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Miha Mermal, odgovorni urednik

BODIMO HVALEŽNI
ZA POLETJE …
IN ODPRTI ZA JESEN
Ste tudi vi med tistimi, ki po dinamičnem poletju, polnem
drobnih brezskrbnih radosti in sproščenega druženja,
občutijo melanholijo ob vstopanju v jesen? Verjamem, da
ob pripravah na nove »šolske« radosti otrok in »poklicne«
radosti nas odraslih vsi potrebujemo malce spodbude.
Pred leti sem zasledil misel, na katero se lahko spomnimo
v takih trenutkih, in jo želim deliti z vami: »Naj ti ne bo žal,
da je nekaj minilo, bodi hvaležen, da se je zgodilo.«
To se mi zdi odlična iztočnica tudi za našo skupno
jesen 2022. Če dobro pomislimo, v resnici iztek poletja
z jesenjo napoveduje tudi nove začetke. Mi smo že
pripravljeni, da nas obiščete v BTC Cityju Ljubljana. Ob
tem ne spreglejte vznemirljive zgodbe, v katero vas bo
popeljala nova trgovina Enza Home s svojim prefinjenim
italijanskim pohištvom s pridihom orienta. Še bolj vas
bomo razvajali v Kulinaričnem parku, kjer se nam bosta
jeseni pridružila ponudnika Simon’s BBQ in BOUL. Za
adrenalinske trenutke obiščite našega partnerja WOOP!,
ki je to poletje odprl prenovljeno, še daljšo, še bolj
spektakularno karting progo. V družbi BTC ves čas sledimo
strategiji trajnostnega razvoja in vpeljujemo nove zelene
rešitve tudi na področju trajnostne mobilnosti, kot sta na
primer sistem souporabe koles in električnih avtomobilov
ter spodbujanje kolesarjenja in uporabe javnega prevoza
– zadnja pridobitev na tem področju je storitev Nomago
Bikes, ki je odslej obiskovalcem na voljo tudi v našem
središču. S ponosom pa v BTC Cityju napovedujemo
še odprtje tehnološkega središča Ljubljana.tech, ki bo
namenjeno povezovanju tehnoloških skupnosti, podjetij
in posameznikov.
Ob prevzemu vloge odgovornega urednika bi se rad
zahvalil svoji predhodnici, Maji Oven, za njeno dosedanje
vztrajno in skrbno negovanje BTC City Vodnika, nam vsem
skupaj pa želim eno čarobno jesen. Vabljeni, da del njenih
trenutkov preživite skupaj z nami! Na naslednjih straneh
pobrskajte za še več zanimivostmi, ki vabijo k jesenskemu
obisku BTC Cityja Ljubljana. In če se vam vmes kdaj stoži
po poletju, se spomnite, da jesen prinaša svoje lepote, ki
znajo celo bolj začarati kot poletni sončni zahodi, denimo
drevje, obarvano v najbolj čarobne zlatorjave odtenke. Naj
bo letošnja jesen tudi priložnost, da naredite nekaj novega,
drznega, lepega – zase, za svoje bližnje ali za planet.
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ENZA HOME

ENZA HOME: ITALIJANSKI
DIZAJN S PRIDIHOM ORIENTA
Pestri ponudbi BTC Cityja se je pridružila trgovina Enza Home, ki v svojih izdelkih
združuje nenavadno kombinacijo virtuoznosti oblikovalcev italijanskega pohištva
s čari in pridihom orienta. Svojo prvo poslovalnico v Sloveniji so nedavno odprli
v Dvorani 1, kjer je v dveh nadstropjih kupcem na voljo čudovit izbor pohištva in
dekoracije po dostopnih cenah. Njihove izdelke odlikujejo kakovostni materiali in
čudovit, brezčasen dizajn, ki se poda v vsak dom.
V trgovini si lahko ogledate zofe, postelje, omare, posteljne vložke, opremo za
jedilnice, dnevne sobe, delovne sobe in predsobe, torej opremo za praktično vse
prostore, razen za kuhinje. Ob tem so na voljo tudi celotni program posteljnine,
razsvetljava, preproge, pa tudi slike, okraski in razni drugi dodatki, ki polepšajo vsak
dom.
Pri izdelavi izdelkov uporabljajo materiale, kot so poln les, marmor, steklo, nerjavno
jeklo, tudi svila. Verjamejo pa, da bodo kupce najbolj pritegnile nenavadne oblike.

Zanimive so različne zofe, pa tudi mize, stoli, oprema za različne kabinete in
podobno. Ob vsem tem pa je zmagovalna kombinacija to, da kljub kakovostnim
materialom končna cena ni pretirana.
In komu so izdelki namenjeni, kakšne kupce pričakujejo v salonu? »Tiste, ki iščejo
nekaj nenavadnega. Tiste, ki jih pritegne predvsem oblika izdelkov in njihova
kakovost. Mislim, da bomo res poskrbeli za pravo vznemirjenje na slovenskem
trgu,« so prepričani v trgovini Enza Home.
Enza Home je mednarodna znamka skupine Jatas, ki posluje v 45 državah sveta
in ima po svetu okoli 360 prodajnih salonov. Ustanovljena je bila pred skoraj 50
leti v Turčiji, pred 10 leti pa so lastniki prodali podjetje italijanskim solastnikom, ki
so v posle vključili tudi italijanske oblikovalce. Glavni studii za dizajn izdelkov so v
Milanu, proizvodnja pa poteka v desetih tovarnah, večinoma v Turčiji.
Dvorana 1, www.enzahome.com/en-si
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V BTC CITYJU VRATA ODPIRA NOVODOBNO
TEHNOLOŠKO SREDIŠČE LJUBLJANA.TECH

INTERSPORT ISI d.o.o. · Naklo · The Heart of Sport / V srcu športa

V začetku septembra bo v Dvorani 4 svoja vrata odprlo
novodobno tehnološko središče Ljubljana.tech.
Namenjeno bo tesnejšemu povezovanju in grajenju
odnosov na področju tehnologije ter kaljenju znanja
tako obstoječih kot tudi bodočih generacij znotraj
tehnološkega sektorja. Središče bo v prvem letu gostilo
več kot 50 večernih dogodkov, celodnevnih konferenc,
hackathonov in obiske težko pričakovanih mednarodnih
strokovnjakov iz sveta tehnologije. V podjetju 13|37,
ki je pobudnik izgradnje središča in prvi vlagatelj v
iniciativo, si v strateškem partnerstvu z družbo BTC želijo
prestolnico, ki je že danes polna izjemnih posameznikov
in mednarodno uspešnih podjetij, še tesneje povezati
ter povzdigniti na raven prepoznavnega evropskega
tehnološkega središča. Središča, ki bo zaradi kakovostnih
storitev spoštovana sila v svetu tehnologije. Središča, ki
bo dejavnim v tehnološkem sektorju omogočalo udoben
življenjski slog. Središča, ki bo zaradi zdravega ekosistema
privabilo nove generacije in ponudilo sveže priložnosti
tako posameznikom kot tudi lokalnim podjetjem.

ŠOLA,

PRIHAJAM!

intersport.si
Ponudba velja od 12. 8. do 30. 9. 2022 v prodajalnah
Intersport po Sloveniji in v spletni trgovini. Cene so v evrih.

Skiro
A 200 1.0

124,99

74,99
Otroški tekaški copati
Duramo 10 K
fantovski ali dekliški

44,99

31,49
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WOOP!

Dobrodošli na WOOP! KARTING 2.0
WOOP! KARTING, prvi večnivojski »indoor«
gokart center v Sloveniji, ki obiskovalcem
nudi unikaten dirkaški užitek in adrenalinsko
doživetje, je avgusta odprl prenovljeno, še
daljšo, še spektakularnejšo karting progo!
Obiskovalce čakajo tri izmenične postavitve
dirkališča: »Monaco track« s poglobljenim
»dive-in« tunelom, »Daytona track« z ostro
nagnjenim zavojem na 12-stopinjskem
naklonu in »Silverstone supertrack«, ki

bo združila vse nove elemente in progo
z dodatnimi 170 metri podaljšala na
neverjetnih 430 metrov. Na progi sta tudi
dve ravnini za prehitevanje, za še boljšo
izkušnjo pa uvajajo dve sektorski merjenji
časa. Pri testiranju prenovljene proge je
sodeloval tudi Ciril Komotar, avtomobilski
novinar, fotograf, režiser in vloger.
A novosti ne prihajajo le na progo.
Nadgrajeni gokarti so po novem opremljeni
z dirkaškimi zasloni, ki omogočajo lažje
sledenje doseženim časom, uvrstitvi in
zaostankom ter razmeram na progi. V
kratkem pa bodo uvedli še novi, že 5.
hitrostni razred, ki bo omogočal doseganje
novih rekordnih časov. In brez skrbi – WOOP!
KARTING tudi po otvoritvi prenovljene
proge zagotavlja najvišji nivo varnosti in
izvrstno dirkaško izkušnjo.

Dvorana 18, https://woop.fun

MINICITY

ŠPORTNA HIŠA

Športno-glasbena jesen
V Športni hiši bo jesen športno, glasbeno in plesno obarvana. Obetajo se
skupinski ogledi najpomembnejših tekem Euro Basket 2022 in Volley Euro
2022, za najmlajše pa pripravljajo športne aktivnosti v otroški Športni šoli, ki
bo organizirana v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije. Vračajo se
plesni salsa večeri, prihajajo pa še Kizz Kiss plesni kizomba večeri in otroški
disko s plesno šolo Artifex. Tudi za ljubitelje pevskih večerov bo poskrbljeno s
karaokami, ki bodo razveselile stare in mlade!
Dvorana 18, www.sportnahisa.si

Bogatejši za Mlečno deželo
Minicity Ljubljana, kreativno otroško mesto, ki že osmo leto navdušuje starše in
otroke iz vse Slovenije, je bogatejše za Mlečno deželo. Najnovejša igralna enota, ki
je nastala pod pokroviteljstvom Mlekarne Celeia, že od začetka poletja razveseljuje
kreativne obiskovalce Minicityja in skupaj z njimi piše novo zgodbo male, a dobro
poznane kapljice Oki Doki. V Mlečni deželi otroci spoznavajo pot od slovenske
kmetije do mlečnih izdelkov in s kančkom ustvarjalnosti naredijo svoj sanjski jogurt
ter uživajo ob novoustvarjenih okusih.
Dvorana A, www.minicity.si

raziskuj.

PLESNA ZVEZDA
Foto: Ana Gregorič za PRO PLUS

JEZIKOVNI CENTER LINGULA

Samozavestni tudi v tujem jeziku
V Linguli vam z izvirno govorno metodo jamčijo, da boste hitro napredovali
in pridobili samozavest pri pogovoru v tujem jeziku. Ne začnejo s slovnico
in pravili, temveč s prebujanjem govorca v vas! Spregovorite že prvo uro.
Izkoristite prednosti zgodnjega vpisa – ker se splača – in tečaj rezervirajte
pravočasno. Najhitrejša pot do idealnega tečaja je sproščen pogovor z
učiteljem, ki vam bo strokovno svetoval primerno zahteven tečaj za vas.
Prebudite govorca v sebi!
Dvorana A, www.lingula.si

Vsak se lahko nauči plesati!
Ste vedeli, da je bila pred nekaj leti narejena obsežna 21-letna študija duševnih
sposobnosti ljudi pri staranju, v kateri so ugotovili, da branje zmanjša možnost
demence za 35 odstotkov, ples pa kar za 76? Ples je čudežen! Na telesni ravni
izboljšuje različne vrste moči, gibljivost, vzdržljivost in ravnotežje. Na umski
ravni izboljšuje pomnjenje, razumevanje in koncentracijo. Poleg tega pa je
ples tudi odlična rekreacija, zabava, druženje in aktivnost, ki jo s partnerjem
počneta skupaj. Zato – plešimo! Vabljeni k vpisu v plesno šolo Katarine Venturini,
večkratne svetovne plesne prvakinje, kjer se prav vsak lahko nauči plesati.
Millenium, www.plesnazvezda.si

Izberite pravi paket za svoj življenjski slog

Vse, kar
potrebujem.

Poenostavite si bančno poslovanje s paketom Aktivni.
Poleg praktičnih bančnih rešitev vključuje tudi klasično
kreditno kartico Visa, ki vam omogoča:

Zavarovanje
na potovanju
za vas in vašo
družino

Zaščito spletnih
nakupov in
podaljšano
garancijo

Partnerske
popuste in
ugodnosti

Paket Aktivni lahko nove stranke UniCredit Bank
odprete tudi na spletu in pridobite:
• prvih 6 mesecev brez stroškov vodenja

DO 40 EUR
NAGRADE OB
SPLETNEM
ODPRTJU

• do 40 EUR nagrade na račun ob
aktivni uporabi storitev v paketu
Odkrijte več na www.unicreditbank.si.

Oglasno sporočilo
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STUDIO DORMEO®

Do nas odslej enostavno tudi z e-kolesom!
Ena izmed prednosti BTC Cityja je tudi odlična dostopnost, saj se lahko do nas
pripeljete tako z avtomobilom kot z mestnim avtobusom ali kolesom. Prav
tako se na območju nahajajo postaje za souporabo koles BicikeLJ, souporabo
električnih avtomobilov Avant2Go, zadnja pridobitev pa so postaje za
souporabo električnih koles Nomago Bikes. Električna kolesa omogočajo hitro
in enostavno premikanje po mestu, brez težav s parkiranjem in prometnimi
zastoji. Pri vožnji je v pomoč električni motor, zato z njimi prekolesarite daljše
razdalje ter na cilj pridete hitreje in bolj spočiti kot z običajnim kolesom.
Uporaba je sila preprosta – na pametni telefon si naložite aplikacijo nextbike in
sledite korakom za registracijo. Sistem lahko nato uporabljate brez naročnine
in plačate po uporabi ali pa izberete eno od naročnin, ki vam je najbolj pisana
na kožo. Na območju BTC Cityja so na voljo štiri postaje Nomago Bikes: pri
Dvorani A, Kristalni palači, Vodnem mestu Atlantis in Dvorani 18.
Več informacij: https://bikes.nomago.si/

Filip Flisar je izbral Dormeo®
Pri blagovni znamki Dormeo® so že kar 20 let predani vašemu najboljšemu
spancu. Razvili so že več kot 40 ležišč z najkakovostnejšimi materiali in
inovativnimi tehnologijami, preizkušenih v neodvisnih laboratorijih. Blagovni
znamki zaupa že več kot 14 milijonov kupcev po vsem svetu. Med njimi je tudi
Filip Flisar, nekdanji uspešen smučar prostega sloga, ki prisega na Dormeo®
ležišča. Obiščite Studio Dormeo® in tudi sami odkrijte pestro ponudbo ležišč in
ostalih izdelkov!
Dvorana A, www.dormeo.net
POŠTA SLOVENIJE

Prenovljena poslovalnica
INFRASLIM

Poslovalnico Pošte Slovenije, ki je zaradi prenove nekaj časa delovala na drugi
lokaciji, od zdaj znova najdete v Dvorani 4, v prenovljenih prostorih. Poleg vseh
poštnih storitev tam lahko opravljate storitve menjalniškega poslovanja, poiščete
srečo v igrah na srečo Loterije Slovenije, kupite Eventimove vstopnice za koncert ali
športno prireditev, nakupite razglednice, voščilnice in material za pisarno ali šolo,
napolnite svoj GSM-račun, natisnete dokumente in najdete celo ideje za darila.
Dvorana 4, www.posta.si

Vadba z uporabo najsodobnejše tehnologije
Ponudbi Vodnega mesta Atlantis se je poleti pridružil studio Infraslim, ki svojim
strankam ponuja kardio vadbo, kjer vam pri doseganju rezultatov pomaga
najsodobnejša tehnologija. Vadbo – hojo, tek ali kolesarjenje – izvajate v
posebnih napravah, ki z infrardečimi žarki in vakuumskim naporom omogočajo,
da je vadba do 70 % učinkovitejša ter da v 30 minutah porabite kar do 1300
kalorij. V studiu se z veseljem posvetijo vsem strankam in se ob prvem obisku
z vami pogovorijo o vaših željah, skupaj z vami določijo cilje ter sestavijo načrt
vadbe in nato vsak teden spremljajo napredek. Vadba je primerna tako za
začetnike kot za profesionalne športnike. Če radi hodite, tečete ali kolesarite, a
za športne aktivnosti nimate dovolj časa ali pa vas ovirajo težave s križem, ne
odlašajte – obiščite Infraslim in presenečeni boste nad rezultatom!
Vodno mesto Atlantis, https://infraslim.si/

12 odličnih razlogov
za raziskovanje.
polleo sport

bird cosmetics

alenka

junior

-20% -15% -5% -10%
20 % popusta na vse proteine in
prehranska dopolnila. Kupon velja od
26. 8. do 17. 9. 2022 v poslovalnici Polleo
Sport Megastore v BTC Cityju Ljubljana
(Dvorana 3).

15 % popusta na izdelke blagovne
znamke KLAPP. Popust ne velja na
preostale blagovne znamke v ponudbi.
Kupon velja od 26. 8. do 17. 9. 2022 v
poslovalnici Bird Cosmetics v BTC Cityju
Ljubljana (Dvorana A).

vito maccheroni

brezalkoholna

pijača gratis

in darilo

5 % popusta pri nakupu usnjenih šolskih
copat in darilo – vrečka za šolske copate.
Kupon velja od 26. 8. do 17. 9. 2022 v
poslovalnici Alenka v BTC Cityju Ljubljana
(Dvorana A).

10 % popusta na voziček – komplet
3 v 1. Popusti in akcije se ne seštevajo.
Popust se obračuna na blagajni. Kupon
je unovčljiv na vse znamke vozičkov
in velja za nakup vozička v kompletu
3 v 1 iz zaloge. Kupon velja od 26. 8. do
17. 9. 2022 v poslovalnici Junior v BTC
Cityju Ljubljana (Dvorana A).

pišek plac

chili&limes

city
restavracija
kavarna ZveZda

mini pomfri

radenska

-15%
-15%

gratis

1€

Popust na celotni izbor koktejlov.

Med 15. in 17. uro ob naročilu testenin
brezplačno prejmete brezalkoholno
pijačo. Kupon velja od 26. 8. do
17. 9. 2022 v poslovalnici Vito Maccheroni
v BTC Cityju Ljubljana (Tržnica BTC City).

Ob naročilu katerega koli hamburgerja
iz ponudbe brezplačno prejmete
mini pomfri. Kupon velja od 26. 8. do
17. 9. 2022 v poslovalnici Pišek plac v BTC
Cityju Ljubljana (Tržnica BTC City).

Ob naročilu katere koli jedi Radenska po
izbiri samo 1 €. Kupon velja od 26. 8. do
17. 9. 2022 v poslovalnici Chili&Limes v BTC
Cityju Ljubljana (Kulinarični park).

Kupon velja samo za en koktejl.
15 Kupon
% popusta
na
ponudbo
jedi.
velja
oddnevno
25. 3. do
23. 4. 2022
velja od
do 17.Ljubljana
9. 2022 v
vKupon
poslovalnici
v 26.
BTC8.Cityju
poslovalnici Restavracija
City v BTC Cityju
(Dvorana 12).
Ljubljana (Poslovna stolpnica BTC City).
Minister za zdravje opozarja:
prekomerno pitje alkohola
škoduje zdravju!

avtopralnica btc city

lilly nails

šc millenium

lingula

pranje

8€

Vsa pranja v avtomatski avtopralnici
po ceni 8 €. Velja za pranje osebnega
vozila za programe 1, 2, 3 in 4. Kupon
velja od 26. 8. do 17. 9. 2022 v poslovalnici
Avtopralnica BTC City v BTC Cityju
Ljubljana (Avtocenter, sever).

-10% -20%
10 % popusta na vse izdelke. Izdelki
so namenjeni za profesionalno
uporabo. Kupon velja od 26. 8. do
17. 9. 2022 v poslovalnici Lilly Nails
v BTC Cityju Ljubljana (Nakupovalna
galerija Kristalne palače).

20 % popusta na celodnevno mesečno
vstopnico za fitnes. Kupon velja od
26. 8. do 17. 9. 2022 v poslovalnici
Športni center Millenium v BTC
Cityju Ljubljana (Millenium).

knjiga

gratis
Ob nakupu jezikovnega tečaja podarimo
knjigo Angleščina za Slovence: deset
najpogostejših napak, ki jih delajo
Slovenci pri govorjenju angleščine.
Kupon velja od 26. 8. do 17. 9. 2022 v
jezikovnem centru Lingula v BTC Cityju
Ljubljana (Dvorana A).

raziskuj.
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ZGOVORNO Z ANDREJEM AŽBETOM

»ŽELIMO, DA JE NAKUPOVANJE V TEJ
PRODAJALNI DOŽIVETJE, DA OBISKOVALCA
NAVDUŠI ZA ŠPORT!«
Kako združiti domačnost s profesionalnim pristopom športnih
strokovnjakov v sodobno opremljenem prostoru, ki je vabljiv za
obiskovalce od zunaj, znotraj pa navduši s prostornostjo, bogato izbiro,
trajnostno ponudbo in je poleg vsega še prijazen do obiskovalcev? To
in še mnoga druga vprašanja so si postavljali v Intersportu, kjer so na
začetku poletja otvorili popolnoma prenovljeno in razširjeno prodajalno
Intersport v BTC Cityju.
In rezultat je resnično izjemen: povečana
prodajalna Intersport s široko izbiro, unikatnim
interierjem in ostalimi novitetami, vključno z
upoštevanjem usmeritev trajnostnega razvoja,
tako predstavlja prvo t. i. »flagship« prodajalno
znamke Intersport v Sloveniji. Z umestitvijo v
BTC City Ljubljana pa ta še utrjuje svoj položaj
središča, ki poslovnim partnerjem predstavlja
idealno lokacijo za vzpostavitev tovrstnih
prodajaln, s ponudbo pa sledi potrebam
potrošnikov in svetovnim trendom ter ostaja
privlačno za obiskovalce. Prenovljeni Intersport,
ki se razteza na več kot 2.000 kvadratnih
metrih površine v BTC Cityju Ljubljana, športne
navdušence razveseljuje s še večjo ponudbo
športnih oblačil, obutve in druge opreme.
Ponuja namreč več kot 200 znamk in skoraj
15.000 različnih izdelkov za šport in prosti čas.
O tem, kaj vse lahko pričakujete v prenovljeni
prodajalni, pa smo povprašali Andreja Ažbeta,
direktorja družbe Intersport ISI, d. o. o.
Intersport je v začetku poletja odprl
popolnoma prenovljeno poslovalnico
v BTC Cityju, ki je postala tudi vaša t. i.
»flagship« prodajalna. Kakšne spremembe
ste pri prenovi izvedli?
Ja, res je, v BTC Cityju smo odprli najboljšo
športno prodajalno v regiji, kjer poslujemo. Pri
novi zasnovi prodajalne smo se osredotočili
predvsem na uporabniško izkušnjo kupcev in
obiskovalcev in ponudili več testnih kotičkov
ter možnosti za preizkušanje izdelkov. Želimo,
da je nakupovanje v tej prodajalni doživetje, da
obiskovalca navduši za šport. Prodajalno pa smo
tudi povečali, in sicer za več kot 600 m2.
V treh nadstropjih in na 2.700 kvadratnih
metrih je obiskovalcem na voljo več kot

200 blagovnih znamk ter skoraj 15.000
različnih izdelkov za šport in prosti čas.
Katere kotičke v prenovljeni poslovalnici bi
izpostavili?
Ponudba je v prenovljeni prodajalni še bolj
kredibilna in kakovostna – menim, da najboljša
v Sloveniji ta hip, še posebej pa smo veseli, da
smo dobili velik tekaški oddelek s tekaškim
centrom, še večji pohodniški oddelek, kolesarski
servis in kotiček za e-mobilnost.
Povejte nam še nekaj več o sobi
za preizkušanje oblačil pri nizkih
temperaturah. Ta je verjetno edinstvena v
Sloveniji?
Soba za preizkušanje oblačil pri različnih
temperaturah kupcem omogoča, da pred
nakupom preverijo, ali jim oblačilo nudi dovolj
toplote in zaščite pri temperaturah, pri katerih
ga bodo običajno uporabljali. Zagotovo je to
posebnost, navsezadnje ni veliko trgovcev, ki so
pripravljeni toliko investirati v nakupno doživetje
in opremo prodajnega prostora kot mi.

Je tudi na drugih oddelkih poudarek
na preizkušanju opreme? Kaj vse lahko
obiskovalci testirajo pred nakupom?
Ja, predvsem pri »performance« športih, kjer
imamo široko ponudbo. Poleg vremenske sobe
na pohodniškem oddelku je na voljo še teren
za preizkušanje pohodniških čevljev, pa tekaški
center, kjer je možno opraviti meritev stopala,
izdelati vložke po meri, v kletni etaži je v fitnes
kotičku možno preizkusiti fitnes naprave in
nekatere fitnes pripomočke. Skratka, priložnosti
so skoraj na vsakem koraku.
Pri tem so obiskovalcem v pomoč tudi vaši
zaposleni …
Absolutno. Zaposleni so ključni, da je kupec
zadovoljen z obiskom prodajalne, poleg
tega pa morajo biti ob tako široki ponudbi
tudi opremljeni z znanjem in izkušnjami.
Določene izdelke tudi sami preizkušajo, poleg
tega skrbimo za redna izobraževanja, ki jih
organiziramo tekom leta.
Je celotna ekipa ekipa navdušenih
športnikov? Ste tudi sami predani športu?
Vsak ima svojo športno strast, nekateri so
pri tem bolj aktivni in se tudi udeležujejo
tekmovanj, drugi se s športom ukvarjajo
priložnostno, za zdravje in dobro počutje. Za
zaposlene organiziramo tudi pohodniške izlete,
na katerih se povežemo v bolj sproščenem
vzdušju, pa tudi sicer skupna srečanja običajno
zaključimo s kakšnim pohodom. Šport je tudi
del mene in mojega življenja in če je le mogoče,
si utrgam nekaj prostega časa, da dobim svojo
»dozo« športa. V mladosti sem se dokaj resno
ukvarjal s plavanjem in treniral tek na smučeh,
ki je še vedno moj najljubši šport v zimskem
času. Plavalne bazene pa je zamenjalo morje
oz. kajtanje, v prostem času pa tudi rad tečem,
se kdaj odpravim na kak pohod in predvsem
preživljam čas zunaj, v naravi.
Kateri oddelek je vas osebno najbolj
navdušil in katerega največkrat obiščete?
Težko bi izbral enega najljubšega, saj se
navdušujem nad različnimi športi. Morda malo
bolj prevladuje tek kot celoletna aktivnost, zato

11

raziskuj.

mi veliko pomeni kakovostna izbira na tem
oddelku, ki je za rekreativnega tekača najboljša
v Sloveniji.
Pri prenovi ste poleg izkušnje obiskovalcev
posebno pozornost namenili tudi
trajnostnosti, pogled že na vhodu pritegne
zelena fasada – kako ste prišli do te zamisli?
Večina naših prodajaln se nahaja znotraj
nakupovalnih centrov, kjer nimamo prav veliko
možnosti eksperimentiranja z vhodom, prodajalna
Intersport v BTC Cityju pa ima samostojni vhod,
zato smo želeli unovčiti ta potencial in narediti
impresiven vhod. Ker je trajnostnost tudi sicer
pomembna tema v ponudbi te prodajalne, je bila
nekako logična posledica, da se ta zgodba začne
že na vhodu v prodajalno. Do konkretne rešitve pa
smo prišli po posvetu z izvajalcem. Posluh za naše
ideje so imeli na koncu tudi v družbi BTC, ki nas je
pri tem podprla.
Nedvomno se marsikdo sprašuje: kakšne
rastline ste pri tem uporabili in kako jih
negujete, zalivate, še posebno ob visokih
temperaturah zdaj med poletjem?
Verjamem. Fasada je res posebna in prinaša
v ta urbani prostor nekaj svežine. Rastline so
se morale »naučiti« določene smeri rasti, zato
so jih posadili pod naklonom že mesece pred
končno izvedbo. Za zalivanje se uporablja
kapljični avtomatski namakalni sistem z vnaprej
določenim dnevnim programom, ki se ga lahko
spremlja preko aplikacije. Namakalni sistem
rastlinam skupaj z vodo dovaja tudi potrebna
hranila za uspešno rast. Zato je fasada tudi v
vročih poletnih dneh lepo zelena.
Vendar se trajnostna naravnanost pri
vhodu in zeleni fasadi šele prične. Kje vse
se še odraža?
Bistvo je predvsem v ponudbi, v kateri je vse
več trajnostnih izdelkov in kolekcij, tako med
izdelki ekskluzivnih blagovnih znamk, kot je
npr. McKinley, kot tudi v ponudbi vseh večjih
partnerjev oz. znamk. Ko gre za premijske
oziroma trajnostne izdelke, je prodajalna v BTC
Cityju zagotovo tista ključna lokacija, kjer so in
bodo na voljo.
Ste se pri tem zgledovali tudi po vzorih iz
tujine?
Ne bi rekel, da gre toliko za vzore iz tujine, saj
smo nekako vsi del globalnih trendov, gre bolj
za skupno akcijo v športni industriji, s ključnimi
partnerji oziroma znamkami, ki imajo prav tako
vizijo, kako poslovati do okolja bolj prijazno oz. z
manj odtisa.

Tudi mnoge kolekcije in izdelki v trgovini
so trajnostni, na voljo so izdelki električne
mobilnosti. Bi rekli, da je trajnostnost v
zadnjem času pomembno zaznamovala
celotno športno industrijo?
Vsekakor. To lahko opazimo že sami, ko se
ozremo po mestnih ulicah, električna kolesa
vse pogosteje srečujemo tudi v hribih. Pa tudi
naši prodajni podatki kažejo rast segmenta
električnih skirojev in koles, kar seveda
podpiramo tudi sami, s tem ko vsako leto
povečujemo in izboljšujemo to ponudbo ter
naročene količine teh izdelkov.
Dotaknila sva se že posebnih oddelkov v
trgovini, pročelja prodajalne, ampak s tem
še ni konec posebnosti Intersporta v BTC
Cityju, kajne? Obiskovalce že pred vhodom
pričakata tudi pitnik in kolesarska postaja s
hitrimi rešitvami za polnjenje ali popravilo
kolesa …
S to gesto smo se želeli predvsem približati
obiskovalcem, ki namesto avtomobila
raje izberejo kolo ali se med prodajalnami
sprehodijo. Pitnik je še posebej dobrodošel v
vročih poletnih dneh, kolesarska postaja pa je
pri roki, če moramo napolniti električno kolo ali
zračnice.
In če obiskovalci ne uspejo popraviti kolesa
sami, lahko obiščejo tudi servis v sklopu
prodajalne. Zakaj ste se odločili tudi za
takšno dopolnitev ponudbe?
Kupcem želimo ponuditi čim bolj celostno
storitev. Torej, ne le izdelkov, ampak tudi nasvet
in podporo z rezervnimi deli in s servisnimi
storitvami. Kolo je en tak izrazito tehničen
izdelek, ki ga je tudi sicer treba redno servisirati,
da bo delovalo zanesljivo in dlje, zato je podpora
pri tem ključnega pomena. Posebnost te
prodajalne je tudi v tem, da smo za izvajanje
servisnih storitev v prodajalni izbrali zunanjega
izvajalca, uveljavljen kolesarski servis Bikehanic.
Kakšni so odzivi obiskovalcev na vse te
novosti, posebnosti trgovine?
S sodelavci smo prejeli veliko pozitivnih odzivov
na zasnovo prodajalne, ponudbo in storitve, kar
nas seveda izredno veseli in daje motivacijo za
naprej.
In verjetno so posebno veseli tudi »lounge«
kotička?
»Lounge« kotiček ima že sam po sebi prijeten
prizvok. Tudi v tem primeru smo imeli v mislih
kupca in njegove potrebe. To je prostor, kjer se
lahko okrepčaš, spočiješ ali opraviš kak nujni

klic in potrebuješ malo več zasebnosti. Hkrati
pa je to tudi mesto, kjer lahko v miru prevzameš
spletno naročilo.
Družba Intersport je v BTC Cityju svoje prvo
prodajno mesto odprla leta 2013, nato pa
že leta 2016 tudi Intersport Outlet. Kako
to, da ste za lokacijo svojih dveh večjih,
pomembnejših prodajaln izbrali ravno BTC
City?
BTC City Ljubljana je najpomembnejše in največje
nakupovalno središče v Sloveniji oziroma med
največjimi v Evropi. Po eni strani želimo biti tam,
kjer je največ dogajanja za kupce, po drugi strani
pa družba BTC premišljeno in z vizijo preobraža
nakupovalno središče v prostor za aktivno
preživljanje prostega časa. Za nas kot poslovnega
partnerja je pomembna ta srednje- in dolgoročna
perspektiva.
Vas z družbo BTC, ki središče upravlja,
povezujejo tudi skupne vrednote?
Zagotovo. Skupaj ustvarjamo doživetje za
obiskovalce. Želimo, da obiskovalci najdejo
to, po kar so prišli, in da se z veseljem vračajo.
V obeh družbah smo usmerjeni v prihodnost,
skupaj nagovarjamo izzive trajnostnosti in
urbane mobilnosti. Navsezadnje pa je BTC City
tudi delovno okolje za veliko število ljudi in
želimo, da je prijazno za zaposlene.
Zdaj, ko je za vami velika prenova, že
gledate naprej, v prihodnje izboljšave in
nadgradnje?
Res sem ponosen na prenovljeno prodajalno
v BTC Cityju, razmišljamo pa seveda tudi že
naprej. V letošnjem letu imamo v načrtu odpreti
še devet novih prodajaln v regiji in kar nekaj
prenov nas še čaka. Smo največji in priljubljen
športni trgovec v Sloveniji in na prvem mestu
želimo ostati tudi v prihodnje.

raziskuj.
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MILLENIUM

5 RAZLOGOV ZA OBISK
ŠPORTNEGA CENTRA MILLENIUM
Nova fitnes sezona je pred
vrati! Če ste čez poletje miganje
postavili na stranski tir, je čas, da
spet poskrbite za redno telesno
aktivnost. To jesen izberite
Športni center Millenium, ki
se lahko pohvali s številnimi
prednostmi, zaradi katerih bo
rekreacija postala nepogrešljiv
del vašega vsakdana.

1Priročna lokacija za vsakodnevno

rekreacijo
Rekreacija je ključna za boljše počutje in
telesno kondicijo in najlažje je, če lahko vadbo
vključite v svoj vsakdanji urnik. Če vas delovne
ali druge obveznosti vsak dan zanesejo v
BTC City ali njegovo okolico, je obisk ŠC
Millenium odlična izbira, saj se lahko rekreaciji
v njihovem fitnesu posvečate redno – pred
službo, po njej ali celo med odmorom za
kosilo. Dodatna prednost so tudi prav posebej
visoke garderobne omarice, v katere lahko brez
težav obesite poslovna oblačila, ki jih po vadbi
nezmečkana znova oblečete in se vrnete k
dnevnim obveznostim.

2 Čisti, urejeni in svetli prostori

Ekipa ŠC Millenium skrbi, da so prostori fitnesa,
kot tudi tuši, toaletni prostori in garderobe,
vedno čisti in urejeni po najvišjih standardih.
Poleg tega imate, zahvaljujoč velikim steklenim
površinam, ki zagotavljajo veliko svetlobe in
stika z zunanjim svetom, občutek, da vadite
zunaj – vendar v ugodju prijetne klime.

3

Parkiranje brez skrbi
Če imate za vadbo v svojem polnem urniku
odmerjen natančno določen čas, je lahko
dolgotrajno iskanje parkirišča zelo neprijetno
in predstavlja še dodatno porabo vašega
dragocenega časa. Če boste na rekreacijo
hodili v ŠC Millenium, ste lahko brez skrbi –
veliko število brezplačnih parkirišč v bližini v
celoti odpravi tovrstni stres, poleg tega lahko
svoj avtomobil pustite v parkirni hiši, kjer je na
varnem pred vsemi vremenskimi vplivi.

4

Visokousposobljen strokovni kader
Tako popolni začetniki kot prekaljeni telovadni
mački se zagotovo pogosto srečate z vprašanji
glede vadbe in takrat je zelo pomembno,
da vam na njih odgovorijo strokovnjaki. V ŠC
Millenium vam z veseljem na pomoč priskoči
visokousposobljen strokovni kader – vsi trenerji
so namreč diplomanti Fakultete za šport ali
diplomirani kineziologi –, s katerim se lahko
mimogrede pogovorite o pravilni izvedbi vaj
in optimalni telovadni rutini. Že majhen nasvet
lahko namreč pripomore k učinkovitejši vadbi
in boljšim rezultatom.

5

Učinkovita vadba z osebnim trenerjem
Če ne veste, kako se rekreacije v fitnesu lotiti
sami, ali vam primanjkuje motivacije, lahko
v ŠC Millenium najamete osebnega trenerja,
ki se vam popolnoma posveti, spremlja vsak
vaš gib, pripravi individualno prilagojen
program vadbe in prehrane, vas motivira ter
spremlja vaš napredek. Na ta način se izognete
morebitnim poškodbam ter še hitreje dosežete
zastavljene cilje. Vadba lahko poteka tudi v
ločeni kineziološki sobi, ki omogoča vse od
funkcionalne do kardio vadbe, različne vrste
joge, tudi t. i. »anti-gravity« jogo, v njej pa so na
voljo številni rekviziti, ki bodo poskrbeli, da bo
vaša vadba pod nadzorom osebnega trenerja
zanimiva, predvsem pa učinkovita.

NE SPREGLEJTE
kupona ugodnosti na 9. strani
in si zagotovite
CENEJŠO MESEČNO VSTOPNICO!
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GREMO V ŠOLO

KATERE OBŠOLSKE DEJAVNOSTI
SO PRAVE ZA VAŠEGA OTROKA?
Kako najti obšolsko dejavnost, ki jo bo vaš otrok z veseljem obiskoval vse leto? Skupaj z njim odgovorite na
spodnja vprašanja in odločitev za dejavnost, ki mu je pisana na kožo, bo morda lažja.
1 Na voljo imaš tri igrače – žogo, barvice
in papir ter teleskop. S katero bi se najraje
igral/-a?
a) Z žogo.
b) Z barvicami in papirjem.
c) S teleskopom.

4 Praznoval/-a boš rojstni dan. Kakšno
vrsto zabave bi najraje izbral/-a?
a) Norenje na vrtu ali v parku.
b) Ustvarjalno delavnico.
c) Praznovanje z animatorjem, kjer se lahko vsi
kaj naučimo.

7 V kakšni družbi se počutiš najbolje?
a) Več nas je, bolj zabavno je.
b) Najraje se družim z enim prijateljem, nič
hudega pa mi ni, tudi ko sem sam/-a.
c) Rad/-a sem v majhni družbi, vendar s prijatelji,
ki jih zanimajo enake stvari kot mene.

2 V šoli imate dan aktivnosti. Izbiraš lahko
med tremi dejavnostmi – katero boš
izbral/-a?
a) Pohod v naravo.
b) Ogled kulturne prireditve.
c) Obisk muzeja.

5
a)
b)
c)

Moj najljubši šolski predmet je:
Športna vzgoja.
Likovna umetnost.
Naravoslovje in tehnika.

8
a)
b)
c)

Ali rad/-a tekmuješ?
Zelo.
Sploh ne.
Včasih, ampak le v stvareh, o katerih nekaj
vem.

6
a)
b)
c)

Kaj najraje počneš, ko si slabe volje?
Grem na dvorišče in s prijatelji brcam žogo.
Gledam film.
Berem.

9
a)
b)
c)

Moje idealne počitnice so:
Na morju ob plaži.
V veliki metropoli.
V naravnem parku.

3 Izberi odgovor, ki najbolj drži zate.
a) Med poukom sem težko pri miru. Komaj
čakam, da zazvoni šolski zvonec.
b) Kadar mi je med poukom dolgčas, se
zamotim z risanjem in s kracanjem po
zvezku.
c) Če me snov med poukom zanima, sploh ne
potrebujem odmora.

8
6

NAJVEČ ODGOVOROV A

2

1

5

7

4

Vse kaže, da je vaš otrok rad telesno aktiven,
zato ga ne silite, da se udeležuje obšolskih
dejavnosti, ki od njega zahtevajo dodatno
sedenje za mizo. Njegovo ljubezen do gibanja
raje potešite z vpisom v kakšen športni
krožek – naj si sam izbere tisto, kar se mu zdi
najbolj privlačno. Redno ukvarjanje s športom
nenazadnje prinaša tudi številne koristi za
zdravje.

9

3
10

1 Tekaška ura W200, 13,99 €, in 2 Komplet za ravnotežje za otroke, 44,99 € – Decathlon, Dvorana 18 3 Obutev za dečke Adidas Ownthegame 2.0 K, 49,99 €, in 4 Dekliška kratka
majica Adidas G ES BL TEE, 22,99 € – Sport Vision, Dvorana 12 5 Otroška visoka pohodniška obutev, 69,91 € – Alpina, Dvorana 3 6 Košarkarska žoga, 11,99 €, in 7 Gimnastični
triko za deklice, 24,99 € – Decathlon, Dvorana 18 8 Majica Nike JDB S/S Jumpman, 17,99 € – Sport Vision, Dvorana 12 9 Nogometni gol SG500, 44,99 € – Decathlon, Dvorana 18
10 Obutev za dečke Adidas Predator edge 4, 44,99 € – Sport Vision, Dvorana 12
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NAJVEČ ODGOVOROV B

1

Doma imate malega ustvarjalca, zato je prav,
da krepite njegovo domišljijo in ustvarjalnost.
Otroku predstavite različna področja likovne
umetnosti – od risanja in slikanja, oblikovanja,
fotografije, scenografije do kiparstva in
arhitekture. Morda ga že »vleče« h kateremu
izmed naštetih področij, če pa še ne ve, kaj je
tisto, kar si želi raziskovati, izberite ustvarjalne
delavnice s čim širšim spektrom umetniških
izkušenj.

3

4

5
7

9
8

6
12

13
10

11

NAJVEČ ODGOVOROV C
Vaš otrok je mali raziskovalec, zato izberite
aktivnosti, ki bodo potešile njegovo
radovednost. Ker zmore biti, ko ga nekaj zares
zanima, zelo zbran, so zanj odlična izbira
dejavnosti, ki ponujajo možnost raziskovanja
na različnih področjih. Dobra izbira za vašega
mladega raziskovalca so denimo naravoslovni
krožek, kemijski krožek, znanstveni krožek,
robotika itd.

15

16

14

1 Svetleča led podloga za prerisovanje Nebulous Stars, 59,99 € – Baby Center, Dvorana 11 2 Komplet lahkih mas za modeliranje Model Light, 18,30 € – Pri Levčku, Dvorana A, klet
3 Pobarvanka črni listi Nebulous Stars, 16,99 € – Baby Center, Dvorana 11 4 Komplet slikanje po številkah na platnu, 15,65 €, in 5 Set za ustvarjanje s tušem, 26,85 €, in
6 Komplet svinčnikov za risanje in skiciranje v portretnih odtenkih, 9,90 €, in 7 Veliki otroški slikarski set Jaz sem umetnik s stojalom, platnom, akrilnimi barvami in markerjem,
64,95 €, in 8 Zaščitno oblačilo za male umetnike, 6,10 € – Pri Levčku, Dvorana A, klet 9 Kinetični pesek v kovčku Spin Master, 27,99 € – Baby Center, Dvorana 11 10 Risalni robotek
WOW, elektrotehniški poskus, 19,99 € – e-igrače, Dvorana A, klet 11 Daljnogled Bresser National Geographic 4x30, 29,99 € – Foto Bammera, Dvorana A, visoko pritličje
12 Čudežna steklenička WOW, kemijski poskus, 19,99 € – e-igrače, Dvorana A, klet 13 Mikroskop Bresser Micro Set 300x–1200x, 89,85 € – Foto Bammera, Dvorana A, visoko
pritličje 14 Didaktična igrača 4M mini solarni robot 3 v 1, 19,99 € – e-igrače, Dvorana A, klet 15 Set eksperimentov Mehano Electro Pioneer, advanced, 60,98 € – Delko, spodnja
etaža Emporiuma 16 Raziskovalni set National Geographic, 49,85 € – Foto Bammera, Dvorana A, visoko pritličje

nakupuj.

MODNO

Pripravljeni
na jesen

Z MODNO PONUDBO
IZ BTC CITYJA
Modeli: Deklica in deček: Alisia in Oto;
ženska in moški: Sandra in Borut (Avdicija.com)
Fotografije: Igor Perić (Studio Bomba)
Asistent fotografa: Žan Murn (Studio Bomba)
Stilistka: Sonja Rigler
Pričeska: Aleš Trunkelj (Mič Styling)
Ličenje: Nastja Pestivšek
Lokacija snemanja: Kavarna Cacao

DEKLICA: jakna Original Marines, 44,95 €;
jopica Original Marines, 29,95 €; obutev
Original Marines, 32,99 €; pajkice Original
Marines, 12,95 €; majica Original Marines,
12,95 € – Baby Center, Dvorana 11.
ŽENSKA: jopica, 59,95 €; srajca, 25,95 €;
obleka, 69,95 € – United Colors of
Benetton, Dvorana A, pritličje; torbica
Calvin Klein Jeans, 119,90 € – Samsonite,
Dvorana A, pritličje; obutev Calvin Klein
Jeans, 149,95 € – Office Shoes, Dvorana
A, pritličje.
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DEKLICA: krilo Original Marines, 29,95 €; jakna Original Marines, 59,95 €; majica
Original Marines, 15,95 € – Baby Center, Dvorana 11; obutev Skechers, 59,95 € –
Paprika, Dvorana A, klet.
DEČEK: majica Gap, 24,95 €; kavbojke Gap, 34,95 €; jeans jakna Gap, 44,95 €;
brezrokavnik Gap, 39,95 € – Emporium; obutev Calvin Klein, 99,95 € – Office
Shoes, Dvorana A, pritličje.
ŽENSKA: hlače, 29,90 €; tunika, 29,90 €; jakna, 89,90 € – Anita, moški in ženski
boutique, Dvorana A, klet; torbica, 79,95 €; obutev, redna cena 49,95 €, akcijska
cena 34,97 €1 – Paprika, Dvorana A, klet.
MOŠKI: jakna, 79,90 €; majica, 25,00 €; hlače, 69,90 € – MF711, Dvorana A,
pritličje; obutev ECCO, 139,95 € – ECCO, Dvorana A, pritličje; nahrbtnik Samsonite,
119,00 € – Samsonite, Dvorana A, pritličje.
Akcijska cena velja do 10. 9. 2022 oziroma do odprodaje zalog.

1

MODNO

ŽENSKA: jakna, 45,00 €; majica, 25,00 €;
hlače, 29,90 €; nahrbtnik, 39,00 €; očala,
15,00 € – MF711, Dvorana A, pritličje; obutev
ECCO, 129,95 € – ECCO, Dvorana A, pritličje.
MOŠKI: srajca Jupiter, 49,95 €; jopica Pletenine
Špenko, 57,90 €; kravata, 39,90 € – ONAON,
Dvorana A, pritličje; kavbojke, 49,00 € – MF711,
Dvorana A, pritličje; obutev ECCO, 109,95 € –
ECCO, Dvorana A, pritličje.

nakupuj.
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DEČEK: pulover Original Marines,
25,95 €; majica Original Marines,
25,95 €; spodnji del trenirke Original
Marines, 25,95 € – Baby Center,
Dvorana 11; obutev Skechers,
79,95 € – Paprika, Dvorana A, klet.
MOŠKI: spodnji del trenirke Superdry,
69,99 €; jakna Helly Hansen, 249,99 €;
majica Helly Hansen, 74,99 €; športni
copati Nike, 109,99 € – Intersport,
Dvorana 6.

MODNO

nakupuj.
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DEKLICA: jakna Calvin Klein Jeans, 129,90 €; obleka Calvin Klein Jeans, 79,90 € –
Emporium; obutev Skechers, 59,95 € – Paprika, Dvorana A, klet.
ŽENSKA: hlače Desigual, 59,95 €; majica Desigual, 35,95 €; suknjič Salsa, 129,00 €;
torbica Guess, 135,00 € – Emporium; obutev, 85,95 € – Paprika, Dvorana A, klet.
DEČEK: jakna Original Marines, 32,95 €; pulover Original Marines, 25,95 €; hlače
Original Marines, 29,95 € – Baby Center, Dvorana 11; obutev Skechers, 79,95 € –
Paprika, Dvorana A, klet; nahrbtnik, redna cena 48,00 €, akcijska cena 33,60 €2 – Magic
Shop, Dvorana A, klet.
MOŠKI: hlače, 34,90 €; pulover, 27,90 €; suknjič, 125,00 € – Anita, moški in ženski
boutique, Dvorana A, klet; obutev Tommy Hilfiger, 169,95 € – Office Shoes, Dvorana
2
Akcijska cena velja do 10. 9. 2022
A, pritličje.

21

nakupuj.

DEČEK: kapa Jordan, 32,99 €; žoga Wilson,
29,99 €; majica Nike, 22,99 €; vetrovka Nike,
47,99 €; spodnji del trenirke Nike, 39,99 €;
obutev Adidas, 89,99 € – Intersport,
Dvorana 6.
DEKLICA: pulover, 29,95 €; pajkice,
15,95 €; jakna 59,95 € – United Colors
of Benetton, Dvorana A, pritličje; obutev
Skechers, 44,95 € – Office Shoes, Dvorana A,
pritličje; nahrbtnik, redna cena 29,90 €,
akcijska cena 20,93 €3 – Magic Shop,
Dvorana A, klet.
3

Akcijska cena velja do 10. 9. 2022

MODNO
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Oglasno sporočilo

nakupuj.

JESENSKI TRENDI

že čakajo v prodajalnah MASS
Letošnja jesen v trgovine Mass prinaša štiri trende obutve, ki bodo zagotovo postali
ključni v garderobi za hladnejše dni. Obutev je popolna mešanica najnovejših
modnih zapovedi, udobja in funkcionalnosti. To sezono se vračajo debeli podplati,
udobne superge, šik gležnjarji in elegantni salonarji. Idej za modne kombinacije nam
tako zagotovo ne bo zmanjkalo.

CREATOR, 99,99 EUR
S.OLIVER, 59,99 EUR

Na vrhu priljubljenosti ostajajo mokasini
Mokasini še niso rekli zadnje besede, saj se tudi to jesen vračajo
v kolekcije obutve za hladnejše dni. Razlog, zakaj ostajajo tako
priljubljeni, je zagotovo ta, da so izjemno udobni in uporabni kot
popolna obutev za vse stile in okuse. V jeseni bodo na svoj račun prišle
ljubiteljice vpadljivejše obutve in zagotovo bodo njihovo pozornost
pritegnili tudi mokasini z robustnim, debelim podplatom. Za piko na i
bodo okrašeni z verižicami in mucko ter na voljo v drznih barvah, kot
sta oranžna in zelena.

GUESS, 140,00 EUR

LES AUTRES, 130,00 EUR

LES AUTRES, 120,00 EUR

LES AUTRES, 120,00 EUR

AMLA EN PENA, 150,00 EUR

Okrašeni salonarji za ljubiteljice pet

LES AUTRES, 120,00 EUR

Hladnejši dnevi niso razlog, da bi se odpovedali elegantni obutvi,
še več, jesenske »outfite« bodo popestrili salonarji z velikimi
zaponkami, za ljubiteljice lesketanja okrašeni tudi s kamenčki. Očarale
nas bodo čudovite barve, kot sta vijolična in zelena, ki se izvrstno
ujemata z jesenskimi »outfiti«. Salonarje bomo to jesen res težko
spregledali. Izstopajo tudi z dodatki, kot so verižice na petnem delu in
minimalistični detajli na petah, ki prefinjeno dodelajo vsak »styling«.
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S.OLIVER, 59,99 EUR

CONVERSE, 95,00 EUR
SKECHERS, 89,99 EUR

Superge za vse priložnosti
Če bi morali z nekaj besedami opisati superge, ki se jim to jesen ne
bomo mogli upreti, so to barvito, kompaktno in s poudarki na detajlih.
Začinjeno s pridihom nostalgije. V moderni preobleki bodo namreč
v »casual stylingih« kraljevale superge z retro navdihom. Ljubiteljice
udobnih Skechersk bodo navdušene nad novimi barvami, kolekcija
superg Steve Madden pa prinaša pridih svetovljanskosti in urbane mode.

STEVE MADDEN, 140,00 EUR

LIU JO, 150,00 EUR

Veliko poudarka pa je tudi na elegantnih supergah v beli in črni barvi, z
minimalističnimi poudarki v živalskih vzorcih in z bleščicami. Primerno
tudi za tiste, ki se tej udobni obutvi ne morejo upreti tudi za bolj
formalne priložnosti.

LIU JO, 180,00 EUR

GUESS, 125,00 EUR

Šik gležnjarji

GUESS, 175,00 EUR

LIU JO, 270,00 EUR

Kakšna bi bila jesenska moda brez gležnjarjev? Dolgočasna. So ravno prava
mešanica elegance in sproščenosti in naravnost popolna obutev za dni,
ko si že ogledujemo čevlje, v katerih nam bo prijetno toplo in udobno. To
sezono bomo »outfite« popestrili z gležnjarji z robustnimi podplati in tanko
petko ter elegantnimi bulerji, ki so dodelani s prefinjenimi dodatki, kot so
bleščice, verižice in paščki.

LES AUTRES, 130,00 EUR

LES AUTRES, 150,00 EUR

LIU JO, 220,00 EUR
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TREND

TRAJNOSTNOST V TRENDU

5

Svetovni trendi vse bolj zagovarjajo načelo trajnostnosti, zato lahko na tržišču najdemo številne
izdelke, ki so v koraku s časom in so trajno uporabni, narejeni iz recikliranih materialov, imajo nižji
ogljični odtis ali pa so narejeni iz 100-% naravnih materialov. Takšni izdelki skrbijo za naš planet,
tako da so ob dotrajanosti lažje razgradljivi, lahko jih ponovno uporabimo ali pa predelamo v
kaj novega, kar bo novemu uporabniku služilo še vrsto let. Vse to pozitivno vpliva na okolje in z
nakupom takšnih izdelkov lahko potrošnik znatno pripomore k boljšemu jutri za vse ljudi.

6

Tudi v BTC Cityju imamo številne partnerje, ki ponujajo široko paleto trajnostnih izdelkov, o čemer
se lahko prepričate tudi sami na naslednjih straneh.

7

1
4

2

3

TRAJNOSTNOST

zame

9

10

Kupite izdelke zase, ki so trajnostni in narejeni
iz recikliranih materialov. Tako lahko dobite na primer
športne čevlje s podplatom iz reciklirane gume,
kar pomaga pri ohranjanju dreves, »usnje«
pa je čisti bio bombaž, prevlečen s koruznim
škrobom. Majice iz čistih konopljinih vlaken
in tudi tiste iz lanu so izredno mehke
in prijetne za uporabnika, na trgu pa ne
manjka niti prehrambnih izdelkov
in kozmetike, ki sledijo načelu
trajnostnosti.

11

8

12

14

16
13

15

1 Ženski tekaški copati Energetics OZ 2.4 W, 49,99 € – Intersport, Dvorana 6 2 Rastlinske kroglice Huvudroll, zamrznjeno, 500 g, 4,99 € – IKEA 3 Moška tekaška majica
Adidas D4R RTFO TEE, modra, 44,99 € – Intersport, Dvorana 6 4 Bio olje črne kumine, 100 ml, 11,99 €; in 5 Bio konopljina semena, 300 g, 9,99 € – VitaCare, BIO market,
Dvorana A, pritličje 6 Pohodni čevlji McKinley Montmania AQX W, rdeča, 89,99 €; in 7 Pohodniški nahrbtnik McKinley Lascar VT 20, siva, 59,99 € – Intersport, Dvorana 6
8 Rastlinski prah za barvanje las Radico, zlato blond, 100 g, 10,92 € – VitaCare, BIO market, Dvorana A, pritličje 9 Nogavice iz konoplje in ekološkega bombaža, 12,00 € –
Zelena trgovina, Dvorana A, klet 10 Moške kratke tekaške hlače Adidas D4R Short Men, zelena, 49,99 € – Intersport, Dvorana 6 11 Rastlinski prah za umivanje las Radico,
6,79 € – VitaCare, BIO market, Dvorana A, pritličje 12 RENEWD iPhone XR, pametni mobilni telefon, 479,99 € – Big Bang, Dvorana 5 13 BIO kakav v prahu Naturata, 129
g, 2,79 € – VitaCare, BIO market, Dvorana A, pritličje 14 Ženska tekaška majica Adidas RN FAST AOP TEE, rdeča, 49,99 € – Intersport, Dvorana 6 15 Bio čokolada, različne
teže, od 2,49 €/kos – VitaCare, BIO market, Dvorana A, pritličje 16 Ženski športni copati Veja, 130,00 € – NÔRT, Nakupovalna galerija Kristalne palače, pritličje
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3
2

TRAJNOSTNOST

za moj dom

5

Pri nakupu novih kosov pohištva ali bele tehnike
se lahko, če želite tudi sami pripomoči k ohranjanju
Zemlje, držite načela trajnostnosti.
Za osvežitev svojega doma najdete tu številne
izdelke, ki temu načelu sledijo. Kupite lahko izdelke,
ki varčujejo z energijo, izdelke, ki uporabljajo
reciklirane materiale, in izdelke,
ki so narejeni izključno iz naravnih
materialov in imajo zato daljšo
življenjsko dobo.

4

7

6

8

9
10

11

14

13

15

12

1 Postelja iz švicarskega bora – cemprin, dimenzije 180 x 200 cm, 1.099,90 €; ležišče iz 100-% naravnega lateksa in 100-% ekološkega bombaža, od 390,00 €; vzglavnik
iz 100-% naravnega lateksa in 100-% ekološkega bombaža, 89,95 €; vzglavnik iz 100-% volne in ekološkega bombaža, 49,95 € – Zelena trgovina, Dvorana A, klet 2
Košara Flådis, 100 % morska trava, 12,99 €; in 3 LED-žarnica Solhetta, energetsko učinkovita in dolgotrajna, 5,99 € – IKEA 4 Kuhinjska krpa iz 100-% lanu, dimenzije 53 x
70 cm, 15,90 €; kuhinjska krpa iz 100-% ekološkega bombaža, 10,90 € – Zelena trgovina, Dvorana A, klet 5 Stol Odger, 30 % recikliranih lesnih vlaken, 70 % reciklirane
plastike, 94,99 € – IKEA 6 Pogrinjek iz 100-% lanu, 16,90 €; in 7 Otroška zobna ščetka iz bambusa, 4,99 €; in 8 Košara iz jute, 12,95 € – Zelena trgovina, Dvorana A, klet
9 Električni skiro Segway D38E, 549,99 €; in 10 Polnilna postaja Wallbox Pulsar Plus, 1.036,00 € – Big Bang, Dvorana 5 11 Preproga Pappelina Belle, dimenzije 140 x 200
cm, trajnostni PVC, 455,00 € – Kerin.Dom, Dvorana 4 12 Rezalna deska Stolthet, 100 % bambus, 12,99 € – IKEA 13 Bio mleta kava Papua New Guinea, 250 g, 6,29 € –
VitaCare, BIO market, Dvorana A, pritličje 14 Fotelj Connubia Reef, 100 % recikliranih materialov, cena po povpraševanju – Kerin.Dom, Dvorana 4 15 Pisana volnena odeja
iz 100-% merino volne, 139,90 € – Zelena trgovina, Dvorana A, klet

raziskuj.

Foto: Ivian Kan Mujezinović

MINUTNO

26

Minuta z ...
VESNO ZORNIK
xx
S katerimi tremi vrlinami se lahko pohvalite?
Pravijo, da se dobro blago samo hvali, ampak
pravijo tudi, da je skromnost lepa čednost. Ve se,
da lepo pojem, mogoče pa ne tudi, recimo, da
precej dobro kuham in da znam voziti jadrnice.
Kot mlada punca sem si nekaj časa želela biti
profesionalna skiperka.
Vsaj ena slabost, ki si jo upate javno
priznati …
Največkrat spravljam ljudi ob živce s počasnostjo.
Malo zato, ker sem velikokrat skoraj preveč
natančna, malo pa zato, ker sem sanjava.
Kaj vas spravi »na obrate«?
Mislim, da imam največ energije na koncertih. Včasih
se še sama čudim, od kod se vzame. Glasba in ljudje v
dvorani me dvignejo v višave. Koncentracija na odru
je tako absolutna kot nikjer drugje.
Rana ura, zlata ura ali nočna ptica?
Po naravi sem nočna ptica, priučena na rano uro.
Ponavadi grem spat zadnja v hiši. Če bi lahko, bi
spala vsaj do 10. ure, a žal so to že dolgo sanje pri
belem dnevu.
»Kontrolfrikica« ali improvizatorka?
Oboje. Na odru mi je všeč, če sem dobro
pripravljena, vedno pa mora ostati nekaj prostora
za čarovnije, ki so navdih trenutka.

PEVKA SKUPINE KATALENA

Pri delu vas navdihuje …
Vse. Včasih to, drugič ono. Življenjske izkušnje.

Najljubši šolski krožek?
Več njih: ples, taborniki in likovni krožek.

Vaš prvi šolski dan – veselje in ponos ali
»nočna mora«?
Prvega dne v šoli sem se strašno veselila. Komaj
sem čakala, da bom končno dovolj velika, da
stopim skozi šolska vrata.

Kako se spominjate prve šolske ljubezni?
V resnici so me fantje začeli zanimati precej pozno.
Prvič sem se zaljubila v fanta, ki ni obiskoval iste
šole.

Največja šolska »lumparija«?
Uf. V drugem letniku srednje šole sem se sprla
z razredničarko. Svoje dobro rešene teste sem s
sošolci menjala za prazne, da sem imela dovolj
cvekov, da mi ne bi bilo treba slučajno delati
popravnih izpitov. Ponavljala sem razred, da sem
zamenjala učiteljski zbor. Od takrat naprej sem bila
ves čas odlična, na koncu celo najboljša v letniku.
Znanje v glavi ali na »plonk« listku?
Velikokrat sem se učila tako, da sem si izpisovala
stvari. Pisala sem vedno na manjše, vedno bolj
strnjeno. Na koncu tega listka seveda nisem več
potrebovala.
Najljubši in najbolj osovražen šolski
predmet?
Matematika, najbolj osovražena in najljubša, a v
različnih obdobjih. Ko mi ni šlo, sem imela odpor,
potem pa se mi je naenkrat odprlo in začela sem
jo naravnost oboževati.

Učenje za življenje ali življenje za učenje?
Prvo. Učenje za življenje.
Če bi še enkrat izbirali – bi se odločili za isti
poklic?
V idealnem svetu, da. Čudovito je, če lahko živiš
od tega, kar imaš zares rad. Na žalost časi niso več
tako zelo naklonjeni umetnosti, tako da bi, recimo
svoji hčeri, takšno poklicno pot raje odsvetovala.
Na kaj ste v življenju ponosni?
Na svojo hčer.
Neizpolnjena želja?
A le ena? Res veliki koncerti, svetovna turneja in cel
kup potovanj. Mislim, da so sanje tisto, iz česar smo
v resnici narejeni!

27

raziskuj.

Minuta z ...
GAŠPERJEM BERGANTOM
STAND-UP KOMIK

S katerimi tremi vrlinami se lahko pohvalite?
Kaj pa vem, ne bi se ravno hvalil z ničemer. Če pa
me že dajete v to situacijo, si mogoče upam reči,
da sem kar delaven, miren in potrpežljiv.
Vsaj ena slabost, ki si jo upate javno
priznati …
Preveč rad jem in pijem. Po domače, »obžrten«
sem. Če je kaj dobrega na mizi, se ne znam ustaviti
in se začnem obnašati kot nevzgojen labradorec.
Kaj vas spravi »na obrate«?
Italijani na avtocesti in neznane številke iz Anglije.
Številke lahko še nekako sproti blokiram, Fiat Pand,
ki vozijo 100 po sredini avtoceste, pa žal ne morem.
Rana ura, zlata ura ali nočna ptica?
Lahko delam oboje, odvisno od razloga. Lažje
ponočujem, kot pa zgodaj vstajam, ampak če imam
dober razlog za zgodnjo budilko, tudi ni problema.
»Kontrolfrik« ali improvizator?
Sem dokaj »na izi«. Rad sem v kontroli, ampak se
včasih tudi zanalašč pustim voditi. Še posebej, ko
pride do potovanj.
Pri delu vas navdihuje …
Predvsem me navdihne dolgčas. Ko zares delam,
niti nimam toliko navdiha. Se morajo možgani
malce odklopiti, da pride kaj novega.

Vaš prvi šolski dan – veselje in ponos ali
»nočna mora«?
»Heksenšus«, bel pulover in katastrofalna paž
frizura. Ampak sem se imel fino. Prvi šolski dan v
gimnaziji pa je bil ravno obraten. Faksa pa se ne
spomnim.
Največja šolska »lumparija«?
Nič kaj takega, odkrito, pitje med poukom,
preprodaja seminarskih nalog iz nemščine in
mogoče še kaj.
Znanje v glavi ali na »plonk« listku?
Znanje nikjer! Bil sem preneumen za piflanje in
tudi preveč neroden za plonkanje. Povprečen idiot
bi lahko rekli.
Najljubši in najbolj osovražen šolski
predmet?
Najraje sem imel nemščino in zgodovino, sovražil
pa matematiko in kemijo. Veliko je tudi odvisno od
profesorja oz. profesorice. Angleščino sem recimo
imel rad, ampak sem sovražil profesorico. Odkrito
jo še sedaj.
Najljubši šolski krožek?
Risanje in petje v pevskem zboru. Ti dve stvari
sta mi v življenju koristili več kot fizika, kemija in
matematika skupaj.

Kako se spominjate prve šolske ljubezni?
Dobro. Že takrat sem imel izdelan okus za ženske,
ni se kaj dosti spremenil. Osebnostno morda ja,
vizualno pa niti ne.
Učenje za življenje ali življenje za učenje?
Mislim, da realno potrebuješ oboje. Prvi del je
morda lažji, ker je bolj kot ne obvezen, drugi pa je
odvisen od nas samih in tu velikokrat popustimo.
Če bi še enkrat izbirali – bi se odločili za isti
poklic?
Definitivno bi se bolj trudil v gimnaziji in tudi faks
bi izbral drug. Lahko, da bi na koncu delal isto,
ampak bi se verjetno ukvarjal še z investiranjem in
plastično kirurgijo.
Na kaj ste v življenju ponosni?
Na prijatelje, ki jim je uspelo. V kakršnem koli
pomenu besede.
Neizpolnjena želja?
Rad bi malce nastopal v tujih klubih. Vsaj za
občutek. Aja, pa seveda oskar. To pa je to.

okušaj.
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OKUSNE JEDI ZA
VAŠE ŠOLARJE
Prvi september je dan, ko otroci prestopijo šolske
pragove in se podajo novim dogodivščinam naproti.
Ker pa smo starši velikokrat doma kasneje kot otroci, se
mnogokrat pojavi dilema, kaj bodo tisti, ki ne hodijo na
šolsko kosilo, med tem časom pojedli. Priprava obrokov
vnaprej je zato za mnoge prava izbira, saj si lahko tako
otroci sami pogrejejo hrano in pojedo okusen in zdrav
doma pripravljen obrok.
Tokratne recepte za jedi, ki si jih otroci lahko pogrejejo, so za vas
pripravili v Škrnic'lju na Tržnici BTC City, kjer vsak dan pripravljajo sveže
in okusne jedi na žlico. Njihove jedi lahko pojeste na lokaciji ali pa jih
odnesete s seboj. Vabljeni, da jih obiščete in pokusite njihove specialitete
vsak delavnik od ponedeljka do petka med 9. in 16. uro.

Makaronovo meso
Sestavine:
• 250 g mlete govedine • 1 čebula • 4 stroki česna • 1 korenček
• peteršilj • 5 žlic paradižnikove mezge • 1 žlica sladke paprike
• lovor • majaron • sol • poper • olje • testenine (polžki)
Priprava:
Čebulo in česen olupimo in sesekljamo. Korenje naribamo.
Na olju prepražimo čebulo in česen, dodamo naribano korenje in
meso. Ko je meso dovolj popraženo, vse skupaj zalijemo z rdečim
vinom, dodamo papriko in mezgo ter podušimo.
Dodamo začimbe in solimo, popramo po okusu. Pokuhamo, da se
malo zgosti.
V vreli osoljeni vodi skuhamo testenine (polžke) po navodilih
proizvajalca. Kuhane odcedimo in polijemo s prelivom iz mesa ter
serviramo.
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Ričet
Sestavine:
• 200 g ješprenja • 2 korenčka • polovica zelene • polovica
kolerabe • 200 g krompirja • 200 g rdečega fižola • majaron
• lovor • sol • poper v zrnju • kuhana klobasa
Priprava:
Zelenjavo operemo, po potrebi olupimo in narežemo na kocke.
Ješprenj damo v posodo skupaj z narezano zelenjavo in krompirjem
ter začinimo z začimbami. Solimo in popramo po okusu. Dodamo
malo vode (1x več vode kot je zelenjave) in kuhamo cca 45 minut.
Fižol skuhamo posebej. Kuhanega dodamo k preostali zelenjavi in
kuhamo počasi še pol ure. Serviramo s kuhano klobaso.

Polnjene paprike
Sestavine:
• 8 kosov paprike babura • 250 g mlete govedine • 120 g riža
• 5 žlic ocvrte čebule • 5 strokov česna • 8 jajc • majaron • peteršilj
• sol • poper • paradižnikova omaka
Priprava:
Česen olupimo in sesekljamo, paprike očistimo (izrežemo pecelj in jih
očistimo semen).
Meso, riž in vse sestavine (razen paprik) zmešamo skupaj z jajci in maso
začinimo po okusu.
Napolnimo paprike, v polnjene s prstom naredimo vdolbinico v sredini
v dolžini prsta, da se lažje skuhajo. Postavimo v pekač z malo vode,
pokrijemo in pečemo eno uro na 180 stopinjah Celzija.
Naredimo paradižnikovo omako, ji dodamo malo sladkorja in polijemo
po pokončno postavljenih paprikah. Dušimo pokrite še 15 minut.

okušaj.
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PRIHAJA OBOGATENA
KULINARIČNA MAVRICA OKUSOV
Ob različnih opravkih v BTC Cityju se vedno prileže dobro kosilo ali malica,
drži? Pa ste vedeli, da je na območju Cityja kar 70 kulinaričnih ponudnikov?
Med njimi vas že pričakuje ena novost, še več slastne kulinarične ponudbe
pa prihaja v jesenskem času! V pokritem delu Tržnice BTC City že diši po
novem iz prenovljene restavracije hitre prehrane Perutnine Ptuj pod imenom
Pišek plac, kjer vam postrežejo s kakovostno ponudbo jedi iz piščančjega
in puranjega mesa. Posebno mamljivo doživetje pa je obrok v dobri družbi
na prostem v Kulinaričnem parku na južnem delu Tržnice BTC City. Znotraj
široke izbire azijskih, španskih, mehiških in italijanskih jedi, hamburgerjev,
različnih vrst mesa ter solat boste od jeseni dalje lahko izbirali še okusne Boul
»sklede« ali Simonove dobrote »iz dima«. Spoznajte jih!

BOUL: mamljiv obrok v eni skledi
Ponudnik Boul po konceptu super obroka v skledi nudi zdrav, svež in okusen obrok v eni sami
skledi – bouli. Ta je polna svežih lokalnih in nekaterih eksotičnih kakovostnih sestavin s celega
sveta, hkrati pa predstavlja lahek, sveže pripravljen obrok, ki zadosti vašim potrebam po hranilih.
Zaradi svoje sestave in okusa so boule odlično kosilo, malica ali večerja. Za jutranje kulinarične
užitke, dober zajtrk ali super brunch lahko izberete tudi zdrave in okusne smutije ter slastne smuti
ali jogurt boule z domačo granolo, za piko na i pa še vsak dan svež bananin kruh. Boulo boste v
njihovi kulinarični hišici lahko vzeli tudi s seboj ali pa naročili dostavo do doma ali pisarne.
www.boul.si
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SIMON'S BBQ: neustavljivo okusne dimljene dobrote
Če ste ljubitelj BBQ hrane, se ne boste mogli upreti dobrotam Simona Ceglarja,
ki prisega na kakovost, vrhunske okuse in dobro energijo. V kulinaričnem svetu
še zdaleč ni novinec in je postal eden najboljših ponudnikov BBQ hrane pri
nas pod nazivom Simon's BBQ & Catering. V našem Kulinaričnem parku pa bo
predstavljal svoje novo poglavje: BBQ hrano, ki je pri nas še mlada kategorija.
Goveje meso skrbno izbira in ga večinoma dobavlja iz tujine, saj pri nas
upoštevajo določeno vzrejo le nekatere farme, ostalo meso pa že deset let
dobavlja od slovenskega mesarja. Omake in začimbe pripravlja sam, oglje pa
dobavlja iz Paragvaja. V kulinarični hiški boste dobrodošli vsi ljubitelji slastnih
specialitet iz »smokerja«.
www.simonbbq.si

PIŠEK PLAC: »fast food«
iz Perutnine Ptuj
Sredi poletja so se obiskovalci razveselili otvoritve prenovljene
restavracije s hitro prehrano Pišek plac v pokritem delu Tržnice
BTC City. Perutnina Ptuj je prvi proizvajalec perutninskega
mesa v Sloveniji z lastno restavracijo hitre prehrane s
poudarkom na kakovostnih obrokih iz piščančjega in
puranjega mesa. Poleg prenove poslovalnice so prenovili tudi
obstoječo ponudbo in jo nadgradili z novimi, okusnimi jedmi,
med katerimi so tudi različni burgerji.
www.perutnina.com

nakupuj.

VŠEČNO

32

IZDELAJTE ŠOLSKO VREČKO
Izdelajte simpatično vrečko, kamor bodo vaši šolarji pospravili copatke,
športno opremo ali malico. Sledite preprostim korakom, ki so jih za vas
pripravili v trgovini Svet metraže.
Potrebujemo:
•
•
•
•

3

0,4 m lažje dekorativne tkanine
0,4 m bombažnega poplina
4 m vrvice
škarje, sukanec v ustrezni barvi, kredo,
meter, šivalni stroj

Postopek izdelave:

1

Pripravimo potreben material, delovno
površino in izrežemo krojne dele.

Krojni deli:
• 2x pravokotnik iz lažje dekorativne tkanine
(za zunanjo stran vrečke) | 42 cm x 32 cm
• 2x pravokotnik iz poplina (za podlogo) |
37 cm x 31 cm
• 2x pravokotnik iz poplina (za pregrado
znotraj vrečke) | 32 cm x 31 cm
• 2x mini pravokotnik iz lažje dekorativne
tkanine (ušesi za vrvico) | 10 cm x 6 cm

2

Najprej se lotimo priprave paspule za
vrvico. Pri krojnih delih za zunanjo stran
vrečke zašijemo zavihke na zgornjem delu,
širina naj bo 0,5 cm in dolžina 6 cm od
zgornjega roba. Zavihke zašijemo na štirih
koncih obeh krojnih delov.

2

7
8

Vrečko (podlogo) iz poplina vstavimo v
vrečko iz dekorativne tkanine.

Lotimo se izdelave paspule. Dekorativno
tkanino po celotnem robu zapognemo 3
cm navzdol in 1 cm navznoter, tako da dobimo
notranji rob in hkrati paspulo, kamor bomo
napeljali vrvico. Rob šivamo po notranji strani
vrečke.

8

4

Zašijemo oba krojna dela (lice na lice)
za zunanjo stran vrečke z vstavljenima
ušesoma po treh stranicah. Šivanje začnemo
pri paspuli za vrvico, nadaljujemo preko
spodnjega dela in zaključimo prav tako pri
paspuli. Šivamo 1 cm od roba. Na delu, kjer
sta vstavljeni ušesi, pa šiv obvezno zatrdimo.
Vrečko obrnemo na pravo stran.

4

9

Pripravimo vrvico in jo razdelimo na dva
dela (2 x 2 m). Konca vrvice na obeh delih
zaščitimo z lepilnim trakom, skozi katerega bomo
zapeli varnostno zaponko, ki nam bo pomagala
pri napeljavi vrvice skozi paspulo. Prvo vrvico
napeljemo »v krogu« skozi paspulo in jo nato
napeljemo še skozi uho na spodnji strani vrečke.
Drugo vrvico napeljemo ravno v obratni smeri.

9

5

Pripravimo si krojna dela za šivanje pregrade.
Krojna dela postavimo lice na lice in ju
združimo s šivom po vrhnjem delu 1 cm od roba.
Pregrado obrnemo na pravo stran in naredimo
nadšiv (čim bližje robu – cca 3 mm od roba).

5

10

Naredimo še končna vozla, s katerima
prilagodimo dolžino naramnic za vrečko.
Odrežemo odvečno vrvico in njen konec
razčešemo v simpatičen cofek.
Ta-da! Vrečka je pripravljena in že čaka na nove
šolske dogodivščine!

3

Sledi priprava ušes, skozi kateri bomo na koncu
napeljali vrvico za naramnice. Mini pravokotnik
prepognemo lice na lice po krajši stranici in
zašijemo 1 cm od roba. Uho obrnemo na pravo
stran, ga ponovno prepognemo in vstavimo
med krojna dela (za zunanjo stran vrečke), tako
da ga položimo 5 cm od spodnjega roba. Enako
naredimo z drugim mini pravokotnikom, ki bo
služil kot uho za vrvico na drugi strani vrečke.

6

Pregrado vložimo med krojna dela za
podlogo vrečke, ki sta obrnjena lice na
lice. Pregrado vložimo, tako da je poravnana s
spodnjim delom vrečke. Vse skupaj zašijemo
po treh stranicah. Šivamo 1 cm od roba.
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ATLANTIS

V JESENSKIH DNEH OBIŠČITE
PRENOVLJENI WELLNESS
Želite nov letni čas začeti v najboljši formi?
Poskrbite za popolno sprostitev telesa in duha
v prenovljenem wellnessu v Vodnem mestu
Atlantis, kjer se lahko za nekaj časa odklopite od
»ponorelega sveta«.
Jesen s seboj prinaša nov življenjski ritem in po navadi bolj
obremenjujoč vsakdan, zato je prav, da si pred dolgo zimo vzamete čas
zase in naredite nekaj dobrega za svoje počutje in zdravje. Prebudite
čute in razvajajte telo in duha ter hkrati okrepite tudi svoj imunski
sistem v prenovljenem wellnessu, ki Termalni tempelj, Deželo savn in
Center azijskih masaž združuje v sodoben holistični center popolne
sprostitve. V njem lahko uživate v savnanju, solni kabini, kaskadnih
kopelih s slano vodo, si privoščite masaže in druge blagodejne terapije
ter se spočijete v številnih različnih novih kotičkih za počitek.
Razkošje savnanja
Wellness Vodnega mesta Atlantis je pravi raj za ljubitelje savnanja. V
14 savnah lahko preizkusite najrazličnejše vrste te za telo blagodejne
prakse, ki odlično krepi organizem. Med dobrodošlimi novostmi sta novi
infrardeča in parna savna, ki bosta užitek savnanja povzdignili na novo
raven. Infrardeče savnanje s posebno tehnologijo infrardečega sevanja
prodre tudi do štiri centimetre pod kožo in tako odlično ogreje telo,
poviša srčni utrip, poveča količino pretoka krvi skozi srce, poskrbi za lepo
kožo ter pospeši telesno presnovo in razstrupljanje telesa, parna savna pa
prav tako odlično očisti kožo in hkrati blagodejno vpliva na dihala.

Posebni programi za vrhunsko ugodje
V wellnessu lahko savnanje združite tudi s katerim izmed najrazličnejših
programov oz. katero izmed terapij za lepo telo in dobro počutje.
Med drugim lahko izberete očiščevalni terapiji z blatom ali algami,
zdravilno oblogo iz krede, obisk parne savne združite s solno terapijo,
uživate v tradicionalni hammam izkušnji ali posebni tehniki vrtinčenja
zraka, ljubiteljem čokolade pa je na voljo tudi čokoladna terapija za še
posebej čudovito mehko in gladko kožo.

Masaže za vitalno telo
Masaža izboljša pretok krvi in stimulira limfni sistem, okrepi mišice in
zmanjša mišično napetost, ohranja vitalnost, odpravlja stres in pomirja,
odpravlja utrujenost – na kratko, za vaše počutje lahko že v 30 minutah
naredi manjši čudež. Prepustite se spretnim rokam vrhunskih maserk
in maserjev Centra azijskih masaž, ki bodo z najrazličnejšimi tehnikami,
od tradicionalne tajske masaže do masaže z aromatičnimi olji in tiste s
toplimi zelišči, poskrbeli, da se boste domov vrnili kot prerojeni.

SOUSTVARJAMO PRIHODNOST
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ZMAGOVALNA ENERGIJA
IN SIJAJ NAŠIH ŠPORTNIKOV
V zadnjih mesecih smo lahko v športnem svetu spremljali pestro
dogajanje. Slovenski vrhunski športniki, sponzoriranci družbe BTC,
so v različnih disciplinah dosegali žlahtna odličja in dokazovali, da smo
Slovenci, čeprav majhni na zemljevidu, veliki in močni na športnem
parketu. Tudi predstavniki družbe BTC v svetu športa zavzemajo
pomembno vlogo.
Nagrada ISFF 2022 Jožetu Mermalu
Letos je v Rogaški Slatini potekal prvi mednarodni
filmski festival športnega dokumentarnega in
igranega filma – International Sports Film Festival
2022. Med prejemniki nagrad je bil tudi Jože
Mermal, predsednik Upravnega odbora družbe BTC,
ki je prejel nagrado ISFF 2022 za podporo in razvoj
slovenskega športa. Jože Mermal je že vse življenje
tesno povezan s športom in je ljubezen do njega
prenesel tudi na družbo BTC, ki je dolgoletni partner
številnih športnih organizacij in posameznikov.

Tim Toplak – bron na svetovnih igrah
v Birminghamu

Sašo Bertoncelj izvoljen v Komisijo
športnikov pri ICMG
Sašo Bertoncelj, strokovni sodelavec za
sponzorstva in donatorstva pri družbi BTC,
je bil izvoljen v komisijo športnikov pri
Mednarodnem komiteju Sredozemskih iger.
Nekdanji slovenski telovadec je bil izbran
med osmimi kandidati, ki so jih volili športniki
in športnice, ki so nastopali na letošnjih
sredozemskih igrah v Oranu. Sašo je tekmoval
na treh sredozemskih igrah in pravi, da so bili
ti dosežki najsrečnejši trenutki v njegovi karieri,
zato bo poskrbel, da bodo potrebe športnikov
in športnic vedno na prvem mestu.

Timi Zajc – zlata medalja na revijalni tekmi
Timi Zajc, ki ga že vrsto let zvesto podpiramo na
športni poti, si je na revijalni tekmi smučarjev
skakalcev na Ljubnem ob Savinji priskakal zlato
odličje. Lanska sezona je bila za smučarskega
skakalca več kot odlična, saj je dosegel ogromno
izjemnih rezultatov, s katerimi nas vedno znova
navdihuje. Našemu olimpijcu je ob tem posebnem
uspehu čestital in podelil medaljo Jože Mermal,
predsednik Upravnega odbora družbe BTC.

V družbi BTC podpiramo tudi športno kariero
Tima Toplaka, ki je osvojil bronasto medaljo
v ju-jitsu borbah v kategoriji do 69 kg na
svetovnih igrah v Birminghamu v ZDA. Ta
dosežek je bil še toliko bolj izjemen, saj se je
Tim v tistem času ravno vrnil na parter po
poškodbi kolena. S tem je dokazal, da se je z
ustrezno motivacijo in predanostjo, tudi po
poškodbi, možno vrniti v športno areno v
izjemni formi.

Ekaterina Vedeneeva – zgodovinska
mejnika na svetovnih igrah
Ritmična gimnastičarka Ekaterina Vedeneeva je
na svetovnih igrah v Alabami osvojila izjemno
bronasto medaljo za vajo s kiji in končno 4. mesto
za nastop s trakom. S tem je prispevala k prvemu
odličju za Slovenijo na igrah in postavila nov mejnik
v zgodovini slovenske ritmične gimnastike. Tudi
Ekaterini je družba BTC ponosen osebni sponzor.

7. 9. 2022
ob 20.00
Križanke

JUBILEJNI GALA KONCERT
SLOVENSKEGA OKTETA
Umetniški vodja: JOŽE

VIDIC

Andrej Oder, Rok Ferenčak, prvi tenor
David Jagodic, Janez Triler, drugi tenor
Jože Vidic, Darko Vidic, bariton
Janko Volčanšek, Matej Voje, bas

Sponzor:

Veliko
zavarovanje
za male živali.

Ker ne moreta
drug brez
drugega.
Povrnite si stroške preventivnega
veterinarskega pregleda v višini
30 EUR. Ugodnost velja za pse
in mačke, do 18. meseca starosti.

Vse bo v redu.
triglav.si

