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Bodite
komplet.
Povežite vsa zavarovanja,
varčevalne načrte, zvestobo
in digitalno poslovanje
v Triglav komplet.

Skupina Triglav
triglav.si

Triglav komplet je lojalnostni program, v katerem sodeluje več družb Skupine Triglav. Zavarovalci lahko v Triglav komplet združijo premoženjska, zdravstvena, življenjska in rentna ter pokojninska
zavarovanja Zavarovalnice Triglav, d.d., zdravstvena zavarovanja Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., dodatna pokojninska zavarovanja Triglav, pokojninske družbe, d.d. ter varčevalni načrt
odprt pri družbi TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o.
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UVODNIK

Maja Oven, odgovorna urednica

OSTANITE ŠE NAPREJ Z NAMI
»Maja, brez sentimentalnosti!« sem si rekla, ko sem sinoči
z namenom, da napišem tokratni uvodnik, sedla na vrtno
teraso, da uredim misli in naredim zaključni obračun
zadnjih dveh desetletij in pol, kolikor časa sem zagnano
in uspešno vodila uredništvo BTC City Vodnika, ki je v
tem času iz reklamnega letaka in informatorja prerasel v
revijalni format, kakršen je v tem trenutku pred vami.
Še danes pomnim dan, ko me je v pisarno poklical
takratni direktor družbe BTC Jože Mermal in mi – kar tako,
mimogrede – omenil, da za Alešem Pircem in Klavdijo
Banfi prevzemam uredništvo tedanjega BTC Vodnika.
Spomnim se, da sem tudi sama kar tako, mimogrede,
pokimala, pa čeprav sem že v naslednjem trenutku vedela,
da naloga, ki sem jo sprejela, ni lahka. In četudi sem ji bila
sprva kos sama, se mi je pozneje pridružila sodelavka, nato
sodelavec, v naslednjih letih tudi zunanji sodelavci, in v
dveh desetletjih in pol smo iz nekajstranskega BTC Vodnika
»zgradili« BTC City Vodnik, ki na 40 straneh poleg prodajnih
vsebin prinaša tudi korporativne in bralce na dovolj
poljuden način seznanja z dosežki družbe BTC, ki s svojimi
dejavnostmi posega v številne gospodarske panoge in si
prizadeva za kakovostnejše življenje in družbo.
Na prehojeno pot gledam s ponosom, saj smo v našem
uredništvu gostili številne zanimive goste vseh poklicev
in stanov, od športnikov in športnih delavcev do
gospodarstvenikov in poslovnežev, od strokovnjakov
informacijske tehnologije in umetniških ustvarjalcev do
estradnikov. Ponosna sem, da smo se v tem času uvrstili
med največje slovenske založnike, saj je BTC City Vodnik
še pred koronsko krizo dosegal naklado 200.000 izvodov
mesečno, več kot 2 milijona letno.
Mesto odgovorne urednice s to številko prepuščam
novemu uredniku, saj je čas, da delo, ki sem ga opravljala
toliko let, prepustim mlajšim. Ti imajo druge vrednote,
drugačne interese, živijo hitreje in tak bo moral najbrž
kmalu postati tudi novi BTC City Vodnik. Moj zadnji
uvodnik je tudi zadnja priložnost, da se zahvalim svojim
sodelavcem, s katerimi sem zadnja leta soustvarjala BTC
City Vodnik. Hvala Sari, Maticu, Polji, Anji, Tini, Aljoši,
Iztoku, Mateji, Mihu, Marjeti in Lidiji, Matjažu in Blažu. In
hvala vam, dragi bralci, da ste bili vsa ta leta z nami.
Upam, da boste ostali tudi v prihodnje, zato se poslavljam
z mislijo novinarskega kolega Janeza Čučka, ki je ob
koncu televizijskega dnevnika gledalce vedno pozdravil
z besedami: »Ostanite še naprej z nami!«, novemu
uredniku pa želim »srečno roko«.
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INTERSPORT

ŠE VEČ ŠPORTA, ŠE VEČ INTERSPORTA
V BTC CITYJU LJUBLJANA
Prenovljena in razširjena prodajalna Intersport BTC City Ljubljana navdušuje s široko
izbiro, unikatnim interierjem in z vznemirljivo prodajno izkušnjo.
Zaščitni znak nove prodajalne je zagotovo zeleno pročelje, ki odpira vrata v tri
nadstropja, kjer je športnim navdušencem na voljo več kot 200 blagovnih znamk
ter skoraj 15.000 različnih izdelkov za šport in prosti čas. Na 2700 kvadratnih metrov
povečana prodajalna ne prinaša le okrepljene ponudbe, temveč je več poudarka
namenjenega tudi preizkušanju, zabavi in vznemirljivi prodajni izkušnji.
Največ pozornosti bosta zagotovo deležna prostoren in dobro založen tekaški kotiček
s tekaškim centrom, kjer je možno opraviti meritev stopala, izdelati vložke po meri in
preizkusiti copate, in v les odet pohodniški oddelek, na katerem je možno preizkusiti
obutev in v vremenski sobi pri različnih ohladitvah testirati oblačila. Kolesarski oddelek
v prvem nadstropju dopolnjuje kolesarski servis, ki ga izvaja uveljavljeno servisno
podjetje Bikehanic. Posebno pozornost so namenili trajnostnim kolekcijam in električni
mobilnosti kot dvema pomembnima temama, ki sta v zadnjem obdobju zaznamovali
tudi športno industrijo. Kletna etaža ostaja zbirališče za ljubitelje ekipnih športov,
športov z loparji, treninga in vseh vrtljivih rekvizitov, od rolerjev in rolk do skirojev.
Novost v prodajalni je tudi »lounge« kotiček, kjer lahko počakate na spletno naročilo ali
se okrepčate s prigrizkom in napitkom.
Poletje se je tudi uradno začelo, zato je več kot dovolj razlogov, da obiščete prenovljeni
Intersport BTC City Ljubljana in poiščete navdih in rekvizite za aktivne počitnice!
Intersport je z več kot 5400 prodajalnami v 40 državah eden izmed vodilnih športnih
trgovcev v svetu in največji v Sloveniji. Kot premijski partner največjih znamk v športni
industriji ponuja številne ekskluzivne modele pa tudi lastne znamke, med katerimi so
najpriljubljenejše McKinley, Energetics, Firefly in Nakamura.
Dvorana 6, www.intersport.si
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PLAYA

LINGULA

Še lepša, z bogatejšo ponudbo
Playa je v drugi polovici aprila vrata odprla v novi, razkošnejši podobi. Skrbno
zasnovano notranjost dopolnjuje prenovljena terasa z živo glasbo, piko na i
prenovi pa daje nova, izbrana paleta koktejlov, po katerih slovijo že od začetka. Da
bi ustregli zahtevnejšim gostom, v Playi ohranjajo visoko raven kakovosti storitev
in ponudbe, zato za letošnje poletje napovedujejo veliko ekskluzivnih zabav,
posebne tematske dogodke, izjemna glasbena doživetja in veliko znanih obrazov.
Dvorana D

V Linguli vam z izvirno govorno metodo Lingula – Your Licence to Speak™
jamčijo, da boste hitro pridobili samozavest pri pogovoru v tujem jeziku.
Izberite tečaj, ki vam najbolj ustreza: začetni, osvežitveni, poslovni, poletni ali
jezikovne počitnice za otroke oz. celoletni otroški tečaj. Izkoristite prednosti
zgodnjega vpisa – ker se splača, saj tako rezervirate tečaj pravočasno in ste
potem brez skrbi. Preverite metodo na brezplačnih predstavitvenih urah.
Dvorana A, pritličje, www.lingula.si

POLETNI POPUSTI
-30% -40% -50%
POSEBEJ OZNAČENI IZDELKI · 23. 6. – 31. 8. 2022

intersport.si
Popust velja za posebej označene izdelke od 23. 6. do 31. 8. 2022
v prodajalnah in v spletni trgovini. Popust se obračuna pri blagajni.

Oglasno sporočilo

Prebudite govorca v sebi!

raziskuj.

VROČE
ENZA HOME
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SLOVENIJALES

Od razreza do pohištva

Kmalu z vami!
To poletje svojo prvo trgovino v Sloveniji odpira Enza home, blagovna znamka,
ki bo izpolnila vsa vaša pričakovanja glede udobja in kakovosti, elegance in
cenovne dostopnosti. Pri njih boste našli vse za popoln dom – pohištvo za
spalnice, jedilnice, dekorativni program, svetila in še mnogo več. Sodobni in
brezčasni dizajni njihovih izdelkov bodo zadovoljili najrazličnejše okuse ter v vaše
bivalne prostore vnesli svežo energijo. Ne zamudite odprtja salona v BTC Cityju
in osvežite svoj dom!

Slovenijales odpira prenovljen prodajni salon, kjer vam svetujejo pri naročilu
pohištva za vašo novo kuhinjo, spalnico, dnevno ali otroško sobo. Vse
pohištvo je izdelano glede na vaše želje, upoštevajoč izkušnje Slovenijalesovih
strokovnjakov. V salonu lahko naročite tudi razrez različnih materialov, prav
tako pa salon deluje tudi kot prevzemna točka za naročila iz spletne trgovine
Slovenijales. V prenovljenem salonu lahko naročite lesena in les-alu okna in
vhodna vrata Jelovica, ponudbo pa dopolnjujejo tudi notranja vrata različnih
cenovnih in kakovostnih razredov.

Dvorana 1, www.enzahome.com

Dvorana 3, www.slovenijales-trgovina.si

AVTOPRALNICA BTC CITY

DARILA

SLOWATCH

Za vsakogar in za vsako priložnost

Prenovljena avtomatska avtopralnica
Avtopralnica BTC City, kjer pri pranju že dolgo
let uporabljajo le najkakovostnejše tekstilne
krtače, je v maju odprla prenovljeno avtomatsko
avtopralno stezo, kjer bo za vašega jeklenega
konjička poskrbljeno še bolje kot doslej. Ponudbo
so dopolnili z novim pralnim programom, ki
vključuje pranje z XXL peno, pranje podvozja,
voskanje in polituro. Novost so še visokotlačne
šobe, ki poskrbijo za popolno pranje platišč, ter
dodatna sušilnika, ki še izboljšata fazo sušenja.
Pridite in se prepričajte!
Avtocenter

V prenovljeni trgovini Darila vam ponujajo vrsto
zanimivih pozornosti za posebne priložnosti,
za različne poklice, pa tudi uporabne izdelke
za dom. Obdarovance vam bodo pomagali
razveseliti z darili, potiskanimi z motivi po vaši
želji, s tradicionalnimi slovenskimi izdelki, ki
so primerni za posebne priložnosti, pa tudi s
smešnimi in zabavnimi darili, ki so nepogrešljiva
pri praznovanju okroglih obletnic. Da bo darilo
popolno, vam ga bodo tudi aranžirali in zavili.
Dvorana A, klet, www.darilobi.si

Kakovostne ure in nakit
Trgovina Slowatch se je nedavno preselila na novo
lokacijo. Še vedno jo boste našli v Dvorani A, tokrat v
njenem pritličju, in še vedno boste na enem mestu
lahko izbirali med urami najbolj priznanih urarskih
in modnih znamk v različnih cenovnih razredih ter
nakitom iz plemenitih kovin. Poleg najboljšega iz
svetovne ponudbe vam bodo v trgovini Slowatch
tudi svetovali, tako glede modnih trendov kot
uporabe in funkcij vaše nove ure.
Dvorana A, pritličje, www.slowatch.si

raziskuj.

ZGOVORNO Z MAKSOM VESELKOM
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DUNKING DEVILS - DRZNI AKROBATI
Na prvem letošnjem Festivalu nakupov in zabave
se je obiskovalcem z dih jemajočim nastopom
predstavila tudi svetovno znana slovenska akrobatska
skupina Dunking Devils, ki se lahko, kot rad poudari
sogovornik Maks Veselko, predsednik Športnega
društva Devils, pohvali z dvakratnim naslovom
svetovnih prvakov v akrobatskem zabijanju in z
naslovom Guinnessovih rekorderjev.
Dosežke skupine Dunking Devils danes poznajo mnogi, le malo
pa jih ve, da začetki delovanja skupine, ki je prvotno štela le
peščico entuziastov, segajo v leto 2004. Je skupino sprva povezalo
navdušenje nad košarko ali nad akrobatiko?
Sprašujete, ali je bilo prej jajce ali kokoš? Odgovora ne poznam, zagotovo
pa je šlo za srečno naključje, ki je takrat združilo posameznike s podobnimi
interesi. Sam sem tedaj treniral gimnastiko, se navduševal nad akrobatsko
skupino Žabci, ki je v devetdesetih letih nastopala po vsem svetu, in se kot
gimnazijec leta 2007 pridružil skupini, ki si je kmalu po mojem prihodu
nadela ime Dunking Devils.
Nastopi Dunking Devilsov združujejo elemente športa, akrobatike
in cirkuških akrobatskih nastopov. Se identificirate kot športniki,
akrobati ali cirkuški artisti?
Čeprav nas široka javnost pozna predvsem po akrobatskem zabijanju
– tekmovanja v tem športu potekajo tako na državni kot na svetovni
ravni, eno najpomembnejših vsako drugo leto na Madžarskem, kjer
tekmujejo skupine iz Združenih držav Amerike, Evrope in Kitajske –, se
bolj kot s košarko istovetimo s cirkuškimi točkami, nastopi plesnih skupin,
s kakovostnim šovom torej. Dokaz za to so tudi naši nastopi v cirkuških
arenah v Nemčiji, Belgiji, na Nizozemskem in na Kitajskem.
Prav kitajski cirkus velja za enega tistih, ki je, enako kot kanadski
Cirque du Soleil, najuspešneje združil akrobatiko in performans.
Vas Sončni cirkus nikoli ni premamil?
Povabili so nas, da podpišemo pogodbo in se jim pridružimo, vendar
bi se s podpisom zavezali, da z njimi sodelujemo več sezon, to pa bi

onemogočilo vse naše druge projekte. Takšno sodelovanje je pogosto
dvorezen meč, še vedno pa dopuščamo možnost, da v Cirque du Soleil
nekoč pošljemo le del ekipe, le nekaj posameznikov.
Svet vas pozna in ceni. Kako vam je uspel preboj na tuje?
Ukvarjamo se s precej inovativnim športom, ki združuje priljubljeni športni
aktivnosti – košarko in akrobatiko. Ker je bilo še pred desetletjem in pol
takšnih skupin malo, veliko več pa je bilo tistih, ki so si takšne nastope radi
ogledali, je bil prvi pogoj za uspeh v tujini izpolnjen. K prodoru na tuje so
nam pomagali šele posnetki akrobatskega zabijanja, ki smo jih leta 2007
začeli objavljati na svetovnem spletu. Posnetke je takrat videl nek francoski
menedžer in leto pozneje so nam bila vrata v svet že odprta. Slovenija nas
je »priznala« šele po nastopu v oddaji Slovenija ima talent leta 2010, s tem
pa znova potrdila že skoraj pregovorno miselnost, da je za uspeh doma
najprej potrebno priznanje v tujini.
Zdi se, da brez posnetkov drznejših in nevarnejših projektov –
v mislih imam akrobacije na vrhu trboveljskega dimnika, na
vozečem vlaku, »trampolinanje« na višini 25 metrov – danes
ne gre več?
Drži. Leta 2016 smo začeli snemati videe, ki vsebinsko niso bili vezani le
na akrobatsko zabijanje, temveč na splošno akrobatiko, na gimnastiko in
parkour, s čimer smo javnosti želeli približali tudi drugi, drznejši del našega
delovanja. Od tod dalje je pot vodila do Facebook serije, do ameriškega
producenta, za katerega smo intenzivno snemali dva meseca in takrat
dosegli neverjetnih 20 milijonov ogledov. Poti nazaj ni. (Smeh.)
Kateri od projektov vam je najbolj ostal zapisan v spominu?
V spominu vedno ostanejo trenutki, v katerih posameznik ali skupina
rešuje zahtevno situacijo, ali pa tisti, ki jih zaznamuje nekakšna pozitivna
travma. Nikoli ne bom pozabil stresa, ki smo ga doživeli na 88-urnem
potovanju v Kolumbijo, kjer so nam med enim in drugim letom sporočili,
da so izgubili našo prtljago, kanvase in drugo opremo. V Bogoti smo nato
presenetljivo dobro nastopili na izposojenem, a precej klavrnem kanvasu,
ob povratku pa so nas na letališču vprašali, ali je oprema, ki tam leži že
teden dni, naša. (Smeh.) Iz druge skupine spominov moram omeniti
projekt Fly Guys in skok iz nihalke na Veliki planini; štiri sekunde in pol
prostega pada v 300-metrski prepad je še danes videti grozljivo, vendar pa
je bil užitek popoln.
Je bil skok iz nihalke že takrat »rezerviran« za skupino Dunking
Devils Squad?
Ne, sekcija Dunking Devils Squad je bila prav zaradi takšnih projektov
ustanovljena pozneje. Njena naloga je ukvarjanje s kaskaderskimi
akrobacijami in prebijanjem meja drznosti in nevarnosti. Lahko bi ji rekli
tudi razvojna skupina.
Nekakšni testni zajčki torej?
(Smeh.) Nikakor! Gre za majhno skupino, ki zelo dobro ve, kaj dela, kje
so njene meje, kakšne obremenitve prenese oprema, vsak projekt pa
je podprt z natančnimi izračuni o hitrostih, pospeških, silah, ki delujejo
na telo ... Pri takšnih izračunih se opiramo na lastno znanje, saj sva v
Squad skupini kar dva strojnika, »difovec«, fizik, psiholog in ekonomist.
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Kako uspešni smo pri tehničnem načrtovanju in izvedbi, dokazuje tudi
naša študija za največji trampolin na svetu. Prestal je vse preizkuse in
tudi končno izvedbo projekta – »trampolinanje« na višini 25 metrov
nad tlemi.
Velik izziv za načrtovanje je bil najbrž tudi projekt avtovlak, na
katerem ste med vožnjo izvajali akrobacije?
Takrat smo se srečali predvsem z nekaterimi nepričakovanimi fizikalnimi
izzivi. Proga na mostu čez Bačo je speljana v ovinek in zato nekoliko
nagnjena. In kot da to ne bi bilo dovolj, je vzdolž doline pihal še močan
veter, nam odnašal žoge in premikal tudi nas.
Poznate besedo strah?
Strah je v različnih pojavnih oblikah v naši razvojni skupini pogosto
prisoten, zato se o strahu pogovarjamo in ga sprejemamo. Pogledov
nanj je seveda več. Za nekatere brez strahu ni navdušenja, druge
strah osredotoča na nalogo in spodbuja njihovo zbranost, zaradi
česar ne prihaja do napak in posledično ne do poškodb, tretji vedo,
da z izkušnjami strah pada, in so zato pripravljeni »vajo« ponavljati v
nedogled, četrti pa morda poznajo le strah pred javnim nastopanjem.
Čeprav za strah pravimo, da je votel in ga zunaj nič ni, mu vsak od nas
vendarle poskuša najti »obliko«: nekateri ne zaupajo sebi, nekateri ne
zaupajo drugim, tretji imajo strah pred tem, da zataji oprema, da poči
plezalna vrv ... Nekomu ali nečemu moraš zaupati, sicer je bolje, da se
ničesar ne lotiš.
Kako se pripravljate na nove projekte, od kod prihajajo ideje
zanje?
Nekateri naši projekti so izvirni in so plod načrtovanih ali spontanih
možganskih neviht, navdih za številne naše projekte pa smo našli
v svetovni skupnosti akrobatov ali v cirkusih. Tuje ideje le redko
nespremenjene prenesemo na naša tla, večino preoblikujemo,
prilagodimo ali združimo. Ne pravijo zaman, da izvirnih idej ni.
Bolj »nora« je ideja, več je klikov ...
Lahko se pohvalimo z več kot 250 milijoni ogledov naših posnetkov na
spletu, vendar pa število klikov ne sme biti pogoj za posamezne projekte.
Na prvem mestu je še vedno naša lastna varnost.
Koliko časa preteče od ideje do njene realizacije?
Veliko, v povprečju dve leti. Ideje so sprva visokoleteče, večkrat jih moramo
premisliti, morajo se »tenstati« in za to je potreben čas. Uresničitev idej je
ob tem povezana tudi z ustreznimi okoliščinami za izvedbo, z denarjem,
z različnimi dovoljenji in ne nazadnje tudi z motivacijo članov skupine.
Za realizacijo projekta akrobatskega zabijanja na vozečem avtovlaku smo
potrebovali leto in pol, za trampolin na smučeh, ki smo ga z avtomobilom
vlekli po snegu na Jezerskem, pa kar tri leta; dve zimi smo potrebovali za
tehnične priprave in preizkušanje trampolina, tretjo zimo, ko je zapadlo
dovolj snega, smo lahko »trampolinanje« tudi posneli.
Skupnost Dunking Devils danes šteje 60 članov, od tega tretjino
profesionalnih akrobatov. Kdo so profesionalni akrobati?
Profesionalni akrobat v slovenskem okolju je še vedno nekdo, ki si z
akrobatiko služi denar ali celo od nje živi, precej manj pa se pojem
profesionalnosti navezuje na formalno akrobatsko izobrazbo, ki bi jo naš
akrobat lahko pridobil s šolanjem na eni od cirkuških šol v tujini. V naši
skupnosti imamo 20 profesionalnih akrobatov in veliko polprofesionalnih;

ti so predvsem študentje, tudi srednješolci, ki jih zaradi šolskih in študijskih
obveznosti ne vključujemo v polni meri.
Kako je videti dan profesionalnega akrobata?
Profesionalni akrobat trenira šestkrat tedensko, pri čemer opravi tri
vrste treningov: trening akrobatike in gimnastike, trening akrobatskega
zabijanja in trening trampolinskega zidu. Povprečno trenira dve uri
dnevno, nikomur od njih pa ne škodi dodatna individualna fitnes vadba.
Osnova akrobatike je gimnastika. V čem se razlikuje trening na
Dunking Devils Akademiji od treninga v gimnastičnem društvu ali
klubu?
Članstvo v skupnosti Dunking Devils vrata v svet odpira precej bolj na
široko kot gimnastika. Če je nekdo dober telovadec in začne tekmovati
tudi izven domovine, so možnosti, da kot tekmovalec prepotuje svet,
precej manjše. V naši skupnosti imamo fanta, ki se nam je pridružil kot
desetletnik in zdaj potuje z nami na turneje po Evropi, na Kitajsko, v
Združene arabske emirate. Odprli smo mu vrata v svet, predvsem pa
ga – poleg obračanja salt in metanja na koš – naučili nastopati pred
občinstvom. To nas loči od tradicionalne gimnastike.
Danes vas pozna svet, blagovna znamka Dunking Devils je
prerasla v celovito ponudbo športa in zabave, vzgajate
podmladek ... Kam, kako naprej, višje?
Najprej v ljubljansko Halo Tivoli, kjer 3. in 4. septembra pripravljamo
Mastercard Dunking Devils Live, nadgradnjo šova, ki smo ga javnosti
prvič predstavili pred tremi leti; tokrat prihajajo novi gostje, tribune
bodo sprejele več obiskovalcev, nastopili bomo dva večera zapored
in podirali bomo svetovne rekorde. Upam, da se bomo s tem šovom
kmalu predstavili tudi v tujini, med načrti naše skupnosti pa dopuščam
možnost razvoja v smeri cirkusa, cirkuške šole, v kateri bi razvojna
sekcija Dunking Devils Squad razvijala in pripravljala cirkuške točke, jih
predstavljala cirkusom, ti pa bi jih lahko odkupili in v svojih programih
predstavljali občinstvu. 

raziskuj.
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Z ZVEZDAMI
POD ZVEZDAMI
SiTi Teater v sodelovanju z družbo BTC in Zavarovalnico Generali
tudi letos napoveduje postavitev letnega odra, ki bo svoje mesto
že tretje leto zapored našel med drevesnimi krošnjami na robu
ljubljanskega BTC Cityja. Atraktivno prizorišče SiTi pod zvezdami
za restavracijo Argentino in Športnim centrom Millenium bo pod
platneno streho vsak večer med 1. in 10. septembrom gostilo
priznane domače in tuje ustvarjalce, ki bodo poskrbeli za pester
program kakovostnih komedij in koncertov.

Visoki jubilej bo pod zvezdami obeležila tudi
velika dama slovenske popevke, Elza Budau.
Avtorica več kot tisoč besedil, med katerimi
so zimzelena Poletna noč, Brez besed, Pegasto
dekle, Samo nasmeh je bolj grenak, Ti si moja
ljubezen itd., bo na praznovanju svojega 80.
rojstnega dne z Big bandom RTV Slovenija

pod vodstvom Patrika Grebla gostila Nuško
Drašček, Nino Strnad in Tilna Artača.
Glasbeni program se bo nadaljeval s koncerti
Radeta Šerbedžije & Jureta Ivanušiča,
zasedbe Severe Gjurin ter glasbenima
dialogoma priljubljenega cikla 1na1: Gušti
& Tomi M. in Hamo & Tokac. Skupina
Katalena bo nastopila s popoldanskim
koncertom, namenjenim vsem otrokom –
predšolskim, šolskim in tistim po duši.
Zaključni večer desetdnevnega programa bo
pripadel splitski skupini The Beat Fleet (TBF)
z njihovo šarmantno, nostalgično obarvano
mešanico hip hopa, reggaeja, rocka, funka in
dalmatinskega melosa.

foto: Marko Delbello Ocepek

SiTi pod zvezdami 2022 bo otvorila
monokomedija Jamski človek, ki letos
praznuje okroglih dvajset let. Uroš Fürst
je s svetovno uspešnico avtorja Roba
Beckerja v režiji Nataše Barbare Gračner
nastopil več kot 750-krat in s tem porušil
vse slovenske gledališke rekorde. Nasmejal
je že dobro desetino Slovencev, nekatere
tudi večkrat. V gledališče že dve desetletji
privablja nove in nove generacije gledalcev,
ki jim vedno znova pokaže, da so odnosi
med spoloma komedija, čeprav se nam
največkrat ne zdijo prav nič smešni.
V nadaljevanju programa bodo za smeh
poskrbeli še komiki Gašper Bergant, Žan
Papič in Sašo Stare s svežo komedijo
Fantovščina ter Tadej Toš s samostojno
celovečerno stand-up komedijo V prostem
slogu.
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ATLANTIS

TRIJE RAZLOGI ZA OTROŠKI
POČITNIŠKI OBISK ATLANTISA
Poletje je pred vrati, z njim tudi težko pričakovane
šolske počitnice. Če jih ne boste skupaj z najmlajšimi
družinskimi člani preživeli ob morju ali jezeru, je
prav, da združite prijetno s koristnim in z njimi
obiščete enega od zunanjih bazenov Vodnega
mesta Atlantis ali pa jih zaupate izkušenemu osebju,
animatorjem in učiteljem plavanja. Ti bodo zanje
poskrbeli vse od zgodnjih jutranjih ur do poznega
popoldneva, vse neplavalce in polplavalce pa varno
pripeljali do prvih samostojnih zamahov.
od 4. leta starosti dalje kot njihovim starejšim šoloobveznim vrstnikom do
15. leta starosti. Aktivnosti počitniškega varstva bodo tudi letos olimpijsko
obarvane: 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 vsakogar čaka nagrada, pika na
i počitniškega varstva pa bo obisk vrhunskih športnikov, udeležencev
olimpijskih iger in največjih svetovnih tekmovanj.

Letošnje visoke temperature so narekovale nekoliko zgodnejše odprtje
kopalne sezone, zato je v Vodnem mestu Atlantis že vse pripravljeno za
pravo poletno osvežitev. Odprti so vsi zunanji bazeni, tudi otroški, na
prešerni smeh najmlajših, željnih zabave, pa že čaka Spray park, ki otrokom
v igro in veselje ponuja živobarvna vodna igrala, od vodnih topov, vodne
zavese in vodne gobe do prekucnih veder in mlinčka s skodelicami.
Za učenje ni nikoli prepozno, pravi ljudska modrost, in enako velja tudi
za učenje plavanja. Če imate doma neplavalca, polplavalca ali plavalca,
ki si želi le izpopolniti svoje plavalno znanje, ga lahko vse do konca
avgusta vpišete v intenzivno plavalno šolo, v kateri ga bodo učitelji
naučili plavalnih osnov, ki zagotavljajo samostojno gibanje v vodi, ali
pa izpopolnili njegovo plavalno tehniko. Intenzivna plavalna šola je
namenjena otrokom od 3. do 15. leta starosti, in če želite, da bo vaš
otrok splaval do letošnjega družinskega odhoda na morje, ga lahko v
intenzivni plavalni tečaj vpišete že 27. junija. V Vodnem mestu Atlantis se
zavedajo, da sta varnost in dobro počutje otrok na prvem mestu, zato za
pet do šest tečajnikov skrbi en učitelj, s čimer zagotavljajo nadstandardni
nadzor in varnost ter individualen pristop do vseh mladih plavalcev.

Če vas prva dva razloga za obisk nista prepričala, v Atlantisu ponujajo še
tretjega – počitniško varstvo. Namenjeno je tako predšolskim otrokom

V času poletnih počitnic bo torej v Vodnem mestu Atlantis nadvse
zabavno pa tudi poučno in ga bo zato vredno obiskati. Pripeljite svoje
otroke, kličejo v Atlantisu, kjer vedo povedati, da se otroci, ki so pri njih že
preživeli teden ali dva v počitniškem varstvu, vedno radi vračajo.
V Atlantis se vrača Piknik kino!
V poletnih mesecih boste znova lahko uživali
v filmskih uspešnicah za vsak okus, ki si jih
boste lahko ogledali pod milim nebom kar z
ležalnikov, odej, napihljivih blazin itd.
Vse informacije in program bodo objavljeni na
spletni strani www.btc-city.com.

nakupuj.
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1

VODNI ŠPORTI –
KATERI JE PRAVI ZA VAS?
Poletje je tu in z njim počitnice. Se odpravljate na
dopust ali pa izlet ob vodi? Rešite naš kviz in ugotovite,
katera vodna »zabava« vam je pisana na kožo!
1 Če bi lahko izbirali po mili volji, bi
si za počitniški cilj izbrali ...

5 Kakšen je za vas idealen dan ob
vodi?

A … Ibizo ali katerikoli drugi otok, znan
po norih zabavah.

A Dobra glasba, mrzla pijača in
priljubljena plaža, polna razigranih
ljudi.

B … Slovenijo in njene naravne lepote.
C … Karibsko otočje.
2 Kadar lahko v neki situaciji
izbirate, najraje …
A … postanete vodja skupine.
B … sledite vodji.
C … jo uberete po svoje in ravnate, kot
vam prija.
3 Kaj je po vašem najboljši del
preživljanja prostega časa?
A Zabava.
B Uživanje v naravi, na svežem zraku in
v dobri družbi.
C Mir in tišina.
4 Kako pomembna je za vas družba
na dopustu?
A Zelo pomembna, na dopust grem
vedno s skupino ljudi.
B Ne preveč, najraje čas preživljam z
ozkim krogom ljudi, ki jih imam rad/-a.
C Na dopustu se želim predvsem
spočiti, zato družbe sploh ne iščem.

2
3

B Raziskovanje narave z izbrano
družbo na divji plaži.
4

C Uživanje ob zvokih valov na
osamljeni plaži.
6 Radi plavate?
A Ne, plavanje me dolgočasi.
B Raje kot v vodi sem ob ali na njej.
C Da, rad/-a plavam.
7 Katera vrsta športa vam je
najbolj pri srcu?
A Hiter, intenziven in tekmovalen šport.

NAJVEČ ODGOVOROV A
Ste zelo družabni in za vas ni dopusta brez dobre
družbe. Ob ležanju na plaži vam lahko hitro
postane dolgčas, zato so za vas pravšnje vodne
igre, ki spodbujajo vašo tekmovalnost in željo po
gibanju. Opremite se z loparji in s pripomočki za
vodno žoganje, ki bodo pomagali potešiti vašo
strast po izzivih in vrhunski aktivni zabavi tudi na
dopustu ob vodi.

B Šport, ki krepi telo in hkrati sprošča
duha.
C Šport mi ni blizu, raje imam
aktivnosti, pri katerih spoznavam svet.

5

8 V vodi se najbolje počutite ...
A … v plitvini.
B … na njej.
C … pod njo.

1 Senčnik z zaščito pred vetrom za dve osebi, turkizen, rumen in temno zelen, 26,99 € – Decathlon,
Dvorana 18 2 Set loparjev z žogicami Schildkröt Neopren Beachball, 11,90 € – Mimovrste, Dvorana 8
3 Neoprenska žoga Schildkröt neoprene beachsoccer, različne barve, 17,99 € – Intersport, Dvorana 6
4 Plavalni rokavčki s potiskom pande za otroke (od 11 do 30 kg), 3,99 € – Decathlon, Dvorana 18
5 Frizbi Schildkröt disc tropical, 9,99 € – Intersport, Dvorana 6 6 Napihljiva igrača Intex, košarkarski koš,
9,99 €, in 7 Napihljiva igrača Intex, leteči diski, 23,49 € – Merkur, trgovski center, Dvorana 17
8 Neoprenska žoga za odbojko Schildkröt, 17,49 € – Mimovrste, Dvorana 8

6

7
8
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4
3

NAJVEČ ODGOVOROV B

1

Ste ljubitelj narave, ki sprostitev in oddih najde
v njeni lepoti in spokojnosti, zato je za vas
odlična izbira supanje. Na supu lahko uživate
tako v daljnih krajih kot na domačem terenu,
saj lahko med supanjem brez težav na novo
odkrivate svoje najljubše kotičke tudi doma –
na morju, jezeru ali reki.
5

2

7
6

8

9

11
14
10

NAJVEČ ODGOVOROV C
Na dopustu iščete popolno sprostitev,
zato uživate v miru in tišini, na oddaljenih
plažah, kjer vas ne moti prav nič, saj slišite le
šumenje valov in oglašanje čričkov. Ste že
poskusili snorkljanje? Ta preprost šport ponuja
fantastično možnost raziskovanja morskega
sveta, zanj pa ne potrebujete drugega kot
masko in dihalko.

13

15

12

1 Smernik za sup Firefly SUP FIN 300 R, črn, 19,99 € – Intersport, Dvorana 6 2 Napihljiva sup deska za začetnike x100 (11'), modra, 359,99 €, in 3 Čevlji za v vodo 120 za odrasle,
modri, 11,99 € – Decathlon, Dvorana 18 4 Sup Firefly ISUP 400 FAM, 699,99 € – Intersport, Dvorana 6 5 Vodotesna torba v2 (30 l), kaki zelena, 31,99 €, in 6 Brisača s potiskom,
velikost L, 11,99 €, in 7 Hladilni nahrbtnik Ice compact (10 l), zelen, 14,99 € – Decathlon, Dvorana 18 8 Napihljiv sedež za sup Firefly, moder, 49,99 € – Intersport, Dvorana 6
9 Maska za potapljanje na površini Easybreath 500, rožnata, 24,99 € – Decathlon, Dvorana 18 10 Plavuti Ultra blue fin – Zoggs, 44,90 €, in 11 Čepki za ušesa Dome pro – Arena,
zelena, 7,00 €, in 12 Vreča za shranjevanje – printed, modra, 15,00 €, in 13 Set maske in dihalke Tropical, roza, 55,40 €, in 14 Plavuti Manta, rumene, 29,90 €, in 15 Set maske in
dihalke Trygon, turkizna/prozorna, 44,90 € – Aquamania, Dvorana 3

MODNO

Vstopite v poletje
V VROČIH MODNIH STILIH
IZ BTC CITYJA!

ONA
Kopalke Calvin Klein, 79,90 € – Emporium; pulover
Adidas, 84,99 €, torbica za okoli pasu Sprayground,
69,99 € – The Athlete's Foot, Dvorana A, pritličje; sončna
očala Icon, 259,00 € – Optika Clarus, Dvorana 4; brisača,
27,90 € – Extreme Intimo, Dvorana A, pritličje
ON
Majica Nike, 34,99 €, hlače Sprayground, 89,99 €,
natikači Adidas, 79,99 € – The Athlete's Foot, Dvorana
A, pritličje; kapa Diesel, 57,00 € – Emporium; nahrbtnik
Borg, 90,00 € – NÔRT, Nakupovalna galerija Kristalne
palače, pritličje; sončna očala Christian Dior, 440,00 € –
Optika Clarus, Dvorana 4

nakupuj.
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ON
Kopalke Polo Ralph Lauren, 100,00 €, majica J.Lindeberg,
80,00 €, kapa New Era Trucker, 32,00 € – NÔRT, Nakupovalna
galerija Kristalne palače, pritličje; sončna očala Prada Sport,
235,00 € – Optika Clarus, Dvorana 4; brisača, 35,95 € –
Undercolors of Benetton, Dvorana A, pritličje
ONA
Kratke hlače, 29,99 €, srajca, redna cena 49,99 €, akcijska
cena 34,99 €* – Cecil Street One, Dvorana A, pritličje; zgornji
del kopalk Tommy Hilfiger, 49,90 €, ščitnik pred soncem
Polo Golf, 40,00 € – NÔRT, Nakupovalna galerija Kristalne
palače, pritličje; sončna očala Fendi, 420,00 € – Optika Clarus,
Dvorana 4
*Akcijska cena velja do 31. 8. 2022 oz. do razprodaje zalog.

MODNO
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ONA
Zgornji del kopalk, 36,90 € – Extreme Intimo, Dvorana A, pritličje; spodnji del kopalk,
22,95 € – Undercolors of Benetton, Dvorana A, pritličje; ščitnik pred soncem, 35,95 €
– Cecil Street One, Dvorana A, pritličje; brisača, 27,90 € – Extreme Intimo, Dvorana
A, pritličje; torbica Sprayground, 119,00 € – The Athlete's Foot, Dvorana A, pritličje;
sončna očala Dior, 440,00 € – Optika Clarus, Dvorana 4
ON
Superge Nike, 199,99 € – Sport Vision, Dvorana 12; kopalke, 27,90 € – Extreme Intimo,
Dvorana A, pritličje; pulover Gant, 129,00 € – Emporium

ON
Majica, 25,90 €, kopalke, 29,90 €, natikači, 19,90 €, nahrbtnik, 39,90 €, klobuček,
19,90 € – Champion Mega Outlet Store, Dvorana A, visoko pritličje; sončna očala
Moncler, 259,00 € – Optika Clarus, Dvorana 4
ONA
Zgornji del kopalk, 29,95 €, hlače, 39,95 €, natikači, 19,95 €, brisača, 35,95 € –
Undercolors of Benetton, Dvorana A, pritličje; sončna očala Fendi, 420,00 € – Optika
Clarus, Dvorana 4; kapa New Era, 28,99 € – Sport Vision, Dvorana 12

Modela: Lučka in Al (NVN Model Agency)
Fotografije: Aljoša Rebolj (Studio Bomba)
Asistent fotografa: Igor Perić (Studio Bomba)
Stilistka: Sonja Rigler
Pričeska: Billy (Frizerski salon Billy)
Ličenje: Mini
Lokacija snemanja: Vodno mesto Atlantis

ONA
Kopalke Adidas, 39,99 €, jakna Adidas, redna cena 74,99 €, akcijska
cena 59,99 €** – Sport Vision, Dvorana 12; natikači UGG, 59,99 €,
nahrbtnik Sprayground, 119,99 €, pajkice Adidas, 37,99 € – The
Athlete's Foot, Dvorana A, pritličje; ščitnik pred soncem J.Lindeberg,
40,00 € – NÔRT, Nakupovalna galerija Kristalne palače, pritličje;
sončna očala Guess, 109,00 € – Optika Clarus, Dvorana 4
ON
Kopalke Calvin Klein, 64,90 €, pulover Puma, 85,00 €, brisača Adidas,
45,00 €, natikači Diesel, 67,00 € – Emporium; očala Dior, 490,00 € –
Optika Clarus, Dvorana 4

**Akcijska cena velja do 31. 7. 2022
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MODNO

POLETNA OBUTEV
za vsako priložnost
Že čutite energijo poletnih dni? Mi smo zanjo že poskrbeli v trgovinah Mass,
kjer vas čakajo vsi najnovejši trendi obutve za vse priložnosti. Letošnje kolekcije
sandalov, natikačev, japank so pravi balzam za dušo vseh ljubiteljev čevljev in
poskrbeli smo, da bo vsakdo našel svoj popoln par.

NEW BALANCE 110,00 EUR

Za raziskovanje mest

REPLAY 89,99 EUR

Udobne superge ali pa sandali z debelim podplatom za
bolj vroče dni so naravnost popolna obutev za sprehajanje
po mestu, ko se želimo ohladiti z najljubšim sladoledom ali
ledeno kavo. Tudi platnene superge, ki so letos znova velik
trend, bodo pravi izbor, da bo potepanje po mestih lahkotno
in udobno. Za večerjo na trendi lokaciji, kamor se moramo
odpraviti peš, pa so najboljši izbor sandali s platformo.

ADIDAS 59,99 EUR

WRANGLER 69,99 EUR

TOMMY HILFIGER 110,00 EUR

20

Oglasno sporočilo
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LIU JO 160,00 EUR
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BUFFALO 59,99 EUR

TOM TAILOR 29,99 EUR

Za skok na morje
Na morju je vsak korak lahkoten in brezskrben, da pa je
še prijetneje, poskrbi odprta obutev. Ali je kaj lepšega kot
obuti japanke in se odpraviti na plažo? Na morju si lahko
damo duška s sandali in natikači, letos pa nas v novih
kolekcijah čaka prava eksplozija barv in vzorcev. Na morju
so čudoviti tudi večeri, ko ni lepšega, kot da uživamo v
dvoje ob romantični večerji. Takrat so super izbira sandali
ali espadrile s polno peto, ki jih obujemo k letos še enemu
»must-have« modnemu trendu, laneni obleki.

REPLAY 39,99 EUR

PEPE JEANS 39,99 EUR

UPCOLLECTION 49,99 EUR

BUGATTI 59,99 EUR

UPCOLLECTION 49,99 EUR
UPCOLLECTION 49,99 EUR

Svečana priložnost

BUFFALO 75,99 EUR

V toplih dneh so svečane priložnosti, kot so poroka,
birma, maturantski ples ali pa kakšna okrogla obletnica, še
posebej čarobne. To so tisti trenutki, ko moramo preprosto
žareti, ne glede na to, ali smo neveste, mame ali pa samo
povabljene gostje. In pika na i vsakemu svečanemu
»outfitu« so gotovo sandali, ki so to sezono še posebej
čudoviti. Najdemo jih v vseh odtenkih zlate, srebrne
in »rose gold« barve, okrašeni so s kristalčki, kamenčki,
zlatimi verigicami, nekateri modeli pa so nekaj posebnega
tudi zaradi zanimivih oblik petk.

UPCOLLECTION 49,99 EUR
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TREND
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1 Otroški nahrbtnik Disney Ultimate 2.0, 49,00 € – Samsonite, Dvorana A, pritličje 2 Torba Svilanit Carpe Diem, 35,57 € – Vitapur, Dvorana A, klet 3 Lesena sestavljanka Janod,
morje, 17,99 € – e-igrače, Dvorana A, klet 4 Pončo Roxy, 55,99 €, in 5 Plažna torba Roxy, spodnji del hladilna torba, 54,99 € – Leforma, Dvorana A, pritličje 6 Zvočnik Tronsmart
Bang, 129,00 € – Smartus, Dvorana A, visoko pritličje 7 Vlažilno higienično sredstvo za roke HAAN Pocket Sanitizer, različni vonji + vezica, 5,90 €/posamezno razkužilo in
4,90 €/vezico – Klapp Cosmetics, Dvorana A, pritličje 8 Knjiga Kamping&Karavaning in 1000 družinskih doživetij Evropa, 24,00 € – DZS trgovina, knjigarna in papirnica, Dvorana
A, pritličje 9 Amazfit GTS 2 Pametna ura, 159,90 € – Smartus, Dvorana A, visoko pritličje 11,99 € – Office&More, Dvorana A, visoko pritličje 10 Slamnik Roxy, 29,99 € – Leforma,
Dvorana A, pritličje 11 Plažna brisača RedStripe, 80 x 160, 42,71 € – Vitapur, Dvorana A, klet 12 Light Cube DLX, 55/20, kabinski kovček, 519,00 € – Samsonite, Dvorana A,
pritličje 13 Bidon Bottle and More, 0,7 l, BPA free, 11,99 € – Office&More, Dvorana A, visoko pritličje 14 Nakupovalna košara, 15,59 € – DZS trgovina, knjigarna in papirnica,
Dvorana A, pritličje 15 Set potovalnih dodatkov Travel&More, 7,99 €, in 16 Toaletna torba XL Reisenthall dots, 32,95 € – Office&More, Dvorana A, visoko pritličje
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TEŽKO PRIČAKOVAN

DOPUST

6

Končno je napočil čas, ko lahko malo lažje zadihamo in se odpravimo na zaslužen dopust. Ni pomembno, ali se odpravljamo v gore,
na morje, ob reko, jezero ali pa bomo počitnice preživeli doma,
pomembno je, da bomo ob tem uživali in se imeli kar se da lepo.

7

Da pa bo izbira pripomočkov za brezskrbno uživanje na oddihu
lažja, smo za vas pripravili kolaž izdelkov naših ponudnikov, izmed
katerih boste zagotovo našli kakšnega primernega tudi zase.
8

Želimo vam lep dopust!

12
14
11

9

10

13

1 Krema za zaščito telesa KLAPP IMMUN SUN SPF 50, 200 ml, 25,50 € – Klapp Cosmetics, Dvorana A, pritličje 2 Potovalna igra z magneti Lov na zaklad, 6,99 € – e-igrače,
Dvorana A, klet 3 Quiksilver kapa s šiltom, 19,99 € – Leforma, Dvorana A, pritličje 4 Set KLAPP Skin Natural – Aloe Vera krema, 15 ml, Aloe Vera gel, 15 ml, 25,00 € – Klapp
Cosmetics, Dvorana A, pritličje 5 Balinčki, 17,99 € – DZS trgovina, knjigarna in papirnica, Dvorana A, pritličje 6 Potovalni set KLAPP Hyaluronic Beauty Bag – torbica,
Hyaluronic dnevno nočna krema, 15 ml, Hyaluronic Booster emulzija, 20 ml, Hyaluronic zaščitna krema SPF15, 30 ml, 50,00 € – Klapp Cosmetics Dvorana A, pritličje
7 Mala plažna torba Nautic Stripes, 14,27 € – Vitapur, Dvorana A, klet 8 Knjiga Taščica, 16,90 € – DZS trgovina, knjigarna in papirnica, Dvorana A, pritličje 9 Sonična zobna
ščetka Dr. Bei, S7, 79,90 € – Smartus, Dvorana A, visoko pritličje 10 Poletni džem, krema za hitrejšo porjavitev Eterika, Mango, 190 ml, 23,90 € – Tuš drogerija 11 Nahrbtnik
Samsonite Securipack, 99,00 € – Samsonite, Dvorana A, pritličje 12 Potovalna blazina za okoli vratu Travel&More, 12,99 € – Office&More, Dvorana A, visoko pritličje
13 Torbica za okoli pasu Roader Samsonite, 39,00 €, in 14 Otroški potovalni kovček Disney Ultimate 2.0, 105,00 € – Samsonite, Dvorana A, pritličje
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Minuta z ...
MANCO TRAMPUŠ
xx

S katerimi tremi vrlinami se lahko pohvalite?
Hm, recimo srčnost, točnost in skromnost.
Vsaj ena slabost, ki si jo upate javno
priznati ...
Neodločenost. Včasih se mi zdi, da je res preveč
opcij. (Smeh.)
Kaj vas spravi »na obrate«?
V smislu, kaj me razjezi? Ko nekaj ni »fer«. Krivica
torej.
Čemu se v življenju ne morete upreti?
Klasika – sladici.
»Kontrolfrikica« ali improvizatorka?
Improvizatorka. Življenja ne smemo jemati preveč
resno.
Mestni človek ali ljubiteljica narave?
Odraščala sem na vasi in čeprav že vrsto let živim v
mestu, vem, da se bom enkrat vrnila nazaj, nekam
blizu gozda.

PEVKA SKUPINE KOALA VOICE

Gurmanka ali »le da je želodec poln«?
Rada kuham, še raje, če ne kuham le zase. Zelo
rada si delim obrok in uživam tako v gurmanski kot
občasno v carski »trash« hrani.
CD, vinilka ali spletne platforme?
Trenutno mi je najljubša vinilka. Zdi se mi, da je
res lepo zaokroženo delo, kjer pride do izraza tako
glasba kot oblikovanje. Predvsem pa mi je všeč to,
da si moraš za poslušanje vzeti čas.
Pred koncertom si vedno …
Vzamemo čas, da naredimo skrivnostno skupinsko
»ogrevanje« oziroma rutino, ki jo imamo z
bendom.
Najboljši koncert do zdaj?
Zelo težko rečem. Po navadi odmevajo v glavi
zadnji koncerti. V tem poletju recimo Majske igre z
več tisočero publiko.
Najljubša žival?
Malina. Psička moje cimre.

Popoln oddih?
S kamperjem in dobro družbo – kjerkoli.
S katero od znanih (zgodovinskih) osebnosti
bi si želeli preživeti večer?
S Freddiejem Mercuryjem.
Če ne z glasbo, s čim bi se ukvarjali?
Kot otrok sem govorila, da bom astronavtka.
Dokler nisem ugotovila, da se bojim višine.
Na kaj ste v življenju ponosni?
Na glasbo, na prijatelje, na družino, nase.
Neizpolnjena želja?
Imeti hišico na drevesu!
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Minuta z ...
DOMNOM DONOM HOLCEM
xx

S katerimi tremi vrlinami se lahko pohvalite?
S potrpežljivostjo, skromnostjo in prilagodljivostjo.
Med odgovarjanjem na to vprašanje mi je bilo v
uho zašepetano, da sem vesten ljubimec, pa bom
kar zapisal. Ljubim ljudi in življenje.
Vsaj ena slabost, ki si jo upate javno
priznati ...
Morda sem na trenutke preveč impulziven, ko sem
lačen, menda postanem siten. Kdaj pa kdaj malce
preveč otroško naiven za ta svet.
Kaj vas spravi »na obrate«?
Očitna neresnica.
Čemu se v življenju ne morete upreti?
Glasbi, kitaram, čokoladi, lepoti.
»Kontrolfrik« ali improvizator?
V glasbi zagotovo improvizator, ki ima včasih
rad stvari tudi »pod kontrolo«. Rad strukturirano
improviziram.
Mestni človek ali ljubitelj narave?
V mladih letih mestni človek, z leti pa čedalje bolj
cenim tudi umik v naravo.

KITARIST SKUPINE KOALA VOICE

Gurman ali »le da je želodec poln«?
Vsake toliko si privoščim, čeprav imam srečo, da
obožujem pico in testenine.
CD, vinilka ali spletne platforme?
CD za v avto, za na pot. Vinilka za hedonistično
uživanje doma. Spletne platforme predvsem zaradi
Zeitgeista.
Pred koncertom vedno …
Meditiram, in če se le da, pogledam na oder še
pred začetkom koncerta, da začutim prostor.
Najboljši koncert do zdaj?
V Križankah kot predskupina Pixies je bilo kar
zanimivo, Slovenske Konjice, v baru Žigola,
Slovaška, klub KC Dunaj, Kino Šiška 2022, sicer
»stream« koncert, ampak zelo kul scenografija.
Najljubša žival?
Všeč mi je, kako delujejo psi. Drugače osebnostno
– slon ali kos.

Popoln oddih?
Nekje na kakšnem klifu, z razgledom na morje, v
mirni samoti ali toplem objemu, z visečo mrežo za
dva in svečko miru.
S katero od znanih (zgodovinskih) osebnosti
bi si želeli preživeti večer?
Večerna pojedina z Aleksandrom Velikim, večerna
kava s Tomom Waitsem, koncert s Keithom
Richardsom, večerno vino s Françoise Hardy.
Če ne z glasbo, s čim bi se ukvarjali?
S slikarstvom, vizualno umetnostjo. Ali pa bi pisal
knjige ali režiral filme.
Na kaj ste v življenju ponosni?
Ponosen sem na svoj bend, na določene dele
svojega ustvarjanja, na svojo družino, prijatelje,
svoje dekle.
Neizpolnjena želja?
Posneti komad z Akijem Rahimovskim na vokalu.

okušaj.
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BTC City je znan po pestri kulinarični ponudbi in prav nič
drugače ni, ko omenimo sladoled. Sladoledi in sladice,
ki imajo poudarek na naravnih sestavinah brez umetnih
aditivov in barvil, so v stalni ponudbi naših partnerjev.
Ob vse toplejših dneh pa vas v naravni senci dreves
na zunanjih terasah prikupni lokali kar vabijo, da malo
posedite in poizkusite katero izmed osvežilnih hladnih
ali zmrznjenih dobrot. Prepričani smo, da vam ne bo žal.
Seveda pa v BTC Cityju najdete tudi vse sestavine za pripravo odličnega
domačega sladoleda. Nekaj receptov in namigov za pripravo
domačega sladoleda in sladic, primernih za poletno ohladitev, so za
vas pripravili v kavarni in slaščičarni Zvezda, kavarni Cacao in v Vodnem
mestu Atlantis ter GourmetShopu, kjer dobite tudi aparat za pripravo
sladoleda in nekatere kakovostne sestavine.

Fotografija je simbolična

PO SLADOLED
V BTC CITY

KAVARNA ZVEZDA
Zvezdin sladoled

Zvezdini sladoledi so pripravljeni izključno iz najkakovostnejših sestavin, ki
nam jih daje narava, so brez umetnih barvil in arom ter ostalih dodatkov.
Ustvarjajo jih tradicionalno in ročno, pridih sodobnosti pa jim pričara
domišljija novih okusov in sestavin. Poleg bogate izbire klasičnih okusov in
sladoledov na mlečni osnovi v Zvezdi stranke razvajajo s pestrim izborom
veganskih in sadnih sladoledov, katerih osnova je sveže in sezonsko
obarvano sadje brez dodanega sladkorja. Letošnjo ponudbo so obogatili
z nekaj novimi okusi, med drugim s hrustljavim mlečnim cvetom, nežnim
sivkinim sladoledom in veganskim vaniljevim sladoledom na osnovi
mandljevega mleka z malinovim polivom. Ti novi okusi delajo družbo
pestri paleti še vedno priljubljenih klasičnih sladoledov.

Breskov sorbet*
Sestavine (4 male posodice):
• 4 breskve • 4 jedilne žlice javorjevega sirupa • 4 jedilne žlice
vode • 1–2 jedilni žlici likerja Cointreau (po želji) • suhi sivkini
cvetovi ali sveža meta za okras
Priprava:
Breskvam odstranimo koščice in jih razrežemo na koščke. Koščke
breskev, javorjev sirup in vodo zmiksamo v mešalniku. Po želji dodamo
liker Cointreau. Če imamo doma mešalec za sladoled, maso vlijemo
vanj in mešamo, dokler ne nastane sorbet, v nasprotnem primeru pa
vlijemo v posodico in postavimo v zamrzovalnik za vsaj dve uri.
Ob serviranju potresemo s suhimi cvetovi sivke ali svežimi lističi mete.


*Breskov sorbet ni del stalne ponudbe kavarne in slaščičarne Zvezda.
Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

Zvezdin namig za uspeh pri pripravi sladoleda:
Pri pripravi sladoleda moramo biti pozorni na pravilno razmerje
med sladkorjem in maščobo. Če je sladkorja namreč preveč, bo
sladoled premehak. Če pa je preveč maščobe, bo sladoled pretrd.
Zato se je morda najbolje držati preverjene recepture.

okušaj.

KAVARNA CACAO

Fotografija je simbolična
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V kavarni Cacao so zelo ponosni na svoj sladoled. Svoj trud in čas vlagajo
tako v njegov razvoj kot v skrbno izbrane sestavine, ki ga naredijo tako
dobrega. Tega ne prepuščajo naključju, ampak v tesnem sodelovanju
z butičnimi proizvajalci razvijajo svoje visokokakovostne sestavine. V
proizvodih postopoma zmanjšujejo dodatke in polnila ter tako ustvarjajo
boljši končni izdelek, ki zadovolji tudi tiste najzahtevnejše.
Vabljeni, da ga poizkusite v njihovi poslovni enoti Cacao BTC, ki se
nahaja v leta 2019 prenovljeni letališki stavbi prvega slovenskega
civilnega letališča. Njihov čudovit kavarniški objekt je obdan z drevesi
in pomirjujočim zelenjem. Na voljo je lastno parkirišče in veliko otroško
igrišče. Poleg domačega sladoleda in domačih slaščic kavarna v BTC
Cityju ponuja tudi poslovna kosila.

Sladoledna kupa z vročimi gozdnimi sadeži
Sestavine:
• 2 kepici sladoleda (okus po izbiri), približno 190 g
• 100 g gozdnih sadežev • stepena sladka smetana
Priprava:
190 g sladoleda damo v posodo. Gozdne sadeže v vodi zavremo in
pokuhamo nekaj minut. Vodo odcedimo in vroče sadje prelijemo prek
sladoleda. Na koncu sladoledno kupo okrasimo s smetano.
Nasvet: K vročemu sadju se odlično poda njihov sladoled Amarena.

VODNO MESTO ATLANTIS
Osvežilno in vegansko v ponudbi Vodnega mesta Atlantis
Njihovi veganski sladoledi so pripravljeni izključno iz sestavin z
veganskim certifikatom Vegan OK in imajo poleg tega tudi certifikate,
da ne vsebujejo palmove maščobe in ostalih emulgatorjev ter
gensko spremenjenih organizmov. Prav tako so za vegane primerni
njihovi ostali sadni sladoledi, ker so pripravljeni na vodni osnovi brez
dodanega sladkorja.
To poletje so v svojo ponudbo poleg veganskega sladoleda vključili
tudi ostale jedi, ki so primerne za vegane in vegetarijance. Med njimi
so Veganska riževa skledica, Solata s falaflom, Falafel wrap in Riž z vrtno
omako. Prav tako je pri njih na voljo dobra kava z rastlinskim napitkom,
ki se lahko hitro spremeni v odlično vegansko ledeno kavo. V vsem
tem lahko uživate tako znotraj Vodnega mesta Atlantis kot zunaj v
njihovem baru pred vhodom.

Hitro in enostavno pripravljen domač
veganski kokosov sladoled
Sestavine:
• 900 g kokosove smetane • žlička in pol arome vanilje
• 60 g kokosovega sladkorja ali agavinega sirupa • kokosova
moka za posip
Priprava:
Stepite smetano, dodajte sladkor in ekstrakt vanilje. Mešanico
prestavite v napravo za izdelovanje sladoleda ali jo postavite v
zamrzovalnik in jo med zamrzovanjem vsake pol ure dobro premešajte.
Počakajte, da se masa spremeni v kremast sladoled. Po želji lahko
pripravite jagodni pire iz svežih ali zamrznjenih jagod in na koncu vse
skupaj posujete s kokosovo moko. Servirajte in uživajte!

okušaj.
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GOURMETSHOP
Sodoben sladoled, kot ga poznamo, se loči na tri osnovne vrste: gelato
v italijanskem stilu – mleko, smetana, čokolada, vanilja, oreščki …;
sorbet – sadje, voda, sladkor …; šerbet – sadje, mlečna maščoba, a ne
več kot 1,5 %, sladkor.
Odličen sladoled z manj sladkorji, manj maščobami in mnogo več
okusa zahteva kar nekaj sestavin, ki jih v trgovinah ni moč dobiti in so
na voljo v specializiranih kulinaričnih trgovinah, kot je GourmetShop v
BTC Cityju. Toda ne bo vam treba obupati in jih iskati vsepovsod. Prav
za vas so pripravili osnovne mešanice iz najboljših in seveda povsem
naravnih sestavin. Namenjene so vrhunskim kuharskim mojstrom
restavracij in za domačo pripravo zahtevnim ljubiteljem sladoledov.
Za zahtevne ljubitelje domačega sladoleda nudi GourmetShop v BTC
Cityju številne pripomočke za pripravo, od enostavnih, ki ji postavite
v zamrzovalnik, do nastavka za legendarni KitchenAid, za katerega
pri nas že 32 let skrbi prav GourmetShop, in seveda najbolj zahtevnih
z vgrajenim kompresorjem, s katerim lahko pripravljate vrhunski
sladoled, enega za drugim. Aparati za sladoled Nemox so dokazano
najboljši na trgu in kar dva modela se postavljata z nagrado za najboljši
aparat za pripravo domačega sladoleda.

Jagodov sorbet
(sadni sladoled na vodni osnovi)
Sestavine:
• 280 g osnove za sadje Essenza (GourmetShop) • 500 g domačih
jagod najboljše kvalitete • 220 g vode
Priprava:
Vročo vodo prelijemo preko osnove za sadni sorbet in dobro
premešamo (najbolje s paličnim mešalnikom). Ohladimo, ohlajeni zmesi
dodamo očiščene jagode in ponovno premešamo v homogeno zmes,
pri tem dodamo sok polovice limone. Zamrznemo v stroju za sladoled.

Sladoled »corn flakes«
Predpriprava:
200 g koruznih kosmičev najboljše kakovosti prepražimo v pečici pri 160 °C
za 15–20 minut. Še vroče prelijemo z litrom mleka. Za dober sladoled
mora biti mleko najboljše kakovosti, uporabljamo izključno seneno
mleko (dobite ga tudi na Tržnici BTC City), torej mleko krav, ki jedo
izključno seno in ne silaže. Pustimo stati eno uro in precedimo skozi sito.
Ostanke na situ z žlico dobro ožamemo. Mleko koruznih kosmičev lahko
uporabimo za zajtrk za kavo, naredimo panna cotto in seveda sladoled.
Ostanke kosmičev uporabimo za zajtrk z dodatkom svežega sadja.
Sestavine za sladoled:
• 600 g mleka koruznih kosmičev • 250 g osnove za mlečni
sladoled Essenza • 150 g sveže smetane iz senenega mleka
• 3 g vaniljeve paste GourmetShop • 2 g solnega piranskega cveta
Priprava:
Mleko segrejemo in ga prelijemo preko ostalih sestavin, zmešamo
s paličnim mešalnikom in čim hitreje ohladimo. Masa naj počiva v
hladilniku vsaj 4 ure, najbolje preko noči. Zamrznemo v stroju za
sladoled. V narejen sladoled zmešamo drobljene koruzne kosmiče.
STE LJUBITELJI SLADOLEDA IN ŽELITE
IZVEDETI VEČ O NJEM?
Povsem preprosto! V BTC Cityju, v spodnji etaži Emporiuma, se
nahaja ena izmed vodilnih kulinaričnih trgovin GourmetShop
ne le pri nas, temveč v širši okolici. Del trgovine je tudi odlično
opremljen laboratorij s številnimi pripomočki in aparati za
pripravo sladoleda – tako za domačo pripravo kot za tisto malo
bolj resno. Glede na sezono v njem stalno potekajo tečaji in
izobraževanja, vezani na sodobne sladolede. Tečaji so brezplačni,
potrebna je samo prijava na novice na spletni strani
www.gourmetshop.si.
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VŠEČNO

IZDELAJTE SVOJO TORBO ZA NA PLAŽO
To poletje si izdelajte svojo
torbo za na plažo ter z njo
dopolnite svoj poletni stil. Sledite
preprostim korakom, ki so jih za
vas pripravili v trgovini Liupka!
Za izdelavo potrebujete:
• deko bombaž, 30 cm (zunanji del)
• bombaž, 50 cm (podloga)
• lepilna medvloga, 60 cm
• pas, 80 cm (širine 3 cm)
• vrvica, 2 m
• sukanec
• škarje
• ščipalke
• označevalec blaga

2

Na zunanji del pritrdimo ročaje
(2 x 40 cm dolžine).

Material najdete v trgovini Liupka v Dvorani A.
Postopek izdelave:

5

V zunanji del vstavimo del za zapiranje in
podlogo, obšijemo zgornji rob torbe. Obrnemo
skozi odprtino za obračanje in odprtino zašijemo.
Polikamo in obšijemo zgornji rob torbe.

6
3

Zašijemo stranici zunanjega dela v celoti
in notranjega dela z odprtino za obračanje
(15 cm). Na oba dela prišijemo dno.

1

Zunanje blago podložimo z lepilno
medvlogo.

Ukrojimo:
• 1 x zunanji del, 25 cm x 82 cm
• 1 x podloga, 25 cm x 82 cm
• 2 x dno, premer 25 cm
(zunanji del + podloga)
• 2 x del za zapiranje, 22 cm x 42 cm
Blago polagamo lice na lice, šivamo z
dodatkom za šiv 1 cm.

4

Dela za zapiranje obšijemo, sestavimo
stranici z razporkom (5 cm) in izdelamo
kanal širine 3 cm.

V kanal napeljemo vrvici (2 x 1 m dolžine)
in torba je narejena!

PRVA IZBIRA
V OTROŠKEM
SVETU
• vse za otroke na
enem mestu
• strokovna pomoč
in svetovanje
• dostopnost trgovin
po vsej Sloveniji

www.babycenter.si
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BABY CENTER: DRUŽINI PRIJAZNA TRGOVINA
Prva vožnja iz porodnišnice, prvi sprehod v jutranjem
sončku, prvi nasmeh, prvo skupno kosilo ...
Dogodki, ki bodo za vedno ostali zapisani v vašem srcu!
Skozi to prelepo obdobje z vašim otrokom vas spremljamo tudi mi.
V želji, da vam priskočimo na pomoč, smo za vas pripravili bogato
ponudbo

• OTROŠKIH AVTOSEDEŽEV IN VOZIČKOV,
• POHIŠTVA,
• IZDELKOV ZA NEGO MAMIC IN DOJENČKOV,
• IGRAČ,
• MODNIH OBLAČIL IN OBUTVE.
Izdelke, ki vam bodo olajšali skrb za vašega malčka,
najdete v kar 30 trgovinah Baby Center po vsej Sloveniji!

Oglasno sporočilo

Mi smo tu, da vam stojimo ob strani!

MILLENIUM

raziskuj.
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V KORAK S ČASOM
Sodobna tehnologija nas danes spremlja na vsakem
koraku in kdor vztrajno ne sledi tehnološkim
dosežkom, ga hitro povozi čas. Tudi v Športnem
centru Millenium vedo, da trenažerji in sorodne
naprave za vadbo, četudi mehanske, v zadnjih letih
doživljajo pravi razcvet, vadečim omogočajo lažjo,
učinkovitejšo in včasih tudi manj obremenjujočo
vadbo, zato so fitnes ponudbo obogatili s štirimi
novimi, predvsem pa najsodobnejšimi vadbenimi
napravami.
Novost, ki bo na začetku poletja zagotovo najbolj navdušila obiskovalke
ŠC Millenium, je naprava za vadbo dviga bokov Booty Builder, ki v svetu
velja za številko 1 pri oblikovanju zadnjice. Vadečim nudi vrhunsko vadbo
največjih mišic v telesu, hkrati pa je odlična tudi za krepitev mišic trupa,
mobilnosti kolkov in zmanjšanje napetosti hrbta.
Booty Builder, ki nudi oporo za noge in ramena, oblazinjen pas preko
bokov pa z regulacijo uteži poskrbi za lažji ali težji dvig bokov, naredi potisk
varnejši, hitrejši in učinkovitejši. Napravo uporabljajo tako rekreativni kot
profesionalni športniki, številni fitnes klubi, trenerji in celo ameriška vojska.

škripec uporabljate neodvisno drug od drugega. Največja obremenitev
škripčevja znaša 2 x 90 kilogramov, kar pomeni, da je namenjena tudi
zahtevnejšim uporabnikom in profesionalnim športnikom.
V ŠC Millenium so nedavno pridobili tudi sodobno veslaško napravo,
ki slovi po svoji kakovostni izdelavi in robustnosti. Uporabljajo jo vrhunski
športniki, kot tudi posamezniki s preveliko telesno težo v TV showu
The Biggest Loser. Veslanje namreč velja za eno najučinkovitejših vadb,
saj vključuje večji del mišic celotnega telesa, ne da bi pri tem pretirano
izoliralo posamezno mišično skupino, in ker enak napor spodnjemu
prevzema tudi zgornji del trupa, je veslaška naprava obenem odličen
pripomoček za izgubo telesne teže.

Druga novost je Sensopro, prva tovrstna naprava v Sloveniji, namenjena
izboljšanju koordinacijskih sposobnosti pod obremenitvijo. Namenjena
je vadečim v vseh življenjskih obdobjih, od vrhunskih športnikov do
oseb s Parkinsonovo boleznijo, nadvse učinkovita pa je tudi pri razvijanju
splošne sposobnosti preprečevanja padcev. Napravo Sensopro po svetu
uporabljajo fitnes centri, fizioterapevtske ambulante, rehabilitacijski centri,
profesionalne športne zveze, kot prva pri nas pa jo je že preizkusila gorska
tekačica in rekorderka Ana Čufer.

Tudi zaradi tega to poletje v ŠC Millenium poteka Poletni Millenium izziv:
vadeči morajo v čim krajšem času preveslati 400 metrov (ženske) oziroma
500 metrov (moški).

Letošnja pridobitev ŠC Millenium je tudi najsodobnejša večfunkcijska
naprava, splošno znana pod imenom »cable cross over«. Z nastavljivimi
škripci ponuja široke možnosti vadbe, idealna je za trening potegov, torej za
vadbo rok, ramen, hrbta, prsnega koša in trebušnih mišic, pri čemer lahko

Nove vadbene naprave, ki sledijo najnovejšim dognanjem na področju
fitnes vadbe, zaokrožajo fitnes ponudbo ŠC Millenium, predvsem pa
zagotavljajo učinkovito vadbo in vas vabijo, da poletje preživite v prijetno
hlajenih prostorih ŠC Millenium.
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ZA SEDANJE IN PRIHODNJE
GENERACIJE
Nove zmage naših športnikov

V družbi BTC stremimo k
odličnosti tako v poslovni
praksi kot v dejanjih, s katerimi
ustvarjamo boljši jutri in lepšo
prihodnost v korist sedanje in
prihodnjih generacij. Vedno znova
dokazujemo, da so naše smele
odločitve pravilne, saj vodijo le
navzgor, vedno k novim zmagam.
Družba BTC kot vzor krožnega
gospodarstva
Družba BTC že od leta 2015 z odvečno toplotno
energijo v obliki vroče vode iz tovarne AquafilSLO
ogreva Vodno mesto Atlantis in od leta 2016
tudi Športni center Millenium, s čimer prispeva k
ohranjanju dragocenih virov energije in znižanju
ogljičnega odtisa v prestolnici. Na podlagi uspešne
sinergije je dogovor o oskrbi s toplotno energijo
z družbo AquafilSLO sklenila tudi družba HELLA
Saturnus Slovenija. Skupaj bosta partnerstvi
AquafilSLO z družbo BTC in HELLA Saturnus Slovenija
v prihodnje pripomogli, da se emisije CO2 v mestu
znižajo za okoli 3500 ton CO2 na leto – kar je
primerljivo z emisijami približno 2000 avtomobilov, ki
prevozijo 35 km na dan.

Družba BTC že desetletja podpira športnike,
posameznike in ekipe, ki na tekmovanjih svetovnega
nivoja ali na olimpijskih igrah posegajo po najvišjih
odličjih. Med njimi je to pomlad na svojih nastopih
blestela ritmična gimnastičarka Ekaterina Vedeneeva,
ki je na tekmovanjih za svetovni pokal posegla po
mnogih odličjih, med njimi tudi po zgodovinskem 1.
mestu za vajo s trakom. Na evropskem prvenstvu v
ritmični gimnastiki je dosegla prav tako zgodovinsko
4. mesto za vajo s kiji. Uspešni sta bili tudi Tjaša
Kysselef in Teja Belak – Tjaša je na svetovnem
pokalu v športni gimnastiki osvojila srebrno, Teja pa
bronasto medaljo na preskoku. Vrhunski je bil tudi

kajakaš Nejc Žnidarčič, ki je na svetovnem prvenstvu
v šprintu na divjih vodah v francoskem Treignacu
osvojil že šesti posamični naslov svetovnega prvaka
ter potrdil pozicijo najuspešnejšega športnika v
omenjeni disciplini. Cedevita Olimpija, ki jo prav
tako podpira družba BTC, pa si je v začetku junija z
zmago nad ekipo Helios Suns priigrala 1. mesto na
državnem prvenstvu. Vsem športnikom za uspehe
iskreno čestitamo!

Dobrodelno kolesarjenje z Markom
Balohom

Družbi BTC in Novo Nordisk za
slovenske čebele
Projektu Pomagajmo čebelici, ocvetličimo mesto,
ki ga v družbi BTC skupaj z MOL uresničujemo že
deveto leto zapored, se je letos pridružilo podjetje
Novo Nordisk in na gredico pred Poslovno stolpnico
BTC City zasadilo 120 medovitih rastlin. S to
simbolično gesto želijo pomagati pri ozaveščanju
ljudi o pomenu sajenja medovitih rastlin, ki
pripomorejo k čebelji paši, ter pomenu vrtnarjenja v
urbanem okolju.

Sredi maja je ultramaratonski kolesar Marko
Baloh v Športnem centru Millenium že
šestnajstič zapored poganjal pedala za pomoč
otrokom iz socialno ogroženih družin. V 12 urah
je ultramaratonski kolesar skupaj z ostalimi
športnimi navdušenci prevozil 444 kilometrov,
v sodelovanju z Anino zvezdico pa je v sklopu
dogodka potekala tudi akcija zbiranja živil, ki so
bila predana izbranim družinam.

Podpora projektom za prihodnje generacije

Vzpostavljen tisoči Elly POS terminal
v Sloveniji
Elly POS, sodobna platforma za digitalno plačevanje,
ki omogoča tudi plačevanje s kriptovalutami, je sedaj
dostopna že na 1000 terminalih po državi, mejnik
pa so obeležili v BTC Cityju Ljubljana. Tisoči terminal
predstavlja prvi androidni POS terminal v Sloveniji,
ki je prijazen uporabnikom, saj združuje možnost
plačevanja z različnimi karticami in alternativnimi
oblikami, kot je GoCrypto, VALU, mBills. Platforma
Elly POS je nastala pod okriljem podjetja Lab4Pay v
sodelovanju z družbama BTC in Eligma.

V družbi BTC poslovanje usmerjamo v duhu
trajnostne rasti in družbene odgovornosti, zato že
vrsto let s partnerji sodelujemo pri projektih v korist
prihodnjih generacij. Že jubilejno 10. leto podpiramo

projekt Spodbujamo prijateljstvo v organizaciji
društva Sobivanje, ki med otroci krepi dve
pomembni vrednoti – ustvarjalnost in prijateljstvo;
letos so zabeležili tudi rekordno sodelovanje več
kot 35.000 otrok. Prav tako je ob podpori družbe
BTC letos potekala jubilejna 10. izvedba programa
Varno na kolesu v organizaciji družbe Butan plin,
ki osnovnošolce v okviru nalog spodbuja k varni in
aktivni vključitvi v promet; program je združil kar
10.000 otrok. Kot partner družba BTC sodeluje še s
programom Ekošola, ki je namenjen ozaveščanju
mladih o zelenem prometu in bolj trajnostnih
potovalnih navadah; v programu je sodelovalo
1.600 otrok, učencev in dijakov.

SOUSTVARJAMO PRIHODNOST
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PREKO 5000 KOLESARJEV NA TIRIH DOBRE STARE FRANJE
Po dveh letih okrnjene izvedbe zaradi ukrepov za omejevanje epidemije je drugi
junijski konec tedna v polni luči znova zasijal Maraton Franja BTC City, ki ga že
20. leto zapored kot generalni pokrovitelj podpira družba BTC. Maraton Franja
je v svoji 41. izvedbi združil preko 5000 rekreativnih in profesionalnih športnikov
iz več kot 30 držav, na tisoče navijačev, 2600 članov organizacijskega osebja,
številne prostovoljce in podjetja, ki ponosno podpirajo maraton, ki velja za
največjo športno-rekreativno prireditev pri nas. Kolesarji vseh generacij so znova

lahko vrteli pedala na petih Franjinih trasah, na maratonu pa so se potegovali
tudi za uvrstitev na svetovno prvenstvo amaterskih kolesarjev, ki bo letos od
15. do 18. septembra v Italiji. Zmago na najdaljši preizkušnji je ubranil nekdanji
vrhunski nizozemski kolesar Johnny Hoogerland, med ženskami pa je bila
najuspešnejša Laura Šimenc.
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DRUŽABNO

POMLAD V BTC CITYJU

2

V BTC Cityju je znova živahno! Spomladi se je v našem
središču zvrstilo več dogodkov, ki so razveseljevali vse
generacije. Oglejte si utrinke pestrega dogajanja!
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1–5: Festival nakupov in zabave; 6–8: Maraton Franja BTC City; 9: Dobrodelno kolesarjenje z Markom Balohom 10–11: Alive Step Up: Tek na Kristalno palačo;
12–13: Igrajmo tenis!

