseka v lončku, 300 g, akcija*; 
3,09 €/kos – Loške mesnine, 
Tržnica BTC City, sever, pokriti del.

*Akcija velja od 7. 10. 2017 do 5. 11. 2017.

Medeno pivo (pivo varjeno s 
slovenskim kostanjevim medom) 
6,50 € – Kratochwill BTC.
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kava Je lahko 
tudi zdravilna
Velika večina si nas jutra ne predstavlja 
brez skodelice dišeče kave. zgodovina 
kave sega v 11. stoletje, po legendi pa 
naj bi bilo odkritje kave naključno.  

Neki pastor je pasel koze ter potožil, da se 
čudno vedejo ter cele noči prebedijo. Nato so 
odkrili, da koze jedo rdeče plodove kavovca. 
Iz njih so pripravili napitek, ki jih je celo noč 
ohranjal budne.

Ta učinek pripisujemo kofeinu, učinkovini, 
ki nas poživi, nam da moč in izboljša 
koncentracijo. Ljudje, ki pijejo kavo, naj bi bili 
manj dovzetni za srčno-žilna obolenja, diabetes 
2, Parkinsonovo bolezen, raka na maternici in 
jetrih ter cirozo.

Poudariti je potrebno, da ena skodelica kave 
vsebuje 100 mg kofeina in da več kot dve 
skodelici kave dnevno nista priporočljivi. 
Kofein je poživilo, ki v količinah, večjih od 
300 mg, povzroči nemir, nervozo, utrujenost, 
motnje zbranosti, motnje srčnega ritma in 
drugo. Zato uživajmo v pitju kave, bodimo le 
pozorni, da bo zmerno.

Bio kava Abessa Fairtrade 5,50 € – 
Zelena trgovina, Dvorana A, klet.
Mleta kava Hausbrandt za kafetiero 
6,70 € – Tutto Capsule, Dvorana A, 
visoko pritličje.

Kafetiera Alessi 83,40 €, kavne kapsule Illy 
8,80 €, Illy aparat za kavo 213,00 €, set Illy 
76,86 €, žličke male 13,42 € – Espresso, 
Nakupovalna galerija Kristalne palače.

Kavni aparat Dolce gusto 
Piccolo 39,90 € – Tutto 
Capsule, Dvorana A, 
visoko pritličje.

Skodelice Ron Arad 99,00 € – Espresso, 
Nakupovalna galerija Kristalne palače.



lePOtnO

nega telesa
prihaja čas, ko je zrak zunaj 
hladen, v domovih pa nas grejejo 
radiatorji. Ta kombinacija naši koži 
ni naklonjena, saj jo močno izsuši. 
Vse prevečkrat pozabimo na kožo 
preostalih delov telesa, ki prav 
tako kot obraz potrebuje nego. 
privoščimo ji hranilne vlažilne 
kreme, kopeli in olja ter jo tako 
ohranjajmo mladostno in lepo.

nega za občutlJivo koŽo nega z mandlJem nega z rdečim grozdJem
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Losjon za občutljivo kožo 5,97 €, šampon za 
občutljivo kožo 3,58 € – DM, Dvorana A, pritličje.
Mleko za telo argan 15,00 €, piling v gelu argan 
13,00 € – Estella, Dvorana 3.

Piling za telo 14,99 €, hidratantna vodica 19,99 €, 
mleko za telo 14,99 €, šampon za tuširanje 6,99 €, 
trdo milo za telo 4,99 € – Bottega Verde, Dvorana A.

100 % mandljevo olje 23,99 € , krema za roke 
11,99 €, gel za tuširanje 6,99 €, maslo za telo 
16,99 € – Bottega Verde, Dvorana A.
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z zasaditvijo drevesa v šolskem parku je družba BTC 
znova simbolično poudarila vpetost v družbeno in naravno 
okolje, s priznanji in uspehi na vseh področjih, predvsem 
na športnem in izobraževalnem, pa dokazala, da skrb za 
družbo ostaja njena prioriteta.

Dobrodelna akcija #podarizvezek

Družba BTC se je pridružila 
dobrodelni akciji #podarizvezek, 
namenjeni zbiranju šolskih 
potrebščin za pomurske otroke 
iz socialno ogroženih družin, ki je 
nastala na pobudo Zavoda za pomoč 
dijakom ranljivih socialnih skupin in 
Dobrodelnega društva Pomagajmo 
odprtih src. Obiskovalcem BTC Cityja 
je na zbirnem mestu v Dvorani A 
za pomurske otroke uspelo zbrati 
več kot sedem velikih vreč novega 
šolskega pribora.

Novo drevo v parku OŠ Jožeta Moškriča

Družba BTC si že vrsto let prizadeva s 
trajnostno naravnanostjo nuditi pozitiven 
zgled tudi najmlajšim generacijam, zato je 
predsednik uprave družbe ob svetovnem 
Dnevu miru, 21. septembra, skupaj z 
učenkami in učenci osnovne šole Jožeta 
Moškriča v Ljubljani v šolskem parku UNESCO 
posadil drevo medonosne lipe. Omenjeni šoli 
je družba BTC na 1. Art Expo Ljubljana kupila 
umetniško sliko Mirice Trček, ki bo odslej 
krasila šolski hodnik.

Priznanje Campus družbi BTC

V začetku oktobra je članica uprave Helena 
Petrin v imenu družbe BTC na dogodku 
Zavoda za zaposlovanje RS prevzela 
priznanje v imenu partnerjev Zavoda, ki so 
pripomogli k doseganju strateških ciljev 
Zavoda in so se izkazali kot družbeno 
odgovorni. Priznanje se navezuje na 
program BTC Campus, ki ga družba BTC v 
sodelovanju s Centrom poslovne odličnosti 
Ekonomske fakultete in Zavodom za 
zaposlovanje RS več kot uspešno organizira 
že pet let zapored, zadnji dve leti tudi v 
Murski Soboti. Uspešnost programa odseva 
tudi podatek, da je več kot 80 odstotkov 
udeležencev programa po zaključku BTC 
Campusa dobilo svojo prvo zaposlitev. 

Tina Trstenjak srebrna v Budimpešti,
Sašo Bertoncelj bronast v Parizu

Olimpijska in evropska prvakinja Tina 
Trstenjak, sponzoriranka družbe BTC, je na 
svetovnem prvenstvu v judu v Budimpešti v 
kategoriji do 63 kg osvojila srebrno medaljo in 
z njo dopolnila zlato iz Astane 2015 in bron iz 
Čeljabinska 2014. Telovadec Sašo Bertoncelj, 
ki ga prav tako podpira družba BTC, je na 
svetovnem pokalu v Parizu na generalki pred 
svetovnim prvenstvom v Montrealu na konju 
z ročaji osvojil tretje mesto. Za Bertonclja je 
bron dobra spodbuda pred prihajajočim SP 
v Montrealu, saj je Škofjeločan v prvi polovici 
septembra na dveh svetovnih pokalih ostal 
izven finala osmerice. 

Obelisk
Obelisk

Matija Suhadolc

Metulj
Butterfl y

Andrej Ajdič

Katedrala družine
Family’s Cathedral
Drago Tršar

Renske nimfe 
Rhine nymphs 
Andrej Grabrovec 
Gaberi

V objemu 
morskega vala 
Embrace of the 
Sea Wave
Gregov Joakim

Ugrabitev Evrope
Europe on the Bull
Mik Simčič

Merkur
Mercury
Andrej Ajdič

Vedra jutra 
Fair Mornings
Gregov Joakim

Vijuge ter Urška 
in povodni mož
Meanders, Urška 
and the Water Man
Mik Simčič

Mati zemlja
Mother Earth
Andrej Grabrovec Gaberi

INSTITUTE 
AAMI

SiTiTeater

Vedra jutra Vedra jutra 
Fair MorningsFair MorningsFair MorningsFair Mornings
Gregov JoakimGregov JoakimGregov Joakim

Akt
Nude

Tadej Torč

Točka miru
Peace Point
Marko Pogačnikwww.btc-city.com

BTC City Art Tour

BTC City Ljubljana je dom gledališča SiTi Teater, 
stičišče ustvarjalcev, podpornikov in ljubiteljev 

ustvarjalnosti ter galerija dvanajstih umetnin na 
prostem, ki jih od konca septembra pod geslom Sledi 
srcu umetnosti simbolno povezuje BTC City Art Tour. 
Obiskovalci BTC Cityja si skulpture osmih slovenskih 

kiparjev lahko ogledajo sami, v pomoč pa jim je 
zloženka s tlorisom BTC Cityja, v katerega so vrisane  

  lokacije umetniških del ter njihove 
kratke predstavitve v slovenskem  

in angleškem jeziku.

izobraŽuJeJo, 
spodbuJaJo 
in ustvarJaJo
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Članice kolesarske ekipe BTC 
City Ljubljana so po odličnih 
posameznih ali skupinskih 
uvrstitvah v pomladnih mesecih 
boj za točke nadaljevale tudi v 
vročem poletju in od avgusta 
do konca septembra nastopile 
na petih pomembnejših dirkah v 
Veliki Britaniji, na Švedskem, v 
franciji, Španiji in na Norveškem.

V začetku avgusta se je na Prudential Ride 
London Classic, najbogatejši dirki za ženske po 
ulicah Londona (nagradni sklad znaša 100.000 
evrov), najbolje odrezala Mia Radotić in ciljno 
črto prečkala trinajsta. Dva tedna pozneje so 
članice ekipe BTC City v švedski Vargardi v 
ekipni vožnji na čas progo odpeljale nekoliko 
nad pričakovanji in zasedle 10. mesto, zadnji 
avgustovski konec tedna pa sta Eugenia Bujak in 
Polona Batagelj na Grand Prix de Plouay v Franciji 
zasedli četrto oz. deseto mesto.

Na eni najodmevnejših dirk ženskega kolesarstva, 
dirki La Madrid Challenge by la Vuelta v prvi 
polovici septembra, je kot četrta ciljno črto 
prečkala Eugenia Bujak, petnajsto mesto pa je 
zasedla Mia Radotić. V drugi polovici meseca je 
ekipa BTC nastopila na svetovnem prvenstvu 
v ekipni vožnji v norveškem Bergnu in na 
42-kilometrski trasi dosegla odlično sedmo 
mesto. Med pomembnejšimi dirkami v tej 
sezoni dekleta konec oktobra čaka še zadnja 
preizkušnja, Tour of Guangxi Women’s Elite World 
Challenge na Kitajskem.

znova odlične kolesarke ekipe  
btC CitY lJublJana

franja akademija 2017
Druga Franja Akademija je zadnji dogodek v sklopu evropskega Erasmus+ projekta My Sport 
is Franja, njen namen pa je v obliki predavanj, diskusij in z izvedbo športnih aktivnosti na 
prostem predstaviti dobre primere na področju kolesarstva in kulturne dediščine. Letošnja 
izvedba se osredotoča na teme s področja turizma, kulturne dediščine, žensk v športu in 
kolesarskih mest. Organizatorji izpostavljajo okroglo mizo z naslovom Vloga projektnih vodij 
pri razvoju kolesarske destinacije, na kateri bo prisoten tudi Giancarlo Brocci, ustanovitelj 
svetovno prepoznavne dirke L'Eroica v Toskani. Več o programu na www.my.franja.org.

9.–13. oktober, ABC Hub

Ekipa BTC City Ljubljana s svetovnim podprvakom Primožem Rogličem na Svetovnem prvenstvu na Norveškem
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V jubilejni, 10. sezoni v SiTi Teatru BTC 
pripravljajo tri nove uprizoritve. prvo, stand-up 
komedijo Brade, bodo premierno uprizorili že v 
petek, 13. oktobra.

siti teater btC  
vstopa v 
JubileJno 
sezono

SiTi Teater BTC v novo sezono 
vstopa z dobro popotnico – 
lastno produkcijo petnajstih 
predstav, organizacijo več kot 
tisoč šeststo gledaliških, glasbenih 
in drugih dogodkov na domačem 
odru ter izvedbo skoraj tisoč 
gostovanj, ki so poskrbela za 
prepoznavnost gledališča po vsej 
Sloveniji in tudi izven naših meja.

Uspešnice preteklih sezon – 
Jamski človek, Fotr, Tak si, Še vedno 
mame, Boksarsko srce in druge – 
se na oder SiTi Teatra vračajo že 
v oktobru, seveda pa se jim bodo 
na programu pridružile tudi nove: 
prva, stand-up komedija Brade,  
z Boštjanom Gorencem 
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Glasbeni program je 6. oktobra 
otvorila Nina Strnad s koncertom 
Trenutki z Jožetom Privškom v 
okviru cikla BigBand@SiTi, ki ga 
SiTi Teater BTC že tretjo sezono 
zapored organizira v sodelovanju 
z Big Bandom RTV Slovenija. 
Poleg nje naj med izbranimi 
solisti letošnje sezone omenimo 
bobnarja Ratka Divjaka, ki bo 
gost novembrskega koncerta, in 
Klemna Slakonjo, ki bo svoje 
oboževalce ob spremljavi velikega 
orkestra razveselil v januarju. 
Ljubitelji in podporniki kakovostne 
slovenske glasbene scene so tako 
kot vsako leto vabljeni še na osem 
koncertov cikla SiTi za dobro musko, 
v katerem odzvanjajo imena 

Pižamo, Perico Jerkovićem in 
Gašperjem Bergantom, bo na 
ogled že od 13. oktobra dalje, 
med novostmi pa v oktobru ne 
gre spregledati Cuckov v izvedbi 
MG Ptuj, žlahtne komedije po 
izboru občinstva letošnjega 
festivala Dnevi komedije, v kateri 
blestijo Klemen Slakonja, 
Gojmir Lešnjak Gojc in Nenad 
Tokalić. Nova komedija z 
Janezom Hočevarjem Rifletom 
in Ladom Bizovičarjem prihaja 
na program decembra, takrat 
pa se v Slovenijo vrača tudi 
avstralski tandem The Umbilical 
Brothers, tokrat s predstavo 
Best of the worst of the best of the 
Umbilical Brothers.

Malamor, Raiven, Čedahuči, 
Jazzva, Mia Žnidarič, Katja Šulc 
in Rudi Bučar.

Stalnica programa ostajajo 
improvizacijske predstave Maestro 
(TM), v katerih se improvizatorji 
vsak mesec spopadajo za impro 
prestol, in Sobotni dopoldnevi 
za najmlajše, ki z navihanimi, 
poučnimi in interaktivnimi 
predstavami že deseto leto 
zapored vsako soboto poskrbijo 
za kulturno razvedrilo najmlajših 
obiskovalcev gledališča.

Vabljeni k nakupu abonmajskih 
in darilnih vstopnic za otroke in 
odrasle.
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kakšni brki!? brade!  

Prvaka žanra, Boštjan Gorenc Pižama in Perica Jerković, ter črni 
princ Gašper Bergant vas bodo v komediji Brade popeljali v zakulisje 
domače stand-up scene. Seks v avtu, nenavadni tatuji, vzgajanje otrok 
in resničnostni šovi so le nekatere teme, ki se jih bo dotaknil bradati 
cvetober samostoječe komedije v poldrugi uri smeha v razposajeni 
moški družbi brez dlake (zgolj) na jeziku. Zabavno mešanico skečev 
in stand-upa, kot jih še niste videli, lahko prvič ujamete v petek, 13. 
oktobra. In ja, drži: najboljše zgodbe se zgodijo za odrom!
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zaključek poletja bil je živ

Ob razigranem koncu šolskih počitnic in spopadu mladih DJ-jev na 
Trgu mladih je september v BTC Cityju zaznamovalo tudi sejemsko 
vzdušje: na sejmu rabljenih šolskih učbenikov so »trgovali« učenci 
in dijaki osnovnih in srednjih šol, na sejmu Plodovi jeseni so se 
predstavili pridelovalci in predelovalci jabolk, hrušk in sliv, največ 
zanimanja pa je med strokovno in laično javnostjo požel umetniški 
sejem 1. Art Expo Ljubljana.

Nič manj veselo in slovesno ni bilo v prodajalni Studio Dormeo,  
v kateri je podjetje Dormeo proslavilo svoj 15. rojstni dan, na igrivem 
odprtju pravljičnih uric z Nino Pušlar v jezikovnem centru Lingula 
in na dogodku na Trgu mladih, kjer se je zaključila nagradna igra 
Seat sanjski avto 2017. Mlajši športni navdušenci so se pomerili v 
igrah na Decathlonovem "gladiatorčku", po stopnicah pa so odtekli 
tudi tekači, ki se pripravljajo na novembrski Alive Step Up − tek na 
Kristalno palačo.

Hej, DJ!: 1 tradicionalni sejem rabljenih učbenikov, 2 Trg mladih v ritmih dobre glasbe,  
3 spopad mladih didžejev.
15. obletnica Dormea: 4 naspane zmajčice, 5 zabava za najmlajše "zaspance", 6 množica 
obiskovalcev na petkovo praznovanje.
Otvoritev Lingulinih pravljičnih učilnic z Nino Pušlar:
7 poslikava obraza, 8 "selfi" z Nino Pušlar, 9 čarodej Sam Sebastian, 10 nova pravljična učilnica.
Seat Sanjski avto: 11 srečna lastnica nove Seat Ibize, 12 direktorica znamke Seat v 
Sloveniji Simona Mavsar, nagrajenka s fantom in voditelj Radia 1 Denis Avdić, 13 zaključek 
dogodka na Trgu mladih.
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1. ART EXPO LJUBLJANA
Kipeč vrtinec umetnosti in kulture

V okviru mednarodnega projekta ART EXPO se je na 

prvem krožišču v BTC Cityju zgodil imeniten kulturni 

dogodek – odkritje skulpture Renske nimfe, ki je 

delo mariborskega umetnika Andreja Grabrovca - 

Gaberija. Tako v BTC Cityju bogatijo svojo kulturno 

podobo, saj so Renske nimfe že dvanajsta umetniška 

skulptura. Slovesno otvoritev je izvedel predsednik 

uprave družbe BTC Jože Mermal ob prisotnosti 

ustvarjalca, kiparja Grabrovca, in mariborskega 

župana Frištrovca.

Tanja Tanevska je 
slikarka, ki prihaja 

iz Skopja. »Pri 
vas v Sloveniji 
res uživam in 
se čestokrat 

vračam!«

Miličnik Franci Kek  
na sejmu ART EXPO posebej 

za Vodnik: »Dandanašnji je v 
umetnosti takšna zmeda, 
da bomo lahko samo z 

metodo nas, zvestih, starih 
miličnikov naredili red in 
zato sem prišel sem na 

ta res lep sejem, kjer sem 
opazil kar nekaj fletnih 

umetnic, katere bi lahko osrečil 
z mojim pendrekom!«

Nekatere 
obiskovalce je 

pritegnil delovni 
plašč slikarja. Še 

predsednik države bi 
ga bil v teh dneh vesel ...

»Umetnost je preprosto izražanje najglobljih 
misli!« je v prejšnjem stoletju modroval 
veliki Albert Einstein, toda če bi očeta 
relativnostne teorije sredi letošnjega 
septembra zaneslo v BTC City, kjer je 
ob Vodnem mestu Atlantis izbruhnila 
kipeča umetnost, ki se v neverjetnem 
vrtincu združi s kulturo, imenovana ART 
EXPO, bi komaj verjel svojim očem. 135 
umetnikov in 70 podjetij iz 15 držav se je 
v umetniškem parku s paviljoni na 2.300 

kvadratnih metrih združilo v bržčas največji 
umetniški sejem na svetu. Biti del tega 
enkratnega ustvarjalnega konglomerata, 
od slikarstva do kiparstva, figuralike, 
fotografije in provokativne dejavnosti, je 
izjemno doživetje. BTC City že zdavnaj ni 
več le malo mesto velikih nakupov, vse bolj 
postaja središče kulture in umetnosti ter 
ustvarjalnosti in neverjetnih izzivov, ki so 
prerasli očitke o zbirki potrošniške mrzlice. 
Art Expo je svetovni dogodek!

RENSKE NIMFE

Svečani otvoritvi je prisostvovalo precej uglednih osebnosti, tudi Damjan Kralj, Maja Oven, Helena Petrin in Miha Murn. Posebne pozornosti je bila deležna prva dama družbe BTC, gospa Helena, saj jo je kipar Grabrovec proglasil za – muzo. Morda bo naslednjo svojo skulpturo posvetil prav njej, saj je obče znano, da muze navdihujejo umetniške duše.

RENSKE NIMFE

Magistra Sonia Trošt  
iz Ankarana je vzbujala 
vsesplošno pozornost s 

svojimi mandalami.

Sejem Plodovi jeseni: 14 Marija Merjak 
s hčerko, 15 Wiener Zucker dobrote.
Alive Step up – Tek na Kristalno 
palačo: 16 skupinske priprave na 
novembrski tek.
Decathlonov urbani gladiatorček:  
17 športne igre najmlajših.

Tako politika kot gospodarstvo danes delujeta v sferah umetnosti in tudi zato sta se župan Zoran Janković in predsednik uprave BTC Jože Mermal med organizatorji sejma ART EXPO Miho Murnom, Nušo Semolič in Dorianom Španzlom počutila povsem domače ter sproščeno in sta mladim umetnikom dala zelo uporaben napotek: »Vsake oči imajo svojega malarja, a kako naj si pomaga malar, če nima napotnice za okulista!«
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DELOVNI ČAS
TRGOVSKO SREDIŠČE pon.–sob.: 9.00–20.00

              Latinski trg* pon.–pet.: 10.00–21.00, sob.: 9.00–21.00, ned.: 10:00–15:00

TRŽNICA BTC CITY pon.–pet.: 8.00–18.00, sob.: 7.00–17.00

VODNO MESTO ATLANTIS vse dni v letu: 9.00–23.00

ŠPORTNI CENTER MILLENIUM pon.–pet.: 6.30–23.00, sob., ned., prazniki: 8.00–23.00

*Emporium, Massimo Dutti, Zara, Pull and Bear, Stradivarius, Bershka
Odpiralni čas nekaterih ponudnikov na območju se razlikujejo. Informacije o posameznih trgovinah in lokalih najdete 
na portalu BTC-City.com ali mobilni aplikaciji BTC City Priložnosti.

INFOTOČKA V DVORANI A
• 01/585 22 22 
• info@btc-city.com
• www.btc-city.com

Oktoberfejst: Kam na pivo v BTC CityuOktoberfejst: Kam na pivo v BTC Cityu

Naslednji lokali poleg “klasik” ponujajo tudi piva, ki jih ne najdete povsod:

Brunch - ponujajo preko 50 različnih vrst piva

Gostilna, picerija in pivovarna Kratochwill - ob uživanju hišnih 
vrst piva boste imeli pogled na hišno pivovarno. Proizvajajo svetlo 
Pils pivo, temno Porter pivo, sezonska piva (pšenično, marčno, 
medeno, …) in celo šampanjsko pivo

Argentino (nasproti Emporiuma): argentinsko pivo Quilmes in češko pivo Krušovice

Bollywood (Tržnica BTC City, južni del): indijsko pivo Kingsfisher

Chaty’s (Kulinarični park, jug Tržnice BTC City): tajsko pivo Singha

DiVino (Nakupovalna galerija Kristalne Palače): slovensko pivo Vega

Frks (Kulinarični park, jug Tržnice BTC City): slovensko pivo Pelicon in  
češko pivo Regent

Hoodburger (Kulinarični park, jug Tržnice BTC City): avstrijsko pivo Bevog in  
Golden Ale

Old Scotish Pub (Dvorana  E, osrednji del): piva Pale Ale, Red Ale in Stout

Radha Govinda (Kulinarični park, jug Tržnice BTC City): ingverjevo brezalkoholno 
pivo Fentimas

Škrnic’lj (Tržnica BTC City, južni del): slovensko pivo Ugly Duck

Španska vas (Kulinarični park, jug Tržnice BTC City): špansko pivo San Miguel, 
Mahou, Alhambra

Top’Dunajc (Kulinarični park, jug Tržnice BTC City): slovensko pivo Hopsbrew

Cafe in the City (Poslovna 
stolpnica BTC City, pritličje)

CCCCC (Dvorana 9, osrednji 
del)

Mint Cafe (Dvorana 10, 
sever)

Mojster Caffe (Dvorana 17, 
ob vhodu v Merkur)

Pavza (Dvorana A,  
osrednji del)

Playa Ljubljana (Emporium, 
severni del)

Restavracija City  
(Poslovna stolpnica  
BTC City, 12. nadstropje)

RollBar (Dvorana 18, severni 
del)

San Martino (Mercurius)

Soba'Room (Trg mladih)

Taverna Brajda (Dvorana A, 
jug, vhod iz zunanje strani)
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